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2. Par grozījumiem Pilsrundāles vidusskolas nolikumā.
Pamatojoties uz Vispārējās izglītība likuma 30.panta 3.punktu un Pilsrundāles
vidusskolas direktores ierosinājumu, izdarīt grozījumus šādos nolikuma punktos:
1.

3.1 punktā vārdu „pamatskola” aizstāt ar vārdu „skola”;

2.

3.2, 8.1, 8.2 un 8.3 punktos vārdu „pamatskola” aizstāt ar vārdu „skola”;

3.

20. un 37.punktā vārdus „3 un 4-gadīgie” aizstāt ar vārdiem „2 – 4gadīgie”;

4.

nolikuma 43.punktā svītrot pirmo teikumu;

5.

66.9 punktu izteikt jaunā redakcijā –„ kārtība, kādā notiek izglītojamo kavēto
stundu uzskaite, kā arī vecāku un pašvaldības informēšana par izglītojamo
neattaisnotajiem kavējumiem”;

6.

papildināt 66.punktu ar 3 apakšpunktiem:
6.1.

66.14 metodiskās padomes darbības reglaments,

6.2.

66.15 metodiskās komisijas darbības reglaments,

6.3.

66.16 kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Pilsrundāles
vidusskolā un tās organizētajos pasākumos.
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3. Par Rundāles novada Jauniešu centra dibināšanu un
Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus, “Jaunatnes likuma” 5.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība
ir tiesīga izveidot jauniešu centru, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
1. dibināt Rundāles novada Jauniešu centru;
2. apstiprināt Rundāles novada Jauniešu centra nolikumu.
Pielikumā Rundāles novada Jauniešu centra nolikums uz 3 (trīs) lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

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
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 4.p.)

4. Par projekta „Rundāles novada Jauniešu centrs Svitenē”
sagatavošanu un iesniegšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
sagatavot projektu „Rundāles novada Jauniešu centrs Svitenē” iesniegšanai Izglītības
un zinātnes ministrijas atklātajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā” par kopējo summu 2224,00 Ls, tajā skaitā PVN 22% Ls
401,05, pie 100% atbalsta intensitātes.
Pielikumā projekta „Rundāles novada Jauniešu centrs Svitenē” koncepts uz 1 (vienas)
lapas.
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5. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mārtiņi” ar
kadastra numuru *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
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”, 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 2009.gada 29.decembra
(prot.Nr.9.,10.p.) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles
novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembrī (prot.
Nr. 9., 4.p.) apstiprināto Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu nekustamajam
īpašumam “Mārtiņi”, kadastra numurs *** un SIA „G-Bergs”, reģistrācijas Nr.***,
sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai BA Nr.**, 2012.gada 7.februāra iesniegumu
ar lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam
„Mārtiņi” un zemes lietošanas mērķu noteikšanu atdalāmajiem zemes gabaliem.
1. apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mārtiņi”,
kadastra numurs *** Svitenes pagasta Rundāles novadā,
2. noteikt no nekustamā īpašuma „Mārtiņi”, kadastra numurs ***, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu *** atdalītajiem zemes gabaliem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods - 0101.
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6. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Šķībais krogs”, Svitenes pagastā, Rundāles
novadā, dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,
1. nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 0,1788 ha ar kadastra apzīmējumu
***, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rundāles novada Svitenes pagasta
„Šķībais krogs” par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem;
2. noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
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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7. Par nosaukuma „Rundāles lidlauks” piešķiršanu
inženiertehniskai būvei, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
„Jātnieki” ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 15.pantu, likvidējamās paju
sabiedrības „Rundāle” un V.D. 1999.gada 25.septembrī noslēgto Vienošanos, V.D. un A.
D. 1999.gada 1.decembrī noslēgto Dāvinājuma līgumu, saskaņā ar kuru A.D. iegūst
īpašumā asfalta klājumu Rundāles pagasta lidlaukā un A. D. personas kods ***,
dzīvojošs ***, Rundāles novads, 2012.gada 09.marta iesniegumu par nosaukuma
„Rundāles lidlauks” piešķiršanu inženiertehniskai būvei,
piešķirt nosaukumu „Rundāles lidlauks” A. D. piederošajai inženiertehniskajai
būvei, kas atrodas uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jātnieki”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***.
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8. Par Rundāles pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** iznomāšanu I. A.
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 un I.A.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, Rundāles novads, 2011.gada 2.novembra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra numuru ***, kurš tika izsludināts par
brīvu nomas zemes gabalu un ņemot vērā to, ka I. A. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha,
1. iznomāt I.A., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” 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 vienības kadastrālās vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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9. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** iznomāšanu I.Š.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta
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 saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2. un 2.1.punktiem, saskaņā
ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to,
ka I.Š. Rundāles novadā apsaimnieko zemi līdz 1,0 ha platībā un I. Š., personas kods
***, dzīvojošas *** Rundāles novads, 2012. gada 06. marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu ***, 0,2 ha platībā.
iznomāt, I. Š., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša, nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu *** 0,2 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” 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. nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no iznomātās zemes vienības
kadastrālās vērtības;
4. nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” iznomātājai zemes vienībai noteikt
apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” iznomātās zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu ***, skice uz 1 lapas.
1.
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10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Lielstrautiņi” ar kadastra numuru *** zemes vienības daļu J. S.
un iznomāšanu V. K.
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 Saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2. punktu un ņemot vērā to,
ka zemes vienības daļas bijusī nomniece J.S. ir mirusi un zemes gabals tika izsludināts
par brīvu nomas zemes gabalu un V. K., personas kods ***, dzīvojošs *** Rundāles
novads, 2011.gada 05.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Lielstrautiņi”,
kadastra numurs ***, 0,31 ha platībā, V. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība
Rundāles novadā sastāda 3,0 līdz 10,0 ha,
1. izbeigt nomas tiesības J. S. uz pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļu 0,31 ha platībā;
2. iznomāt V. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļu 0,31 ha platībā;
3. iznomāt zemes vienības daļu 0,31 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 katru nākamo gadu;
4. noteikt nomas maksu gadā 2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
***, daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 19.04.2012
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 11.p.)

11. Par Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai
paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programmu 3 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība.” 24.punktu – Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu
fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem
gadiem),
apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
Pielikumā Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem uz 2 lapām.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 12.p.)

12. Par jauna nosaukuma „Zadeiku lauks” piešķiršanu
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Zadeikas - 1”,
zemes lietošanas mērķa noteikšanu un servitūta „ceļa
servitūts” nodibināšanu nekustamajam īpašumam „Zadeiku
lauks” ar kadastra numurs ***
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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, saskaņā
ar Civillikuma 1231.pantu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.panta
trešo daļu un likuma “Par autoceļiem” 6.1 pantu,
1. piešķirt jaunu nosaukumu „Zadeiku lauks” pašvaldībai piekritīgam
neapbūvētam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Zadeikas - 1”, 8,2 ha
platībā, kadastra numurs ***,
2. noteikt zemes lietošanas mērķi neapbūvētam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Zadeiku lauks”, kadastra numurs ***, 8,2 ha platībā, zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
3. nodibināt servitūtu „ceļa servitūts” pašvaldībai piekritīgam neapbūvētam
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Zadeiku lauks”, 8,2 ha platībā,
kadastra numurs ***, par labu nekustamajam īpašumam „Pīlādžlejas”, kadastra
numurs ***.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LATVIJAS REPUBLIKA
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RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 13.p.)

13. Par servitūta „ceļa servitūts” nodibināšanu Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Mežausmas”, kadastra
numurs ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
Civillikuma 1231.pantu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.panta
trešo daļu un likuma “Par autoceļiem” 6.1 pantu,
nodibināt servitūtu „ceļa servitūts” pašvaldībai piekritīgam neapbūvētam Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Mežausmas”, 6,6 ha platībā, kadastra numurs
***, par labu nekustamajam īpašumam „Valsts Saulaines lauksaimniecības
tehnikums”, kadastra numurs ***, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 14.p.)

14. Par atļauju atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Vēži”, kadastra numurs ***, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu *** un pievienot
nekustamajam īpašumam „Laukari”, par jauna nosaukuma
piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai
zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu, 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 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu” un B. M., personas
kods ***, dzīvojoša ***, Rundāles novadā, 2012.gada 19.marta iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Vēži”, kadastra numurs ***, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu *** un zemes vienības pievienošanu nekustamajam
īpašumam „Laukari”.
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma „Vēži”, kadastra
numurs ***, 14,24 ha kopplatībā, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 6,14 ha platībā un pievienot Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Laukari ”, kadastra numurs ***, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu,
2. veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu zemes platība var tikt precizēta,
3. noteikt atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 19.04.2012

K.Kosoja
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LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 15.p.)

15. Par A.M.piederošas dzīvojamās platības pārņemšanu
pašvaldības īpašumā.
Rundāles novada dome 2012.gada 16.februārī ir saņēmusi A.M. iesniegumu ar lūgumu par
dzīvokļa *** Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas atrodas iesniedzējas īpašumā,
pārņemšanu Rundāles novada īpašumā, kā maksu par uzkrātajām parādsaistībām par apkuri
un komunālajiem maksājumiem.
2012.gada 27.martā notika Bauskas rajona tiesas sēde Civillietā Nr.***par komunālo
pakalpojumu maksājumu parāda Ls 2456.70 piedziņu no A.M. par labu Rundāles novada
domei. A.M. parādu pilnībā atzina un uzturēja 2012.gada 16.februāra lūgumu spēkā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības
kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un
pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm jārīkojas
ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir pirmo daļu, kurā noteikts, rīcībai jābūt
tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī trešo
daļu – manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu,
atteikt A.M. lūgumam par dzīvokļa *** Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas
atrodas iesniedzējas īpašumā, pārņemšanu Rundāles novada īpašumā, kā maksu par
uzkrātajām parādsaistībām par apkuri un komunālajiem maksājumiem.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 16.p.)

16. Par Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.
gadiem 1.redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas
sagatavošanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto Rundāles novada Teritorijas plānojuma
1.redakciju un tās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
42.2.p. un 2011.gada 13.oktobra likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
1. pilnveidot Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadiem
1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem, darba grupas darba rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma
galīgo redakciju,
2. pabeigt Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadiem izstrādi
saskaņā ar Latvijas Republikas 2011.gada 13.oktobra likumu „Teritorijas
attīstības plānošanas likums”, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 17.p.)

17. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem
noteikumiem Nr.4 “Par grozījumiem Rundāles novada domes
2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2012.gadam””.
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.4 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2012.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2012.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 18.p.)

18. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā
zemesgabala „Lepšukalns” ar kadastra numuru ***,daļas 1.5
ha platībā zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Rundāles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.40 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala „Lepšukalns” ar kadastra numuru
40760070039, daļas 1.5 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
„Lepšukalns” ar kadastra numuru ***, daļas 1.5 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles
protokolu Nr.1, kā arī pamatojoties uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
neapbūvētā zemesgabala „Lepšukalns” ar kadastra numuru ***, daļas 1.5 ha platībā
zemes nomas tiesību izsoles noteikumu 42. un 43.punktiem
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
„Lepšukalns” ar kadastra numuru ***, daļas 1.5 ha platībā zemes nomas tiesību
izsoles rezultātus - par izsoles uzvarētāju atzīt SIA „Pīlādžlauki” reģ.nr.*** ar
objekta augstāko nosolīto cenu 6,8% no zemes kadastrālās vērtības, t.i. LVL
98,74 (deviņdesmit astoņi lati 74 sant.);
2. uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot zemesgabala nomas līgumu starp Rundāles
novada domi un izsoles uzvarētāju SIA „Pīlādžlauki” reģ.nr.***, Rundāles
novadā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā izsoles protokols Nr.1 uz 2 (divām) lpp.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 19.p.)

19. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kņadas” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10.pantu,
ņemot vērā Rundāles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.28 „Par Rundāles
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kņadas” ar kadastra apzīmējumu ***,
Rundāles pagastā, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Rundāles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Kņadas” ar kadastra apzīmējumu ***, Rundāles pagastā, izsoles
protokolu Nr.2, kā arī pamatojoties uz Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Kņadas” ar kadastra apzīmējumu ***, Rundāles pagastā, izsoles noteikumu
4.1. un 4.5.punktiem
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kņadas” ar
kadastra apzīmējumu ***, Rundāles pagastā, izsoles rezultātus – par uzvarētāju
atzīt A.L., personas kods ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu, kas sastāda LVL
1240.00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit lati 00 sant.);
2. uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu starp Rundāles novada
domi un izsoles uzvarētāju A. L., personas kods ***, Rundāles novadā 10
(desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā izsoles protokols Nr.2 uz 2 (divām) lpp.
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.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

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
29.03.2012.

(prot.Nr.3, 20.p.)

20. Par izpilddirektora iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu dome var ievēlēt vai
atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku,
pastāvīgo komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus un 11.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, Rundāles novada
pašvaldības izpilddirektora Alda Smilgas 2012.gada 19.marta iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot no izpilddirektora amata uz savstarpējās vienošanās pamata ar 2012.gada
1.maiju,
1. atbrīvot no Rundāles novada pašvaldības izpilddirektora amata Aldi Smilgu ar
2012.gada 30.aprīli;
2. noteikt, ka Alda Smilgas Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja, Dzīvokļa komisijas locekļa un Nekustamo īpašumu
novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa darbība tiek izbeigta ar 2012.gada
30.aprīli.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.04.2012

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

