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2. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”.
Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas
plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu,
izdot Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu” uz 1 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu
un amata vienību skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēs” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu
darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Pielikumā: Rundāles novada domes noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Rundāles novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2009./2010. mācību gadam” uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas
izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās
atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības
iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”.
Pielikumā: Rundāles novada domes noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības
iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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5. Par darba samaksas nolikumu Pilsrundāles vidusskolā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13. punktu,
apstiprināt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas darba samaksas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas darba samaksas nolikums uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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6. Par Rundāles novada domes Kultūras nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
apstiprināt Rundāles novada Kultūras nodaļas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Kultūras nodaļas nolikums uz 4 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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7. Par Rundāles novada domes Sporta nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
apstiprināt Rundāles novada Sporta nodaļas nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Sporta nodaļas nolikums uz 4 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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8. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nekustamā īpašuma „Ugunsdzēsēji”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā, 21.panta pirmās daļas 17.punktu - dome var lemt par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 11.08.2009.
vēstuli par nekustamo īpašumu Rundāles pagasta „Ugunsdzēsēji”,
piekrist pārņemt bez atlīdzības no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas nekustamo
īpašumu „Ugunsdzēsēji”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
Nr.4076 002 0071 (zemes gabals 1 399 m2 platībā un nedzīvojamā ēka – ugunsdzēsēju depo)
civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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9. Par Dzīvokļu komisijas izveidošanu.
Izveidot Rundāles novada Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

Marija Teišerska
Aldis Smilga
Laima Artimoviča
Inta Klīve
Jānis Kļaviņš
Ivars Čerļenoks
Jānis Liepa
Nauris Brūvelis
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10. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Zaķi”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirkuma
tiesības” 3.punktu, starp ***, personas kods ***, un ***, personas kods ***, 2009.gada
29.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu un 2009.gada 19.augusta *** iesniegumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 5 000.00, uz nekustamo īpašumu “Zaķi”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4096 003 0003, kas sastāv no viena zemes gabala
0,4635 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja, klēts, pagrabs, kūts un šķūnis.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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11. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Lapmuižnieki”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirkuma
tiesības” 3.punktu, starp ***, personas kods ***, un ***, personas kods ***, 2009.gada
18.augustā noslēgto Pirkuma līgumu un 2009.gada 18.augusta *** iesniegumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 5200.00, uz nekustamo īpašumu “Lapmuižnieki”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 006 0057, kas sastāv no viena zemes
gabala 1,4 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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Oglītes”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirkuma
tiesības” 3.punktu, starp ***, personas kods ***, un ***, personas kods ***, 2009.gada
14.augustā noslēgto Pirkuma līgumu un 2009.gada 14.augusta *** iesniegumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par EUR 8 500.00, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas
apmaiņas kursa šī līguma parakstīšanas dienā sastāda summu Ls 5 973.83, uz nekustamo
īpašumu “Oglītes”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40896 007 0057, kas
sastāv no viena zemes gabala 1.91 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja, kūts un šķūnis.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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13. 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 “Ēveles”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, īpašnieces *** 2009.gada 20.jūlija iesniegumu, kurā lūdz Rundāles novada domei
anulēt *** sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu, jo viņš š.g. jūnija beigās mainījis
dzīvesvietu, 2009.gada 5.augusta uzaicinājumu Nr.159 (ierakstīta vēstule Nr.180) *** sniegt
paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu „Ēveles”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, kurš 2009.gada 11.augustā atgriezts atpakaļ, ar norādi, ka *** nedzīvo norādītajā
dzīvesvietā,
anulēt ***, personas kods ***, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ēveles”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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14. Par adreses piešķiršanu *** piederošiem garāžas boksiem Nr.3 un Nr.4.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta otro un ceturto daļu,
Pārejas noteikumu 25.punktu, kur ir noteikts, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta
noteikumu spēkā stāšanās dienai vai atzīšanai par spēku zaudējušiem, bet ne ilgāk par
2009.gada 1.oktobri piemērojami 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumi
Nr.384 "Adresācijas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, 2007.gada
27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8., 9., 10., 23. un
24.punktu, Rundāles pagasta padomes 2008.gada 28.augusta apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles pagasta teritorijas plānojumu 2003.-2015. gadam ar
2008.gada grozījumiem” (prot.Nr. 9, lēmums Nr.8) un 2009.gada 7.augusta ***, personas
kods ***, iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošiem garāžu boksiem,
piešķirt ***, personas kods ***, piederošam garāžas boksam Nr.3 un Nr.4 šādu adresi:
”Meistari 5”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3901.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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15. Par zemes gabala „Dārza iela 6”, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, 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 24.jūlija iesniegumu Nr.39/115/a-2009,
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Dārza iela 6”, Bērstelē, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr. 4096 007 0045, kadastrālās uzmērīšanas platību no 0,4 ha
uz 0,69 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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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16. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „LLT 134” un
zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā dome
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 ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
7.augusta iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes gabalu „LLT 134”, kadastra Nr.4076 008 0256, 0.025 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes gabalu „LLT 134”, kadastra Nr.4076 008 0256, 0.025 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri.
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „LLT 134”, kadastra Nr.4076 008 0256,
0.025 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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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17. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „Saulaines
garāža 23” un tā iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes 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 ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
29.jūlija iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas pirmtiesību izmantošanas uz iepriekš
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „Saulaines garāža 23”, kadastra Nr.4076 008 0347,
0.0055 ha platībā, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada 29.jūlija
iesniegumu par iepriekšminētā zemes gabala iznomāšanu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „Saulaines garāža 23”, kadastra Nr.4076 008 0347, 0.0055 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines garāža 23”, kadastra Nr.4076
008 0347, 0.0055 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes gada nomas maksu nosakot 1.5%
no zemes gabala privatizācijas vērtības, 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 ar Rundāles pagasta padomes
2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr.8. tiek piemērota Ls 1932.00 apmērā par hektāru. Zemes
gabala platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas;
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „Saulaines
mazdārziņš 4.3” un tā iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā dome
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 ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
29.jūlija iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas pirmtiesību izmantošanas uz iepriekš
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 4.3”, kadastra Nr.4076
008 0187, 0.05 ha platībā, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada 15.maija
iesniegumu par iepriekšminētā zemes gabala iznomāšanu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības *** personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 4.3”, kadastra Nr.4076 008 0187, 0.05 ha
platībā, nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada
2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 4.3”, kadastra
Nr.4076 008 0187, 0.05 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes gada nomas maksu
nosakot 1.5% no zemes gabala privatizācijas vērtības, 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
ar Rundāles pagasta padomes 2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr.8. tiek piemērota Ls 1932.00
apmērā par hektāru. Zemes gabala platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas;
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

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
27.08.2009.

(prot. Nr. 5., 19.p.)

19. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „Pilsrundāles
garāža 2” un tā iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā dome
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 ***, personas kods ***, dzīvojoša ***, 2009.gada
13.augusta iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas pirmtiesību izmantošanas uz
iepriekš pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „Pilsrundāles garāža 2”, kadastra
Nr.4076 003 0361, 0.0063 ha platībā, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
14.augusta iesniegumu par iepriekšminētā zemes gabala iznomāšanu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „Pilsrundāles garāža 2”, kadastra Nr.4076 003 0361, 0.0063 ha
platībā, nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada
2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāles garāža 2”, kadastra Nr.4076
003 0361, 0.0063 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem, zemes gada nomas maksu nosakot 1.5%
no zemes gabala privatizācijas vērtības, 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 ar Rundāles pagasta padomes
2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr.8. tiek piemērota Ls 1932.00 apmērā par hektāru. Zemes
gabala platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas;
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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20. Par zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 3.6” 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 ***, dzīvojošas ***, 2009.gada 14.augusta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemes gabalu „Pilsrundāle ciemats 3.6”, kadastra Nr.40760030453, 0.15 ha
platībā,
iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāle ciemats 3.6”, kadastra
Nr.40760030453, 0.15 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;
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.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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21. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Maiņas”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Rundāles pagasta padomes 2008.gada 28.augusta (prot.Nr.9 lēmums Nr.8)
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles pagasta teritorijas
plānojumu” un VSIA „Latvijas valsts mērnieks” 2009.gada 19.augusta iesniegumu
Nr.130-03.3 un iesniegto Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam
„Maiņas”, kadastra Nr.40760060023, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ”Maiņas” ar kadastra
Nr.40760060023.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot. Nr. 5., 22.p.)

22. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Maiņas”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirkuma
tiesības” 3.punktu un starp ***, personas kods ***, un SIA „PS Līdums”, 2009.gada
25.augustā noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 6144 uz nekustamo īpašumu “Maiņas”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 006 0085, kas sastāv no viena zemes gabala 2.56 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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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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
27.08.2009.

(prot. Nr. 5., 23.p.)

23. Par Rundāles novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādi.
Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu un Teritorijas plānošanas
likuma 7.panta 6. punktu un 8. panta 4.punktu,
1. Izveidot Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
1.1. Inta Klīve – Rundāles novada domes deputāte, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
1.2. Marija Teišerska – Rundāles novada domes deputāte, Finanšu nodaļas vadītāja;
1.3. Sandra Paegle – Rundāles novada domes deputāte, Kultūras nodaļas vadītāja;
1.4. Jānis Kļaviņš – Rundāles novada domes deputāts;
1.5. Vēsma Veģere – Rundāles novada domes deputāte;
1.6. Jānis Ercens – Rundāles novada domes izpilddirektors;
1.7. Nauris Brūvelis – Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs;
1.8. Jānis Liepa – Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs;
1.9. Kristīne Brūvele – Sociālā dienesta vadītāja;
1.10. Ludmila Knoka – Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste;
1.11. Laura Ārente – Sabiedrisko attiecību speciāliste;
1.12. Gunārs Bērziņš – Speciālists zemes un nodokļu jautājumos;
1.13. Zinta Baltiņa – Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.14. Jānis Beķeris – Saulaines Profesionālās vidusskolas direktors;
1.15. Anda Liškauska – Pilsrundāles vidusskolas direktore;
1.16. Inese Ceplīte – Rundāles lauksaimnieku biedrības pārstāve;
1.17. Raitis Mackevičs – SIA „Konekesko Latvija” tirdzniecības pārstāvis;
1.18. Vita Reinfelde – jauniešu pārstāve;
1.19. Margarita Gaile – Pensionāru padomes pārstāve;
1.20. Arvīds Pēkalis – pensionārs;
1.21. Inga Biļeviča – VA „Rundāles pils muzeja” pārstāve.

2. Uzdot Rundāles novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai līdz 2009.gada
1.oktobrim izstrādāt Attīstības programmas un plānojuma grozījumu izstrādes sabiedrības
līdzdalības darba plānu.
3. Uzdot Rundāles novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai līdz 2009.gada
1.decembrim izstrādāt Attīstības programmas un plānojuma grozījumu izstrādes
plānošanas darba uzdevumu.
4. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes un Attīstības programmas izstrādes
vadītāju apstiprināt Rundāles novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Intu Klīvi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rundāles novada izpilddirektoram Jānis Ercenam.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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