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2. Par grozījumiem Pilsrundāles vidusskolas nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta
1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot
uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un
normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes
dibinātājs, un atbilstoši 2013.gada 18.septembra Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas lēmumam, Rundāles novada dome nolemj:
1.veikt grozījumus Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas nolikumā, turpmāk
tekstā - Nolikums:
1.1. Grozīt Nolikuma 20.punktu, vārdus un skaitļus „3 un 4- gadīgie” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem „1,5 un 4- gadīgie”;
1.2. Grozīt Nolikuma 27.punktu vārdus un skaitļus „Trīs un četrgadīgo” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem „Pusotru un četrgadīgo”.
Rundāles novada domes
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3. Par Valsts rezerves fonda zemes gabala „Rezerves zemes fonds” ar kadastra numuru
*** zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu zemnieku saimniecībai
„***”.
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 publiskās 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. pagarināt z/s „***”, reģ.Nr.***, 2008.gada 02.janvārī Svitenes pagasta padomē ar
A.F. noslēgto nomas līgumu uz zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, kadastra
numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,60 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 3,0% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 1,60 ha platībā skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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4. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Skariņas” ar kadastra
numuru *** atdalot zemes gabalu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
Rundāles novada domē 2013.gada 2.septembrī saņemts nekustamā īpašuma
„Skariņas” īpašnieka A. A., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegums, ar lūgumu,
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skariņas”, atdalot zemes gabalu aptuveni 1,7 ha
platībā.
Nekustamais īpašums „Skariņas”, kadastra numurs ***, saskaņā ar Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam”, atrodas Lauku zemju (L) teritorijā, kurā,
saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 327.punktu
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība var būt 2 ha, bet atļauta esošas vai
bijušās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot
minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana.
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, 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 „Skariņas”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 5,7 ha, atdalot zemes gabalu aptuveni 4 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Skariņas”, kadastra numurs ***.

Pielikumā Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam „Skariņas” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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5. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zemzari”, kadastra numurs
***, atdalot zemes gabalu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu.
Rundāles novada domē 2013.gada 16.septembrī saņemts iesniegums no nekustamā
īpašuma „Zemzari” īpašnieka J. S., personas kods ***, dzīvojoša ***, ar lūgumu atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu „Zemzari”, atdalot vienu zemes vienību 1,1 ha platībā.
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, 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 Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zemzari”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 5,8 ha, atdalot vienu zemes vienību 1,1 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Kūmiņi”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 1,1
ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
Kūmiņi, 1,1 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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7. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu uz
Magdeburgu.
2013.gada 5.septembrī Rundāles novada domē saņemta Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR)
2013.gada 5.septembra vēstule Nr.1-6 /282e „Par pieredzes apmaiņas braucienu uz
Magdeburgu”, kurā, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona sadarbības partneru no
Magdeburgas pilsētas domes un Anhaltes – Biterfeldes reģiona administrācijas uzaicinājumu,
lūgts deleģēt Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieku/ Rundāles novada
domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Magdeburgu (Vācijā) no š.g. 9. līdz 12.oktobrim.
Minētajā vēstulē norādīts, ka vizītes mērķis ir iepazīties ar Magdeburgas Tehnoloģiju
pārneses un inovāciju centru, virtuālās attīstības un apmācību centru, tikties ar Magdeburgas
biznesa pakalpojumu asociācijas pārstāvjiem. Kā arī apmeklēt Anhaltes- Biterfeldes reģionu
un tikties ar reģiona administrācijas amatpersonām, lai dalītos pieredzē par Vācijas un
Latvijas attīstības reģionu un vietējo pašvaldību funkcijām, uzdevumiem, teritorijas attīstības
plānošanu un pašvaldību lomu inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstībā. Vizītes laikā
plānots pārrunāt projektu sadarbības virzienus nākošajā plānošanas periodā starp abiem
reģioniem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles
novada dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai pieredzes
apmaiņas braucienā uz Magdeburgu (Vācijā) no š.g. 9. līdz 12.oktobrim, izmaksājot
dienas naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Vācijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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8. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4076 003 0569 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0550 izņemšanu no rezerves zemes fonda un noteikšanu
kā pašvaldībai piekrītošu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Saņemta no Valsts zemes dienesta 23.08.2013. Nr.2-041-Z/3699 vēstule par nekustamā
īpašuma „Rezerves zemes fonds”, kadastra numurs 4076 003 0569, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0550, 0,02 ha platībā, zemes lietošanas mērķa
noteikšanu, jo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tai nav
reģistrēts zemes lietošanas mērķis.
Izvērtējot zemes vienības datus un atrašanās vietu, konstatēts, ka zemes vienība ir
Upmalas ielas daļa. Ir pieļauta kļūda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40760030550 iekļaujot Rezerves zemes fondā. Zemes vienība, saskaņā ar Rundāles
novada domes 2010.gada 30.septembrī lēmums Nr.34 (prot.Nr.10) apstiprināto
Rundāles novada Rundāles, Svitenes un Viesturu pagasta ielu sarakstu, ir iekļauta
Upmala ielas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu 1.p. 2006.gada 20. jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. daļas 16.1. punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 7.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. izņemt nekustamā īpašuma „Rezerves zemes fonds”, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0550,
0,02 ha platībā no rezerves zemes fonda un noteikt kā Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu,
2. noteikt Rundāles pagasta nekustamajā īpašuma „Rezerves zemes fonds”,
kadastra numurs 4076 003 0569, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
40760030550, 0,02 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods
1101,

3. pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030550 Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Upmalas iela”, kadastra numurs 4076 003 0554.
Rundāles novada domes
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9. Par Rundāles novada domei piekrītoša nekustamā īpašuma „Rītausmas” ar kadastra
numuru 40760080300 daļas, 1,63 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoli.
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 2.septembrī lēmumu (prot.Nr.4, 1.p.), Rundāles novada
dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta zemesgabala
„Rītausmas” ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, ar kopējo platību 1,63 ha
platībā zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Rītausmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300
nomas tiesību izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības piekritīga zemesgabala Rundāles pagastā
„Rītausmas” ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 zemes nomas tiesību izsoles
noteikumi uz 9 lapām.
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10. Par Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra nolikumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21.punktu un
21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 22. un
24.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu un 26.panta pirmo daļu, Profesionālās
izglītības likuma 29.1pantu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam, lai efektīvi un racionāli
nodrošinātu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Rundāles novada uzņēmējiem un
iedzīvotājiem, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra nolikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
nolikums uz 3 (trijām) lpp.
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RUNDĀLES NOVADA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS
CENTRA NOLIKUMS
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Nolikums nosaka Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra (turpmāk tekstā Centrs) uzdevumus, funkcijas, tiesības, darba organizāciju un tā finansēšanas avotus.
2. Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs ir Rundāles novada
domes (turpmāk tekstā - Dome) izveidota struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir
uzņēmējdarbības un cilvēku kompetences attīstība, kā arī, mūžizglītības principu realizēšana
Rundāles novadā.
3. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs savā darbībā ievēro LR likumus un citus
uzņēmējdarbību un cilvēkresursu attīstību reglamentējošos LR normatīvos aktus un
Ministru kabineta noteikumus, šo nolikumu, kā arī pašvaldības saistošos noteikumus,
lēmumus un rīkojumus.
4. Centru izveido, reorganizē un likvidē Dome
5. Centra nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome.
6. Centra adrese ir Viesturu pagasta pārvaldes ēka, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles
novads.
II. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRA FUNKCIJAS
UN UZDEVUMI
7. Centra funkcijas:
7.1.Uzņēmēju resursu un esošā cilvēkkapitāla kapacitātes attīstības veicināšana;
7.2.Rundāles novada uzņēmējdarbību atbalstošas vides attīstības sekmēšana;
7.3.Sadarbības tīklu un kooperācijas formas veidošanas popularizēšana un attīstība
Rundāles novadā;
7.4.Mūžizglītības piedāvājuma iedzīvotājiem un uzņēmējiem atbilstoši viņu vēlmēm un
interesēm saskaņā ar Rundāles novada attīstības vajadzībām un nozaru attīstības
iespējām veidošana un īstenošana;
7.5.Informācijas un konsultatīvo pasākumu pieejamības nodrošināšana.
8. Centra uzdevumi:
8.1.apkopot un analizēt datus par uzņēmējdarbības veidiem Rundāles novadā, izveidot
datu bāzi par novadā uzņēmējiem, tajā skaita zemnieku saimniecībām;
8.2.konsultēt uzņēmējus par individuālo uzņēmumu attīstības plānu veidošanu, saskaņā ar
nozaru attīstības iespējām;

8.3. piedalīties atbalsta sistēmas veidošanā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
novada uzņēmējiem;
8.4. sniegt informatīvo un konsultatīvo atbalstu Rundāles novada uzņēmumiem,
organizācijām un privātpersonām par uzņēmējiem aktuālām tēmām;
8.5.saskaņā ar pieprasījumu, sadarbībā ar mācību un izglītības iestādēm, izstrādāt un
organizēt neformālās un interešu izglītības programmas piedāvājumu un to
īstenošanu;
8.6.organizēt informatīvas dienas, apmācības, kursus, darba seminārus, praktiskās
apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus, sekmējot ES fondu atbalsta
programmas finansējuma piesaistīšanu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
8.7.organizēt apmācības iespējami tuvāk konkrētai mērķauditorijai, izmantojot Domes
rīcībā pieejamos resursus un tehniskās iespējas;
8.8.organizēt darbību kooperācijas veicināšanai atsevišķām ražotāju un pakalpojumu
sniedzēju grupām;
8.9.organizēt sadarbību ar citām valsts un komerciālajām mācību iestādēm, kas nodrošina
mūžizglītības principu ieviešanu cilvēkkapitāla attīstībai;
8.10. izstrādāt uzņēmējdarbības, izglītības un cilvēkkapitālu attīstošus projektus, saskaņā
ar Rundāles novada attīstības prioritātēm un piesaista finanšu līdzekļus to
īstenošanai;
8.11. sniegt konsultatīvo atbalstu projektu izstrādes un ieviešanas jautājumos pašvaldību
iestādēm, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām;
8.12. organizēt novada uzņēmēju līdzdalību Zemgales reģiona un valsts institūciju
organizētājos konkursos;
8.13. organizēt sadarbību ar nozares organizācijām, komersantiem u.c. institūcijām
pilnveidojot centra darbību;
8.14. veikt citus uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRA TIESĪBAS
9. Veidot ekspertu un darba grupas, kā arī izstrādāt projektus centra kompetencē esošo
uzdevumu veikšanai;
10. Sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Domes apstiprināto kārtību par maksas
pakalpojumiem. Maksas pakalpojumu izcenojums apstiprina Rundāles novada domē ar
saistošajiem noteikumiem.
11. Pārstāvēt Rundāles novada domi LPS, ZPR un citu institūciju organizētās sanāksmēs un
pasākumos, kas skar centra darbības jomas.
12. Pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī – normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā – no fiziskajām un juridiskajām personām centra funkciju izpildei
nepieciešamo informāciju un dokumentus.
13. Pieņemt ziedojumus un dāvinājumus.
IV. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA
ORGANIZĀCIJA
14. Centra darbu vada un par to funkciju īstenošanu atbild tā vadītājs, kuru pieņem darbā
pašvaldības priekšsēdētājs.

15. Centra vadītājs savu darbu organizē noteikto mērķu un uzdevumu ietvaros, saskaņā ar
valsts izglītības un uzņēmējdarbības attīstības politikas plānošanas dokumentos
noteiktajiem mērķiem, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem piešķirtā budžeta
līdzekļu ietvaros.

16. Centra vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu:
16.1. atbild par centra likumīgu, ekonomisku un lietderīgu saimniecisko,
organizatorisko un finanšu darbību;
16.2. vada, organizē un ir atbildīgs par centra darbu, nodrošina tā darbības
nepārtrauktību;
16.3. nodrošina centra gadskārtēja darbības plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi, kā
arī, nepieciešamības gadījumā, sagatavo pieprasījumu budžeta grozījumiem, ir
atbildīgs par to izpildi;
16.4. organizē materiālu un iekārtu iegādi centra vajadzībām;
16.5. sagatavo informāciju līgumu noslēgšanai ārpakalpojumu saņemšanas gadījumā;
16.6. paraksta pieņemšanas - nodošanas aktus par pakalpojuma sniegšanu;
16.7. sagatavo priekšlikumus centra paplašināšanai un darbinieku uzņemšanai darbā,
izstrādā darbinieku amatu aprakstus;
16.8. centra vadītājs ne retāk kā 2 reizes gadā sniedz Rundāles novada domei pārskatu
par centra funkciju izpildi, budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par veiktajām darbībām;
16.9. sagatavo lēmumu projektus Rundāles novada domes izskatīšanai šī nolikuma
noteiktas kompetences ietvaros;
16.10. nodrošina darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu centra
darbībā;
16.11. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.
V. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRA FINANŠU
LĪDZEKĻI UN MANTA
17. Centra finanšu līdzekļus veido:
17.1. Rundāles novada domes budžeta līdzekļi;
17.2. programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;
17.3. ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi:
17.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
17.5. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.
18. Centra manta ir Rundāles novada domes īpašums, par ko atbild un ko pārvalda centra
vadītājs.
19. Centra finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar Rundāles novada domes apstiprināto
budžetu, Rundāles novada domes lēmumiem, rīkojumiem un šo nolikumu.
20. Centra grāmatvedības organizēšanu un finanšu līdzekļu uzskaiti veic Rundāles novada
domes Finanšu un investīciju nodaļa.
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11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines Sociālajā centrā L. A.
Rundāles novada domē 2013.gada 28.augustā tika saņemts L. A., personas kods ***,
(turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada
pašvaldību pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu *** Saulaines sociālajā centrā un veikt
maiņu no dzīvokļa Nr. *** uz dzīvokli ***, ņemot vērā to, ka Iesniedzēja ir Rundāles novada
domes darbiniece – ***.
Rundāles novada sociālais dienests 2013.gada 10.septembrī. ir sniedzis savu atzinumu Nr.72.
Minētajā atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja ir Rundāles
novada ***. L. A. nav pārkāpusi Saulaines sociālā centra iekšējās kārtības noteikumus, kā arī
nav komunālo maksājumu parādi Rundāles novada domei. 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, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes
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” (prot.Nr.8.) 6.punktu, Rundāles novada sociālā dienesta
2013.gada 10.septembra atzinumu Nr.72 un 2013.gada 28.augusta L.A., personas kods
***, iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines sociālajā centrā,
Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada *** L. A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,
dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr. ***` Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību
36.8 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2013.gada 1.oktobra.
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12. Par siltumenerģijas tarifu Saulaines ciemā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)
apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto
siltumenerģiju, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” prasībām, noteikt Saulaines ciemata
teritorijā šādus tarifus:
1. par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) –T[Ls/MWh]
bez PVN, atkarībā no salmu iepirkuma cenas.
Salmu cena Ls/t
bez PVN
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Salmu izmaksas Ls/gadā
39000
40300
41600
42900
44200
45500
46800
48100
49400
50700
52000
53300
54600
55900
57200
58500

Tarifs Ls/MWH bez PVN
27,92
28,4
28,89
29,37
29,86
30,34
30,82
31,31
31,79
32,28
32,76
33,24
33,73
34,21
34,7
35,18

2. tarifs par 1m3 karstā ūdens uzsildīšanu tiek aprēķināts pēc formulas:

Tk.ū.=T*0,12, kur
Tk.ū.- tarifs 1m3 karstā ūdens uzsildīšanai (Ls/m3);
T-siltumenerģijas tarifs (Ls/MWh);
3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2 tiek aprēķināts pēc formulas:
Tapk..= (Qkop.-Qk.ū)*T/S, kur
Tapk.-tarifs par dzīvokļu apkuri (Ls/m2);
Qkop.-attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums
pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem (MWh);
Skop.-konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību (m2)
Qk.ū.=V*0,12, kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums (m3);
4. dzīvokļiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atslēgti no centralizētās
siltumapgādes, apkures sezonā noteikt tarifu 20% no Tapk.;
5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc
formulas:
Mcirk.= (Qkop.-Qk.ū)*T/N, kur
Mcirk.-maksa par karstā ūdens cirkulāciju (Ls/dzīvokli);
Qkop.-attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas
daudzums(MWh);
Qk.ū.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums (MWh),
N- mājas dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
6. noteikt, ka norēķini veicami pēc katras dzīvojamās mājas siltumpatēriņa;
7. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.novembri.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013

(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
26.09.2013

(prot.Nr.12., 13.p.)

13. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība.” 24.punktu – Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu
fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem
gadiem),
apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.

paredzētās

Pielikumā Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem uz 2 (divām) lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

Pielikums Rundāles novada domes
2013.gada 26.septembra
lēmumam Nr.13 (Prot.Nr.12)

Rundāles novada
autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3. gadiem
Kopējais autoceļu garums km
Kopējais ielu garums
km
Kopējais ielu un autoceļu garums
134,825
km
Melnais segums
16,763
km
Grants – šķembu segums,
bezseguma
118,062
km
Prognozējamais Ceļu fonda finansējums mēnesī – 3806,17 Ls, gadā – 45674,00 Ls
Atlikums no 2011. gada
Kopējais finansējums 2013. gadā - 38330 Ls 114,18 % apmērā no 2012.gada finansējuma
Atlikums no 2012. gada
7344Ls
Papildus finansējums 03.2013.g.
10445Ls
Piezīmes. Aprēķini veikti ņemot vērā 2012. gada ceļu ziemas
un vasaras ikdienas uzturēšanas darbu noslēgto līgumu
līgumcenas

2015.
gada
plānotie
izdevumi.
LVL
577,31

Grozījumi
uz

576,31

2014.
gada
plānotie
izdevumi.
LVL
576,31

0

Melnais segums - 16.763 km x 2 reizes x 17.19 Ls

9788,3

9632,81

9632,81

0

Sniega tīrīšana - 134.825 km x vidēji 5 reizes sezonā (Dec.
Janv. Febr. 1/2 marts) x 14.52

N.
p.
k.

Izdevumu veids

2013. gada
plānotie
izdevumi. LVL

1

Ceļu uzturēšana ziemā

2

Satiksmes organizācija

552

552

552

0

Ceļa zīmju un stabu iegāde - 6 gb ( vidēji gadā sabojāto un
no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 62 ls = 372 Ls . +
uzstādīšana 6 x 30Ls=180Ls

3

Seguma uzturēšana

7182,86

4356

4356

0

Ceļa klātnes planēšana (visi novada autoceļi un ielas ar
grants un šķembu segumu, izņemot bezsseguma) 96,492km
x vidēji 2 planēšanas x 37.22Ls

7936,5

5765

5765

0

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī - 481 m3
šķembas x 16,5 Ls un to iestrāde

3960

2475

2475

0

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī - 240 m3
šķembas x 16,5 Ls un to iestrāde

1543

0

0

0

Līdzdalība 30% no Valsts piešķirtajiem 3601,00 Ls ceļa
Senči-Mazmežotne-Saulīte seguma un caurtekas mehanizēta
atjaunošana pavasara plūdu seku likvidēšanā

10310,3

2836

2836

0

Asfalta seguma bedrīšu remonts Rundāles novadā.- 715m2 x
14.42 Ls

0

3000

3000

0

Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz
vietas 750m³ x 4,0Ls

0

875

700

0

2270

2158,8

2158,8

0

Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 3m platumam
1kmx35Ls
Mehanizēta zāles pļaušana vid. 150 pārg.km km x 2 reizes x
12,71Ls (zāles pļaušana) sezonā ceļu malās

0

3750

3750

0

Caurteku tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā
un aizvedot 500m³ x7,50Ls/m³= 3750Ls

0

25000

7800

0

Tiltu konstrukciju atajaunošana un remonts 2014.gadā uz
autoceļa Širvji-Viesturi pār Īslīces upi tilta remontam
15000Ls, uz autoceļa Pilsrundāle-Dzirnieki pār Bērsteles upi
tilta remontam 10000Ls, 2015.gadā uz autoceļa BērsteleCentra kalte pār Īslīces u

0

Caurteku un nobrauktuvju atjaunošana Bezdelīgu, Jātnieku
un Dārza ielā Rundālē

4

4

5

Nomaļu planēšana, profilēšana un
remonts

Ceļu un ielu kopšana

Autoceļu, ielu, satiksmes pārvadu ,
caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu
uzturēšana

3195,42

6

7

Caurteku un nobrauktuvju atjaunošana

300

300

300

0

0

0

200

200

200

0

Ietvju un gājēju pāreju uzturēšana

7511

10756

10756

0

453,31

453,31

453,31

0

Maksa par elektroenerģiju ārējam apgaismojumam. Nakts
stundas - 34640 kW x 0.07359 =2549 Ls; Dienas stundas 46860kW x 0.10589 = 4962Ls
Autopacēlāja groza pakalpjumi ielu apgaismojumam -15
stundas

240

240

240

0

Atoceļu apsekošana

100

100

100

0

Kopā :

56119

73026,23

55652,23

0

Ielu apgaismojums

Autceļu ūdens atvades sistēmu atjaunošana

Bojātās Apgaismojuma armatūras nomaiņa balstā 3 x 80.00
Ls , Ielu apgaismojuma sistēmu apkope un remonts,
remontmateriāli
Neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar ceļu būvniecības darbu
uzraudzību

Ja piešķirtās mērķdotācijas apjoms palielinās, vai tiek samazināts, tad Autoceļu fonda izlietojuma programmā tiek veiktas
korekcijas to papildinot ar papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Plānu sastādīja izpilddirektors:

A.Sietiņš

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
26.09.2013

(prot.Nr.12., 14.p.)

14. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gaujas” ar kadastra
numuru ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna nosaukuma
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa
noteikšanu.
Rundāles novada domē 2013.gada 19.septembrī saņemts iesniegums no nekustamā
īpašuma „Gaujas” īpašnieka I.S., personas kods ***, dzīvojoša ***, ar lūgumu atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu „Gaujas”, atdalot vienu zemes vienību 20,6 ha platībā un
par nosaukuma „Simonas” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam.
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”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gaujas”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 40,2 ha, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 20,6 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un
izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Simonas”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam,
20,6 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
„Simonas”, 20,6 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
(paraksts)
Aivars Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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15.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 275 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0274 iznomāšanu M. P.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma LLT 275, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0274, 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 08.jūlijā saņemts iesniegums no M. P., personas kods ***,
dzīvojošas ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma LLT 275, kadastra numurs 4076
008 0274, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. M. P. 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 M.P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma LLT 275, kadastra numurs 4076 008 0274, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0274, 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 LLT 275 zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
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Aivars Okmanis
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16. Par darba samaksas noteikšanu Pilsrundāles vidusskolas direktorei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās
pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 2009.gada 28.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.863 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5., 7.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
noteikt Pilsrundāles vidusskolas direktorei Andai Liškauskai mēneša darba algas
likmi – 660,-Ls.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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17. Par Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu
komisijas locekļu ievēlēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
nolikuma 4.1.punktu, kas nosaka, ka komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, kurus ieceļ un
atbrīvo ar Rundāles novada domes lēmumu, Rundāles novada dome nolemj:
1. ievēlēt Rundāles novada Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijā
šādus locekļus:”
1.1. Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietnieci Intu Klīvi;
1.2. Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
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18. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Sēļi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.27 „Par dzīvokļa Nr.3
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā īres
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti Rundāles novada domes nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā (turpmāk tekstā - Īpašums) īres maksas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi).
Noteikumu 6.punktā tika noteikts, ka īres objekta mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir Ls
0,22 par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada
23.septembrī notika Īpašuma īres tiesību izsole ar augšupejošu soli (viens solis Ls 0,01 par
vienu kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2013.gada 23.septembra izsoles protokola Nr.7 ir redzams, ka
izsolē bija pieteikušies trīs pretendenti, no kuriem pretendents Z. P., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, kura ar visaugstāk nosolīto cenu Ls 0,72 par vienu kvadrātmetru
mēnesī ir nosolījusi par Īpašuma īres tiesībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punktu un otrās daļas 3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada
29.decembra „Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles
kārtības noteikumi” 31.punktu, Rundāles novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumu
Nr.27 „Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada
23.septembra izsoles protokolu Nr.7 un Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā
īres maksas izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, ar kadastra Nr. 4076 003 0359 003, 71,6 m² platībā, īres tiesību izsoles
rezultātus – par uzvarētāju atzīt Z.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta

***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu Ls 0,72 par īres objekta vienu
kvadrātmetru mēnesī.
2. noslēgt nekustamā īpašuma īres līgumu starp Rundāles novada domi un izsoles
uzvarētāju Z.P., personas kods ***;
3. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā
īpašuma īres līgumu 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 23.septembra Izsoles protokols Nr.7 uz 2 (divām) lapas pusēm.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
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19. Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 „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.8 „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.8 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2013.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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20. Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.9 „Par
palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.9 „Par palīgēku
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā”uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013
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21. Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu 2014.gadā”.
Ludmila Knoka priekšlikums aprakstīt avīzē ko iedzīvotājiem nozīmē šādu SN
pieņemšana, pieļaujot, ka ne visi iedzīvotāji to izprot.
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” Pārejas noteikumu 402.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.10 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu 2014.gadā”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.10 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu 2014.gadā” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013

(paraksts)
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22. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pie Āboliņiem” ar
kadastra numuru 40760030522 pievienošanu pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Pie āboliņiem” ar kadastra numuru 40760030451 un jauna
nosaukuma „Āboliņu lauks” piešķiršanu izveidotajam nekustamajam īpašumam.
Pašvaldībai piekritīgs Rundāles pagasta nekustamais īpašums „Pie Āboliņiem”, kadastra
numurs 40760030451, 3,5 ha platībā, ir iekļauts projekta „Meliorācijas sistēmas remonts
Pilsrundālē” aktivitāšu veikšanas teritorijā. 2013.gada 16.septembrī Rundāles novada dome ir
saņēmusi no Lauku atbalsta dienesta vēstuli Nr.06.3 -11/ 13/1866 par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, kurā ir norādīts, ka jāizpilda nosacījums un līdz ar tehniskā projekta
dokumentāciju jāiesniedz tiesiskā valdījuma apliecinošie dokumenti par zemi ar kadastra Nr.
40760030451, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi.
Pārbaudot datus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas „NINO” teksta
daļā un grafiskajā daļā konstatēts, ka ir divi blakus esoši nekustamie īpašumi ar kadastra
numuru 40760030451 un 40760030522, kuri agrāk robežojās pa iebraucamo ceļu. Ceļš jau
vairākus gadus netiek lietots un ir jau izzudis un līdz ar to ir izzudusi dabiskā robeža starp
nekustamajiem īpašumiem un ir lietderīgi abus zemes gabalus apvienot. Konstatēts arī, ka
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas „NINO” teksta daļā ir nekorekti
nosaukumi Rundāles novada domei piekritīgajiem nekustamajiem īpašumiem ar kadastra
numuriem 40760030451 un 40760030522.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 3.daļas, 2.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 11.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam” un Lauku atbalsta dienesta 2013.gada
16.septembra vēstuli Nr.06.3-11/13/1866 par projekta iesnieguma apstiprināšanu,
Rundāles novada dome nolemj,
1. pievienot pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pie Āboliņiem”, kadastra
numurs 40760030522, 0,5 ha platībā, pašvaldībai piekritīgam nekustamajam
īpašumam „Pie Āboliņiem”, kadastra numurs 40760030451, 3,5 ha platībā, un
izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu „Āboliņu
lauks”,

2. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) izveidotajam nekustamajam īpašumam „Āboliņu
lauks”.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Āboliņu lauks” skice uz 1 lapas
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013
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23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu N. Ž.
Rundāles novada domē 2013.gada 5.augustā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieces I.I.,
(turpmāk tekstā - Iesniedzējs), dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par
reģistrēto dzīvesvietu *** N. Ž., personas kods ***. Iesniedzējs norāda, ka N.Ž. minētajā
īpašumā faktiski nedzīvo desmit gadus, kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā
dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējs
viedoklis ir noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījumam
Nr*** nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašniece ir I. I.
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 14.augustā nosūtīja N.Ž. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.312./13/461 ar lūgumu sniegt ziņas līdz 2013.gada 6.septembrim 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.SKA-512/2011 7.punktu).

Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka N. Ž. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to N. Ž.,
personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***. Papildus tam
nav konstatējama radniecība ar īpašnieku un nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu
tiesības lietot īpašumu.
Tādējādi, N. Ž. 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 N.Ž., 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
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24. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā.
Lai uzlabotu Rundāles novada Iepirkumu komisijas darba organizāciju, kā arī padarītu
to efektīvāku un pēc iespējas atbilstošu Rundāles novada pašvaldības interesēm, līdz ar
to nepieciešamas izmaiņas Rundāles novada Iepirkumu komisijas nolikumā. Grozījumi
izstrādāti, par pamatu izmantojot spēkā esošo Rundāles novada Iepirkumu komisijas
nolikumu, kurā veikti attiecīgi papildinājumi un grozījumi, ar mērķi uzlabot Rundāles
novada Iepirkumu komisijas darbu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. veikt grozījumus Rundāles novada Iepirkumu komisijas nolikumā (turpmāk
tekstā - Nolikums):
1.1. grozīt Nolikuma 12.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„12.2. saskaņā ar iepirkumu plānu apstiprina nolikumus un izsludina
iepirkumus;”
1.2. grozīt Nolikuma 12.punktu un papildināt to ar 12.8.punktu, un izteikt to šādā
redakcijā:
„12.8. izstrādā gada iepirkumu plānu, pamatojoties uz Rundāles novada
pašvaldības struktūrvienību un iestāžu, kā arī uzņēmumu, ja tie konkrēta
pasākuma finansēšanai izmanto pašvaldības finanšu līdzekļus iesniegto
informāciju par plānotajām iepirkuma procedūrām, kuru apstiprina Rundāles
novada domes priekšsēdētājs.”;
1.3. grozīt Nolikuma 19.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„19. Izskata un apstiprina pašvaldības iepirkumus saskaņā ar iepirkumu plānu
un izsludina tos atbilstoši nolikumā noteiktai kārtībai.”
1.4. grozīt Nolikuma 26.punktu un papildināt to ar 26.4.punktu, un izteikt to šādā
redakcijā:
„26. par iepirkumu procedūru organizēšanu saskaņā ar iepirkumu plānu.”

1.5. grozīt Nolikuma 35.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„35. Rundāles novada pašvaldības struktūrvienības un iestādes, kā arī uzņēmumi, ja tie
konkrēta pasākuma finansēšanai izmanto pašvaldības finanšu līdzekļus iesniedz
rakstveida pieteikumu (t.sk. elektroniskā versijā), tehnisko specifikāciju, kā arī
informāciju par katra ceturkšņa paredzēto iepirkumu plānu Komisijas
priekšsēdētājam. Pieteikumā jānorāda budžetā paredzēto līdzekļu apjoms, visi
nepieciešamo izmaksu pozīcijas un aprēķini, kā arī papildus materiāli, kas raksturo
pasūtījuma būtību.”
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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APSTIPRINĀTS
ar Rundāles novada domes
2009.gada 24.septembra lēmumu
Nr.6
Ar grozījumiem
kas apstiprināti
ar Rundāles novada domes
2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.24

RUNDĀLES NOVADA
IEPIRKUMU KOMISIJAS
NOLIKUMS
I Vispārīgie noteikumi
1. Šis nolikums nosaka Rundāles novada pastāvīgās iepirkumu komisijas, turpmāk tekstā –
Komisija, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.
2. Komisija ir Rundāles novada domes, turpmāk tekstā – Dome, institūcija, kas izveidota, lai
sagatavotu pašvaldības iepirkumus, organizētu to norisi un izvērtētu atbilstoši
nolikumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3. Iepirkumu komisijas galvenais mērķis ir panākt optimālu Rundāles novada budžeta
līdzekļu izlietojumu par pašvaldības līdzekļiem finansēto pasākumu (preču piegādes,
būvdarbi, remontdarbi, pakalpojumi u.c.) izpildē un pašvaldības pasūtījumu piešķiršanā.
4. Komisijas skaitlisko un vārdisko personālsastāvu nosaka un apstiprina Dome uz savas
darbības pilnvaru laiku.
5. Komisija savā darbībā balstās uz Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīviem aktiem.
6. Komisijas lēmumi ir pamats pašvaldības iepirkumu līgumu slēgšanai.
7. Komisija ir izveidota ar Domes lēmumu un tajā izmaiņas veic Dome.
8. Komisijai ir sava veidlapa un zīmogs.
II Komisijas struktūra un vadība
9. Komisijas struktūra.
9.1. priekšsēdētājs;

9.2. priekšsēdētāja vietnieks;
9.3. komisijas locekļi.
10. Komisijas darbu nodrošina sekretārs, kurš ir Domes Juridiskās nodaļas darbinieks.
11. Komisijas darbību koordinē un vada Komisijas priekšsēdētājs.
12. Komisijas priekšsēdētājs:
12.1. organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim
nolikumam;
12.2. saskaņā ar iepirkumu plānu apstiprina nolikumus un izsludina iepirkumus;
12.3. sasauc un vada Komisijas sēdes un sanāksmes;
12.4. plāno darbus, sadala pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi;
12.5. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas
ietilpst Komisijas kompetencē un kuru risināšanai nepieciešams Domes lēmums;
12.6. paraksta pretendentiem izsūtāmos paziņojumus par iepirkuma rezultātiem;
12.7. sniedz atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem;
12.8. izstrādā gada iepirkumu plānu, pamatojoties uz Rundāles novada pašvaldības
struktūrvienību un iestāžu, kā arī uzņēmumu, ja tie konkrēta pasākuma
finansēšanai izmanto pašvaldības finanšu līdzekļus iesniegto informāciju par
plānotajām iepirkuma procedūrām, kuru apstiprina Rundāles novada domes
priekšsēdētājs.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.24
(Prot.Nr.12)

13. Komisijas priekšsēdētāja
priekšsēdētāja vietnieks.

pienākumus

viņa

prombūtnes

laikā

pilda

Komisijas

14. Komisijas sekretārs:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes;
pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un norādījumus;
sagatavo iepirkumu nolikumu projektus;
protokolē komisijas sēdes un noformē Komisijā pieņemtos lēmumus;
informē, iesniedzot paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, iestādes vadītāju, ja
viņš ir iepirkuma procedūras iniciators un Domes priekšsēdētāju par Komisijas
pieņemtajiem lēmumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem;

15. Komisijas locekļi:
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

piedalās Komisijas sēdēs,
vērtē piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;
apstiprina iepirkumu nolikumus un tehniskās specifikācijas;
pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un norādījumus.

16. Tehnisku vai speciālu iepirkuma jautājumu izlemšanai, piedāvājumu izvērtēšanai,
nepieciešamības gadījumā Komisijā pieaicina ekspertus, kuri sniedz rakstveida
atzinumus.
17. Komisija ir lemt spējīga, ja tās darbā piedalās nemazāk, kā 2/3 tās locekļu.
III Komisijas pienākumi un atbildība
18. Komisija izskata pieteikumus konkrētiem pašvaldības iepirkumiem un lemj par
pašvaldības finansētā pasākuma organizēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un
Rundāles novada interesēm.

19. Izskata un apstiprina pašvaldības iepirkumus saskaņā ar iepirkumu plānu un izsludina tos
atbilstoši nolikumā noteiktai kārtībai.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.24
(Prot.Nr.12)

20. Atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības pasūtījumam organizē pašvaldības iepirkuma
procedūru.
21. Pašvaldības iepirkuma organizēšanas un piedāvājumu izskatīšanas laikā komisijas
locekļi var pieprasīt papildus ziņas no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un
uzņēmumiem.
22. Konkrēta pašvaldības pasūtījuma piešķiršana jāveic atbilstoši nolikumam.
23. Iepirkumu komisija izskata konkrētam pašvaldības pasūtījumam iesniegtos pieteikumus
un analizē to atbilstību pašvaldības pasūtījuma mērķim.
24. Iepirkumu komisija lemj par katra iepirkuma rezultātiem un nosaka tā uzvarētāju.
25. Iepirkumu komisijas locekļiem atklāti jāpaziņo, ja pašvaldības pasūtījuma pretendents ir
viņa radinieks vai citādi ieinteresēta persona.
26. Komisijas priekšsēdētājs atbild par:
26.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi
un likumības ievērošanu;
26.2. komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši Domes nostādnēm,
prioritātēm un prasībām;
26.3. komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās personu informācijas konfidencialitātes
saglabāšanu;
26.4. par iepirkumu procedūru organizēšanu saskaņā ar iepirkumu plānu.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.24
(Prot.Nr.12)

IV Komisijas tiesības
27. Saņemt no Domes amatpersonām un darbiniekiem, no Domes iestāžu un uzņēmumu
vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, citas ziņas
un materiālus.
28. Uzaicināt uz Komisijas sēdēm Domes amatpersonas un darbiniekus, Domes iestāžu un
uzņēmumu vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas ieinteresētās personas, izskatāmā
jautājuma sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai.
29. Ierosināt un piedalīties jaunu Domes normatīvo dokumentu izstrādāšanā.
30. Piedalīties pasākumos, kuros tiek risināti ar Komisijas darbu saistīti jautājumi.
31. Piedalīties mācību kursos, semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Komisijas
darbu saistīti jautājumi.
V Komisijas darba organizācija
32. Komisijas sēdes notiek katru trešdienu Rundāles novada domes telpās plkst. 15.00, par
citu sēdes norises vietu un laiku Komisijas priekšsēdētājs Komisijai paziņo ne vēlāk kā
3 stundas pirms plānotās sēdes.
33. Komisijas sēdē tiek izskatīti visi jautājumi, kas saņemti izskatīšanai līdz katras
pirmdienas plkst.18.30, par jautājumu izskatīšanu, kuri saņemti pēc iepriekš noteiktā
termiņa, lemj Komisijas priekšsēdētājs.

34. Komisijas sēdes tiek protokolētas, atbilstoši lietvedības noteikumiem, to paraksta sēdes
vadītājs un sekretārs.
35. Rundāles novada pašvaldības struktūrvienības un iestādes, kā arī uzņēmumi, ja tie
konkrēta pasākuma finansēšanai izmanto pašvaldības finanšu līdzekļus iesniedz
rakstveida pieteikumu (t.sk. elektroniskā versijā), tehnisko specifikāciju, kā arī
informāciju par katra ceturkšņa paredzēto iepirkumu plānu Komisijas priekšsēdētājam.
Pieteikumā jānorāda budžetā paredzēto līdzekļu apjoms, visi nepieciešamo izmaksu
pozīcijas un aprēķini, kā arī papildus materiāli, kas raksturo pasūtījuma būtību.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.24
(Prot.Nr.12)

36. Atbilstoši izvēlētajai summai, Komisija nosaka iepirkumu metodi, tad Komisijas locekļi
vienojas par nolikumā ietveramajiem nosacījumiem. Komisijas sekretārs sagatavo
iepirkuma nolikuma projektu un iesniedz to izvērtēšanai un apstiprināšanai Komisijas
locekļiem.
37. Iepirkuma nolikumā norāda iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma termiņu,
uzvarētāja noteikšanas kritērijus, piešķirtā pasūtījuma darbības laiku vai apjomu,
garantijas u.c. noteikumus, kā arī darbu uzdevumu.
38. Piedāvājumu salīdzinājums un analīze jānoformē rakstiski (tabulu, grafiku u.c. veidā),
tos paraksta katrs iepirkumu komisijas loceklis.
39. Komisija darbu veic koleģiāli. Lēmumus Komisija pieņem ar klātesošo Komisijas
locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirīgā ir
Komisijas priekšsēdētāja balss.
40. Ja rodas domstarpības par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir
spēkā tādā formulējumā, kādā tas ir fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš
nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.
VI Darba samaksa
41. Komisijas locekļi, kuri nav Rundāles novada domes darbinieki par darbu komisijas
sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar Rundāles novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu.
42. Pieaicinātie eksperti par darbu saņem atlīdzību saskaņā ar noslēgto līgumu.
VII Citi noteikumi
43. Pēc līguma noslēgšanas iepirkumu dokumentāciju nodod Rundāles novada domes
arhīvam.
44. Katra pašvaldības iepirkuma (arī nenotikušu) dokumenti jāglabā desmit gadus.
45. Komisijā pieņemto lēmumu pretendents var pārsūdzēt likumos noteiktā kārtībā.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 29.10.2013
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