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2. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 23.pantu un Rundāles novada domes
2009.gada 1.jūlija Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības
nolikums”,
ievēlēt deputātu Jāni Beķeri, personas kods ***, Rundāles novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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3. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platību precizēšanu.
Izskatot VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2014.gada 24.marta elektronisko vēstuli
Nr.2-04/282 ar lūgumu precizēt un apstiprināt zemes vienību platības pēc pievienotā
saraksta atbilstoši Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai platībai
kadastra informācijas sistēmā.
Izskatot sarakstu, Rundāles novada dome konstatēja:
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā veikusi zemes vienību platību salīdzināšanu teksta un telpiskajos datos.
Tika konstatētas zemes vienību platību atšķirības kadastra informācijas sistēmas teksta un
grafiskajos datos.
Sarakstā uzskaitīto Zemes vienību robežu kontūras neatšķiras no kadastra kartē noteiktajām
robežu kontūrām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. precizēt zemes platības Rundāles novada domei piekritīgām zemes vienībām pēc
pievienotā saraksta;
2. noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt
precizētas.
Pielikumā Rundāles novada domei piekritīgu zemes vienību saraksts ar precizētajām
platībām uz 3 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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4. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 13”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0283 iznomāšanu Ļ.P.
Rundāles novada domē 2014. gada 21. maijā saņemts iesniegums no Ļ. P., personas kods
***, dzīvojošas ***, ar lūgumu atļaut iznomāt nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 13”, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030216, 0,03 ha platībā. 2014.gada 21.maijā saņemts
iesniegums no Z. Č. par atteikšanos no zemes nomas tiesībām uz nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 13” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030283 0,03 ha platībā, par
ko 26.05.2014.tika noslēgta Vienošanās Nr. *** Zemes vienība tika izsludināta par brīvu
nomas zemes vienību, izvietojot informāciju domes mājas lapā un uz informācijas dēļiem
domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē. Ļ. P. kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 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 Ļ. P., personas kods ***, Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Pilsrundāle 13”, kadastra numurs 4076 003 0216, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0283, 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 iznomātajai zemei nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:

1. Ceļa servitūts.
2. Ceļa servitūts.
3. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 13” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760030283 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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5. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0254 iznomāšanu I. K.
Pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52” zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0254, 0,03 ha platībā, bija iznomāta A. F., kurš 2014.gada
19.jūnijā novada domē iesniedza iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām. 2014.gada
25.jūnijā tika sagatavota un parakstīta vienošanās par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
zemes vienība 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 09. jūnijā saņemts iesniegums no I. K., personas kods
***, dzīvojošas ***, ar lūgumu piešķirt nomas tiesības uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāle
52” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030254. I. K. kopējā apsaimniekojamā
zemes platība Rundāles novadā ir līdz 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 I.K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52”, kadastra numurs 4076 003 0254, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0254, 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,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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6. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 143” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0237 iznomāšanu Ģ. K.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “LLT 143” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4076 008 0237, 0,025 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība. Informācija
par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā un uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Rundāles novada domē 2014. gada 10. jūnijā saņemts iesniegums no Ģ.K., personas kods
***, dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma “LLT 143” kadastra
apzīmējums 4076 008 0237 zemi lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ģ. K. kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 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 Ģ. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma “LLT 143”, kadastra numurs 4076 008 0237, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0237, zemi 0,025 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,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:

1. Ceļa servitūts;
2. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma “LLT 143” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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7. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” ar
kadastra numuru 40880040282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040352
iznomāšanu R. K.
Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamais īpašums “Svitenes mazdārziņš”,
kadastra numurs 40880040282, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40880040352, tika
izsludināta kā brīva nomas zemes vienība. Informācija par minēto zemes vienības
iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles. novada domes ēkā, Svitenes un
Viesturu pārvalžu ēkās un Rundāles novada mājas lapā http://rundale.lv/iznomajamonekustamo-ipasumu-saraksts. Zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu
nav.
Rundāles novada domē 2014.gada 26.jūnijā saņemts iesniegums no R. K., personas kods
***, dzīvojošas ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma “Svitenes mazdārziņš”,
kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040352, 0,1 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai. R. K. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 R. K. personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma Svitenes mazdārziņš, kadastra numurs 40880040282, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040352, 0,1 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas 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 lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā
no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei šādus apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā Nekustamā īpašuma “Svitenes mazdārziņš” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40880040352 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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(prot.Nr.8., 8.p.)

8. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar
kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes daļas iznomāšanu N. Č.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Mazdārziņi, kadastra
apzīmējums 40960070191, zemes daļa 0.03 ha platībā tika izsludināta kā brīva nomas
zemes vienība. Informāciju par minētās zemes vienības iznomāšanu izvietota uz
sludinājumu dēļiem Rundāles novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pagasta pārvalžu
ēkās, ievietota Rundāles novada domes mājaslapā.
Rundāles novada domē 2014.gada 14.jūlijā tika reģistrēts N. Č., personas kods ***,
dzīvojoša ***, iesniegums, ar lūgumu iznomāt Mazdārziņu Bērstelē, ar kadastra
apzīmējumu 40960070191, 0.03 ha platībā. N. Č. kopējā apsaimniekojamā zemes platība
Rundāles novadā ir virs 1 hektāra līdz 3 hektāriem. Par nekustamā īpašuma Mazdārziņi
iznomājamo zemes vienības daļu nav NĪN un zemes nomas maksas parāda.
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 publiskās personas zemes nomu” 18. punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības 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” 1.4. un 4.2.1.2. punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt, N.Č., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes vienības daļu, 0.03
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. noteikt nomas maksu gadā 2% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības.
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. A. uz nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.2” ar kadastra numuru 4076 008 0212 zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4076 008 0111, 4076 008 0212 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 Rundāles pagasta TDP 1993.gada 30.marta 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu, R. A.,
personas kods ***, piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā 0.1 ha platībā. R. A. *** 2011.gada
14.martā. R. A. *** nav izpildījuši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 2.punkta
un 21.daļas nosacījumus, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.2” ar kadastra numuru 4076 008 0212 zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4076 008 0111, 4076 008 0212.
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 vienības, ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0111, 4076 008 0212, nav pieprasītas
izpirkt un tām nav veikta kadastrālā uzmērīšana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma

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 pastāvīgās lietošanas tiesības R. A., personas kods ***, uz
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.2”, kadastra
numurs 4076 008 0212, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 008
0111 un 4076 008 0212, Rundāles novadā,

2.

noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0111, 0.05 ha
platībā un 4076 008 0212 0.05 ha platībā ir zemes starpgabali - publiskai
personai piederoši zemesgabali, kuru platība lauku apvidos ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību,
un kurām nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam),

3.

noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0111, 0,04 ha platībā un
4076 008 0212, 0.05 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda,

4.

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

5.

noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt
precizētas.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.2” zemes vienību skice uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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10. Par atļauju apvienot nedzīvojamo telpu Nr.***, kadastra numurs ***, un dzīvojamo
telpu Nr.1, kadastra numurs ***, Rundāles pagasta ēkā „Ābelītes”, kadastra numurs
***.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums „Ābelītes”, kadastra numurs ***, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 0,1381 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu
***. Savukārt būve sastāv no dzīvojamās telpas Nr.1, kadastra numurs ***, 14.2 m2 platībā,
un nedzīvojamās telpas Nr. ***, kadastra numurs ***, 118.7 m2 platībā.
G.C. 2013.gada 19.decembrī nostiprinājis Zemesgrāmatā uz sava vārda nekustamos
īpašumus: dzīvokli *** un nedzīvojamo telpu *** ēkā „Ābelītes”.
Rundāles novada domē 2014. gada 30.jūnijā saņemts iesniegums no G.C., personas kods
***, dzīvojoša ***, ar lūgumu atļaut apvienot nedzīvojamo telpu *** un dzīvojamo telpu
*** ēkā „Ābelītes”, ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
14. un 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 181. un 19.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9., 11. un 26.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam”, Rundāles novada dome nolemj,
1.

atļaut apvienot dzīvojamo telpu ***, kadastra numurs ***, 14,2 m2 platībā un
nedzīvojamo telpu ***, kadastra numurs ***, 118,7 m2 platībā, Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Ābelītes”, kadastra numurs ***, ēkā ar kadastra
apzīmējumu ***;

2. apstiprināt apvienotajam nekustamajam īpašumam adresi „Ābelītes”, ***.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
(paraksts)
Aivars Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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11. Par Rundāles novada domes publiskā pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 69.panta 7.punktu, 72.pantu, 2010.gada
5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats uz 82 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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12.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.32,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novadā, kadastra apzīmējums 4076 003 0548 001 032, ar kopējo platību
33,20m2, rīkojot nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu
soli;
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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13.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cirvīši” zemes vienības
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0442, izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)_apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. un 10.pantu,
Rundāles novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
2014.gada 30.jūnija lēmumu (prot.Nr.17, 1.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0351– zemes vienību „Cirvīši”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,2589 ha atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cirvīši” zemes
vienības, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0351, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu;
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt izsoli
atbilstoši izsoles noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības piekritīga nekustamā īpašuma „Cirvīši”
zemes vienības, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0351, izsoles noteikumi uz 9 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014
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14.
Par kredīta pieprasījumu Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundāles ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 24.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta
piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumiem Nr.192 ”Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām”
2.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2014. gadam” 14.pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
lūgt atļauju Pašvaldījumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR 360774 apmērā Rundāles novada
Rundāles pagasta Pilsrundāles ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai
ar Valsts kases noteikto aizņēmumu procenta likmi, ar aizdevuma atmaksas
termiņu 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma summa atmaksājama ar 2016.gadu no
Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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15.
Par nosaukuma „Duksti” piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 40760030200.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu
pārbaudi, konstatēts, ka nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 40760030200, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030173 Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – NĪVKIS) nav reģistrēts nosaukums.
Lai sakārtotu NĪVKIS esošos Rundāles novada pašvaldības datus, ir nepieciešams piešķirt
nosaukumus augstāk minētajam nekustamajam īpašumam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. 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 „Duksti” Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam,
kadastra numurs 40760030200, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760030173, 3,3 ha platībā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Duksti” zemes vienības skice uz vienas lapas.
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16.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Ozoli” ar kadastra
numuru ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes gabalu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu un pievienot nekustamajam īpašumam „Šulci”.
Rundāles novada domē 2014.gada 21.jūlijā saņemts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Ozoli” īpašnieka J. Š., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu „Ozoli”, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
zemes gabalu 0,27 ha platībā un pievienot V. Š. nekustamajam īpašumam „Šulci”.
2014.gada 22.jūlijā saņemts V. Š. iesniegums ar lūgumu atļaut pievienot no nekustamā
īpašuma „Ozoli” atdalāmo zemes gabalu nekustamajam īpašumam „Šulci”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.pantu, 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 Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Ozoli”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
***, *** platībā, zemes gabalu aptuveni *** platībā un pievienot atdalīto zemes
gabalu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Šulci”, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
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
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ozoli” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** un Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Šulci” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.

Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ozoli” zemes vienībai un Rundāles novada
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Šulci” zemes vienībai uz 1 lapas.
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17.
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zaķīši”, kadastra
numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Zaķēni”
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa
noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 24.jūlijā saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Zaķīši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, *** platībā, un piešķirt jaunu nosaukumu „Zaķēni”, ko iesniedza nekustamā īpašuma
„Zaķīši” īpašnieces L. J., pilnvarotā persona I. B., personas kods ***, dzīvojoša ***, kas
rīkojas saskaņā ar zvērinātas notāres Z. R. prakses vietā ***, izsniegto pilnvaru Nr. ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešo daļu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. 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 „Zaķīši”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
*** platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu;
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** platībā, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, nosaukumu „Zaķēni”;
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam *** platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

4. noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014

(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
31.07.2014.

(prot.Nr.8., 18.p.)

18.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles
ciemats 6” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0602 daļas iznomāšanu A.
S.
Pašvaldībai piekritīgas Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0602, 0,4 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 22.jūlijā saņemts iesniegums no A. S., personas kods
***, dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0,2 ha platībā pie mājām „Ielejas”,
kurš ilgstoši ir neapsaimniekots. A.S. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā ir līdz 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 A. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs 40760030432,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0602 daļu, 0,20 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.
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19.
Par Rundāles novada Sociālā dienesta 2014.gada 16.jūnija lēmuma *** “Par
sociālo pabalstu piešķiršanu, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” apstrīdēšanu.
Rundāles novada domē *** reģistrēts I. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
(turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums par Rundāles novada Sociālā dienesta (turpmāk
tekstā - Dienests) *** lēmumu Nr. *** “Par sociālo pabalstu piešķiršanu, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” (turpmāk tekstā - Lēmums) apstrīdēšanu, ar kuru atteikts piešķirt
ēdināšanas pabalstu Iesniedzējas aizbilstamajiem bērniem A.K. un G. K., kuri apmeklē
Pilsrundāles vidusskolas *** iestādi. Iesniedzēja iesniegumu pamato ar Izglītības likuma
14.panta 181.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma “Vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas paraugs” 17.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestāde katru gadu no
1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu
attīstību. Papildus tam Iesniedzēja norāda, ka ņemot vērā to, ka pirmsskolas izglītības
iestādēm netiek izdalīti mācību semestri un vasaras brīvdienas, līdz ar to Iesniedzēja atkārtoti
lūdz rast iespēju piešķirt ēdināšanas pabalstu vasaras periodā Iesniedzējas aizbilstamajiem
bērniem A. K. un G. K.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējas
viedoklis ir noskaidrots un zināms.
Izvērtējot Iesniedzējas apstrīdēšanas iesniegumu ar faktiskajiem apstākļiem un spēkā
esošajām normatīvo aktu tiesību normām, Rundāles novada dome uzskata, ka Iesniedzējas
aizbilstamajiem bērniem A. K. un G. K. ēdināšanas pabalsts vasaras periodā nav piešķirams,
pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:
[1] Iesniedzējas aizbilstamie bērni A.K. un G.K. ir Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības *** izglītojamie, kurā tie apgūst pirmsskolas izglītības programmu.
Saskaņā ar Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas nolikuma (turpmāk tekstā – Skolas
nolikums) 3.2.punktu ir noteikts, ka Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības ir ***, kura
īsteno pirmsskolas, pamatizglītības (1.-6.klasei) un speciālās pamatizglītības programmu.
Savukārt Skolas nolikuma 15.1.punktā ir noteikts, ka Pilsrundāles vidusskola piedāvā un
īsteno izglītības programmu - pirmsskolas izglītības programma– kods 010111.

Tādējādi no Nolikuma 3.2.punkta ir redzams, ka *** nav Rundāles novada pašvaldības
atsevišķi izveidota pirmsskolas izglītības iestāde, bet ir Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienība, kura īsteno arī pirmskolas izglītības programmu.
[2] Izskatāmajā lietā nav strīda par to, ka *** nenodrošinātu Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām” 1.pielikuma “Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs”
17.punktā noteiktās prasības, t.i, izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz
31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.
Jautājums ir par to, vai pašvaldībai būtu jānodrošina Iesniedzējai bērnu ēdināšanas
pabalsts šajā periodā.
Rundāles novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” (turpmāk tekstā Noteikumi) 5.5.apakšpunktā ir noteikts, ka tiesības saņemt pabalstus ir fiziskai personai
(ģimenei), kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Rundāles novada administratīvajā teritorijā
vismaz 6 (sešus) mēnešus līdz pabalsta pieprasīšanas dienai un tā atbilst ģimenei, kurā ir
aizbildnībā esošs bērns, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 230
euro.
Savukārt Noteikumu 11.punktā ir noteikts, ka bērnu ēdināšanas pabalsts Rundāles novada
pašvaldības izveidotajās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts uz vienu mācību
semestri, atbilstoši apstiprinātajai ēdināšanas izmaksu kalkulācijai.
Līdz ar to Noteikumu 11.punktā ir skaidri noteikts, ka bērnu ēdināšanas pabalsts tiek
piešķirts Rundāles novada pašvaldības izveidotajās pirmsskolas izglītības iestādēs, nevis
vispārējās izglītības iestādēs, kāda ir Pilsrundāles vidusskola un tās struktūrvienība ***.
No Nolikuma 21.punkta ir redzams, ka mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības
likums. Mācību gada, semestra sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas
nosaka Ministru kabinets.
Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.166 “Noteikumi par
2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 7.punktā ir noteikts,
ka mācību otrais semestris ilgst līdz 2014.gada 30.maijam.
Līdz ar to Noteikumu 11.punktā noteiktā bērnu ēdināšanas pabalsta izmaksa tiek
attiecināma uz laika periodu līdz otrā semestra beigu datumam - 2014.gada 30.maijam,
neskatoties uz to, ka *** nodrošina darbu vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma “Vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas paraugs” 17.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” 11.punktu, Rundāles novada Pilsrundāles
vidusskolas nolikuma (atstiprināts ar Rundāles pagasta padomes 2009.gada 18.
augusta sēdes lēmumu Nr.8. (prot.Nr.4)) 3.2., 15.1. un 21.punktu, Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.166 “Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un
mācību semestru sākuma un beigu laiku” 7.punktu, Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, 70.pantu, 79.pantu, 81.panta otrās daļas 4.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
nepiešķirt I.G., personas kods ***, bērnu ēdināšanas pabalstu 2014.gada vasaras
periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam par Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības *** izglītojamajiem A. K., personas kods *** un G.K., personas
kods ***.

Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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20.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14
„Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu
saskaņošanu”.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu, amatpersonu
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,
Rundāles novada dome nolemj:
grozīt Rundāles novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu saskaņā
ar 1.pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1
(vienas) lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 22.08.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

