01.07.2009.
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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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 2.p.)

2. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam” uz 5 lp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 28.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 3.p.)

3. Par amatierkolektīvu darba samaksas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada Amatierkolektīvu darba samaksas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Amatierkolektīvu darba samaksas nolikums uz 2 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 4.p.)

4. Par Svitenes pagasta pārvaldes nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada Svitenes pagasta pārvaldes nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Svitenes pagasta pārvaldes nolikums uz 3 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 5.p.)

5. Par Viesturu pagasta pārvaldes nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada Viesturu pagasta pārvaldes nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Viesturu pagasta pārvaldes nolikums uz 3 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 6.p.)

6. Par Iepirkuma komisijas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas nolikums uz 4 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 7.p.)

7. Par sadzīves atkritumu tarifiem Svitenes pagastā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu,
kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu,
1.Apstiprināt Svitenes ciematā šādus sabiedrisko pakalpojumu tarifus par sadzīves
atkritumu izvešanu:
1.1. Iedzīvotājiem – Ls 0,83 bez PVN mēnesī par vienu personu;
1.2. Juridiskām personām – Ls 8,65 par 1 m3 bez PVN.
2.Uzdot Svitenes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Liepam informēt pakalpojuma lietotājus
par noteikto tarifu.
3.Piemērot iepriekšminētos tarifus visiem Svitenes ciemata robežās dzīvojošajiem, kuri līdz
2009.gada 1.novembrim Svitenes pagasta pārvaldē nereģistrē individuāli noslēgtos līgumus
ar atkritumu apsaimniekotājiem.
4.Noteikt, ka tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.oktobri, līdz tam piemērot SIA „Svitenes ūdens“
apstiprinātos tarifus.
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, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 8.p.)

8. Par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Svitenes pagastā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka pagasta padome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko
sniedz pašvaldības iestādes un 2001.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281
„Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”
IV nodaļu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķināšana”,
1. Noteikt aukstā ūdens tarifu ūdens lietotājiem Ls 0.623 par 1 m3 bez PVN;
1.1. Piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens patēriņu 4.5 m3
mēnesī par vienu personu, ja nav ūdens skaitītāja;
1.2. Piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens
patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav ūdens skaitītāja.
2. Noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,722 par 1 m3 bez PVN;
2.1. Piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu kanalizācijas
patēriņu 4.5 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav ūdens skaitītāja;
2.2. Piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu
kanalizācijas patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu personu, ja nav ūdens skaitītāja.
3. Uzdot Svitenes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Liepam informēt ūdens lietotājus par
pieņemtajiem tarifiem.
4. Noteikt, ka tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.oktobri, līdz tam piemērot SIA „Svitenes ūdens“
apstiprinātos tarifus.
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, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 9.p.)

9. Par zemes gabalu „Pilsrundāles ciemats 6.8” un „Pilsrundāles ciemats 6.11” privatizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldības var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.pantu un 66.panta
otro daļu, kuri nosaka, ka lēmumu par zemesgabala nodošanu privatizācijai pieņem
pašvaldības dome, 2.panta otrās daļas 1.punktu un septītās daļas 3.punktu, pašvaldības
īpašumu var pārdot privatizācijas subjektiem, nodalot no tā atsevišķas daļas un
privatizējot katru daļu atsevišķi, 3.panta trešās daļas 1. punktu un 61.panta ceturtās daļas
1.punktu, īpašumu var privatizēt, pārdodot to izsolē, saskaņā ar 63.panta pirmās daļas
1.punktu maksājumi par privatizējamo zemi veicami latos, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja, likuma 2.pielikuma 81.punktu, 2006.gada 24.jūlija *** iesniegumu
Rundāles pagasta padomei, kurā viņš lūdz nodot privatizācijai zemes gabalus
„Pilsrundāles ciemats 6.8” 0.16 ha platībā un „Pilsrundāles ciemats 6.11” 0.23 ha platībā,
2009.gada 18.jūnija Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kurā Rundāles pagasta
padomei uzlikts par pienākumu pieņemt lēmumu par zemes gabala nodošanu privatizācijai,
1. nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra
apzīmējums 40760030459, 0.39 ha platībā, zemes gabalus „Pilsrundāles ciemats 6.8” 0.16
ha platībā un „Pilsrundāles ciemats 6.11” 0.23 ha platībā.
2. noteikt, ka privatizācija tiek veikta ar pārdošanas metodi, piemērojot privatizācijas
paņēmienu – pārdošana izsolē.
3. uzdot novada domes izpilddirektoram organizēt zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 10.p.)

10. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rundāles pagasta
„Upeslejas”.
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 7.septembrī noslēgto Pirkuma līgumu, kā arī 2009.gada 7.septembra ***iesniegumu
par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 17 200 uz nekustamo īpašumu “Upeslejas”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 011 0009, kas sastāv no viena zemes
gabala 9.6 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, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 11.p.)

11. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rundāles pagasta „Ziedoņu
garāža Nr.3”.
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
21.septembrī noslēgto Pirkuma līgumu, kā arī 2009.gada 21.septembra ***iesniegumu par
pirmpirkuma tiesību neizmantošanu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 500 uz nekustamo īpašumu “Ziedoņu garāža
Nr.3”, Ziedoņos, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 006 0169, kas sastāv
no viena zemes gabala 0.0092 ha platībā, uz kura atrodas garāža.
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, 29.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 12.p.)

12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rundāles pagasta „Saulaines
mazdārziņš 1.11”.
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
21.septembrī noslēgto Pirkuma līgumu, kā arī 2009.gada 21.septembra ***iesniegumu par
pirmpirkuma tiesību neizmantošanu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 100 uz nekustamo īpašumu “Saulaines
mazdārziņš 1.11”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 008 0101,
kas sastāv no viena zemes gabala 0.0491 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, 25.09.2009.

O.Beinerts
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SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 13.p.)

13. Par nekustamā īpašuma Rundāles pagasta „Ziemeļi” sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības
projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un 2009.gada 4.septembra SIA „PS Līdums”
valdes locekles Ineses Karlovas iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma ”Ziemeļi”, kadastra Nr.4076 010 0011, 13.7 ha kopplatībā, zemes vienību, kuras
aptuvenā platība ir 12.2 ha,
1.atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, kadastra Nr. 4076 010 0011, otro zemes
vienību, kadastra apzīmējums 4076 010 0013 un pirmo zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4076 010 0011, 13.7 ha platībā, sadalot divos atsevišķos zemes gabalos, kur
atdalāmā zemes gabala platība sastāda 12.2 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2.izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”.
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
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 08.10.2009.

A.Okmanis
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SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 14.p.)

14. Par nekustamā īpašuma Rundāles pagasta „Raibiņas” sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības
projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un 2009.gada 4.septembra SIA „PS Līdums”
valdes locekles Ineses Karlovas iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma ”Raibiņas”, kadastra Nr.4076 010 0024, 23.7 ha kopplatībā, zemes vienību,
kuras aptuvenā platība ir 3.5 ha,
1.atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Raibiņas” kadastra Nr.4076 010 0024, 23.7 ha
kopplatībā, divos atsevišķos zemes gabalos, kur atdalāmā zemes gabala platība sastāda
20.2 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2.izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”.
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, 29.09.2009.

O.Beinerts
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SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 15.p.)

15. Par zemes gabalu Svitenes pagasta „Svitenes mežs” un „Īcēnu mežs” platības precizēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kur ir noteikts, ja
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma
par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu un Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Metrum” 2009.gada 14.augusta iesniegumu Nr.39/129/a-2009,
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Svitenes mežs”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
kadastra Nr.4088 004 0224, kadastrālās uzmērīšanas platību no 228.1 ha uz 219.06 ha;
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Īcēnu mežs”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
kadastra Nr.4088 005 0042, kadastrālās uzmērīšanas platību no 141.0 ha uz 122.8 ha.
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, 29.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 16.p.)

16. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazināšanu uz nekustamo īpašumu Rundāles
pagasta „Vīksnas”.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta “Samaksas
apmērs par īpašumā piešķirto zemi” trešo daļu, 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”
6.punktu, pielikumu Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr. 787
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” un ***, kura pamatojoties uz
2006.gada 15.augusta Rundāles pagasta bāriņtiesas locekles Kristīnes Brūveles izdotu
pilnvaru Nr.64 rīkojas ***vārdā, 2009.gada 28.augusta iesniegumu ar tam pievienotajiem
dokumentiem – izkopējumiem no darba grāmatiņas un lēmumu par zemes piešķiršanu,
kurā tiek lūgts samazināt lietošanā piešķirtā zemes gabala “Vīksnas”, kadastra Nr.4076
003 0102, 0.23 ha platībā, izpirkšanas maksu – par zemes lietošanas laiku un darba stāžu
lauksaimniecībā (nostrādātajiem darba gadiem),
samazināt ***, personas ***, aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi par 50%, ko
sastāda:
25% par zemes “Vīksnas”, kadastra Nr.4076 003 0102, 0.23 ha platībā, lietošanas laiku (2%
apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā līdz dienai, kad
tā pieprasīta īpašumā. Saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem no 1992.gada 21.septembra līdz
2006.gada 21.augustam ir 13 pilni gadi, tātad samazinājums veido 26%. Ierobežojums,
samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25%);
25% par darba stāžu lauksaimniecībā (ņemot vērā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,
individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601, samazinājums neatkarīgi no aprēķinātās
samaksas summas ir 3% par katru nostrādāto pilno darba gadu – kopējais darba stāžs
lauksaimniecībā, pēc iesniegtajiem dokumentiem, ir no 1975.gada 28.jūlija līdz 1975.gada
12.novembrim un no 1977.gada 3.novembra līdz 1993.gada 5.aprīlim, tas ir 16 pilni darba
gadi, tātad samazinājums veido 48%. Ierobežojums, samazinājums par katru nosacījumu
nedrīkst pārsniegt 25%).
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs

O.Beinerts

Rundāles novadā, 28.09.2009.
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24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 17.p.)

17. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazināšanu uz nekustamo īpašumu Rundāles
pagasta „Vītoli”.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta “Samaksas
apmērs par īpašumā piešķirto zemi” trešo daļu, 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”
6.punktu, pielikumu Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr. 787
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” un ***, personas kods ***, un
***, personas kods ***, 2009.gada 11.septembra iesniegumu ar tam pievienotajiem
dokumentiem – lēmumu par zemes piešķiršanu un mantojuma apliecinošo kopiju, kurā
tiek lūgts samazināt lietošanā piešķirtā zemes gabala “Vītoli”, kadastra Nr.40760030109,
0,28 ha platībā, izpirkšanas maksu – par zemes lietošanas laiku,
samazināt ***, personas kods ***, un ***, personas kods ***, aprēķināto izpirkšanas
samaksas apmēru par lietošanā piešķirto zemi „Vītoli”, kadastra Nr.40760030109, 0,28 ha
platībā, par 25%, jeb par lietošanas laiku (2% apmērā par katru pilnu gadu, sākot no
dienas, kad zeme piešķirta lietošanā līdz dienai, kad tā pieprasīta īpašumā. Saskaņā ar
iesniegtajiem dokumentiem no 1992.gada 21.februāra līdz 2006.gada 21.augustam ir 14
pilni gadi, tātad samazinājums veido 28%. Ierobežojums, samazinājums par katru nosacījumu
nedrīkst pārsniegt 25%).
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

IZRAKSTS
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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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 18.p.)

18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „LLT 229” un zemes
nomas pirmtiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā dome
pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta pirmās daļas 10.punktu,
kur ir noteikts, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai
daļēji, ja nav izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un v, personas kods ***, dzīvojošs ***, 2009.gada
25.augusta iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš 1996.gada
31.oktobrī pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „LLT 229”, kadastra Nr.4076 008
0268, 0.04 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „LLT 229”, kadastra apzīmējums 4076 008 0268, 0.04 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri.
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „LLT 229”, kadastra apzīmējums 4076
008 0268, 0.04 ha platībā, līdz 2019.gada 31.augustam, zemes gada nomas maksu nosakot
0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Zemes gabala platība var tikt precizēta pēc
uzmērīšanas.
3. nomas maksa maksājama no 2008.gada 2.septembra – dienas, kad nomnieks ieguvis
zemes nomas pirmtiesības.
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, 25.09.2009.

O.Beinerts
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24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 19.p.)

19. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „LLT 107” un zemes
nomas pirmtiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā dome
pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta pirmās daļas 10.punktu,
kur ir noteikts, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai
daļēji, ja nav izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
19.augusta iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš 1996.gada
3.janvārī pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „LLT 107”, kadastra apzīmējums
4076 008 0221, 0.06 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „LLT 107”, kadastra apzīmējums 4076 008 0221, 0.06 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri.
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „LLT 107”, kadastra apzīmējums 4076 008
0221, 0.06 ha platībā, līdz 2019.gada 31.augustam, zemes gada nomas maksu nosakot 0.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Zemes gabala platība var tikt precizēta pēc
uzmērīšanas.
3. nomas maksa maksājama no 2008.gada 2.septembra – dienas, kad nomnieks ieguvis
zemes nomas pirmtiesības.
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, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 20.p.)

20. Par zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 3.11” iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības, 21.punkta pirmās daļas
14.punktu, kur noteikts, ka dome var noteikt zemes nomas maksu, 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18. punktu, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada 20.augusta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemes gabalu „Pilsrundāles ciemats 3.11”, kadastra apzīmējums 4076 003
0453, 0.23 ha platībā,
1. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāles ciemats 3.11”, kadastra
apzīmējums 4076 003 0453, 0.23 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām, ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma pagarinājuma beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz vēl vienu gadu;
2. nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ņemot vērā, ka 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.
3. nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas brīža.
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, 29.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 21.p.)

21. Par zemes gabala „Pie Āboliņiem” iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības, 21.punkta pirmās daļas
14.punktu, kur noteikts, ka dome var noteikt zemes nomas maksu, 2007.gada 30.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18. punktu, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada 17.augusta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt klāt pie jau iznomātā zemes gabalu „Pie Āboliņiem 1.6,7”, kadastra
Nr.4076 003 0451, zemes gabalu 0.14 ha platībā,
1. palielināt ***, personas kods ***, iznomāto zemes platību zemes gabalam „Pie
Āboliņiem 1.6,7”, kadastra apzīmējums 4076 003 0436, no 0.32 ha uz 0.46 ha platībā, uz
vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām, ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm mēnesi pirms līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz vēl vienu gadu;
2. nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, ņemot vērā, ka 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.
3. nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas brīža.
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, 29.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 22.p.)

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta 1.daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, māju „Pīlādžlejas”, Saulainē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, īpašnieka ***2009.gada 17.augusta iesniegumu, kurā lūdz
Rundāles novada domei anulēt ***sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu, jo minētā
persona dzīvo ārzemēs, 2009.gada 18.augusta uzaicinājumu Nr.201 (ierakstīta vēstule
Nr.186) ***sniegt paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu „Pīlādžlejas”, Saulainē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kurš 2009.gada 20.augustā atgriezts atpakaļ, ar
norādi, ka ***nedzīvo norādītajā dzīvesvietā,
anulēt ***, personas kods ***, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Pīlādžlejas”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

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

SĒDES PROTOKOLS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.09.2009.

(prot. Nr. 6., 23.p.)

23. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.panta piekto daļu, kur ir noteikts, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam deputātam ir
tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas,
neieskaitot svētku dienas un papildatvaļinājumu, kura ilgumu darba dienās nosaka dome ,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Rundāles novada domes
priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2009.gada 16.septembra iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim 2 (divu) kalendāro
nedēļu ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par laika periodu no 2008.gada 27.aprīļa
līdz 2008.gada 27.oktobrim, sākot no 2009.gada 26.oktobra līdz 2009.gada 8.novembrim
(ieskaitot).
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 25.09.2009.

O.Beinerts

