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2. Par Rundāles novada domes 2011.gada finanšu pārskatu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta otro un trešo daļu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada konsolidēto finanšu gada pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada domes 2011.gada konsolidētais finanšu pārskats uz 115
lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Klintis” zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu ***, izstrādājot
Zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11.punktu,
Rundāles novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un J. J., personas
kods ***, 2012.gada 16.marta iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Klintis” kadastra numurs ***, 6,0 ha kopplatībā, no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu ***, platība 4,4 ha, vienu zemes gabalu aptuveni 3,4 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Klintis”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 4,4 ha platībā, vienu
zemes gabalu aptuveni 3,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un
paredzēt jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”,
2009. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi
par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 2009.gada
27.augusta Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijas plānojumu”,
3. apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Klintis”, kadastra numurs ***, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Pielikumā Darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles
nekustamajam īpašumam „Klintis”, kadastra numurs *** uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** iznomāšanu N. L.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, 2011.gada 27.janvāra Rundāles novada domes saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 4.2. punktu, saskaņā ar
kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka
N. L. apsaimnieko Rundāles novada teritorijā zemi platībā līdz 1,0 ha un N. L., personas
kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 13.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes
gabalu ar kadastra numuru ***,
1. iznomāt N. L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs ***, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,3 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt zemes vienību uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu,
tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu.
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumu:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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6. Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 2.7” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
iznomāšanu Dz. D.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, 2011.gada 27.janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu
un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.p., punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika
izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, informāciju izvietojot uz sludinājumu dēļiem
domes ēkā un Viesturu un Svitenes pagasta pārvalžu ēkās, kā arī ņemot vērā to, ka D.D.
kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha un Dz.D., personas
kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 21.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar
kadastra apzīmējumu ***, 0,05 ha platībā,
1. iznomāt, Dz.D., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 0,05 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.
2. iznomāt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,05 ha
platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu.
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības.
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1.servitūta ceļš,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā Pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs (paraksts)
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7. Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 53”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu O.Z.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, 2011.gada 27.janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.p., punktu, saskaņā ar, kuru zemes
vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka O. Z.Rundāles
novadā apsaimniekošanā esošās zemes kopējā platība ir līdz 1,0 ha un O. Z., personas
kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 29.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar
kadastra apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā,
1. iznomāt, O. Z., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 53”, kadastra numurs ***, 0.03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 53”, kadastra numurs ***, 0,03 ha
platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības,
4. iznomātajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā Pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 53” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu ***, skice uz 1 lapas.
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8. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu R. Ķ. uz
pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Viesturu mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
daļu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu
un nomas maksas noteikšanu” 4.2.punktu un ņemot vērā to, ka kopējā R.Ķ.
apsaimniekojamā platība Rundāles novadā ir lielāka par 10,0 ha un R. Ķ., personas kods ***,
dzīvojošas ***, 2012.gada 26.marta iesniegumu ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma
termiņu uz zemi ar kadastra numuru ***, 0,03 ha platībā,
1. pagarināt, Viesturu pagasta padomē 2007.gada 09.martā noslēgtā Zemes nomas
līguma termiņu R. Ķ., personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi”, kadastra numurs *** zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. pagarināt Zemes nomas līguma termiņu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
***, daļu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek
uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu
3. noteikt nomas maksu gadā 3,0% no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs (paraksts)
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9. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu R. Ķ. uz
pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
Burtnieku iela * zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu” un R. Ķ., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 26 marta iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas termiņu uz zemi Burtnieku iela *, kadastra numurs ***,
0,0082 ha platībā, par kura nomu nav noslēgts zemes nomas līgums, bet zemes vienību
izmanto R. Ķ. un par to tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis,
1. pagarināt, zemes nomas termiņu R. Ķ., personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīga
Viesturu pagasta apbūvēta nekustamā īpašuma Burtnieku iela *, kadastra numurs
***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,0082 ha platībā, garāžas
uzturēšanai,
2. pagarināt zemes nomas termiņu R.Ķ., personas kods ***, uz pašvaldībai piekritīga
apbūvēta nekustamā īpašuma Burtnieku iela *, kadastra numurs ***, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu ***, 0,0082 ha platībā, garāžas uzturēšanai,
3. zemes nomas līguma termiņu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***
pagarināt uz 10 gadiem ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek
uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
4. noteikt apbūvētās zemes vienības nomas maksu 1,5% gadā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma Burtnieku iela * zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
skice uz 1 lapas.
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10. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 87”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
iznomāšanu V. E.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2009.gada 27.augusta
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, 2011. gada 27. janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu
un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.p., punktu saskaņā ar kuru zemes vienība tika
izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka V. E. kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1.0 ha un V. E., personas kods ***,
dzīvojoša ***, 2012.gada 04.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra
apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā,
1. iznomāt V.E., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 87”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 87” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 0,03 ha platībā uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm
mēnesi pirms līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā Pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 87” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Īcēni”, ar kadastra numuru ***,
lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu
projektētajām zemes vienībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada
12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. un 55.punktiem, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5. „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 29.decembra sēdes lēmuma
(prot.Nr.12.,15.p.) Zemes ierīcības projekta „Darba uzdevums” nekustamajam
īpašumam “Īcēni”, kadastra numurs ***, un SIA „G-Bergs” iesniegto iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt sertificēta mērnieka Kaspara Priedola, „Sertifikāts zemes ierīcības
darbu veikšanai” sērija ***, izstrādāto Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam
īpašumam „Īcēni”, kadastra numurs ***, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
Rundāles novada Rundāles pagastā, noteikt zemes lietošanas mērķi un piešķirt
nosaukumus projektētajām zemes vienībām,
1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Īcēni” Rundāles pagastā Rundāles novadā,
kadastra numurs ***, zemes ierīcības projektu,
2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2, 15,0 ha platībā, un atdalāmajai zemes
vienībai Nr.3, 10,0_ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101,
3. piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr.2, 15,0 ha platībā,
nosaukumu „Kurpnieki”,
4. piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr.3, 10,0 ha platībā,
nosaukumu „Mērnieki”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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12. Par finansējuma piešķiršanu Sabiedriskās organizācijas
biedrības „Rundāles novada Viesturu pagasta apvienības
„Vakarvējš” projekta „Aktīvo senioru gads Rundāles novadā”
realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Rundāles novada domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada
sabiedrisko organizāciju darbībai”, biedrības „Rundāles novada Viesturu pagasta apvienības
„Vakarvējš”, Reģ.Nr.***, juridiskā adrese Skolas iela 1, Viesturi, Viesturu pagasts, Rundāles
novads, projekta pieteikumu un 2012.gada 10.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un
apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas biedrības Rundāles novada Viesturu
pagasta apvienības „Vakarvējš” projekta „Aktīvo senioru gads Rundāles novadā”
realizācijai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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13. Par Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu.
Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās
specifikācijas izstrādātas saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 24.janvāra
rīkojumu Nr.30 un 2006.gada 31.maija rīkojumu Nr.151 izveidotās darba grupas
izstrādātajām un ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488
apstiprinātajām Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām,
2007.un 2010.gadā veiktajām tehnisko specifikāciju izmaiņām, piemērojot Valsts autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju normas Rundāles novada Pašvaldības
autoceļu specifikai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 ,,Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3.nodaļas
16.1 punktu,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas uz 115 lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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14. Par dzīvojamās mājas Ezeri papildus pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kurā noteikts, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības
pakalpojumiem, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septīto daļu un uz cenu aptaujas rezultātā piedāvātās SIA „GK jumti” remonta
darbu tāmes jumta seguma nomaiņai un ārdurvju nomaiņai ar zemāko cenu izmaksām,
Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt, ka papildus apsaimniekotāja izdevumi mājas Ezeri remonta darbu
veikšanai ir Ls 10698,38, kas, aprēķinot atmaksāšanas laiku 5 (piecus) gadus un
veicot aprēķinu uz mājas „Ezeri” apsaimniekojamās platības vienu
kvadrātmetru ir Ls 0,12 uz vienu apsaimniekojamās platības kvadrātmetru
mēnesī, ņemot vērā to, ka mājas „Ezeri” līdzekļu atlikums uz 2012.gada 1.janvāri
ir Ls 3675,10;
2. noteikt, ka lēmums par papildus samaksas noteikšanu stājas spēkā ar 2012.gada
1.jūliju un ir spēkā līdz 2017.gada 30.jūnijam;
3. noteikt, ka paaugstinātā apsaimniekošanas maksa Ls 0,12 uz pieciem gadiem tiek
summēta kopā ar Rundāles novada domes fiksēto maksu, kas uz lēmuma
pieņemšanas brīdi ir noteikta 0,16 Ls par kvadrātmetru mēnesī;
4. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt
minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku biedrību „Rundāles
Ezeri” par pieņemto lēmumu.
Pielikumā:
1. Paaugstinātās apsaimniekošanas maksas aprēķins.
2. Dzīvojamās mājas Ezeri pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2012.gadam uz 1 lapas.
3. SIA „GK jumti” remonta darbu tāmes kopija.
4. 2012.gada 27.marta apsaimniekojamās mājas Ezeri dzīvokļu īpašnieku
sanāksmes protokols.
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15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.M.
Rundāles novada domē 2012.gada 16.februārī saņemts nekustamā īpašuma „Saulgrieži”-*,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā īpašnieces A. M. iesniegums ar lūgumu
anulēt reģistrēto dzīvesvietu „„Saulgrieži”-*, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, J. M., personas kods ***, jo, saskaņā ar A. M. iesniegumu persona vairāk kā divus
gadus minētajā īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā
dzīvesvietā.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa
nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Saulgrieži”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, kadastra Nr.*** Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.4165 ierakstu Nr.*** nekustamā īpašuma īpašniece ir A. M.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka J. M., personas kods ***, zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā: „Saulgrieži”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921, līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulējamas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, kas nosaka, ka
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,

anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Saulgrieži”-*, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, J. M., personas kods ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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16. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes
Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, Rundāles
novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.5 „Par Saulaines Sociālā centra
izīrējamo dzīvokļu īres maksu” (prot.Nr.8.) 6.punktu, Rundāles novada sociālā dienesta
2012.gada 5.aprīļa atzinumu Nr.86 un 2012.gada 4.aprīļa K.K., personas kods ***
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines sociālajā centrā, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada domes kancelejas vadītājai K.K., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli *** Saulaines sociālā centrā
ar kopējo platību 36,8m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2012.gada 1.jūnija.
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17. Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumā
„Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide”(prot.Nr.1.,13.p.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
veikt grozījumus Rundāles novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmuma Nr.13
„Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide” (prot. Nr.1., 13.p.) 2.punktā, izsakot to
šādā redakcijā:
„2. Izveidot administratīvo komisiju sešu locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem
apstiprināt:
Guntu Šurnu;
Nauri Brūveli;
Jāni Ercenu;
Kristīni Brūveli;
Jāni Liepu;
Aigaru Sietiņu.
2.1. Par administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Guntu Šurnu.
2.2. Par administratīvās komisijas vadītāja vietnieku apstiprināt Nauri Brūveli.
2.3. Par administratīvās komisijas sekretāru apstiprināt Uldi Dzidrumu.”
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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18. Grozījumi Rundāles novada domes 2012.gada 23.februāra
lēmumā Nr.27 „Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Mazalūksti” ar kadastra numuru 4076 002 0053 pārdošanu
organizējot izsoli”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
veikt grozījumus Rundāles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmuma Nr.27 „Par
Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Mazalūksti” ar kadastra numuru 4076 002
0053 pārdošanu organizējot izsoli” pielikuma „Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Mazalūksti” ar kadastra numuru 4076 002 0053 izsoles noteikumi” punktos:
1. Izteikt Izsoles noteikumu 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Izsoles dalībnieku reģistrācijas un Objekta Izsoles datums un laiks tiks paziņots
Latvijas Republikas oficiālajā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” publikācijā un Rundāles
novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv.”
2. Dzēst Izsoles noteikumu 2.2.punktu.
3. Izteikt Izsoles noteikumu 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Noteikumus Dalībnieki var saņemt darba dienās, no pulksten 9.00 – 12.00 un 13.00 –
17.00, Rundāles novada domē Kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
LV-3921) līdz Noteikumu 2.7.punktā noteiktajam termiņam”.
4. Izteikt Izsoles noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00, Domē Kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV3921), iesniedzot drošības naudas (nodrošinājuma) maksājumu apliecinoša dokumenta
kopiju uzrādot tā oriģinālu - 10 % (desmit procentu) apmērā no Objekta, Izsoles
vajadzībām apstiprinātās Noteikumu 1.6.punktā nosacītās cenas.”
5. Izteikt Izsoles noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā:
„2.7. Izsoles Dalībnieku reģistrācija beidzas vienu stundu pirms izsoles sākuma, ievērojot
Noteikumu 1.5.punktā noteikto kārtību.”

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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(prot.Nr.4., 19.p.)

19. Grozījumi Rundāles novada domes 2012.gada 23.februāra
lēmumā Nr.26 „Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Lauči” ar kadastra numuru 4076 009 0044 pārdošanu organizējot
izsoli”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
veikt grozījumus Rundāles novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumā Nr.26 „Par
Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Lauči” ar kadastra numuru 4076 009 0044
pārdošanu organizējot izsoli” pielikuma „Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Lauči” ar kadastra numuru 4076 009 0044 izsoles noteikumi” punktos:
1. Izteikt Izsoles noteikumu 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Izsoles dalībnieku reģistrācijas un Objekta Izsoles datums un laiks tiek paziņots
Latvijas Republikas oficiālajā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” publikācijā un Rundāles
novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv.”
2. Dzēst Izsoles noteikumu 2.2.puntku.
3. Izteikt Izsoles noteikumu 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Noteikumus Dalībnieki var saņemt darba dienās, no pulksten 9.00 – 12.00 un 13.00 –
17.00, Rundāles novada domē Kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
LV-3921) līdz Noteikumu 2.7.punktā noteiktajam termiņam”.
4. Izteikt Izsoles noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00, Domē Kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV3921), iesniedzot drošības naudas (nodrošinājuma) maksājumu apliecinoša dokumenta
kopiju uzrādot tā oriģinālu - 10 % (desmit procentu) apmērā no Objekta, Izsoles
vajadzībām apstiprinātās Noteikumu 1.6.punktā nosacītās cenas.”
5. Izteikt Izsoles noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā:
„2.7. Izsoles Dalībnieku reģistrācija beidzas vienu stundu pirms izsoles sākuma, ievērojot
Noteikumu 1.5.punktā noteikto kārtību.”
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20. Par precizējumu Rundāles novada domes 2012.gada 26.janvāra
lēmumā Nr.33 „Par kredītu transportlīdzekļa iegādei pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai” (prot.Nr.1).
Pamatojoties uz Rundāles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33 „Par
kredītu transportlīdzekļa iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai” (prot.Nr.1),
precizēt aizņēmuma summu transportlīdzekļa iegādei pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai, nosakot, ka aizņēmuma summa Valsts kasē autotransporta
iegādei Rundāles novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai ir LVL 18 762
(astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi lati un 00 santīmi) saskaņā ar
veiktā iepirkuma rezultātiem.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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21.Par adreses maiņu telpu grupām Rundāles pagasta dzīvojamajā
mājā Punslavas *.
Dzīvojamajā mājā „Punslavas *”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs
***, ir divi dzīvokļi, no kuriem viens pieder pašvaldībai un otrs dzīvoklis ir par pajām
privatizēts no paju sabiedrības „Lielupe”, kuru privatizējis V. Č. un kurā dzīvo viņa
ģimene.
Ar Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr.30 (prot.Nr.9) „Par
adreses piešķiršanu telpu grupām Rundāles pagasta dzīvojamā mājā Punslavas *” tika
piešķirta adrese par pajām privatizētam dzīvoklim – telpu grupai, Punslavas **,
Punslavas, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921.
Minētajā dzīvoklī dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējuši dzīvoklī Nr*,
„Punslavas *”, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
Lai izlabotu radušos neatbilstību faktiskajiem apstākļiem un normatīvo aktu
regulējumam, tiek ierosināts mainīt adreses telpu grupām dzīvojamajā mājā „Punslavas
*”, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 17.panta ceturto prim daļu, kas nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē, vai
likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 23.punktu, kas
nosaka, numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu, vai ēkas īpašnieka
(vadītāja) sniegto informāciju, Rundāles novada dome nolemj:
Mainīt adreses telpu grupām, dzīvojamajā mājā „Punslavas *”, Punslavas, Rundāles
pag., Rundāles nov., LV-3921, būves kadastra apzīmējums ***:
1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** mainīt adresi no Punslavas *, Punslavas,
Rundāles pag., Rundāles nov. uz Punslavas *, Punslavas, Rundāles pag., Rundāles
nov.;

2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu *** mainīt adresi no Punslavas *, Punslavas,
Rundāles pag., Rundāles nov. uz Punslavas *, Punslavas, Rundāles pag., Rundāles
nov.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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