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2.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 3”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960040217 iznomāšanu D. I.
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
2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7„ Rundāles novada teritorijas plānojums
2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, saskaņā ar kuru zemes
vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, informāciju izvietojot uz sludinājumu
dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās un D. I., personas kods ***, dzīvojošas
***, 2013.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt nomas tiesības uz zemes vienību
0.25 ha, Viesturu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 40960040217. Kopējā D. I.
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10 ha. Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt D. I., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Jaunā
māja 3, kadastra apzīmējums 40960040216, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960040217, 0.25 ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 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;
2. nomas maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
3. iznomātajai zemei nav zemes lietošanas apgrūtinājumu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Jaunā māja 3” iznomājamā zemes gabala skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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3.
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Pupcepures” ar kadastra
numuru *** atdalot vienu zemes gabalu un izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.pantu un 19.panta otro daļu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Pupcepures”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 64,0 ha, atdalot zemes gabalu aptuveni 7,5 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Pupcepures”, kadastra numurs ***.
Pielikumā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Pupcepures” uz 1 (vienas) lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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Aivars Okmanis
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4.
Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta 2.daļu, 2013.gada 25.jūnija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas
reģioniem”, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģijas prioritātes
„Kvalitatīva dzīves vide” 3.darbības virzienu „Vides un dabas resursu ilgtspējīga
izmantošana un attīstība”, Rundāles novada Attīstības programmas 1.startēģiskā mērķa
„Attīstīt sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu dzīves vidi” 5.darbības virziena „Atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana” un Zemgales reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam darbības termiņa beigšanos, Rundāles novada
dome nolemj:
1.

piedalīties Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē laika
periodam no 2014.-2020.gadam;

2.

apstiprināt Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam
izstrādes darba uzdevumu;

3.

deleģēt Jelgavas pilsētas pašvaldībai Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna 2014.-2020.gadam izstrādi nodrošinot Rundāles novada pašvaldības iesaisti plāna
izstrādē;

4.

atbildīgo par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.2020.gadam izstrādi Rundāles novada pašvaldībā noteikt Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Intu Klīvi.

Pielikumā Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādes
darba uzdevums.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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5.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no zemnieku saimniecības
***.
Ņemot vērā, ka T.L. zemnieku saimniecība „***” (reģ.Nr. ***) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu *** (kadastra Nr. ***), Rundāles
novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka T. L. zemnieku saimniecības „***” nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākums izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2. panta,
kā sakarā ir izdots 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr.13-56 par īpašumu, kas stājās
spēkā 2013.gada 16.februārī un kļuva neapstrīdams 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums
ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361. pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2013. gada
30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. *** nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts, Rundāles
novada dome 2013.gada 22.novembrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, kurā T. L. zemnieku
saimniecībai „***” tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi.
T.L. zemnieku saimniecība „***” minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav
samaksājusi.
Uz 2013.gada 19.decembri T. L. zemnieku saimniecības „***” nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Rundāles novada budžetam kopā sastāda Ls 261.90 (divi simti sešdesmit viens lats un 90 santīmi),
tai skaitā pamatparāds Ls 225.50 un nokavējuma nauda Ls 36.40.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudas, tādējādi LR Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punktu, 18. panta pirmās daļas 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un
LR Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un
3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. un 367. pantu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no T.L. zemnieku saimniecības „***”, VRN *** izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 261.90 (divi simti sešdesmit viens lats un 90
santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 225.50 un nokavējuma nauda Ls 36.40 par
nekustamo īpašumu ***, kadastra Nr. ***;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40. nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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6.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no I. B.
Ņemot vērā, ka I. B. (***) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamajiem īpašumiem *** un ***, Rundāles novads (kadastra Nr. ***),
Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka I.B. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada
04.februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** par īpašumiem, kas stājās spēkā 2013.gada 16.februārī
un kļuva neapstrīdams 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums
ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2013.gada
04.februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts, Rundāles
novada dome 2013. gada 22.oktobrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, kurā I.B. tika piedāvāts veikt
nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 2013.gada 21.novembrim.
I. B. minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Uz 2013. gada 19.decembri I. B. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 1373.29 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs lati un 29 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 1221.31 un nokavējuma nauda Ls 151.98.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudas, tādējādi LR Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR
Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un 367.pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no I.B., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1373.29 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs lati un 29
santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 1221.31 un nokavējuma nauda Ls 151.98 par
nekustamajiem īpašumiem ***, Rundāles novads, kadastra Nr. *** un ***, Rundāles
novads ***;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 7.p.)

7.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.G.
Ņemot vērā, ka A.G. (***) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamā īpašuma *** Rundāles novads, Rundāles novada dome uzsāk nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka A.G. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2009. gada 04.
februāra maksāšanas paziņojums par ēkām ***, kas stājās spēkā 2009.gada 16.februārī un kļuva
neapstrīdams 2009.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums
ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361. pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2009.gada
04. februāra maksāšanas paziņojums nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts Rundāles novada
dome 2013.gada 22.oktobrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, kurā A. G. tika piedāvāts veikt
nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 2013.gada 21.novembrim.
A.G. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013. gada 19.decembri A. G. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 826.54 (astoņi simti divdesmit seši lati un 54 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls
427.47 un nokavējuma nauda Ls 399.07.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65. panta 1. daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams
izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas

2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un LR
Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. un 367. pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no A. G., personas kods ***, izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 826.54 (astoņi simti divdesmit seši lati un 54 santīmi), tai
skaitā pamatparāds Ls 427.47 un nokavējuma nauda Ls 399.07;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 8.p.)

8.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no L. T.
Ņemot vērā, ka L. T. (***) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par zemes īpašumu *** Rundāles novads (kadastra Nr. ***), Rundāles novada dome
uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka L. T. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013. gada 01.
februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** par īpašumiem, kas stājās spēkā 2013.gada 16.februārī un
kļuva neapstrīdams 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums
ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361. pantu, kā arī ievērojot to, ka 2013.gada
01. februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts, Rundāles
novada dome 2013. gada 28.oktobrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, kurā L. T. tika piedāvāts veikt
nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 2013.gada 21. novembrim.
L. T. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013. gada 19.decembri L. T. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 6278.27 (seši tūkstoši divi simti septiņpadsmit astoņi lati un 27 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 5283.86 un nokavējuma nauda Ls 994.41.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65. panta 1. daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams
izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas

2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un LR
Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. un 367. pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no L.T., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 6278.27 (seši tūkstoši divi simti septiņpadsmit astoņi lati un 27
santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 5283.86 un nokavējuma nauda Ls 994.41;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 9.p.)

9.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no R. P.
Ņemot vērā, ka R.P.(***) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu *** Rundāles novads (kadastra Nr. ***), Rundāles novada
dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka R. P. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada
31.janvāra maksāšanas paziņojums Nr. *** par īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada 16.februārī un
kļuva neapstrīdams 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir
noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2013.gada
31.janvāra maksāšanas paziņojums Nr. *** nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts, Rundāles
novada dome 2013.gada 22.oktobrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, kurā R. P. tika piedāvāts veikt
nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 2013.gada 21. novembrim.
R. P. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013.gada 19.decembri R. P. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 1706.05 (viens tūkstotis septiņi simti seši lati un 05 santīmi), tai skaitā pamatparāds
Ls 1037.19 un nokavējuma nauda Ls 668.86.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65. panta 1. daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams
izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR
Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un 367.pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no R. P., personas kods ***, izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 1706.05 (viens tūkstotis septiņi simti seši lati un 05
santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 1037.19 un nokavējuma nauda Ls 668.86 par
nekustamo īpašumu ***, Rundāles novads (kadastra Nr. ***);
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 10.p.)

10.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no J.L.
Ņemot vērā, ka J. L.(***) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamajiem īpašumiem *** kadastra Nr. *** un *** kadastra Nr. ***,
Rundāles novads, Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka J.L. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013. gada 31.
janvāra maksāšanas paziņojums Nr. *** un 2008.gada 03.marta maksāšanas paziņojums par
īpašumiem, kas stājās spēkā 2008.gada 16.februārī un 2013.gada 16.februārī un kļuva neapstrīdami
2008.gada 16.martā un 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir
noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2013.gada
31. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. *** un 2009. gada 03. marta maksāšanas paziņojums nav
izpildīti labprātīgi – nav apmaksāti, Rundāles novada dome 2013.gada 22.oktobrī ir izdevusi
brīdinājumu Nr. ***, kurā J. L. tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu
labprātīgi līdz 2013.gada 21. novembrim.
J.L. minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Uz 2013. gada 19.decembri J. L. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 1303.17 (viens tūkstotis trīs simti trīs lati un 17 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls
924.88 un nokavējuma nauda Ls 378.29.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudas, tādējādi LR Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punktu, 18. panta pirmās daļas 11.punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un
LR Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un
3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. un 367. pantu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no J. L., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1303.17 (viens tūkstotis trīs simti trīs lati un 17 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 924.88 un nokavējuma nauda Ls 378.29 par nekustamajiem
īpašumiem *** kadastra Nr. *** un ***, kadastra ***, Rundāles novads;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 11.p.)

11.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no M.G.
Ņemot vērā, ka M.G. (***) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par zemes īpašumu ***, Rundāles novads (kadastra Nr. ***), Rundāles novada dome
uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka M.G. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013. gada 04.
februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** par zemes īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada
16.februārī un kļuva neapstrīdams 2013.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums
ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361. pantu, kā arī ņemot vērā to, ka 2013.gada
04. februāra maksāšanas paziņojums Nr. *** nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts, Rundāles
novada dome 2013.gada 22.oktobrī ir izdevusi brīdinājumu Nr. ***, ar kuru M.G. tika piedāvāts
veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 2013.gada 21. novembrim.
M.G. minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Uz 2013. gada 19.decembri M. G. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam
kopā sastāda Ls 1095.57 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci lati un 57 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 881.70 un nokavējuma nauda Ls 213.87.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudas, tādējādi LR Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā
izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un LR

Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. un 367. pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no M. G., personas kods *** izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 1095.57 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci lati un 57
santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 881.70 un nokavējuma nauda Ls 213.87 par
nekustamo īpašumu - zemi ***, Rundāles novads (kadastra Nr. ***);
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma
darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 12.p.)

12.
Par nosaukuma „Mieleikas meži” apstiprināšanu Akciju sabiedrības „Latvijas valsts
meži” nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760010061.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 12.punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Mieleikas meži” Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”
nekustamā īpašuma, kadastra numurs 40760010061, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0061, 58,35 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 13.p.)

13.
Par jauna zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Mazmežotne 1”, kadastra numurs ***.
Nekustamais īpašums „Mazmežotne 1”, kadastra numurs ***, sastāv no divām apbūvētām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu ***, *** platībā, uz, kuras atrodas viesu nams ar kadastra
apzīmējumu ***. Zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, un saskaņā ar viesu nama nodošanu ekspluatācijā, ir nepieciešams
mainīt zemes lietošanas mērķi uz Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.3.punktu un Ā. B. zemnieku saimniecības „***”, reģistrācijas numurs ***, pilnvarotās
personas I. B., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 11.oktobra iesniegumu par
lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Mazmežotne 1”, Rundāles novada
dome nolemj:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve” uz „Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (kods 0801)”nekustamā
īpašuma „Mazmežotne 1”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs ***,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem ***, 0,14 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 14.p.)

14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai
personai.
Rundāles novada domē 2013.gada 26.novembrī tika reģistrēts politiski represētās personas M.S.,
personas kods ***, (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums (reģ.Nr. ***), ar kuru tiek lūgts
piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus Iesniedzējas piederošajiem nekustamajiem īpašumiem,
kurus tā neizmanto saimnieciskajai darbībai.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Nodokļu likums)
5.panta otrajā daļā ir noteikts, ka politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma
3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir
šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir
samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja
nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums
netiek piemērots.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
M.S.īpašumā ir šādi īpašumi:
1) dzīvoklis ***;
2) zeme ***;
3) nekustamai īpašums „***, kas sastāv no zemes gabala *** uz kura atrodas garāžas ēka.
Līdz ar to Iesniedzējam, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par Īpašumu saskaņā ar
Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo iepriekš minētie nekustamie īpašumi Iesniedzējas īpašumā ir
vairāk nekā pieci gadi
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 33.punkts nosaka, ka politiski represētā persona, kurai
saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz
pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums politiski represētās
personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma
piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa
(telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” un 33.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2014.gadā, piemērojot 50%
apmērā politiski represētajai personai M.S., personas kods ***, par dzīvokļa īpašumu
***, bez zemes domājamās daļās, zemi ***, zemi ***.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu 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, 27.02.2014

(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
19.12.2013

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

15.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par
Rundāles novada simbolikas izmantošanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo
daļu, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.21 „Par Rundāles
novada simbolikas izmantošanu”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi Nr.21 „Par Rundāles
novada simbolikas izmantošanu” uz 4 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
19.12.2013

(prot.Nr.15., 16.p.)

16.
Par Rundāles novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam vadības
grupas izveidi un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. un 21.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta
2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Rundāles novada dome nolemj:
1. uzsākt Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādi;
2. apstiprināt Darba uzdevumu Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2030. gadam izstrādei;
3. nozīmēt atbildīgo par Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.
gadam izstrādi Rundāles novada priekšsēdētāja vietnieci Intu Klīvi;
4. izveidot Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam
izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis;
Rundāles novada domes izpilddirektors Aigars Sietiņš;
Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāju
Ludmila Knoka;
Rundāles novada domes Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele;
Rundāles novada domes Izglītības un IT speciāliste Zinaida Sparāne;
Rundāles novada domes projektu speciāliste Laura Ārente;
Rundāles novada domes Komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks;
Rundāles novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica;
Rundāles novada domes Finanšu un Investīciju nodaļas vadītāja Marija Teišerska;
5. apstiprināt Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam
izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

6. paziņojumu par Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.– 2030. gadam
izstrādes uzsākšanu, vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
publicēt pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv un avīzē „Rundāles novada ziņas”;
7. lēmumu par Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam
vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nosūtīt Zemgales
plānošanas reģionam.
Pielikumā darba uzdevums Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2030.gadam izstrādei uz 1 (vienas) lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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(prot.Nr.15., 17.p.)

17.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2013.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.22 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.22 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2013.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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19.12.2013

(prot.Nr.15., 18.p.)

18.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2014.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.23 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2014.gadam”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi Nr.23 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2014.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014

(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
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19.

(prot.Nr.15., 19.p.)

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā V. S.

Rundāles novada domē 2013.gada 9.decembrī tika saņemts V.S., personas kods ***, (turpmāk
tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, ar kuru Iesniedzējs lūdz Rundāles novada pašvaldību piešķirt
dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā, ņemot vērā to, ka Iesniedzējs ir vientuļais pensionārs
bez ģimenes apgādniekiem.
Rundāles novada Sociālais dienests 2013.gada 9.decembrī ir sniedzis savu atzinumu Nr.121.
Minētajā atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzējs ir vientuļais
pensionārs un tam nav īpašumā dzīvojamās plātības. Līdz ar to Iesniedzējs atbilst Rundāles novada
domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2.punktam, kas
nosaka, ka brīvā dzīvojamā telpa tiek izīrēta vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un
apgādnieku, un kuriem īpašumā nav dzīvojamās platības.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6. „Par Saulaines Sociālā
centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu” 4.punktu ir noteikts, ka Rundāles novada pašvaldības
īpašumā esošajiem dzīvokļiem Saulaines sociālajā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, piešķir īres maksas samazinājumu 30% apmērā vientuļajiem
pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuru vidējiem ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada domes
Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2., 16. un 17.punktu,
Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6 „Par Saulaines Sociālā centra
izīrējamo dzīvokļu īres maksu” (prot.Nr.8.) 4.punktu, Rundāles novada sociālā dienesta
2013.gada 9.decembra atzinumu Nr.121, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt V. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** Rundāles novads, dzīvojamo
telpu – dzīvokli Nr. *** Saulaines sociālā centrā, Saulaine 10, Saulainē, Rundāles
pagastā;
2. piešķirt V.S., personas kods ***, īres maksas samazinājumu 30% apmērā uz lēmuma
1.punktā minēto dzīvojamo platību;
3. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2014.gada 1.janvāri.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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(prot.Nr.15., 20.p.)

20. Par dzīvojamās platības izīrēšanu S. R.
Rundāles novada domē 2013.gada 9.decembrī tika saņemts S.R., personas kods ***, (turpmāk
tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada pašvaldību izīrēt
dzīvojamo platību Bērsteles iela ***, Viesturu pagasts, Rundāles novads.
Rundāles novada Sociālais dienests 2013.gada 9.decembrī ir sniedzis savu atzinumu. Minētajā
atzinumā Rundāles novada Sociālais dienests norāda, ka Iesniedzējas deklarētā dzīvesvieta ir ***.
Īres līgums par īres tiesībām uz šo dzīvojamo platību tika noslēgts starp Viesturu pagasta padomi un
S. R. tēvu A.R. un tika izbeigts 2009.gada oktobrī. S. R. ģimenē ir pieci nepilngadīgi bērni.
Minētajā adresē dzīvo vēl S. R. māsa ar ģimeni un brālis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada Saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 4.5. punktu, kas nosaka, ka papildus likuma „Par
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likuma) 14. pantā
minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu personām (ģimenēm), kuras īrē
Rundāles pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikušas vēlēšanos īrēt lielāku vai
labiekārtotāku dzīvojamo telpu, Rundāles novada Sociālā dienesta 2013.gada 9.decembra
atzinumu un 2013.gada 9.decembra S. R., personas kods ***, iesniegumu par dzīvojamās
platības piešķiršanu Bērsteles iela ***, Viesturu pagasts, Rundāles novads, Rundāles novada
dome nolemj:
1. izīrēt S.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – Bērsteles
iela ***, Viesturu pagasts, Rundāles novads, 47,6 m2 platībā;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2014.gada 1.janvāra, nosakot
īres maksu 0,22 Ls mēnesī par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes

(paraksts)

Aivars Okmanis

Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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21.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saules”
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 0,1531 ha ar kadastra apzīmējumu 4088
004 0456, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rundāles novada Svitenes pagasta
„Saules” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
2. noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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Aivars Okmanis
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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(prot.Nr.15., 22.p.)

22.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”
zemes vienību 1,69ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40760010076 nomas tiesību izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu un Rundāles
novada domes Nekustamā īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2013.gada 02.decembra
lēmumu (prot.Nr.7, 2.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta zemesgabala
„Lielupes mala” zemes vienību 1,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40760010076
zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Lielupes mala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010076 nomas
tiesību izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības piekritīga zemesgabala Rundāles pagastā „Lielupes
mala” ar kadastra apzīmējumu 40760010076 zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11
lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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(prot.Nr.15., 23.p.)

23.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Lejnieki 1”, kadastra
numurs ***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna nosaukuma
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa
noteikšanu.
Rundāles novada domē 2013.gada 11.decembrī saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma „Lejnieki 1”
īpašnieces I.R.., personas kods ***, dzīvojošas ***, pilnvarotas personas ar pārpilnvarojuma tiesībām
(Ģenerālpilnvara izdota ***, pie zv.notāres Z.R., Bauskā, Bauskas novadā) I.V., personas kods ***,
dzīvojošas ***, pilnvarotas personas (10.12.2013. pilnvara Nr. ***, ko izdevusi zv.notāre Z. R., Bauskā,
Bauskas novadā) A.D., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu „Lejnieki 1”, atdalot vienu zemes vienību, 3,2ha platībā un par nosaukuma „Lejnieku zeme”
piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 12.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Lejnieki 1”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību 6,7 ha, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 3,2 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Lejnieku lauks”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 3,2 ha
platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Lejnieku lauks”, 3,2 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.02.2014
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24. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, ēkai
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Lielkugrēni” kadastra numurs ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 2009.gada 3.novembra MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 11. punktiem un A.K.,
personas kods ***, dzīvo ***, Rundāles novads, 2013.gada 11.decembra iesniegumu par
adreses piešķiršanu uz nekustamā īpašuma „Lielkugrēni„, kadastra numurs 4076 007 0004
uzbūvētajai būvei - pirtij,
piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, „dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai”, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma „Lielkugrēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, adresi
Lielkugrēni, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov., LV3901.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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25.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Nadziņi”, kadastra numurs
***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2013.gada 11.decembrī saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma
„Nadziņi” īpašnieces V. Š., personas kods ***, dzīvojošas ***, pilnvarotas personas (10.12.2013.
pilnvara Nr. ***, ko izdevusi zv.notārs Z. R., Bauskā, Bauskas novadā) A. D. iesniegums ar
lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Nadziņi”, atdalot vienu zemes vienību, 4,5ha platībā
un par nosaukuma „Nadziņu zeme” piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un
12.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16. punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Nadziņi”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 6,2 ha, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 4,5 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Nadziņu lauks”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam,
4,5 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Nadziņu
lauks”, 4,5 ha platībā.
Rundāles novada domes
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26.
Par grozījumiem 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Rundāles novada dome
nolemj:
1.

veikt grozījumus 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk tekstā - Nolikumā):
1.1. izteikt Nolikuma 2.2.punktu šādā redakcijā:
„Par Nolikuma 2.1.punktā minēto deputātu pienākumu pildīšanu atlīdzība mēnesī
tiek noteikta 30 euro apmērā un papildus tam stundas apmaksas (tarifa) likme tiek
noteikta 10 euro apmērā, pirms nodokļu nomaksas. Maksimālais apmaksājamo
stundu skaits par kurām deputāts var saņemt atlīdzību par Nolikuma 2.1punktā
minēto pienākumu veikšanu ir 40 stundas mēnesī.”
1.2. izteikt Nolikuma 5.2.punktu šādā redakcijā:
„Par darbu Domes komisijās un darba grupās, priekšsēdētājam un locekļiem, kuri
nav pašvaldības darbinieki, tiek noteikta vienas darba stundas apmaksas likme 10
euro apmērā, ņemot vērā komisiju un darba grupu sēžu apmeklējumu un maksimālo
apmaksājamo stundu skaitu – 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.”
1.3. aizstāt Nolikuma 5.3.punktā vārdu un skaitli „Ls 5,00” ar vārdu un skaitli „10 euro”;
2. Lēmums stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra.
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27.
Par Rundāles novada pašvaldības priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darba
samaksu.
Saskaņā ar to, ka no 2014.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (turpmāk tekstā – Atlīdzības likums), kā arī notiek
pāreja uz euro, līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas Rundāles novada pašvaldības
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka.
Atlīdzības likuma 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Pašvaldības institūcijas amatpersonām
(darbiniekiem) mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu šajā likumā
pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto maksimālo mēnešalgu. Savukārt šī panta otrajā daļā ir
noteikts, ka šajā likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka,
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo
aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk — mēneša vidējās darba
samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos euro, piemērojot attiecīgu koeficientu. Aprēķināto
mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot pilnos euro. Vidējā valstī strādājoša darba samaksas apmērs
2012.gadā bija EUR 684.
Atlīdzības likuma 5.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga
nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam
piemērots šāds koeficients:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2.
Savukārt Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 3.2.punktā ir
noteikts, ka Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga tiek noteikta ar Domes
lēmumu, ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus.
Tāpat likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā ir noteikts, ka tikai dome var
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku,
pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un otro daļu, Rundāles novada

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 3.2.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. noteikt, ka Rundāles novada domes priekšsēdētāja mēnešalgai tiek piemērots
koeficients - 3,29;
2. noteikt, ka Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgai tiek piemērots
koeficients - 2,46;
3. Lēmums stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra.
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Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu aptiekas darbības nodrošināšanai.

Rundāles novada domē 2013.gada 4.decembrī elektroniski saņemts IK „Velgas aptieka”,
reģ.Nr.43602024776, juridiskā adrese: „Ērslakas”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV3031 (turpmāk tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, kurā norādīts, ka Iesniedzējs vēlētos atvērt aptieku
Pilsrundālē.
Rundāles novada pašvaldības īpašumā atrodas nedzīvojamās telpas Nr.38, kas atrodas
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Minētās telpas tika izmantotas aptiekas uzturēšanai, tās iznomāja SIA „Viterungs”. Tā kā SIA
„Viterungs” no 2013.gada 1.maija nav nodrošinājis aptiekas darbību, kā arī nav veicis nomas maksu
un komunālo pakalpojumu maksājumus, ir paredzēts izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
Minētās telpas SIA „Viterungs” faktiski neizmanto un 2013.gada 14.decembrī tās ir atbrīvojusi,
parakstot telpu nodošanas-pieņemšanas aktu un nodevusi atslēgas pašvaldībai.
No Rundāles novada iedzīvotājiem ir saņemtas vairākas sūdzības, ka Pilsrundālē vairs nav aptiekas,
līdz ar to ir plānots turpināt izmantot iepriekš minētās nedzīvojamās telpas aptiekas funkciju
nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt nedzīvojamās telpas Nr.38, „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, 35,8m2 platībā IK „Velgas aptieka”, reģ.Nr.43602024776, juridiskā
adrese: „Ērslakas”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031 aptiekas
nodrošināšanai;
2. noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar lēmuma 1.punktā minēto juridisko
personu uz 5 gadiem.
Rundāles novada domes
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29.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki 1” zemes
vienību 1,9ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40760080284 nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.12 „Par pašvaldībai piekritīga
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki 1” zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 40760080284 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.”, tika apstiprināti
Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ošenieki 1”, zemes vienības 1,9 ha platībā
Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsolāmā zemes nomas tiesību sākuma cena ir LVL 66,90
(sešdesmit seši lati un 90 santīmi). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada 16.decembrī
notika zemesgabala Rundāles pagasta „Ošenieki 1”, ar kadastra apzīmējumu 40760080284, zemes
nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības (viens solis Ls 2.23
(divi lati 23 santīmi)).
No Rundāles novada domes 2013.gada 16.decembra izsoles protokola
bija pieteicies viens pretendents M. L. personas kods ***, deklarētā
nekustamā īpašuma „Ošenieki 1” zemes vienību 1,9 ha platībā,
40760080284, nomas tiesībām ir nosolījis augstāko cenu Ls 69,13
santīmi).

Nr.9 ir redzams, ka izsolē
dzīvesvieta: ***, kurš par
ar kadastra apzīmējumu
(sešdesmit deviņi lati 13

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes
2011.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.3.punktu, Rundāles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.12 „Par pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki 1” zemes vienību 1,9ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 40760080284 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.”,
Rundāles novada domes 2013.gada 16.decembra izsoles protokolu Nr.9 un Rundāles novada
pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Rundāles pagasta „Ošenieki 1”, ar kadastra apzīmējumu
40760080284 zemes nomas izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Rundāles
pagasta „Ošenieki 1”, ar kadastra apzīmējumu 40760080284 zemes nomas tiesību

izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt M.L. personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta:
***, kurš par izsoles objektu ar 3,1% no zemes kadastrālās vērtības (kas uz 2013.gada
1.janvāri ir LVL LVL 2230 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit lati)) ir nosolījis
augstāko cenu LVL 69,13 (sešdesmit deviņi lati 13 santīmi).
2.

uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot Nekustamā
īpašuma zemes nomas līgumu starp Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā
minēto izsoles uzvarētāju 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.

Pielikumā 2013.gada 16.decembra Izsoles protokols Nr.9.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
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30. Par Bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata.
Rundāles novada domē 2013.gada 11.decembrī tika reģistrēts Rundāles novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas un Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Zintas Baltiņas iesniegums
reģ.Nr.6-8./13/144, ar kuru tiek lūgts atbrīvot no Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
un bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas.
Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc paša vēlēšanās.
Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktā ir noteikts, ka tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Savukārt šī panta pirmās daļas 26.punktā ir noteikts,
ka tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9. un 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. atbrīvot no amata Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un Rundāles novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Zintu Baltiņu, personas kods ***, no 2014.gada
6.janvāra;
2. norīkot par Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju
bāriņtiesas locekli Sandru Upīti uz laiku līdz tiek pieņemts lēmums par Rundāles
bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu;
3. noteikt, ka Sandrai Upītei par lēmuma 2.punktā norādīto amata pienākumu pildīšanu
tiek noteikta piemaksa 30% apmērā no mēnešalgas.
Rundāles novada domes
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31.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””.
Rundāles novada domē 2013.gada 25.novembrī tika reģistrēta Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - VARAM) 2013.gada 20.novembra
vēstule Nr.18-6/11404 par precizējumiem Rundāles novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10
„Par Rundāles novada domes nodevām”” (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to
daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam
pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos
noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
VARAM savā vēstulē ir norādījusi, ka saistošo noteikumu 1.6. un 1.7.apakšpunktā veiktā latu
konvertācija uz euro noapaļošana ir pretrunā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 32.pantu, līdz
ar to ir jāveic Noteikumu precizējumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Rundāles novada dome nolemj:
1.

precizēt Rundāles novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Rundāles novada domes nodevām”” šādus punktus:
1.1. Noteikumu 1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„aizstāt 8.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 3,00” ar vārdu un skaitli „4,27
euro””;
1.2. Noteikumu 1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

2.

“aizstāt 9.1.apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 2,00” ar vārdu un skaitli „2,85
euro””.
publicēt precizētos Rundāles novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošos noteikumus
Nr.14 „Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Rundāles novada domes nodevām”” Rundāles novada informatīvajā izdevumā „Rundāles
novada ziņas” un mājaslapā internetā: www.rundale.lv.
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32.

(prot.Nr.15., 32.p.)

Par dzīvojamās platības piešķiršanu K.U.

Rundāles novada domē 2013.gada 12.decembrī reģistrēts K.U., personas kods *** (turpmāk
tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt dzīvokli Nr. ***, dzīvojamā mājā
„Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā. Sakarā ar to, ka viņa 2013.gada
15.janvārī K.U. ir noslēgusi vienošanos ar Rundāles novada domi, pamatojoties uz kuru no
2013.gada 02.janvāra izbeigts 2012.gada 03.jūlija īres līgums Nr. *** par dzīvokļa Nr. *** īri,
dzīvojamā mājā „Mazbērstele 3”.
Saskaņā ar Rundāles novada sociālā dienesta 2013.gada 14.decembra atzinumu par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr.127 ir konstatēts, ka Iesniedzējs atbilst likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktā un Rundāles
novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
4.punktā noteiktajai personu kategorijai, kurai ir piešķirama dzīvojamā platība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 6.pantu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt K.U., personas kods ***, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. ***, dzīvojamā mājā
„Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 34,36m2;
2. ar lēmuma 1.punktā minēto personu noslēgt beztermiņa dzīvojamās telpas īres līgumu;
3. noteikt īres maksu Ls 0,22 par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru
mēnesī.
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33.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus””.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.9 „Par Rundāles novada domes
2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes)
ienākumus”” tika apstiprināti Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi Nr.11
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības
pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”” (turpmāk tekstā – Grozījumi).
Grozījumi tika nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk
tekstā - VARAM).
Rundāles novada domē tika reģistrēts VARAM sarakstes dokuments, ar kuru VARAM norāda par
iebildumiem Grozījumos.
[1] VARAM savos iebildumos norāda, ka Grozījumi ir izstrādāti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma (turpmāk tekstā – EIKL) 31. un 32.pantu, līdz ar to, saistošajos noteikumos ir
jāievēro minētās Euro ieviešanas kārtības likuma normas, tas ir Grozījumu 1.2.apakšpunktā un
1.15.apakšpunktā ietvertās summas ir mazākas par summām, kurām jābūt, konvertējot latus uz euro
atbilstoši Eiropas Savienības Padomes noteiktajam maiņas kursam – t.i., 50 lati pēc konvertācijas ir
jābūt 71.14 euro.
Rundāles novada dome nepiekrīt VARAM iebildumam un dara zināmu, ka Rundāles novada domes
Grozījumos un to paskaidrojumā nav norādīts, ka Grozījumi izdoti tikai pamatojoties uz EIKL 31.
un 32.pantu. Grozījumos un arī paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka saistošie noteikumi izdoti,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu. Tas nozīmē, ka Grozījumi VARAM bija jāvērtē
vispārpieņemtajā kārtībā, jo Grozījumu 1.2. un 1.5.punkti ir izdoti jaunās redakcijās un tie
neattiecas tikai uz automātisku lata konvertāciju uz euro atbilstoši EIKL. Tie Grozījumu punkti,
kurus pašvaldība nav izteikusi jaunās redakcijās ir grozīti atbilstoši EIKL 31. un 32.pantam.
[2] VARAM sarakstes dokumentā iebilst, ka Grozījumu 1.17.punkts ir pretrunā Administratīvā
procesa likuma 59.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka gadījumā, ja iestādei nepieciešamā informācija
ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati,
nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.

Rundāles novada dome nepiekrīt VARAM iebildumam un paskaidro, ka pēc bērna piedzimšanas un
reģistrēšanas civilstāvokļu aktu reģistrā bērna vecākam tiek izsniegta bērna dzimšanas apliecība.
Līdz ar to pašvaldības pieprasītā informācija Grozījumu 1.17.apakšpunktā ir pieejama personai,
kura vēlas saņemt pabalstu un tā nav pretrunā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. publicēt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības
pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”” normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
2. Lēmumu nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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