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2. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6.punktu,15.pantu,
17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu,
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” uz 6 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.
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3. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6.punktu,15.pantu,
17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu,
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” uz 6 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.
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4. Par saistošo noteikumu Nr.9 „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.9 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 „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
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5. Par Civilās aizsardzības komisijas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
18.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, 2009.gada 22.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju
sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”, 2009.gada 22.septembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1078 „Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas
paraugnolikums”, pašvaldībai ir uzdots izveidot novada Civilās aizsardzības komisiju. Šo
komisiju, kā tas noteikts Civilās aizsardzības likumā, vada Novada domes priekšsēdētājs, bet
viņa vietnieks ir Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta pilnvarota persona, un tā
darbosies atbilstoši apstiprinātajam nolikumam. Komisijā iekļauti valsts un pašvaldības
dienestu vadītāji, komercsabiedrību deleģēti pārstāvji, kuru kompetencē ietilpst rīcība
katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumos, saskaņā ar Zemgales reģionālās pārvaldes
Bauskas iecirkņa 2009.gada 3.novembra vēstuli Nr.20/16-2/4-11854, Valsts meža dienesta
Zemgales virsmežniecības 2009.gada 26.oktobra vēstuli Nr.10-13/502, Saulaines
Profesionālās vidusskolas 2009.gada 30.oktobrīa vēstuli Nr.115, VA „Rundāles pils muzejs”
2009.gada 26.oktobra vēstuli Nr.766/1-14.
1. Apstiprināt Rundāles novada domes civilās aizsardzības komisiju 8 personu sastāvā.
2. Apstiprināt Rundāles novada domes civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs

– Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektors
Igors Dubaņēvičs;
Komisijas locekļi:
Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas iecirkņa kārtības policijas vecākais inspektors
kapteinis Armands Staļūns;
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Bauskas mežniecības mežzine Sarmīte
Jankovska;
Saulaines Profesionālās vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Didzis Bonāts;

Zemessardzes virsleitnants Rihards Šķeltiņš;
AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona Bauskas nodaļas vadītājs Gundars Krūmiņš;
VA „Rundāles pils muzeja” pārstāvis Jānis Rauda;
Rundāles novada domes sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele.
3. Apstiprināt „Rundāles novada domes civilās aizsardzības komisijas nolikumu” uz 3 (trīs) lapām.
4. Apstiprināt Rundāles novada administratīvo teritoriju par Rundāles novada domes civilās
aizsardzības komisijas darbības teritoriju.
Pielikumā: Rundāles novada domes Civilās aizsardzības komisijas nolikums uz 3 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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6. Par Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums uz 3 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
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7. Par Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai ir pienākums izstrādāt teritorijas plānojumu un 2009.gada 6.oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumu”
32.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pieņemot lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā darba uzdevumu,
Uzsākt Rundāles novada teritorijas plānojuma izstrādi laika periodam 2012.-2025.gadiem;
Apstiprināt Darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei;
Finansējumu teritorijas plānojuma izstrādei paredzēt no Rundāles novada domes
budžeta līdzekļiem un valsts mērķdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei.
Pielikumā: Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums uz 3 lpp.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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8. Par Rundāles novada domes ģerboņa apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
dome var noteikt novada simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju,
ņemot vērā mākslinieka Vladimira Ladusāna izstrādāto Rundāles novada ģerboņa
oriģinālzīmējumu, kurš saskaņots Latvijas valsts heraldikas komisijā,
1. apstiprināt Rundāles novada domes ģerboni, saskaņā ar pielikumā pievienoto zīmējumu.
2.noteikt ģerboņa attēla lietošanu:
2.1.Rundāles novada domes ģerboni drīkst lietot Rundāles novada dome, Rundāles novada
pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte” un Pilsrundāles vidusskola.
2.2.Iepriekš minētās iestādes pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot zīmogos, uz veidlapām,
iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem,
diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiālajiem dokumentiem, kā arī izvietot
pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem
transportlīdzekļiem.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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9. 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, dzīvokļa *** īpašnieces *** 2009.gada 14.augusta
iesniegumu, kurā lūdz Rundāles novada domei anulēt *** sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, jo minētā persona dzīvo ārzemēs, 2009.gada 18.augusta uzaicinājumu Nr.200
(ierakstīta vēstule Nr.186) *** sniegt paskaidrojumu līdz 2009.gada 31.augustam par
deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī ***, uz kuru persona nav reaģējusi un nav ieradusies
pašvaldībā sniegt paskaidrojumus par savu deklarēto dzīvesvietu, ņemot vērā, ka personai ir
zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē ar brīdi, kad dzīvokli savā
īpašumā iegādājās ***,
anulēt ***, personas kods ***, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī ***.
Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā Raiņa bulvārī 6, Rīgā, LV-1050 viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Atlikt jautājuma izskatīšanu, uzdodot risināt jautājumu par
Rundāles novada domes Sociālajam dienestam.

*** deklarēto dzīvesvietu

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā Raiņa bulvārī 6, Rīgā, LV-1050 viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Atlikt jautājuma izskatīšanu, uzdodot risināt jautājumu par
Rundāles novada domes Sociālajam dienestam.

*** deklarēto dzīvesvietu

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā Raiņa bulvārī 6, Rīgā, LV-1050 viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts
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26.11.2009

(prot. Nr. 8., 12.p.)

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Atlikt jautājuma izskatīšanu, uzdodot risināt jautājumu par
Rundāles novada domes Sociālajam dienestam.

*** deklarēto dzīvesvietu

Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā Raiņa bulvārī 6, Rīgā, LV-1050 viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 13.p.)

13. Par adreses un nosaukuma maiņu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Krastiņi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta otro daļu, 2009.gada
3.novembra MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
***
pilnvarotās personas *** 2009.gada 9.oktobra iesniegumu par adreses un nosaukuma maiņu
nekustamajam īpašumam „Krastiņi” ar kadastra Nr.40880030063 uz adresi un nosaukumu
„Lieparkrastiņi”,
mainīt Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Krastiņi” un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām adresi un nosaukumu uz „Lieparkrastiņi”.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 14.p.)

14. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu AS „Latvenergo” transformatoru apakšstacijām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu, 2009.gada 3.novembra
MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un AS „Latvenergo” 2009.gada
4.novembra iesniegumu Nr. 30R3A0-04.03/1421 par adreses un nosaukuma piešķiršanu
transformatoru apakšstacijām TP-4431 un TP-4725 kuras atrodas uz valstij piekritīgas
zemes ar kadastra Nr. 40960040117 un 40960070141,
piešķirt adresi un nosaukumu zemei un ēkām, transformatora apakšstacijai TP-4431 adresi
un nosaukumu „Transformatora ēka TP-4431” ar kadastra Nr. 40960040117,
transformatora apakšstacijai TP-4725 adresi un nosaukumu „Transformatora ēka TP-4725”
ar kadastra Nr. 40960070141.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 15.p.)

15. Par zemes gabala atdalīšanu no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dižjāņi”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Rundāles novada
domes 2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu” un ***, personas kods *** dzīvojošs ***, 2009.gada 5.novembra
iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Dižjāni” ar kadastra
Nr. 40760030170, 40.4 ha kopplatībā, 2.zemes vienību 11.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
40760030171, un piešķirt nosaukumu „Mazjāņi”,
atļaut atdalīt no Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dižjāņi”,
kadastra Nr.40760030170, 40.4 ha kopplatībā, 2. zemes vienību 11.5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 40760030171, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Mazjāņi”. Atdalāmā zemes gabala platība var mainīties pie
zemes kadastrālās uzmērīšanas.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 16.p.)

16. Par zemes gabala atdalīšanu no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Lejasstrautnieki”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Aizsargjoslu likumu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu,
2006.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 241 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un
***, personas kods ***, pilnvarotā personas ***, personas kods ***, 2009.gada 19.oktobra
iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Lejasstrautnieki” ar
kadastra Nr. 40960050027, 7.4 ha kopplatībā, zemes vienību aptuveni 5.0 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejasstrautnieki” kadastra Nr.40960050027, ar
kopējo platību 7.4 ha aptuveni 5.0 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles novada Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam „Lejasstrautnieki” ar kadastra Nr.40960050027 saskaņā ar pielikumu.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 17.p.)

17. Par zemes gabala atdalīšanu no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Strauši”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes
ierīcības likuma 8. panta 3. punktu, Aizsargjoslu likumu, 2007. gada 11. decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu,
2006. gada 28. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 241 „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un
***, personas kods ***, 2009.gada 14.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Strauši” ar kadastra Nr.40880040060, 12.2 ha kopplatībā, zemes
vienību aptuveni 7.5 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Strauši” kadastra Nr.40880040060, ar kopējo
platību 12.2 ha aptuveni 7.5 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Strauši” ar kadastra Nr.40880040060 saskaņā ar pielikumu.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 18.p.)

18. Par zemes gabala atdalīšanu no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Veceglāji”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Rundāles novada domes 2009.gada
27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un
***, personas kods ***, 2009.gada 3.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Veceglāji” ar kadastra Nr.40960080040, 6.14 ha kopplatībā, zemes
vienību 4.24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40960080040, un piešķirot nosaukumu
„Zirnīši”,
atļaut atdalīt no Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Veceglāji”, kadastra
Nr.40960080040, 6.14 ha kopplatībā, zemes vienību 4.24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
40960080040, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „Zirnīši”. Atdalāmā zemes gabala platība var mainīties pie zemes kadastrālās
uzmērīšanas.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 19.p.)

19. Par zemes gabala „Punslavas 2”, Rundāles pagastā, iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās pašvaldības
domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā padome pieņem lēmumus
par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes lietošanas tiesību izbeigšanas pamats”
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 “Rīcība ar neizpirkto lauku
apvidus zemi” 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 ***, dzīvojoša ***, 2009.gada 26.jūnija
iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš pastāvīgā lietošanā
piešķirtajiem zemes gabaliem „Punslavas 2”, kadastra Nr.40760010041, 0.1 ha platībā,
ņemot vērā, ka īpašuma otra domājamā daļa tika piešķirta pastāvīgā lietošanā ***, personas
kods ***,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto ½
domājamo daļu no zemes gabala „Punslavas 2”, kadastra Nr.40760010041, 0.2 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto daļu no zemes gabala
„Punslavas 2”, kadastra Nr.40760010041, 0.1 ha platībā, saskaņā ar pievienoto zemes gabala
skici, 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;
4. noteikt, ka zemes gabals ir piekritīgs pašvaldībai.
Pielikumā:

Zemes gabala „Punslavas 2” skice uz 1 lp.

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.

Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 20.p.)

20. Par zemes gabala „Pilsrundāle 54” 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 2.novembra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu „Pilsrundāle – 54”, kadastra Nr. 4076 003 0256, 0.03 ha
platībā,
1. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāle – 54”, kadastra apzīmējums
40760030256, 0.03 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. No 2010.gada 1.janvāra nomas
maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas brīža.
4. Iznomātajam zemes gabalam noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
servitūta ceļš.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 21.p.)

21. Par zemes gabala „Saulaines mazdārziņš 3.8”, Rundāles pagastā, 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 ***, personas kods ***, dzīvojošs ***, 2009.gada 10.septembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 3.8”, kadastra Nr.4076 008 0145, 0.05 ha
platībā,
1. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 3.8”, kadastra
Nr.4076 008 0145, 0.05 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. No 2010.gada 1.janvāra
nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas brīža.
4. noteikt *** segt par zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 3.8”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, uzkrāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

Sēdi protokolēja:
(paraksts)

A. Okmanis

Sekretārs

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 22.p.)

22. Par dzīvokļa Nr.5 Rundāles pagasta 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, *** 2009.gada 28.septembra
iesniegumu, kurā viņš lūdz izīrēt dzīvokli Nr.5 mājā „Rundāles pienotava” un 2009.gada
9.oktobra *** un *** iesniegumu, kurā lūdz arī turpmāk izīrēt dzīvokli Nr.2 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Rundāles pienotava”,
1. izīrēt uz nenoteiktu laiku ***, personas kods ***, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Rundāles
pienotava”, Rundāles novads, daļēji labiekārtotu divistabu dzīvokli Nr.5, ar kopējo platību 45
m², noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot dzīvojamās telpas īres maksu 0,06
Ls/m2.
2. atcelt Rundāles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu Nr.15 „Par dzīvokļa Nr.5
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Rundāles pienotava” izīrēšanu”.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009.

(prot. Nr. 8., 21.p.)

23. Par dzīvokļu maiņu Svitenes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes”.
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, *** 2009.gada 5.oktobra iesniegumu, kurā viņa lūdz piekrišanu dzīvokļu maiņai no
dzīvokļa Nr.1 uz dzīvokli Nr.11 mājā „Kamenes”, jo dzīvoklī Nr.1 ir bojāta kanalizācijas
sistēma un tādēļ tas nav dzīvošanai derīgs,
piekrist mainīt *** izīrēto daļēji labiekārtoto vienistabas dzīvokli Nr.1 ar kopējo platību 34.85
m² daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kamenes”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads,
uz daļēji labiekārtoto divistabu dzīvokli Nr.11 ar kopējo platību 38.68 m² daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Kamenes”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads un noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku ar ***, personas ***, un noteikt
dzīvojamās telpas īres maksu 0,22 Ls/m2.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 24.p.)

24. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli attiecībā uz Saulaines Profesionālo vidusskolu.
Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot atbildes vēstuli Izglītības un zinātnes
ministrijai.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 25.p.)

25. Par telpu iznomāšanu IU „Barba”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 2009.gada 23.novembra IU „Barba”, Reģ.Nr.43602000265,
juridiskā adrese Zaļā iela 23, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
- iznomāt IU „Barba”, Reģ.Nr.43602000265, juridiskā adrese Zaļā iela 23, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901, telpas Svitenes pagastmājā 57,7 m2 platībā veikala vajadzībām, nosakot
nomas maksu 0.50 Ls/m2 mēnesī bez PVN un telpu nomas līguma termiņu līdz 2010.gada
26.novembrim;
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009.

(prot. Nr. 8., 26.p.)

26. Par Rundāles novada Rundāles pagasta zemes īpašumu „Mazmežotne 5”, kadastra
Nr.40760040049, „Mazmežotne 6”, kadastra Nr.40760040050 un „Mazmežotne 7”, kadastra
Nr.40760040051, apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma maiņu uz „Mazmežotnes zemes”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,, kā arī izskatot
Rundāles novada Attīstības plānošanas nodaļas ierosinājumu apvienot zemes īpašumus
„Mazmežotne 5”, kadastra Nr.40760040049, „Mazmežotne 6”, kadastra Nr.40760040050, un
„Mazmežotne 7”, kadastra Nr.40760040051 vienā īpašumā un mainīt nosaukumu uz
„Mazmežotnes zemes” kadastra Nr.40760040049,
apvienot zemes īpašumus „Mazmežotne 5”, kadastra Nr.40760040049, „Mazmežotne 6”,
kadastra Nr.40760040050 un „Mazmežotne 7”, kadastra Nr.40760040051, vienā īpašumā un
mainīt nosaukumu uz „Mazmežotnes zemes”.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 27.p.)

27. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Grāvīši”.
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
3.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 1700 uz nekustamo īpašumu “Grāvīši”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4096 006 0073, kas sastāv no viena zemes gabala 1.91
ha platībā.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 28.p.)

28. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Malēji”.
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 ***, un ***, personas kods ***,
2009.gada 4.novembrī noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 5000 uz nekustamā īpašuma “Malēji”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4096 011 0029, daļu, kas sastāv no viena zemes gabala
5.7 ha platībā.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.11.2009

(prot. Nr. 8., 29.p.)

29. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Vecozoliņi”.
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 25.martā noslēgto Pirkuma līgumu, kā arī 2009.gada 24.novembra ***
iesniegumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 12 000 uz nekustamo īpašumu “Vecozoliņi”,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40960070126, kas sastāv no viena zemes
gabala 6.5 ha platībā.
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.
Sēdi vadīja:
Priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Okmanis

Sēdi protokolēja:
Sekretārs

(paraksts)

O. Beinerts

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 01.12.2009.

O.Beinerts

