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2. Par saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 4. un 7.punktu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par Rundāles novada domes
nodevām”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.10 „Par Rundāles novada domes
nodevām” uz 2 lpp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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3. Par saistošiem noteikumiem Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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.11 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam” uz 6 lp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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4. Par saistošiem noteikumiem Nr.12 „Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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.12 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2010.gadam”.
Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.12
2010.gadam” uz 9 lpp.

Domes priekšsēdētājs

„Par

Rundāles

(paraksts)

domes

budžetu

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.
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5. Par saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles
novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Vispārējās izglītības likums”
26.panta „Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs” pirmo daļu, kur ir noteikts,
ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes
dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus, likuma
„Izglītības likums” 17.panta „Pašvaldību kompetence izglītībā” pirmo daļu,
1. apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Par kārtību, kādā
reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas
izglītību”.
2. noteikt, ka noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.martā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni
Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību” uz 5 lpp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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Rundāles novada domes
sekretārs
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6. Par Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumiem.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11 1.panta pirmo daļu,
apstiprināt noteikumus „Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas
izsoles kārtība” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtība uz
6 lpp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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7. Par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās iestādes nolikumu.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu, 99.¹ pantu, Bauskas rajona pašvaldības
reorganizācijas plānā noteikto (apstiprināts ar Bauskas rajona padomes 2008.gada
23.decembra lēmumu), Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par Bauskas
novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību
kopīgas iestādes izveidošanā”, Iecavas novada domes 2009.gada 10.novembra lēmumu „Par
Iecavas novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanā un pakalpojumu pirkšanu no citu pašvaldību
iestādēm”, Rundāles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par Rundāles novada
pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgas
iestādes izveidošanā” un Vecumnieku novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu „Par
novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu kopīgas
iestādes izveidošanā”,
1. Izveidot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgu iestādi
„Starpnovadu iestāde”;
2. Apstiprināt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgas
iestādes „Starpnovadu iestāde” nolikumu;
3. Apstiprināt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” Uzraudzības padomes nolikumu;
4. Noteikt, ka iestāde „Starpnovadu iestāde” darbību, atbilstoši tās nolikumam un
normatīvajiem aktiem uzsāk 2010.gada 1.janvārī;
5. Deleģēt darbam kopīgās iestādes Uzraudzības padomē Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Mariju Teišersku un Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru
Okmani;
6. Deleģēt tiesības Rundāles novada domes pārstāvjiem Uzraudzības padomē precizēt
Nolikumu saistībā ar citu novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem;
7. Noteikt, ka izveidotās kopīgās iestādes darbības nodrošināšanai nošķirami un izmantojami
Bauskas rajona pašvaldības administrācijas struktūrvienību: Bauskas rajona Būvvaldes,

Izglītības pārvaldes un Pašvaldību IT kompetences centra materiāltehniskie (mēbeles,
datortehnika u.c. aprīkojums) un personāla resursi;
Pielikumā: 1. Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” nolikums uz 9 lpp.
2. Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” Uzraudzības padomes nolikums uz 2 lpp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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sekretārs
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7. Par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās iestādes nolikumu.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu, 99.¹ pantu, Bauskas rajona pašvaldības
reorganizācijas plānā noteikto (apstiprināts ar Bauskas rajona padomes 2008.gada
23.decembra lēmumu), Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par Bauskas
novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību
kopīgas iestādes izveidošanā”, Iecavas novada domes 2009.gada 10.novembra lēmumu „Par
Iecavas novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanā un pakalpojumu pirkšanu no citu pašvaldību
iestādēm”, Rundāles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par Rundāles novada
pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgas
iestādes izveidošanā” un Vecumnieku novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu „Par
novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu kopīgas
iestādes izveidošanā”,
8. Izveidot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgu iestādi
„Starpnovadu iestāde”;
9. Apstiprināt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgas
iestādes „Starpnovadu iestāde” nolikumu;
10.
Apstiprināt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” Uzraudzības padomes nolikumu;
11.
Noteikt, ka iestāde „Starpnovadu iestāde” darbību, atbilstoši tās nolikumam un
normatīvajiem aktiem uzsāk 2010.gada 1.janvārī;
12.
Deleģēt darbam kopīgās iestādes Uzraudzības padomē Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Mariju Teišersku un Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru
Okmani;
13.
Deleģēt tiesības Rundāles novada domes pārstāvjiem Uzraudzības padomē precizēt
Nolikumu saistībā ar citu novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem;

14.
Noteikt, ka izveidotās kopīgās iestādes darbības nodrošināšanai nošķirami un izmantojami
Bauskas rajona pašvaldības administrācijas struktūrvienību: Bauskas rajona Būvvaldes,
Izglītības pārvaldes un Pašvaldību IT kompetences centra materiāltehniskie (mēbeles,
datortehnika u.c. aprīkojums) un personāla resursi;
Pielikumā: 1. Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” nolikums uz 9 lpp.
2. Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās
iestādes „Starpnovadu iestāde” Uzraudzības padomes nolikums uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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8. Par nekustamo īpašumu maiņu ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”
3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, starp Rundāles novada domi un
Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi 2009.gada 2.decembrī parakstīto Nodomu protokolu,
kā arī ņemot vērā to, ka zemes gabals „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
1. atbalstīt Rundāles novada domei piekrītošā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar
nosaukumu „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra Nr.40760010049 vienas zemes
vienības ar kadastra numuru 4076001000082 3,41 ha platībā maiņu ar Mežotnes evaņģēliski
luterisko draudzi par tās īpašumā esošu nekustamā īpašuma „Mācītājmāja – Ķesteri” zemes
gabalu, kas tiek atdalīts no zemes vienības ar kadastra numuru 40760040018, 3,41 ha
platībā.
2. uzdot izpilddirektoram Jānim Ercenam pēc Mežotnes evaņģēliski luteriskās draudzes
pozitīva lēmuma pieņemšanas attiecībā uz lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu maiņu,
organizēt visas nepieciešamās darbības, lai veiktu nekustamā īpašuma maiņu.
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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

O.Beinerts

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.12.2009.

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

9. Par Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma Nr.16 „Par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu”
akceptēšanu.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojs ir iesniedzis Rundāles novada domē
atzinumu Nr.16 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu valsts galvenā
autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecībai” Rundāles novada Rundāles
pagastā. Paredzētās darbības – valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) būvniecība, ierosinātājs ir VAS„ Latvijas Valsts Ceļi”. Noslēguma ziņojuma
izstrādātājs ir SIA „EIROKONSULTANTS”.
Rundāles pagasta padome 2008.gada 30.septembrī izvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus un
ņemot vērā sociāli ekonomiskos ieguvumus uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā,
uzlabojumus satiksmes drošībā un iespējas izbūvēt tiltu pār Lielupi, kurš iekļaujas kopējā
ainavā, pieņēma lēmumu atbalstīt Bauskas apvedceļa izbūves pie Lepšām variantu.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu no 2009.gada 27.augusta varēja iepazīties
Rundāles novada domē, kad tika izvietots VAS „Latvijas valsts ceļi” paziņojums un VAS
„Latvijas valsts ceļi” interneta vietnē www.lvceli.lv.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu un 23.panta otro
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr. 355 “Paredzētās darbības
akceptēšanas kārtību” un 2009.gada 6.novembra Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli,
akceptēt paredzēto darbību – „Valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) būvniecība” 3. un 3.a varianta apakšvariantus, kuros paredzēta tilta būvniecība pāri
Lielupei ar precizējumiem:
Pārcelt autoceļa būvniecības trasi Dienvidu virzienā uz Rundāles novada domes
valdījumā esošu zemesgabalu „Lepšukalns” ar kadastra numuru 4076 007 0039,
kura kopējā platība ir 15.9 ha;

Iebilst Atzinuma 17.lpp. uzsvērtajam par negatīvo ietekmi uz dabas parka „Bauska”
teritoriju, jo autoceļa izbūves joslā pašlaik atrodas nesakārtotas karjeru teritorijas
un izbūvējot tiltu būs iespēja to sakārtot.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

O.Beinerts

IZRAKSTS
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RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 10.p.)

10. Par Rundāles pagasta padomes 2009.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.24 „Par no nekustamā īpašuma
„Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes gabala atdalīšanu” atcelšanu un apstiprināšanu
jaunā redakcijā.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2.pielikuma 81.punktu,
kas nosaka, ka Rundāles novadā ietilpst Rundāles pagasts, un Pārejas noteikumu 13.punktu,
kas nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8panta 3.punktu, Aizsargjoslu likuma 5.pantu,
12.panu un 29.pantu, Administratīvā procesa likuma 74.pantu, 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”,
Privatizācijas aģentūras 2009.gada 20.aprīļa vēstules Nr. 1.17/384 par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” un Latvijas
Valsts mērnieka 2009.gada 17.novembra vēstuli Nr.130-03.3/35 par darba uzdevumu, kurā lūgts
pašvaldībai labot 2009.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.24 „Par no nekustamā īpašuma „Valsts
Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes gabala atdalīšanu”,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums”,
kadastra Nr.40760080214, 299,709 ha kopplatībā, 3.zemes vienības (kadastra apzīmējums
Nr.40760080280) 84,809 ha kopplatībā zemes vienību 37,9 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
2. konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, kadastra
Nr.40760080214, saskaņā ar pielikumu;
4. atcelt Rundāles pagasta padomes 2009.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.24 (prot.Nr.5) „Par no
nekustamā īpašuma „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes gabala atdalīšanu”.

Pielikumā:

Darba uzdevums zemes ierīcības projektam Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Valsts Saulaines lauksaimniecības
tehnikums” 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009

(prot. Nr. 9., 11.p.)

11.Par atļauju veikt nekustamā īpašuma Viesturu pagasta „Mežvidmas” sadalīšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28.punktu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritoriālplānojumu” un ***, personas ***dzīvojošs ***, 2009.gada
14.decembra iesniegumu (reģistrēts Rundāles novada domē 2009.gada 14.decembrī Nr.800),
kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Mežvidmas” ar kadastra
Nr.40960060066, 12.44 ha kopplatībā, divas zemes vienības 10.0 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumiem 40960060061, 40960060084, un piešķirt nosaukumu „Rūdes”,
1. atļaut atdalīt no Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mežvidmas”,
kadastra Nr. 40960060066, 12.44 ha kopplatībā, divas zemes vienības 10.0 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumiem 40960060061, 40960060084, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Atdalāmo zemes vienību platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā.
2. piešķirt atdalāmajām zemes vienībām nosaukumu „Rūdes”.
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, 04.01.2010.

O.Beinerts

IZRAKSTS
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RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 12.p.)

12. Par atļauju veikt nekustamā īpašuma Rundāles pagasta „Tārpiņi” sadalīšanu.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu, likuma „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.827 „Dabas parka „Bauska” individuālie aizsardzības noteikumi” VI
daļas 24. un 25.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta Saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu” un SIA „Lepšas” valdes
locekļa Aivara Upenieka, personas kods ***, 2009.gada 2.decembra iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Tārpiņi”, kadastra Nr.40760070014, 1.68 ha
kopplatībā, divas zemes vienības aptuveni 0.12 ha platībā katru,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Tārpiņi”, kadastra Nr. 40760070014, 1.68 ha
kopplatībā, divus zemes gabalus aptuveni 0.12 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot apgrūtinājumus;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Tārpiņi”, kadastra Nr.40760070014, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Darba uzdevums zemes ierīcības projektam Rundāles novada Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Tārpiņi” 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs

O.Beinerts

Rundāles novadā, 04.01.2010.
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 13.p.)

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Svitenes pagasta
„Vītoliņi”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta (prot.Nr.5) apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles pagasta teritorijas plānojumu”, Svitenes
pagasta padomes 2008.gada 17.septembra “Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu
nekustamajam īpašumam “Vītoliņi”” un VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” licence Nr.181
iesniegto Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Vītoliņi” ar kadastra
Nr.40880060005,, Rundāles novada Svitenes pagastā,
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ”Vītoliņi”, kadastra
Nr.40880060005.
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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

O.Beinerts
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(prot. Nr. 9., 14.p.)

14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Svitenes pagasta „Īcēnu mežs”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu un 18.punktu, Rundāles pagasta padomes 2009.gada 27.augusta (prot.Nr.5,
lēmums Nr.2) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumiem” un AS „Latvijas valsts meži” 2009.gada 7.decembra iesniegumu,
kurā lūdz noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880050042 daļai ar kadastra
apzīmējumu 408800500428001, zemes lietošanas papildmērķi 0.5002 ha platībā,
noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880050042 daļai ar kadastra apzīmējumu
408800500428001 zemes lietošanas papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

O.Beinerts
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15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Galiņi”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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 ***, dzīvojošs ***, un zemnieku
saimniecību „Sintijas”, reģistrācijas nr.43601023947, juridiskā adrese Vairogi, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, kuru pārstāv Aivars Borkovskis, personas ***, 2009.gada 10.decembrī
noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 64500 uz nekustamo īpašumu „Galiņi”, Galiņi, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 40960090001, kas sastāv no viena zemes gabala 40.9 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 16.p.)

16. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Kauliņi”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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 ***, dzīvojošs ***, un zemnieku
saimniecību „Sintijas”, reģistrācijas nr.43601023947, juridiskā adrese Vairogi, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, kuru pārstāv Aivars Borkovskis, personas ***, 2008.gada 23.oktobrī noslēgto
Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 26000 uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu
40960040020 Rundāles novada Viesturu pagastā, kas sastāv no viena zemes gabala 13 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 17.p.)

17. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma Svitenes pagasta „Vītoliņi” daļu.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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 ***, dzīvojošs „Vītoliņi”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, un zemnieku saimniecību „Palejas”, reģistrācijas nr.43601011014,
juridiskā adrese „Palejas”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kuru pārstāv Ivars Punka,
personas kods ***, 2009.gada 8.septembrī noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 6 930 uz nekustamo īpašumu, kas atdalīts no nekustamā
īpašuma „Vītoliņi” ar kadastra apzīmējumu 40880060005, sastāvošs no viena zemes gabala 18.3
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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 18.p.)

18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Zirnīši”.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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 ***, dzīvojošs „Vairogi” – 5,
Vairogos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, un zemnieku saimniecību „Sintijas”, reģistrācijas
nr.43601023947, juridiskā adrese Vairogi, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kuru pārstāv
Aivars Borkovskis, personas kods ***, 2009.gada 23.decembrī noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 6000 uz nekustamo īpašumu „Zirnīši”, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 40960080005, 4.24 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 19.p.)

19. Par zemes gabala „Rožkalni” iznomāšanu ***.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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”
7.punktu, un ***, personas ***, dzīvojošs ***, 2009.gada 10.novembra iesniegumu (reģistrēts
Rundāles novada domē 2009.gada 10.novembrī Nr. 672) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
”Rožkalni”, 0.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 40960080031, kurš 2007.gada 15.aprīlī bija
līdz 2012.gada 14.aprīlim iznomāts v sievai ***, mirušai 2009.gada 9.jūnijā,
1. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Rožkalni”, 0.3 ha platībā, kadastra
apzīmējums 40960080031, uz 5 gadiem mājas uzturēšanai;
2. noteikt gada nomas maksu 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
3. noteikt, ka nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas dienas;
4. noteikt ***segt par zemes gabalu „Rožkalni”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā,
uzkrāto nomas maksas un 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.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

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
29.12.2009.

(prot. Nr. 9., 20.p.)

20. Par zemes gabala „Saulaines mazdārziņš 3.18” iznomāšanu ***.
Novada dome, atklāti balsojot, “par” – 11 balsis (Laima Artimoviča, Agrita Jeršova, Inta Klīve, Uldis
Kreigers, Jānis Kļaviņš, Aivars Okmanis, Sandra Paegle, Aldis Smilga, Gunta Šurna, Marija
Teišerska, Vēsma Veģere), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l ē m a :
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 1.decembra (reģistrēts
Rundāles novada domē 2009.gada 4.decembrī Nr.767) iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes
gabalu „Saulaines mazdārziņš 3.18”, kadastra Nr.40760080156, 0.05 ha platībā.
1. iznomāt ***, personas kods ***, valstij piekrītošu zemes gabalu Saulaines mazdārziņš 3.18
ar kadastra apzīmējumu 40760080156, 0.05 ha platībā, uz 1 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. noteikt gada nomas maksu 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
3. noteikt, ka nomas maksa maksājama no līguma noslēgšanas dienas;
4. noteikt iznomātajam zemes gabalam šādus apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Kaucmindes pils aizsargjosla.
5. noteikt *** segt par zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 3.18”, 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.
Domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes
sekretārs
Rundāles novadā, 04.01.2010.

O.Beinerts

