30.07.2009.
RUNDĀLES NOVADA
DOMES SĒDES LĒMUMI
Lai sekotu saitei uz vēlamo dokumentu nospiest CTRL un uzklikšķināt uz nosaukuma!
2. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā. ...................................3
2. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā. ...................................4
3. Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu...........................................................5
4. Par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas
fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam” uzņemto saistību pārņemšanu. ................................ 6
5. Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu. .................................................8
6. Par projekta „Svitenes tautas nama skatuves atjaunošana un aprīkošana” sagatavošanu
un iesniegšanu. ............................................................................................................................. 10
7. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabaliem „Rijnieki” un
„Rijnieki 1” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu. .........................................................11
8. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Saulaines garāža
31” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu. ........................................................................13
9. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „Saulaines garāža 2”
un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu mantiniekam ***. ................................................14
10. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Saulaines
mazdārziņš 2.23” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu mantiniekam ***. ..................15
11. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „LLT 272” un tā
iznomāšanu ***. ........................................................................................................................... 17
12. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Pilsrundāle 56”
un tā iznomāšanu ***. .................................................................................................................19
13. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „LLT 230” un tā
iznomāšanu ***. ........................................................................................................................... 21
14. Par zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 1.15” iznomāšanu ***. ......................................23
15. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Rundāles pils muzejs”. .................24
16. Par adreses piešķiršanu Mobilā telefona bāzes stacijai un sakaru tornim, kurš atrodas
uz nekustamā īpašuma „Silavas” daļas. ....................................................................................25
17. Par zemes gabala „Vītoli”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, platības precizēšanu. 26
18. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazinājumu ***uz nekustamo īpašumu
„Vītoli”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā. .........................................................................27
19. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazinājumu ***uz nekustamo īpašumu
„Saulaines mazdārziņš 3.27”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā. .....................28
20. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Laukgaļi”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā...........................................................................................................29
21. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Genovefai Lapsai. ......................................................30
22. Par Rundāles novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. ..............31
23. Par pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā piešķiršanu ***. .....................................................32
24. Par Rundāles novada Sociālā dienesta nolikumu. .............................................................. 33
25. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā....................................................................34
26. Par Rundāles novada skolu reorganizāciju. .......................................................................35
27. Par sadzīves atkritumu tarifiem. .......................................................................................... 36
28. Par karstā ūdens piegādes tarifiem. .....................................................................................37

29. Par SIA „Svitenes ūdens” darbības izvērtēšanas komisijas izveidošanu. ........................38
30. Par Rundāles novada domes dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. ................................ 39
31. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”
pieņemšanu. ..................................................................................................................................40
33. Par saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus”. ................................................................................................................42

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
30.07.2009.

(prot. Nr. 3., 2.p.)

2. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 23.pantu un apstiprināto Rundāles novada
domes Nolikumu,
ievēlēt deputātu Jāni Kļaviņu Rundāles novada domes Attīstības komitejā.
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2. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 23.pantu un apstiprināto Rundāles novada
domes Nolikumu,
ievēlēt deputātu Jāni Kļaviņu Rundāles novada domes Attīstības komitejā.
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3. Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un Rundāles novada domes 2009.gada 1,jūlija sēdes
lēmuma Nr.13 „Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide” 1. punktu,
ievēlēt Rundāles novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1) Kristīne Brūvele, personas kods ***;
2) Zaiga Ārente, personas kods ***;
3) Daiga Straņķe, personas kods ***;
4) Jānis Ercens, personas kods ***;
5) Zinta Baltiņa, personas kods ***;
6) Zinaida Sparāne, personas kods ***;
7) Tekla Pinta, personas kods ***.
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4. Par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas
fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam” uzņemto saistību pārņemšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu kur noteikts, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, un likuma
2.pielikuma 81.punktu, 2009.gada 1.jūlijā ir izveidots Rundāles novads, apvienojot Bauskas
rajona Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastus un, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr.1-10/843
par ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” uzņemto
saistību pārņemšanu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumus Nr. 556
„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam”,
1. pārņemt ar Līgumiem noteiktās saistības un turpināt šādu projektu realizāciju:
1) Svitenes pagasta padomes projekts Nr.08-06-L00101-000006, kopējās izmaksas
sastāda Ls 35 036.25, atgūstāmās izmaksas Ls 28 955.57, Rundāles novada domes
līdzfinansējuma daļa sastāda Ls 6 080.68;
2) Viesturu pagasta padomes projekts Nr.08-06-L00101-000005, kopējās izmaksas
sastāda Ls 123 547.85, atgūstāmās izmaksas Ls 54 601.85, Rundāles novada domes
līdzfinansējuma daļa sastāda Ls 68 946.00;
3) Rundāles pagasta padomes projekts Nr. 08-06-L00101-000023, kopējās izmaksas
sastāda Ls 47 345.97, atgūstāmās izmaksas Ls 38 963.90, Rundāles novada domes
līdzfinansējuma daļa sastāda Ls 8 382.07.
2. izvērtēt šādu projektu iesniegumu lietderību un nepieciešamību:
1) Svitenes pagasta padomes projekta iesnieguma Nr. 09-06-L00101-000005, kopējās
izmaksas sastāda Ls 333 028.50, atgūstāmās izmaksas Ls 106 784.43, līdzfinansējuma
daļa Ls 226 244.08;

2) Rundāles pagasta padomes projekta iesnieguma Nr. 09-06-L00101-000007, kopējās
izmaksas sastāda Ls 503 704.85, atgūstāmās izmaksas Ls 168 260.00, līdzfinansējuma
daļa Ls 335 444.85;
3) Viesturu pagasta padomes projekta iesniegums Nr. 09-06-L00101-000012, kopējās
izmaksas sastāda Ls 181 500.00, atgūstāmās izmaksas Ls 148 289.15, līdzfinansējuma
daļa Ls 33 210.85.
3. izveidot vērtēšanas darba grupu šādā sastāvā, uzdodot tai sagatavot atzinumu Rundāles
novada domei līdz 2009.gada 15.augustam:
Izpilddirektors

Jānis Ercens

Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

Jānis Liepa

Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Nauris Brūvelis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Inta Klīve

Finanšu nodaļas ekonomiste

Daiga Straņķe

Deputāte

Vēsma Veģere

Deputāte

Gunta Šurna

Deputāts

Aldis Smilga

Deputāts

Jānis Kļaviņš

Deputāte

Marija Teišerska
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5. Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu.
Pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
13.punktu, kur noteikts, novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, un likuma
2.pielikuma 81.punktu, 2009.gada 1.jūlijā ir izveidots Rundāles novads, apvienojot Bauskas
rajona Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastus un, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr. 1-10/844 par
ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību
pārņemšanu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumus Nr. 525 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā
pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””,
1. izvērtēt šādu projektu un projektu iesniegumu lietderību un nepieciešamību:
1) Svitenes pagasta padomes projekts ar līgumu Nr.08-06-L32100-000308 par Svitenes
tautas nama rekonstrukciju, kopējās izmaksas sastāda Ls 164 964.00, atgūstāmās
izmaksas Ls 104 850.00, līdzfinansējuma daļa Ls 60 114;
2) Viesturu pagasta padomes projekts ar līgumu Nr.08-06-L32100-000239 par ceļa
Viesturi-Širvji rekonstrukciju, kopējās izmaksas sastāda Ls 454 880.45, atgūstāmās
izmaksas Ls 105 000.00, līdzfinansējuma daļa Ls 349 880.45;
3) Rundāles pagasta padomes projekta iesniegums Nr.09-06-L32100-000080 „Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles pagastā”, kopējās izmaksas sastāda Ls
140 000.00, atgūstāmās izmaksas sastāda Ls 86 776.85, līdzfinansējuma daļa Ls
53 223.15.
2. izveidot iepriekšminēto projektu iesniegumu vērtēšanas darba grupu šādā sastāvā,
uzdodot tai sagatavot atzinumu Rundāles novada domei līdz 2009.gada 15.augustam:
Izpilddirektors

Jānis Ercens

Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

Jānis Liepa

Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Nauris Brūvelis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Inta Klīve

Finanšu nodaļas ekonomiste

Daiga Straņķe

Deputāte

Vēsma Veģere

Deputāte

Gunta Šurna

Deputāts

Aldis Smilga

Deputāts

Jānis Kļaviņš

Deputāte

Marija Teišerska

Deputāte

Sandra Paegle
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6. Par projekta „Svitenes tautas nama skatuves atjaunošana un aprīkošana” sagatavošanu
un iesniegšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5., 6.
punktu un 15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem
Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”,
sagatavot un iesniegt projekta „Svitenes tautas nama skatuves atjaunošana un aprīkošana”
pieteikumu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai pasākuma 413 („Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā uz kopēju projekta
īstenošanas summu Ls 16 704,92, tajā skaitā PVN 21% - Ls 2 899,20. Kopējā projekta
īstenošanas summā ietilpst ES ELFLA finansējums Ls 10 354,29 apmērā un Ls 6 350,00 no
Rundāles novada domes budžeta;
projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas
saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu;
nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles pagasta padomes budžeta pie
75% atbalsta apmēra no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
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7. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabaliem „Rijnieki” un
„Rijnieki 1” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un v, dzīvojoša ***, 2009.gada 1.jūlija
iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš pastāvīgā lietošanā
piešķirtajiem zemes gabaliem „Rijnieki”, kadastra Nr.40760030195, ½ domājamās daļas
no nekustamā īpašuma kopplatības, kas sastāda 0.1 ha, un „Rijnieki 1”, kadastra
Nr.40760030196, 0.6 ha platībā, un kadastra Nr.40760030197, 0.7 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā
lietošanā piešķirtajiem zemes gabaliem „Rijnieki”, kadastra Nr.40760030195, ½ domājamās
daļas no nekustamā īpašuma kopplatības, kas sastāda 0.1 ha, un „Rijnieki 1”, kadastra
Nr.40760030196, 0.6 ha platībā, un kadastra Nr.40760030197, 0.7 ha platībā, nosakot, ka
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalus „Rijnieki”, kadastra Nr.40760030195, ½
domājamās daļas no nekustamā īpašuma kopplatības, kas sastāda 0.1 ha, un „Rijnieki 1”,
kadastra Nr.4076 003 0196, 0.6 ha platībā, un kadastra Nr.4076 003 0197, 0.7 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.
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8. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Saulaines garāža
31” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***,
2009.gada 29.jūnija iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „Saulaines garāža 31”, kadastra Nr.4076 008
0355, 0.007 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes gabalu „Saulaines garāža 31”, kadastra Nr.4076 008 0355, 0.007
ha platībā, nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada
2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines garāža 31”, kadastra
Nr.40760080355, 0.007 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.
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9. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu *** uz zemes gabalu „Saulaines garāža 2”
un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu mantiniekam ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***,
2009.gada 24.jūlija iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš viņa
tēvam ***, personas kods ***, kurš miris 2009.gada 10.aprīli pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes gabalu „Saulaines garāža 14”, kadastra Nr.4076 008 0338, 0.006 ha platībā,
zvērinātas notāres Zentas Reliņas sastādīto mantošanas iesniegumu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes gabalu „Saulaines garāža 2”, kadastra Nr.4076 008 0326, 0.008 ha
platībā, nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada
2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines garāža 2”, kadastra Nr.4076 008
0326, 0.008 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.
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10. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Saulaines
mazdārziņš 2.23” un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu mantiniekam ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***,
2009.gada 24.jūlija iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu uz iepriekš viņa
tēvam ***, personas kods ***, kurš miris 2009.gada 10.aprīli pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 2.23”, kadastra Nr.4076 008 0137, 0.10 ha platībā,
zvērinātas notāres Zentas Reliņas sastādīto mantošanas iesniegumu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 2.23”, kadastra Nr. 4076 008 0137, 0.10 ha
platībā, nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada
2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Saulaines mazdārziņš 2.23”, kadastra
Nr. 4076 008 0137, 0.10 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.
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(prot. Nr. 3., 11.p.)

11. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „LLT 272” un tā
iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***,
2009.gada 26.jūnija iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu uz iepriekš viņa mātei ***,
personas kods ***, kura 2007.gada 28.jūlijā ir mirusi, pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes
gabalu „LLT 272”, kadastra Nr.40760080223, 0.04 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „LLT 272”, kadastra Nr.40760080223, 0.04 ha platībā, nosakot, ka
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „LLT 272”, kadastra Nr.40760080223,
0.04 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.
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12. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „Pilsrundāle 56”
un tā iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojošas „***,
2009.gada 18.jūnija iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas pirmtiesību izmantošanas
uz iepriekš pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu „Pilsrundāle 56”, kadastra
Nr.40760030258, 0.03 ha platībā, un ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, 2009.gada
18.jūnija iesniegumu par iepriekšminētā zemes gabala iznomāšanu,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „Pilsrundāle 56”, kadastra Nr.40760030258, 0.03 ha platībā,
nosakot, ka zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāle 56”, kadastra
Nr.40760030258, 0.03 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.
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13. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu ***uz zemes gabalu „LLT 230” un tā
iznomāšanu ***.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta “Vietējās
pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas attiecību regulēšanā” pirmās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pagasta teritorijā
padome pieņem lēmumus par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu, 33.panta “Zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas pamats” 10.punktu, kur ir noteikts, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzas pilnīgi vai daļēji, ja nav izpildīti Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas noteikumi, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi”
pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un ***, personas kods ***, dzīvojoša ***,
2009.gada 26.jūnija iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu uz iepriekš ***, personas
kods ***, kurš 2002.gada 1.decembrī ir miris, pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes gabalu
„LLT 230”, kadastra Nr.40760080276, 0.02 ha platībā,
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ***, personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes gabalu „LLT 230”, kadastra Nr.40760080276, 0.02 ha platībā, nosakot, ka
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības tiek izbeigtas ar 2008.gada 2.septembri;
2. iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „LLT 230”, kadastra Nr.40760080276,
0.02 ha platībā, uz 5 (pieciem) gadiem, ar nosacījumu, ka tiek segts parāds par nekustamā
īpašuma nodokli uz minēto īpašumu, 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
30.07.2009.

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

14. Par zemes gabala „Pilsrundāles ciemats 1.15” 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 18.jūnija iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemes gabalu „Pilsrundāle ciemats 1.15”, kadastra Nr.40760030436, 0.02 ha
platībā,
iznomāt ***, personas kods ***, zemes gabalu „Pilsrundāle ciemats 1.15”, kadastra
Nr.40760030436, 0.02 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

Aivars Okmanis

LATVIJAS REPUBLIKA
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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
30.07.2009.

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

15. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Rundāles pils muzejs”.
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 15.jūlija VA „Rundāles
pils muzejs” iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Rundāles pils
muzejs”,
piešķirt nekustamajam īpašumam „Rundāles pils muzejs”, kadastra Nr.40760030354, un
ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras uz tā atrodas, adresi Rundāles pils, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921.
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
30.07.2009.

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

16. Par adreses piešķiršanu Mobilā telefona bāzes stacijai un sakaru tornim, kurš atrodas
uz nekustamā īpašuma „Silavas” daļas.
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 27.jūlija Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Bite” pilnvarota pārstāvja ***, personas kods ***, iesniegumu par
adreses piešķiršanu Mobilā telefona bāzes stacijai un sakaru tornim, kurš atrodas uz
nekustamā īpašuma „Silavas” iznomātās daļas 0.05 ha platībā,
piešķirt Mobilā telefona bāzes stacijai un sakaru tornim, kuri atrodas uz nekustamā
īpašuma „Silavas”, kadastra Nr. 4076 004 0037, iznomātās daļas 0.05 ha platībā, adresi
„Bite tornis”, 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

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
30.07.2009.

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

17. Par zemes gabala „Vītoli”, Rundāles 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 ***, personas
kods ***, 2009.gada 21.jūlija iesniegumu,
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Vītoli”, kadastra Nr. 4076 003 0109, kadastrālās
uzmērīšanas platību no 0,28 ha uz 0,4155 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

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
30.07.2009.

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

18. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazinājumu ***uz nekustamo īpašumu
„Vītoli”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta “Samaksas
apmērs par īpašumā piešķirto zemi” trešo daļu, 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”
6.punktu, pielikumu Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr. 787
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” un ***, personas kods ***,
2009.gada 21.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts samazināt lietošanā piešķirtā zemes gabala
“Vītoli”, kadastra Nr.40760030109, 0,28 ha platībā, izpirkšanas maksu – par zemes
lietošanas laiku,
samazināt Līgai Vasiļauskai, personas kods ***, aprēķināto izpirkšanas samaksas apmēru
par lietošanā piešķirto zemi „Vītoli”, kadastra Nr.40760030109, 0,28 ha platībā, par 25%,
jeb par lietošanas laiku (2% apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme
piešķirta lietošanā līdz dienai, kad tā pieprasīta īpašumā. Saskaņā ar iesniegtajiem
dokumentiem no 1992.gada 21.februāra līdz 2009.gada 21.jūlijam ir 17 pilni gadi, tātad
samazinājums veido 34%. Ierobežojums, samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst
pārsniegt 25%).
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
30.07.2009.

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

19. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazinājumu ***uz nekustamo īpašumu
„Saulaines mazdārziņš 3.27”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta “Samaksas
apmērs par īpašumā piešķirto zemi” trešo daļu, 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”
6.punktu, pielikumu Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr. 787
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” un ***, kura pamatojoties uz
2008.gada 12.maija Rundāles pagasta bāriņtiesas locekles Kristīnes Brūveles izdotu
pilnvaru Nr.58 rīkojas ***vārdā, 2009.gada 27.jūlija iesniegumu, kurā tiek lūgts samazināt
lietošanā piešķirtā zemes gabala “Saulaines mazdārziņš 3.27”, kadastra Nr.40760080164,
0.05 ha platībā, izpirkšanas maksu – par zemes lietošanas laiku un darba stāžu
lauksaimniecībā (nostrādātajiem darba gadiem),
samazināt ***, personas kods ***, aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi par
37%, ko sastāda:
12% par zemes „Saulaines mazdārziņš 3.27”, 40760080164, 0.05 ha platībā, lietošanas laiku
(2% apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā līdz dienai,
kad tā pieprasīta īpašumā. Saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem no 2002.gada 11.septembra
līdz 2009.gada 27.jūlijam ir 6 pilni gadi, tātad samazinājums veido 12%);
25% par darba stāžu lauksaimniecībā (ņemot vērā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,
individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601, samazinājums neatkarīgi no aprēķinātās
samaksas summas ir 3% par katru nostrādāto pilno darba gadu – kopējais darba stāžs
lauksaimniecībā, pēc iesniegtajiem dokumentiem, ir no 1960.gada līdz 1985.gada
20.jūnijam, tas ir 25 pilni darba gadi, tātad samazinājums veido 75%. Ierobežojums,
samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 %).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.07.2009.

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

20. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Laukgaļi”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, 1994.gada 7.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā
īpašuma pirkuma tiesības” 3.punktu un starp ***, personas kods ***, kurš pārstāv ***,
personas kods ***, un ***, personas kods ***, 2009.gada 7.jūlijā noslēgto Pirkuma līgumu,
neizmantot pirmpirkuma tiesības par Ls 27 180.00 uz nekustamo īpašumu “Laukgaļi”,
Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.40880040032, kas sastāv no diviem zemes
gabaliem 15,1 ha kopplatībā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.07.2009.

(prot. Nr. 3., 21.p.)

21. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Genovefai Lapsai.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.1pantu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus un ja personai vienlaikus ir tiesības uz noteikto pabalstu
un vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, kas
nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, likuma 2.pielikuma 81.punktu un
Genovefas Lapsas 2009.gada 15.jūlija iesniegumu, kurā lūdz izskatīt jautājumu par
pabalsta piešķiršanu, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Bauskas nodaļas 2009.gada
8.jūlija izziņu Nr.9/1423791, kurā noteikts Genovefas Lapsas vecuma pensijas apmērs,
piešķirt Genovefai Lapsai, personas kods ***, ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā;
finanšu nodaļai uzdot katru mēnesi aprēķināt un izmaksāt piešķirtā ikmēneša pabalsta
daļu, kura pārsniedz vecuma pensijas apmēru.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.07.2009.

(prot. Nr. 3., 22.p.)

22. Par Rundāles novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punktu un 13.punktu,
apstiprināt Rundāles novada Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums uz 2 lpp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.07.2009.

(prot. Nr. 3., 23.p.)

23. Par pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā piešķiršanu ***.
Pamatojoties uz 2007.gada 20.jūnija Svitenes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 3. nodaļas 1.12.punktu un administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu kur noteikts, novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja, un likuma 2.pielikuma 81.punktu,
piešķirt ***, personas kods ***, pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā Ls *** apmērā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.07.2009.

(prot. Nr. 3., 24.p.)

24. Par Rundāles novada Sociālā dienesta nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu,
apstiprināt Rundāles novada Sociālā dienesta nolikumu.
Pielikumā: Rundāles novada Sociālā dienesta nolikums uz 3 lpp.
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25. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā.
Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.pantu “Pašvaldības sociālais dienests”,
iecelt Kristīni Brūveli, personas kods ***, par Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāju
ar 2009.gada 1.augustu, noslēdzot darba līgumu.
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26. Par Rundāles novada skolu reorganizāciju.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka
tiešās pārvaldes iestādi reorganizē apvienojot to ar vairākām citām iestādēm, - rezultātā uz
reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības finanšu
līdzekļus, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
1.punktu un 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, novada dome reorganizē izglītības iestādes, ņemot vērā, ka ir samazināta
mērķdotācija vispārējas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam no valsts un
līdz ar to netiek nodrošinātas pedagogiem pilnas amatu likmes, nepietiekamā skolēnu
skaita dēļ, kā arī īstenojot pašvaldības mērķi – saglabāt un nodrošināt iespēju iegūt
izglītību tuvāk dzīvesvietai katrā Rundāles novada pagastā: Viesturu pagastā – Bērsteles
pamatskolā, Svitenes pagastā – Svitenes pamatskolā un Rundāles pagastā – Pilsrundāles
vidusskolā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 30.jūlija saskaņojumu,
1. reorganizēt Bērsteles pamatskolu, izglītības Reģ.Nr.0412901309, juridiskā adrese Parka
iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, Svitenes pamatskolu, izglītības Reģ.Nr.
0412901303, juridiskā adrese Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads, Pilsrundāles
vidusskolu, izglītības Reģ.Nr.0413901324, juridiskā adrese Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads uz to bāzes izveidojot Pilsrundāles vidusskolu, juridiskā adrese
Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar
struktūrvienībām: Bērsteles pamatskolu, kura atrodas Bērstelē, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, un Svitenes pamatskolu, kura atrodas Svitenē, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā.
2. uzdot Bērsteles pamatskolas direktorei Guntai Šurnai, Svitenes pamatskolas direktorei
Guntai Novikai, Pilsrundāles vidusskolas direktorei Andai Liškauskai un juristei Līgai
Vasiļauskai līdz 2009.gada 15.augustam sagatavot Pilsrundāles vidusskolas nolikuma,
darba samaksas nolikuma un budžeta projektus.
3. uzdot skolu direktorēm brīdināt darbiniekus par izglītības iestādes reorganizāciju.
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27. Par sadzīves atkritumu tarifiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, 2001.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Sabiedrisko
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” prasībām,
1.Apstiprināt Viesturu un Bērsteles ciematos šādus sabiedrisko pakalpojumu tarifus par
sadzīves atkritumu izvešanu:
1.1. Iedzīvotājiem – Ls 0,83 bez PVN mēnesī par vienu personu;
1.2. Juridiskām personām – Ls 8,65 par 1 m3 bez PVN.
2.Uzdot Viesturu pagasta pārvaldes vadītājam Naurim Brūvelim informēt pakalpojuma
lietotājus par tarifu izmaiņām.
3.Piemērot iepriekšminētos tarifus visiem Viesturu un Bērsteles ciematu robežās
dzīvojošajiem, kuri līdz 2009.gada 1.septembrim Viesturu pagasta pārvaldē nereģistrē
individuāli noslēgtos līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem.
4.Noteikt, ka tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.augustu.
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28. Par karstā ūdens piegādes tarifiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)
apakšpunktu, kas nosaka, ka pagasta padome var noteikt maksu par pašvaldības
piegādāto siltumenerģiju, 2001.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281
„Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs” prasībām, apstiprināt Pilsrundāles ciematā šādus siltumenerģijas tarifus:
1. Karstā ūdens piegādei noteikt tarifu Ls 5.16 par 1 m3 bez PVN.
2. Noteikt tarifu par karstā ūdens cirkulāciju Ls 0.14 par 1 m2 bez PVN mēnesī
Pilsrundāles ciemata daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Kurši”, „Sēļi”, „Zelmeņi” un
„Zemzari”.
3. Uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt
pakalpojuma saņēmējus par tarifu izmaiņām.
4. Noteikt, ka tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.augustu.
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29. Par SIA „Svitenes ūdens” darbības izvērtēšanas komisijas izveidošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
1. izveidot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Svitenes ūdens” darbības izvērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:

izpilddirektors

Jānis Ercens;

komisijas locekļi:

finanšu nodaļas vadītāja

Marija Teišerska;

Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

Jānis Liepa;

deputāte

Agrita Jeršova;

deputāte

Vēsma Veģere;

deputāts

Jānis Kļaviņš;

juriste

Līga Vasiļauska.

2. uzdot komisijai iesniegt līdz 2009.gada 15.augustam Rundāles novada domē Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Svitenes ūdens”, kā arī tās direktora darbības izvērtējumu un
priekšlikumus turpmākai darbībai.
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30. Par Rundāles novada domes dalību Latvijas Pašvaldību savienībā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, kurš nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, likuma 2.pielikuma
81.punktu,
Latvijas
Pašvaldību
savienības
2009.gada
17.jūlija
vēstuli
Nr.0720091525/A2426 par Rundāles novada domes dalību Latvijas Pašvaldību savienībā,
jo Rundāles pagasta padome, Svitenes pagasta padome un Viesturu pagasta padome ir
Latvijas Pašvaldību savienības biedri,
apstiprināt Rundāles novada domes dalību Latvijas Pašvaldību savienībā.
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31. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”
pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
1. apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2009.gadam”.
2. uzdot novada iestāžu un struktūrvienību vadītājiem līdz 2009.gada 20.augustam iesniegt
budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes un amatu sarakstu Rundāles novada domes
priekšsēdētājam apstiprināšanai.
Pielikumā:

Saistošie noteikumi
2009.gadam” uz 5 lp.
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32. Par saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu un 45.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas 2009.gada 28.jūlija vēstuli (atzinumu) Nr.2-13/9530/5233 „Par saistošajiem
noteikumiem”, kurā tiek lūgts precizēt Rundāles novada domē 2009.gada 14.jūlijā
apstiprinātos, ministrijai zināšanai pieņemtos, saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”, atbilstoši vēstulē
norādītajiem trūkumiem, nosūtot precizētos saistošos noteikumus ministrijai, elektroniskā
veidā, to publicēšanai internetā,
1.apstiprināt precizētos, atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
2009.gada 28.jūlija vēstulē (atzinumā) Nr. 2-13/9530/5233 „Par saistošajiem noteikumiem”
norādītajam, Rundāles novada domē 2009.gada 14.jūlijā apstiprinātos, saistošos
noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes)
ienākumus”, saskaņā ar pielikumu;
2.nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem,
izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”, elektroniskā veidā, Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai, to publicēšanai internetā.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” uz 4 lapām.
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33. Par saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu un 45.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas 2009.gada 28.jūlija vēstuli (atzinumu) Nr.2-13/9530/5233 „Par saistošajiem
noteikumiem”, kurā tiek ieteikts Rundāles novada domē 2009.gada 14.jūlijā apstiprinātos,
ministrijai zināšanai pieņemtos, saistošos noteikumus Nr.3 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”, izteikt saistošo noteikumu
nosaukumu sekojošā redakcijā „Par pašvaldības palīdzības pabalstiem, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus”,
1. izteikt Rundāles novada domē 2009.gada 14.jūlijā apstiprināto, saistošo noteikumu Nr.3
„Par sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”
nosaukumu sekojošā redakcijā „Par pašvaldības palīdzības pabalstiem, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus”;
2.nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Nr.3 „Par pašvaldības palīdzības pabalstiem,
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”, elektroniskā veidā, Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai, to publicēšanai internetā.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem,
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” uz 2 lapām.
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