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2.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 30” ar kadastra
numuru 4076 003 0232 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0232 iznomāšanu K.P.
Pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 30”, kadastra numurs
4076 003 0232 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0232, 0.03 ha platībā, izsludināta
kā brīva nomas zemes vienība, informāciju ievietojot Rundāles novada mājas lapā un izvietojot uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Rundāles novada domē 2014. gada 14.novembrī saņemts iesniegums no K. P., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Pilsrundāle 30”, 0.03 ha platībā kadastra
numurs 4076 003 0232.
K. P. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir mazāk kā 1.0 ha.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.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,
Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt K. P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 30” kadastra numurs 4076 003 0232, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0232, 0.03 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 30” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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3.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras” ar kadastra numuru
4076 005 0054 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0054 daļas iznomāšanu V. S.
Pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras”, kadastra numurs 4076 005
0054 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0054 daļa, 0.26 ha platībā, izsludināta kā
brīva nomas zemes vienība, informāciju ievietojot Rundāles novada mājas lapā un izvietojot uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Rundāles novada domē 2014. gada 29.oktobrī saņemts iesniegums no V. S., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Indras”, 0.26 ha platībā kadastra numurs
4076 005 0054.
V.S. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir mazāk kā 1.0 ha.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.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, Rundāles novada
dome nolemj,
1. iznomāt V. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Indras” kadastra numurs 4076 005 0054, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0054 daļu, 0.26 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Indras” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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4.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 285;128”, kadastra
numurs 4076 008 0248 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0250 iznomāšanu O. R.
Pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 285;128”, kadastra numurs 4076
008 0248 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0250, 0.03 ha platībā, izsludināta kā
brīva nomas zemes vienība, informāciju ievietojot Rundāles novada mājas lapā un izvietojot uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Rundāles novada domē 2014. gada 24.novembrī saņemts iesniegums no O. R., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „LLT 128”, 0.01 ha platībā kadastra numurs
4076 008 0250.
O. R. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir mazāk kā 1.0 ha.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.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,
Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt O. R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „LLT 285;128 ”, kadastra numurs 4076 008 0248, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0250, 0.03 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu
uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „LLT 285;128” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)
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Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.D.

Rundāles novada domē 2014.gada 29.oktobrī saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieces M. Č.,
deklarētā adrese *** (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par
reģistrēto dzīvesvietu ***, I.D., personas kods ***. Iesniedzējs norāda, ka I. D. īpašumā nedzīvo un
viņas atrašanās vieta nav zināma.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumam ***,
nekustamā īpašuma ***, kadastra *** īpašniece ir M. Č., personas kods ***.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2014.gada 14.novembrī nosūtījusi I. D. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.*** ar
lūgumu sniegt ziņas līdz 2014.gada 1.decembrim par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā
***. Noteiktajā laikā nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to
reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (sk.Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011
7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka I.D. nav sastopama
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. I. D. nav iesniegusi
pierādījumus, ka tam būtu noslēgts īres vai nomas līgums ar īpašnieku, kā arī īpašuma lietošanas

tiesības nav ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz
ar to I.D., personas kods ***, nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, I. D. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
anulēt I. D., personas kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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6.
Par adresācijas objekta dzīvojamās mājas Saulaine *** ar kadastra numuru *** telpu grupu
adrešu Saulaine ***, Saulaine *** un Saulaine *** izslēgšanu no Valsts adrešu informācijas
sistēmas reģistra.
Rundāles novada domē 2014.gada 23.novembrī reģistrēts M. Č., personas kods ***, dzīvojošas ***,
iesniegums par dzīvokļu apvienošanu un telpu grupu adrešu likvidēšanu.
M. Č. ir mājas Saulaine *** dzīvokļu ***, *** un *** īpašniece un vēlas apvienot visus trīs
dzīvokļus. Uzsākot telpu grupu apvienošanu, pamatojoties uz 2014.gada 2.septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 34.punktu, kā arī atbilstoši īpašnieka iecerēm un
Rundāles novada teritorijas plānojuma prasībām ir jāpasūta arhitektam sagatavot Apliecinājuma
karti. 2014.gada 3.novembrī būvprojekta izstrādātājs arhitekte
A.P. M.Č. ir izsniegusi
Apliecinājuma karti trīs dzīvokļu telpu grupas (trīs dzīvokļu mājas) vienkāršotai atjaunošanai.
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēta adrese „Saulaine ***, Saulaine, Rundāles pag.,
Rundāles nov.” ar telpu grupām Saulaine ***, Saulaine *** un Saulaine ***. Adresācijas objekti
„Telpu grupas”, saskaņā ar M.Č. iesniegumu un pasūtīto un arhitektes A. P. sagatavoto
Apliecinājuma karti, beidz pastāvēt. 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punkts nosaka, ka adresācijas objektam beidzot pastāvēt,
pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu
reģistrā un savukārt 26.punkts nosaka, ka, ja ēku veido viena telpu grupa, telpu grupai numuru
nepiešķir.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, 2014.gada
2.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 34.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2009.gada 3.novembra MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.11., 26. un 30. punktiem,
Rundāles novada dome nolemj:
izdarīt adresācijas objektam dzīvošanai paredzētai ēkai Saulaine ***, kadastra numurs
***, Rundāles pagastā adreses statusa maiņu, izslēdzot telpu grupu adreses Saulaine ***,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., Saulaine ***, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles
nov., un Saulaine ***, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov. no Valsts adrešu
informācijas sistēmas reģistra.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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7.
Par Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu.
Saskaņā ar Rundāles novada domes Finanšu un investīcijas nodaļas sniegto informāciju Rundāles
novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas ir EUR 530.68 apmērā, kuras ir dzēšamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 3.punktu ir noteikts, ka fiziskajai personai — nodokļu maksātājam
— viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Ievērojot minēto tiesību normu, Rundāles novada
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
EUR 530.68 apmērā ir dzēšamas saskaņā ar lēmuma pievienoto 1.pielikumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. un 5.punktu,
un trešo daļu, 26.panta sesto prim daļu, Rundāles novada dome nolemj:
dzēst Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas EUR 530.68 (pieci simti trīsdesmit lati un 68 santīmi)
fiziskajām personām – nodokļu maksātājiem - viņu nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma
naudas saskaņā ar lēmuma pielikumu.
Pielikumā Fiziskās personas - nodokļu maksātāji, kuri ir miruši un no to mantiniekiem nav
iespējams piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma
naudas saraksts uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015
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8.

(prot.Nr.13, 8.p.)

Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu.

Pamatojoties uz Rundāles novada domes Finanšu un investīcijas nodaļas sniegto informāciju, tika
veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem.
Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā.
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskati” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites.
Finanšu un investīciju nodaļa, izvērtējot debitoru parādus par dzīvojamo telpu īri (Pielikums Nr.1)
ir konstatējusi, ka debitoru parādiem par summu EUR 1709,18 ir iestājies prasības noilgums. Tāpat
atsevišķi parādnieki ir bijuši trūcīgi, līdz ar to tiem pēc nāves nav palicis mantojuma mantas sastāvs
(īpašumi vai finanšu līdzekļi) pret kuru varētu vērst piedziņu. Uzskaitītas arī tādas personas, kurām
pēc nāves nav radinieku (mantinieku), kuri varētu mantot parādsaistības. Divos gadījumos
piedzenamā summa no mirušajām personām ir tik maza, ka piedzīšanas process nav lietderīgs, jo
piedzīšanas gadījumā pašvaldības patērētie darba laika un finanšu resursi pārsniedz piedzenamās
summas apmēru.
Tāpat Finanšu un investīciju nodaļa, izvērtējot debitoru parādus, ir konstatējusi, ka ar Rundāles
pagasta padomes 2002.gada 19.decembra lēmuma Nr.2 “Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma
“Rundāles katlu māja” pārveidošanu par pašvaldības iestādi” 2.punktu tika noteikts, ka ar
2003.gada 2.janvāri viss pašvaldības uzņēmuma “Rundāles katlu māja” īpašums, kā arī visas
uzņēmuma prasījuma tiesības un debitoru – kreditoru saistības pāriet Rundāles pagasta padomei.
Līdz ar to pret debitoriem, kuru parādsaistības – aprēķinātie līgumsodi par komunālajiem
maksājumiem (Pielikums Nr.2) uz 2003.gada 2.janvāri (parādsaistību rašanās datums) EUR
9897,66 apmērā, nav vērsta piedziņa. Līdz ar to atbilstoši Civillikuma 1895.pantam ir iestājies
prasības noilgums.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro
daļu, Civillikuma 1895.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskati” 100.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:

1.

apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums, vai kuru piedziņa nav lietderīga un iespējama par kopējo summu EUR
1709,18 saskaņā ar pielikumu Nr.1;

2.

apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums par kopējo summu EUR 9897,66 saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Pielikumā 1. Šaubīgo un bezcerīgo debitoru (Dzīvojamo telpu īres maksas parādi) saraksts
uz 1 lapas;
2. Šaubīgo un bezcerīgo debitoru (komunālo maksājumu līgumsodi Rundāles
pagasta padomes 2002.gada 19.decembra lēmums Nr.2 “Par pašvaldības
bezpeļņas uzņēmuma “Rundāles katlu māja” pārveidošanu par pašvaldības
iestādi”) saraksts uz 2 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015
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9.

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

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.

Rundāles novada domē 2014.gada 12.decembrī tika reģistrēts politiski represētās personas A. M.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā - Iesniedzējs) iesniegums (reģ.Nr.
***), ar kuru tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2015.gadam par
Iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu – zemi ***, kadastra Nr. ***. Iesniedzējs iesniegumā
norāda, ka saimnieciskā darbība uz zemes netiek veikta. Papildus tam iesniegumam ir pievienota
politiski represētās personas apliecības Nr. *** kopija.
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.
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.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma
***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir Iesniedzējs. Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas
īpašumā ir vairāk kā piecus gadus.
Līdz ar to Iesniedzējam, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par zemi, dzīvojamo ēku un
saimniecības ēkām saskaņā ar Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo iepriekš minētais nekustamais
īpašums Iesniedzēja īpašumā ir vairāk nekā pieci gadi.
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 2015.gadā, piemērojot 50% apmērā
politiski represētajai personai A. M., ***, par nekustamo īpašumu - zemi ***, kadastra
Nr. ***.
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
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10.

(prot.Nr.13, 10.p.)

Par nekustamā īpašuma iegūšanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā.

Rundāles novada dome ir VAS “Latvijas Pasts” (turpmāk tekstā - Pasts) nekustamā īpašuma
“Pilsrundāle 1”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 503 0002 (turpmāk tekstā Īpašums) nomnieks, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto 2011.gada 24.janvāra Neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr.8-13.04/84/2011.
Rundāles novada domē 2014.gada 4.novembrī tika reģistrēts Pasta sarakstes dokuments reģ.Nr.36./14/879-L, ar kuru Rundāles novada dome tika informēta, ka Īpašums tiek atsavināts izsoles
kārtībā par nosacīto (sākotnējo) pārdošanas cenu – EUR 90 000.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Rundāles novada dome kā Īpašuma nomnieks no 2011.gada ir ieguldījis daudz līdzekļus Īpašuma
remonta darbos, par kuriem tika informēts Pasts, lūdzot tos atlīdzināt, vai arī samazinot nomas
maksu. Tomēr Pasts nav atlīdzinājis šos ieguldījumus, kā arī nav samazinājis telpu nomas maksu.
Rundāles novada dome ir konstatējusi, ka nav iespējams palielināt darbinieku štata vietas, jo
nomājamās Īpašuma telpās nav vietu, kur varētu izveidot darba vietu jauniem darbiniekiem, lai
pilnvērtīgi nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Tāpat uz šodienu atsevišķu
struktūrvienību darbinieki sēž saspiesti kopējās vai caurstaigājamās telpās, kas savukārt traucē
darbam. Arī pašvaldības arhīvs neatrodas pašvaldības ēkā, jo minētās telpas neatbilst normatīvo
aktu prasībām, kas savukārt ietekmē atsevišķu lietu vai iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanas
operativitāti.
Īpašumā esošā telpas, kurās tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi un izstādes, nav atbilstošas, lai
pilnvērtīgi varētu nodrošināt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju, jo Rundāles novada dome kā Nomnieks bez telpu īpašnieka atļaujas
saņemšanas nav tiesīga tās pārbūvēt.
Tāpat Rundāles novada Sociālais dienesta nevar pilnvērtīgi veikt likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto funkciju, jo personām ar īpašām vajadzībām pašām nav
nodrošinātas vides pieejamība, tas ir, iekļūšana telpās bez trešo personu palīdzības, jo ēka nav
labiekārtota šādām situācijām.

Rundāles novada dome, veicot Īpašuma iegādi, varēs to pārveidot atbilstoši tās vajadzībām, lai
pilnvērtīgi nodrošinātu Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, kā arī realizētu
normatīvajos aktos noteiktās autonomas funkcijas.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka, ka
Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu;
2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu;
3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
Atbilstoši Pasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 1”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles (ar
augšupejošu soli) noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) 7.9.punktam ir noteikts, ka gadījumā, ja
dalībai izsolē saskaņā ar Noteikumiem ir reģistrējies tikai viens dalībnieks, šim dalībniekam
Īpašums tiek piedāvāts bez solīšanas par Īpašuma nosacīto cenu. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu
izsoles protokolā apliecina savu gatavību pirkt Īpašumu.
Rundāles novada dome piedalījās 2014.gada 11.decembrī organizētajā izsolē kā vienīgais
pretendents, līdz ar to nosolīja Īpašuma iegādi par nosacīto (sākotnējo) pārdošanas cenu. Līdz ar to
ir domei ir nepieciešams lemt par izsoles rezultātu apstiprināšanu un Īpašuma iegūšanu Rundāles
novada pašvaldība īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu, un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu,
Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” rīkotās izsoles rezultātus, ar kuru Rundāles novada
dome ir nosolījusi EUR 90 000 par nekustamo īpašumu – nedzīvojamo ēku “Pilsrundāle
1”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 503 0002, 801,2m2 platībā;

2.

iegūt Rundāles novada pašvaldības īpašumā lēmuma 1.punktā minēto nekustamo
īpašumu.
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11.

(prot.Nr.13, 11.p.)

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā I. K.

Rundāles novada domē 2014.gada 8.decembrī tika saņemts I. K., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles
novada pašvaldību izīrēt dzīvojamo platību Saulaines sociālajā centrā, ņemot vērā to, ka Iesniedzēja
ar 2015.gada 5.janvāri sāks strādāt Rundāles novada ***.
Iesniedzēja ar 2015.gada 5.janvāri sāks strādāt Rundāles *** (iesniegums par pieņemšanu darbu
Rundāles novada domē saņemts 2014.gada 8.decembrī). Līdz ar to Iesniedzēja atbilst Rundāles
novada domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.6.punktam,
kas nosaka, ka brīvā dzīvojamā telpa tiek izīrēta Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts
iestāžu darbiniekiem, kuru darbavieta ir Rundāles novada administratīvā teritorija un darba
pienākumi saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās
dzīvesvietas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada domes 2011.gada 28.jūlija Sociālā
dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes
2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.5 „Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres
maksu” 6.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1.

izīrēt I. K., personas kods ***, dzīvojamo telpu Nr. ***, 18,6_m2 platībā – Saulaines
sociālajā centrā no 2015.gada 5.janvāra;
2. noslēgt ar I. K. dzīvojamās telpas īres līgumu uz noteiktu laiku - vienu gadu.
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12.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. G. uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 74” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 un zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1993.gada 30.marta Rundāles pagasta TDP 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu, V.G., personas
kods ***, piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0.03 ha platībā.
V. G. līdz 2006. gada 31. augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta 1.daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1. punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006. gada 31. augustā.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā likuma,
minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 atbilst starpgabala statusam, jo saskaņā ar
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kurai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
V. G. nevēlas apsaimniekot mazdārziņu, jo dzīvokli Pilsrundāles ciematā ir pārdevusi un dzīvo
lauku mājā, par atteikšanos ir uzrakstījusi iesniegumu.

Pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 74”, kadastra numurs
4076 003 0276, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 izsludināta kā brīva nomas
zemes vienība, informāciju ievietojot Rundāles novada mājas lapā un izvietojot uz sludinājumu
dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu:
1.

izbeigt V.G., personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 74”, kadastra numurs 4076 003 0276, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0276, 0.03 ha platībā;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276, 0.03 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
3. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;
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13.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. H. uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža
29” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0392 un zemes piekritības noteikšanu
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmumus par zemes piederību vai piekritību pieņem saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1993.gada 30.marta Rundāles pagasta TDP 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu, G.H., personas
kods ***, piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0.0056 ha platībā.
G.H. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta 1.daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1. punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā likuma,
minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0392 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Augstāk minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0392 atbilst starpgabala statusam,
jo saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību
un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
A.Okmanis izsaka priekšlikumu precizēt sestajā lēmumprojekta punktā procentus no „1,5” un „0,5”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas nomu” 7., 71. un 72.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.
panta 11.punktu, G. H., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2014.gada 19.decembra
iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu uz zemi „Pilsrundāles garāža 29”,
garāžas uzturēšanai, Rundāles novada dome nolemj:
1.

izbeigt G. H., personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 29”, kadastra numurs 4076 003 0392, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0392, 0.0056 ha platībā;
2.

noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0392, 0.0056 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;

3.

noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – transportlīdzekļu garāžu apbūve –
kods 1106;

4.

noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;

5.

piešķirt G. H., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 29”, kadastra numurs 40760030392, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760030392, 0,0056 ha platībā, zemes nomas pirmtiesības ar 2015.gada
1.janvāri uz 10 gadiem, t.i., līdz 2024.gada 31.decembrim;

6.

noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
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14.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D.B. uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža
50” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0415 un zemes piekritības noteikšanu
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmumus par zemes piederību vai piekritību pieņem saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1993.gada 30.marta Rundāles pagasta TDP 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu, D. B., personas
kods ***, piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0.0063 ha platībā.
D. B. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta 1.daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās. D.B. arī nevēlas pats izmantot zemes gabalu, jo
vairs nedzīvo Pilsrundāles ciematā un vēlas, lai to iznomā R. B., kas faktiski arī apsaimnieko
minēto garāžas zemes gabalu un būvi uz tā, maksā nekustamā īpašuma nodokli un lūdz iznomāt
zemi Pilsrundāles garāža 50, garāžas uzturēšanai.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā likuma,
minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0415 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Augstāk minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0415 atbilst starpgabala statusam,
jo saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku

apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību
un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļas 4. punktu, 13. panta pirmās daļas, 8. punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1.

izbeigt D. B., personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 50”, kadastra numurs 4076 003 0415,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 415, 0.0063 ha platībā;

2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0415, 0.0063 ha platībā
ir zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
3. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – transportlīdzekļu garāžu apbūve –
kods 1106;
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;
5. iznomāt R. B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 50”, kadastra numurs 40760030415, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 40760030415, 0,0063 ha platībā, garāžas uzturēšanai ar
2015.gada 1.janvāri uz pieciem gadiem;
6. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

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

15.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. B. uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 109”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0310 un zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmumus par zemes piederību vai piekritību pieņem saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1993.gada 30. marta Rundāles pagasta TDP 20. sasaukuma 16. sesijas lēmumu, D. B., personas
kods ***, piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0.03 ha platībā.
D. B. līdz 2006. gada 31. augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23. panta 1. daļas nosacījumus un atbilstoši 25. panta pirmās daļas 1. punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās. D.B. arī nevēlas pats apsaimniekot mazdārziņu,
jo vairs nedzīvo Pilsrundāles ciematā un vēlas, lai to iznomā R. B., kas faktiski arī apsaimnieko
minēto mazdārziņu, maksā nekustamā īpašuma nodokli un lūdz iznomāt mazdārziņu Pilsrundāle
109.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0310 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Augstāk minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0310 atbilst starpgabala statusam,
jo saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību
un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Konstatēts, ka zemes vienības platība, kas ievadīta teksta daļā NĪVKIS nesakrīt ar grafisko
informāciju, tāpēc ir nepieciešams precizēt platību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļas 4. punktu, 13. panta pirmās daļas, 8. punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu:
1.

izbeigt D.B., personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 109”, kadastra numurs 4076 003 0310, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 310, 0.03 ha platībā;

2. precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030310 platību no 0,03 ha
uz 0,048 ha;
3. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0310, 0.048 ha platībā
ir zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
4. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
5. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizētas;
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 16.p.)

16.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. B. uz nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
2.2” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0139 un zemes piekritības noteikšanu
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1993. gada 30. marta Rundāles pagasta TDP 20. sasaukuma 16. sesijas lēmumu, E.B. piešķirta
pastāvīgā lietošanā zeme 0.05 ha platībā.
E. B. līdz 2006. gada 31. augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23. panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25. panta pirmās daļas 1.
punktam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006. gada 31. augustā.
E. B. ir *** un „Saulaines mazdārziņš 2.2” ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0139 ir iznomāts D.
M.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0139 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0139 atbilst starpgabala statusam, jo saskaņā ar
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kurai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļas 4. punktu, 13. panta pirmās daļas, 8. punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu:
1. izbeigt E. B. zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 2.2”, kadastra numurs 4076 008 0139, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0139, 0.05 ha platībā;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0139, 0.05 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
3. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 17.p.)

17.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. B. uz nekustamā īpašuma „Beķeri–2” ar kadastra
numuru 4076 0080054 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054 un zemes piekritību
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 1992.gada 21.februāra Rundāles pagasta TDP 20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu, D. B., personas
kods ***, piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2.1 ha platībā.
D. B. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas
1.punktam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta otrajai daļai persona kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas 25.panta 1.daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemi.
Datus par zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībai nodod VZD. Informācija no VZD
saņemta 2014.gada 18.februārī.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā likuma,
minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054, nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu:
1.

izbeigt zemes lietošanas tiesības D. B., personas kods ***, uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Beķeri-2”, kadastra numurs 4076 008 0054 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0054, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, 2,1 ha
platībā;

2.

noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054, 2,1 ha platībā ir
zemes starpgabals publiskai personai piederošs zemesgabals, kurai nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);

3.

noteikt, ka Rundāles pagasta zemes vienība “Beķeri-2” ar kadastra apzīmējumu
4076 008 0054, 2.1 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Rundāles novada domes vārda.

4.

noteikt, ka D. B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „Beķeri-2”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054, 2.1 ha platībā.

5.

noteikt, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – kods 0101.

6.

noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizētas.

7.

noteikt, ka D. B.viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir jāiesniedz
Rundāles novada domē iesniegums par zemes nomas pirmtiesības izmantošanu un
zemes nomas līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi.

8.

uzdot Rundāles novada domes Kancelejai rakstiski informēt D. B., nosūtot lēmumu
uz tās deklarētās dzīvesvietas adresi.

Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 18.p.)

18.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. I. G. uz nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 4.8” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0192 un zemes piekritības
noteikšanu pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 2005.gada 27.oktobra Rundāles pagasta padomes lēmumu Nr.10.8.p. M. I. G.piešķirta pastāvīgā
lietošanā zeme 0.05 ha platībā.
M. I. G. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta 1.daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
M. I. G. ir atteikusies no zemes vienības „Saulaines mazdārziņš 4.8” ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0192 nomas un zemes vienība ir brīvo iznomājamo zemes vienību sarakstā.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0192 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0192 atbilst starpgabala statusam, jo saskaņā ar
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kurai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu:
1. izbeigt M. I. G. zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 4.8”, kadastra numurs 4076 008 0192, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 00192, 0.05 ha platībā;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0192, 0.05 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
3. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
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(prot.Nr.13, 19.p.)

19.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu SIA "LatRosTrans" uz nekustamā īpašuma Naftas
tornis kadastra numurs 4096 002 0039 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0039 un
zemes piekritību pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar Viesturu pagasta padomes 1996.gada 30.oktobra lēmumu, protokols Nr.10, SIA „LatRosTrans”,
reģistrācijas ***, piešķirta, lietošanā zeme 0.09 ha platībā.
SIA „LatRosTrans”, līdz 2006. gada 31. augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu
par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes
lietotājs nav izpildījis „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 23. panta 1. daļas nosacījumus un atbilstoši 25. panta pirmās
daļas 1. punktam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006. gada 31. augustā.
Atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas 25. panta 1. daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemi.
Datus par zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībai nodod VZD. Informācija no VZD
saņemta 2014.gada 18.februārī.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā likuma,
minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0039 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0039 ir izsludināta kā brīva nomas zemes vienība,
izvietojot uz sludinājuma dēļiem Rundāles novada domes, Svitenes un Viesturu pagasta pārvalžu
ēkās un ievietojot domes mājas lapā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu:
1.

izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības SIA „LatRosTrans”, reģistrācijas
numurs ***, uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Naftas tornis”, kadastra numurs
4096 002 0039, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0039, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, 0.09 ha platībā;

2.

noteikt, ka Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Naftas tornis” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4096 002 0039, 0.09 ha platībā, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;

3.

noteikt, ka pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 002
0039, 0.09 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;

4.

noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015
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Aivars Okmanis

K.Kosoja
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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
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20.

(prot.Nr.13, 20.p.)

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N. K.

Rundāles novada domē 2014.gada 24.novembrī saņemts nekustamā īpašuma Valsts Saulaines
lauksaimniecības tehnikums, adrese Dienesta viesnīca 1, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, īpašnieka Saulaines Profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), iesniegums
ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu ***, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, LV-3901, N. K., personas kods *** un viņas nepilngadīgajai meitai D.K., personas kods
***. Iesniedzējs norāda, ka N. K. nav spēkā īres līgums.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumam Nr.324,
nekustamā īpašuma Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums, adrese Dienesta viesnīca 1,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.076 008 0214 īpašnieks ir Saulaines
Profesionālā vidusskola.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2014.gada 28.novembrī nosūtījusi N. K. ierakstītu vēstuli reģ.Nr. *** ar
lūgumu sniegt ziņas līdz 2014.gada 12.decembrim par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā
dzīvesvietā Dienesta viesnīca ***, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā. Noteiktajā laikā
nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai
(sk.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma

lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA512/2011 7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka N. K. nav sastopama
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. N. K. nav iesniegusi
pierādījumus, ka tam būtu noslēgts īres vai nomas līgums ar īpašnieku, kā arī īpašuma lietošanas
tiesības nav ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Līdz ar to N. K., personas kods ***, un viņas nepilngadīgajai meitai D. K., personas kods ***, nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Dienesta viesnīca ***, Saulainē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, LV-3927.
Tādējādi, N.K. un D. K. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dienesta viesnīca ***,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja
attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
anulēt N.K., personas kods ***, un viņas nepilngadīgajai meitai D.K., personas kods ***
ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dienesta viesnīca ***, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, LV-3927.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015
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Aivars Okmanis
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Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.12.2014.

21.

(prot.Nr.13, 21.p.)

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D. K.

Rundāles novada domē 2014.gada 24.novembrī saņemts nekustamā īpašuma Valsts Saulaines
lauksaimniecības tehnikums, adrese Dienesta viesnīca 1, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, īpašnieka Saulaines Profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), iesniegums
ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu Dienesta viesnīca ***, Saulainē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, LV-3901, D.K., personas kods ***. Iesniedzējs norāda, ka D. K. nav
spēkā īres līgums.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumam Nr.324,
nekustamā īpašuma Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums, adrese Dienesta viesnīca 1,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.076 008 0214 īpašnieks ir Saulaines
Profesionālā vidusskola.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2014.gada 28.novembrī nosūtījusi D. K. ierakstītu vēstuli reģ.Nr. *** ar
lūgumu sniegt ziņas līdz 2014.gada 12.decembrim par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā
dzīvesvietā Dienesta viesnīca ***, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā. Noteiktajā laikā
nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai
(sk.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma

lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA512/2011 7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka D. K. nav sastopama
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. D. K. nav iesniegusi
pierādījumus, ka tam būtu noslēgts īres vai nomas līgums ar īpašnieku, kā arī īpašuma lietošanas
tiesības nav ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Līdz ar to D.K., personas kods ***, nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Dienesta
viesnīca ***, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3927.
Tādējādi, D.K. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dienesta viesnīca ***, Saulainē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai
personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
anulēt D.K., personas kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dienesta viesnīca ***,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3927.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 22.p.)

22.
Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos 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,
apstiprināt Rundāles novada domes 2014.gada saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2014.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu
2014.gadam” uz 12 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 23.p.)

23.
Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2015.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 2014.gada saistošos noteikumus Nr.9 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2015.gadam”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2014.gada saistošie noteikumi Nr.9 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2015.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 24.p.)

24.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. M. uz nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
4.9” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0203 un zemes piekritības noteikšanu
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 2004.gada 17.maija Rundāles pagasta padomes lēmumu, I. M. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme
0.05 ha platībā.
I. M. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23. panta 1. daļas nosacījumus un atbilstoši 25. panta pirmās daļas 1. punktam
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006. gada 31. augustā.
Konstatēts, ka zemes vienības platība, kas ievadīta teksta daļā NĪVKIS nesakrīt ar grafisko
informāciju, tāpēc ir nepieciešams precizēt platību.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0203 nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta
kadastrālā uzmērīšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0203 atbilst starpgabala statusam, jo saskaņā ar
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kurai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu:
1. izbeigt I. M. zemes lietošanas tiesības uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 4.8”, kadastra numurs 4076 008 0203, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0203, 0.05 ha platībā;
2. precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080203 platību no 0,025 ha
uz 0,05 ha;
3. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0203, 0.05 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
4. piešķirt I. M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 4.9”, kadastra numurs 40760080203, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40760080203, 0,05 ha platībā, zemes nomas pirmtiesības ar
2015.gada 1.janvāri uz 10 gadiem, t.i., līdz 2024.gada 31.decembrim;
5. noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
6. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
7. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(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
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 25.p.)

25.
Par nekustamā īpašuma „Pie garāžām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0629 piekritības noteikšanu pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas
8. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0629 nav bijusi pieprasīta lietošanā un īpašumā un
nav izpirkta un tai nav veikta kadastrālā uzmērīšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 atbilst starpgabala statusam, jo saskaņā ar
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, tās platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kurai nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13. panta pirmās daļas 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0629, 0.04 ha platībā ir
zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda;
2. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – transportlīdzekļu garāžu apbūve–
kods 1106;

3. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;
Pielikumā zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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RUNDĀLES NOVADA DOME
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 26.p.)

26. Par Rundāles novada Investīciju plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.11 “Par Attīstības programmas
2012.”-2018.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināts Rundāles novada Attīstības
programmas 2012.”-2018.gadam galīgā redakcija un tās pielikums Investīciju plāns 2012.–
2014.gadam.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu ir noteikts, ka vietējā
pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības programmas. Šī likuma 22.panta otrā
daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi,
tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka
vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai
nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 15.punkts nosaka, ka Investīciju plānu izstrādā ne mazāk kā
triju gadu periodam, ietverot plānotās darbības un to izpildes termiņus, investīciju projektus, to
finansējuma apjomu un avotus, plānotos rezultātus, īstenošanas periodu un atbildīgos. Šo
noteikumu 16.punktā ir noteikts, ka Rīcības un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Ievērojot minētās tiesību normas ir nepieciešams apstiprināt aktualizēto Rundāles novada Attīstības
programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju plānu 2015.–2017.gadam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta trešo daļu un 22.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
15. un 16.punktu, kā arī saskaņā ar Rundāles novada Projektu vadības darba grupā nolemto,
Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt aktualizēto Rundāles novada Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.
Pielikumā Investīciju plāns uz 5 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
30.12.2014.

(prot.Nr.13, 27.p.)

27.
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Lediņi”, kadastra numurs 4088 007 0018, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Jaunlediņi” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
12.punktu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Lediņi”, SIA „G-Bergs”, izstrādāto zemes ierīcības projektu
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Lediņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088
007 0018 un SIA „G-Bergs”, reģistrācijas Nr.43603020112, Strautiņi, Vecsaules pagasts,
Bauskas novads, 2014.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes
ierīcības projektu Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Lediņi”,
noteikt zemes lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu „Jaunlediņi” atdalāmajam zemes
gabalam, Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt SIA „G-Bergs”, reģistrācijas Nr.43603020112, izstrādāto Zemes ierīcības
projektu Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Lediņi”, kadastra
numurs 4088 007 0018, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 007 0018;

2.

piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunlediņi” jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
16.0 ha platībā;

3.

apstiprināt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
„Jaunlediņi”, 16.0 ha platībā.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes

(paraksts)

Aivars Okmanis

Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2015

K.Kosoja

