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2.
Par Rundāles novada domes nolikuma iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu
un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī, lai pašvaldība efektīvāk varētu realizēt vietējo
iedzīvotāju intereses un atbalstīt Rundāles novada iedzīvotāju brīvprātīgo iniciatīvu,
Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes nolikumu iedzīvotāju iniciētu projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Iedzīvotāju iniciētu projektu konkursa nolikums „Iedzīvotāji veido savu vidi” uz
13 (trīspadsmit) lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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3.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 1.6”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0095 iznomāšanu K.L.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.6”,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0095, 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.
Rundāles novada domē 2013.gada 05.novembrī saņemts iesniegums no K. L., personas kods ***,
dzīvojošas ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.6”, kadastra
numurs 4076 008 0095, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. K. L. 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 K. L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.6”, kadastra numurs 4076 008 0095, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0095, 0,05 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 lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.6” zemes vienības skice uz 1 lapas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.12.2013
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4.
Par Rundāles pagastam piekritīgas zemes „Saulaines mazdārziņš 4.12”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0195 un „Saulaines mazdārziņš 4.13”, kadastra
apzīmējums 4076 008 0196 iznomāšanu J. S.
Rundāles novada domē 2013.gada 14.oktobrī saņemts iesniegums no J.S., personas kods ***,
dzīvojošs ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.12”, kadastra
numurs 4076 008 0195 un „Saulaines mazdārziņš 4.13”, kadastra numurs 4076 008 0196 zemi,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. J. S. 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 J. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu zemi „Saulaines mazdārziņš
4.12” kadastra numurs 4076 008 0195, 0.05 ha platībā un zemi „Saulaines mazdārziņš
4.13” kadastra numurs 4076 008 0196, 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 lēmuma 1. punktā iznomātajām zemes vienībām nomas maksu 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0195:
1. Ceļa servitūts;

2. Ceļa servitūts;
3. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils);
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0196:
4. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils);
5. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.12”, „Saulaines mazdārziņš 4.13” zemes
vienību skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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5.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” ar
kadastra numuru 40880040282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040274
iznomāšanu I. Š.
Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamais īpašums „Svitenes mazdārziņš”,
kadastra numurs 40880040282, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40880040274, 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.
Rundāles novada domē 2013.gada 29.oktobrī saņemts iesniegums no I.Š., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, kadastra numurs
40880040282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040274, 0,1 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. I. Š. 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 I. Š., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 40880040274, 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 apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880040274 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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Rundāles novadā, 06.12.2013
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6.
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zvaigznes” ar kadastra
numuru ***, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, un izveidot
jaunu nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna nosaukuma
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa
noteikšanu.
Rundāles novada domē 2013.gada 23.oktobrī saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma
„Zvaigznes” īpašnieces V. K., personas kods ***, dzīvojošas ***, ar lūgumu atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, atdalot divas zemes vienības, 2.3ha un 2.5 ha platībā, par
nosaukuma „Ogles” piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 12.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 4,8 ha, atdalot divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem ***, 2,3 ha platībā, un ***, 2,5 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Ogles”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 4,8 ha
platībā, kas sastāvēs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, 2,3 ha
platībā, un ***, 2,5 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ogles”,
4,8 ha platībā.
Rundāles novada domes

priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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7.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Jaunskolnieki”, kadastra
numurs ***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, un izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
Rundāles novada dome saskaņā ar A. L. 2013.gada 12.augusta iesniegumu, 2013.gada
29.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 „Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Jaunskolnieki”, kadastra numurs ***, atdalot vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
par jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam” (turpmāk tekstā - Lēmums), ar kuru tika atļauts atdalīt no Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Jaunskolnieki”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 3,3 ha,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** ar kopējo platību 2,6 ha vienu zemes gabalu, 2,4 ha
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Rundāles novada domē 2013.gada 3.oktobrī tika saņemts A. L. atkārtots iesniegums, ar kuru tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunskolnieki”, kadastra numurs *** vienu zemes
vienību, 2,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu *** un piešķirt jaunu nosaukumu „Mežmalītes”
atdalāmajai zemes vienībai.
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktā ir noteikts, ka adresātam labvēlīgu
tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja administratīvais akts izdots ar kādu citu nosacījumu
un šis nosacījums nav vispār izpildīts, nav pienācīgi izpildīts vai nav laikus izpildīts. Tā kā
pieņemtajā Lēmumā tika noteikts, ka atdalot zemesgabalu ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu, kā arī atdalāmajam zemesgabalam bija noteiktas cita platība un minētie nosacījumi nav
izpildīti, līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts atbilstoši A. L. 2013.gada 3.oktobra iesniegumam,
ar kuru ir noteikts, ka atdalāmajam zemesgabalam nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 12.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, Administratīvā
procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. atcelt Rundāles novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.10 „Par atļauju
sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Jaunskolnieki”, kadastra numurs
***, atdalot vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, un
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna
nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam” no tā spēkā stāšanās brīža;
2. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jaunskolnieki”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 3,3 ha, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
*** ar kopējo platību 2,6 ha, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu,
3. piešķirt nosaukumu „Mežmalītes”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 2,6
ha platībā,
4. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
„Mežmalītes”, 2,6 ha platībā.
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8.
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
pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 3_(trīs) lpp.
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Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G. Š.

Rundāles novada domē 2013.gada 3.oktobrī L. B., (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), dzīvojošas ***
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu *** G. Š., personas kods ***.
Iesniedzējs norāda, ka G.Š. minētajā īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējss viedoklis
ir noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Viesturu pagasta zemesgrāmatu nodalījumam Nr. ***,
nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir Rundāles novada dome. Iesniedzēja ir
minētā nekustamā īpašuma īrniece.
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 2013.gada 4.novembrī nosūtījusi G. Š. ierakstītu vēstuli reģ.Nr. *** ar
lūgumu sniegt ziņas līdz 2013.gada 14.novembrim 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.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 G. Š. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to G.Š.,
personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, G. Š. 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt G.Š., 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
Rundāles novadā, 06.12.2013

(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
28.11.2013

10.
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Par atkritumu tarifiem Rundāles novada pašvaldībā.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk tekstā - Likums) 18.panta pirmajā daļā, kā arī
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 5.punktu ir noteikts, ka Rundāles novada
pašvaldība organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā,
slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošo
normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Līdz ar to publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā par atkritumu apsaimniekotāju Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
tika izraudzīts SIA „Ragn-Sells”, kas turpmākos piecus gadus nodrošinās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši Likuma 39.panta pirmajai daļai ir noteikts, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai
valdītājam (izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minēto atkritumu radītāju) apstiprina
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību,
pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju). Savukārt Noteikumu 24.punkts nosaka, ka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Pašvaldība nosaka ar savu lēmumu, pamatojoties uz līgumu, kas
noslēgts starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts, publisko iepirkumu
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada
9.decembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
prasībām, Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu” 24.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībā šādu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifu: 7,02 Ls/m3 bez PVN (09,99 euro/m3 bez PVN);
2. noteikt, ka maksa par Rundāles novada pašvaldības organizēto centralizēto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu no katras pašvaldības atkritumu savākšanas vietas tiek
aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

Ma.= Q*T+E
N
, kur
Ma. – maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (Ls/īpašumu mēnesī);
Q – attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā mēnesī izvestais atkritumu daudzums (m3);
T – atkritumu apsaimniekošanas tarifs (7,02 Ls/m3);
E – papildus izmaksas tiek aprēķinātas gadījumos, ja tiek konstatētas darbības, kuras
saistītas ar normatīvajos aktos neparedzētu atkritumu veidu (celtniecības, parku un
dārzu, bīstamo un citu atkritumu, kas nav sadzīves atkritumi) ievietošanu konteinerā,
konteineru bojāšanu u.tml.;
N – īpašumu skaits.
3. noteikt, ka lēmums stājas spēkā no 2013.gada 1.decembra.
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11.

(prot.Nr.14., 11.p.)

Par būvju pieņemšanas komisijas izveidi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23. un 24.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299
„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 8. un 9.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. izveidot Būvju pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
-

Bauskas novada būvvaldes būvinspektors Andris Barovskis;

komisijas locekļi:
-

Bauskas novada būvvaldes vadītāja, arhitekte Dace Putna;

-

Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona;

-

Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo
būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts;

-

Rundāles novada domes izpilddirektors.
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12.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki 1” zemes
vienību 1,9ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40760080284 nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu un Rundāles
novada domes Nekustamā īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas 2013.gada 11.novembra
lēmumu (prot.Nr.6, 1.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta zemesgabala
„Ošenieki 1” ar kadastra apzīmējumu 40760080284, ar platību 1,9 ha zemes nomas
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Ošenieki 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080284 nomas
tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības piekritīga zemesgabala Rundāles pagastā „Ošenieki
1” ar kadastra apzīmējumu 40760080284 zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11 lapas
pusēm.
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13.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2013.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2013.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.20 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2013.gadam” uz 11 lpp.
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