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2. Par Rundāles novada domes 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 30.panta otro un trešo daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”
7.pantu, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada konsolidēto finanšu gada pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada konsolidētais finanšu pārskats 1 eksemplārs.
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3. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4076 003
0011, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470 un 4076 003 0471 platību
precizēšanu un jauna nosaukuma „Kursas” piešķiršanu.
Rundāles novada domē saņemta VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2014.gada 28.februāra vēstule
Nr.2-4.1-Z/292 ar lūgumu precizēt un apstiprināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 003
0470 un 4076 003 0471 platības atbilstoši Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas noteiktajai
platībai kadastra informācijas sistēmā.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
veikusi zemes vienību platību salīdzināšanu teksta un telpiskajos datos.
Izskatot minēto vēstuli, tika konstatētas zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470 un 4076
003 0471 platību atšķirības kadastra informācijas sistēmas datos un arī tas, ka nekustamais īpašums datu
bāzē ir reģistrēts ar nekorektu nosaukumu.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470 un 4076 003 0471 robežu kontūras neatšķiras no
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru kabineta noteikumiem
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”, Rundāles novada dome nolemj,
1. precizēt un apstiprināt zemes platību šādām Rundāles novada pašvaldībai piekritīgām zemes
vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0470 no 0.1 ha uz 0.1823 ha;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471 no 0.3 ha uz 0.4569 ha.
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Kursas” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Bez adreses”, kadastra numurs 4076 003 0011, kas sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0470 un 4076 003 0471.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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4. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 001 0053 iznomāšanu H.M.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 001 0053 zemes daļa 0.27 ha platībā tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā
http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014.gada 14.martā saņemts iesniegums no H. M., personas kods ***, dzīvojošs
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” kadastra numurs 4076 001 0053 zemi 0,27 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai. H. M. 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,
3.

iznomāt H. M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Priežpuri 1” kadastra numurs 4076 001 0053, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0053, daļu 0,27 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,

4.

noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajai zemei nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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5. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.8”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0119 iznomāšanu K.J.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.8” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0119, 0.05 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā
http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014.gada 10.martā saņemts iesniegums no K.J., personas kods ***, dzīvojošas
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.8” kadastra apzīmējums 4076 008
0119 zemi 0.05 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai. K.J. 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.J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 2.8” kadastra numurs 4076 008 0119, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0119, 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 zemei 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 (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.8” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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6. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.10”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0147 iznomāšanu R. P.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.10” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0147, 0.075 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā
http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014. gada 24. martā saņemts iesniegums no R.P., personas kods ***, dzīvojošas
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.10” kadastra apzīmējums 4076
008 0147 zemi lauksaimniecības produkcijas ražošanai. R. 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 R. P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.10” kadastra numurs 4076 008 0147, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0147, 0,075 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 zemei 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 (Kaucmindes pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.10” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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7. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 001 0053 iznomāšanu Ņ.K.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 001 0053, zemes vienības daļa 0.03 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas
zemes vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas
lapā http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014. gada 03. aprīlī saņemts iesniegums no Ņ. K., personas kods ***, dzīvojošas
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” kadastra apzīmējums 4076 001 0053 zemi
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ņ. 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 Ņ. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Priežpuri 1”, kadastra numurs 4076 001 0053, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0053, zemes daļu 0,03 ha platībā augļu dārza uzturēšanai 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 zemei nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2020

(prot.Nr.4., 8.p.)

8. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mazkapūnas” ar kadastra
numuru 40880040149, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040228, iznomāšanu B. P.
Rundāles novada domē 2014.gada 25.martā reģistrēts B.P., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Mazkapūnas” ar kadastra numuru 40880040149,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040228, 1.1 ha platībā lauksaimniecības produkcijas
ražošanai. Minēto zemesgabalu pirms tam nomāja B.P. sieva J.R. J. R. ***. B. P. faktiski turpina
apsaimniekot minēto zemesgabalu. Uz zemes vienību nav zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu. B. P. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz trīs hektāriem.
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 neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un
nomas maksas noteikšanu” 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt B. P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Mazkapūnas”, kadastra numurs 40880040149, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040228, 1,1 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 2% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (KapūnasUpmalnieki) un (Saulaine-Virsīte-Senči).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazkapūnas”, iznomājamā zemes gabala skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes

priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014
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Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2021

(prot.Nr.4., 9.p.)

9. Par darba grupas „Saimnieki” projekta „Latvijas nozīmes kultūras pieminekļa Rundāles pils
kalpu mājas („Baltās mājas”) apkārtnes labiekārtošana” pieteikumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles novada
domes nolikumu iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, Rundāles novada
neformālas iedzīvotāju grupas „Saimnieki” projekta „Latvijas Republikas nozīmes kultūras
pieminekļa Rundāles pils kalpu mājas („Baltās mājas”) apkārtnes labiekārtošana” pieteikumu un
projektu izvērtēšanas komisijas lēmumu
piešķirt 797,39 EUR projekta „Latvijas Republikas nozīmes kultūras pieminekļa Rundāles pils
kalpu mājas („Baltās mājas”) apkārtnes labiekārtošana” realizācijai.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2022

(prot.Nr.4., 10.p.)

10. Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada Jauniešu nevalstiskās organizācijas „Labirints”
projekta „Esi aktīvs” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles novada
domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju
darbībai”, biedrības „Labirints”, reģistrācijas numurs 40008214640, juridiskā adrese "Mārpuķītes",
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901, projekta pieteikumu un 2014.gada 8.aprīļa iesniegumu,
kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt EUR 460 Rundāles novada Jauniešu nevalstiskās organizācijas, biedrības „Labirints” projekta
„Esi aktīvs” realizācijai.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014
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Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2023

(prot.Nr.4., 11.p.)

11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.R.
Rundāles novada domē 2013.gada 12.decembrī reģistrēts I.R., personas kods *** (turpmāk tekstā Iesniedzējs) iesniegums, ar lūgumu noslēgt īres līgumu dzīvoklim Nr. ***, dzīvojamā mājā Burtnieku ielā
1, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā (turpmāk tekstā – Īpašums). I. R. deklarētā (no
26.08.2008.) un faktiskā dzīvesvieta ir ***.
Rundāles novada domē 2014.gada 17.janvārī reģistrēts A. R., personas kods ***, iesniegums, ar
atteikšanos no dzīvokļa Nr. ***, dzīvojamā mājā Burtnieku ielā 1, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā, īres (līgums noslēgts ar Viesturu pagasta padomi 14.10.2004.), sakarā ar to, ka viņa faktiskā
dzīvesvieta ir ***.
Saskaņā ar Rundāles novada domes grāmatvedības datiem, uz 2014.gada 26.martu Īpašumam ir komunālo
pakalpojumu parāds EUR 3513.15. Parāds sakrājies par laika posmu 2007.01.-2013.12. Šajā laikā
dzīvoklī dzīvoja A. R., S. R. un I. R. ģimenes.
Rundāles novada domē 2014.gada 17.janvārī reģistrēts A. R., iesniegums, ar lūgumu atļaut viņa Īpašuma
komunālo pakalpojumu parāda daļu, EUR 628.68, atļaut samaksāt pa daļām 3 gadu laikā.
Rundāles novada domē 2014.gada 17.janvārī reģistrēts S. R., personas kods ***, dzīvojošas ***,
iesniegums par vienošanās slēgšanu Īpašuma komunālo pakalpojumu parāda daļas EUR 2061.27
atmaksai. Vienošanās par parāda atmaksu noslēgta 2014.gada 24.februārī (Nr.3-19./14/4).
Rundāles novada domē 2014.gada 17.janvārī reģistrēts I. R., iesniegums, ar lūgumu atļaut viņas ģimenes
Īpašuma komunālo pakalpojumu parāda daļu, EUR 832.28, atļaut samaksāt 4 gadu laikā, summu sadalot
pa daļām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada dome nolemj,
1. izīrēt I.R., personas kods ***, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. ***, dzīvojamā mājā
Burtnieku ielā 1, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 88.5m2;
2. noteikt īres maksu EUR 0,31 par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2024

(prot.Nr.4., 12.p.)

12. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Tukšais laukums”, kadastra
apzīmējums 4096007010192, zemes daļas iznomāšanu A. M.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Tukšais laukums”, kadastra
apzīmējums 40960070192, kopplatība 0.9 ha, zemes daļa 0.44 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.
Rundāles novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 27.janvāra sēdē
(protokols Nr.3) izskatīts jautājums par A. M. lūgumu izpirkt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Tukšais laukums, kadastra numurs 40960070192 daļu 0.44 ha platībā. Nekustamo īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisija pieņēma lēmumu atteikt organizēt nekustamā īpašuma Tukšais laukums daļas
pārdošanu un ieteikt iesniedzējam pieteikties zemes nomai.
Rundāles novada domē 2014.gada 7.martā reģistrēts A, M,, personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu “Tukšais laukums”, ar kadastra apzīmējumu 40960070192,
0.44 ha platībā. A.M. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.punkta 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 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 4.2.1.4. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt A. M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Tukšais
laukums”, kadastra apzīmējums 40960070192, zemes daļu 0.44 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 lēmuma 1.punktā iznomātajai zemei nomas maksu 3% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma “Tukšais laukums” iznomājamās zemesgabala daļas skice uz 1 lapas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2025

(prot.Nr.4., 13.p.)

13. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bumburu lauks”, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, zemes 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 publiskas
personas 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 2014.gada 14.aprīli
lēmumu (prot.Nr.12), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bumburu lauks”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, 1.65 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bumburu lauks”, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā „Bumburu lauks”, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
24.04.2026

(prot.Nr.4., 14.p.)

14. Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2014.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2014.gada saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2014.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Par grozījumiem Rundāles novada
domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”
uz 23 lpp.
Rundāles novada domes
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
(prot.Nr.4., 15.p.)

15. Par projekta „Mobilā aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai” pieteikumu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”
Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 7.kārtas ietvaros.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5., 6.punktu un
15.panta pirmās daļas 5.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā ”Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju teritorijā”, Rundāles
novada dome nolemj,
1. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Mobilā aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu
nodrošināšanai” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai pasākuma 413
(„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā uz kopēju projekta īstenošanas
summu EUR 10 133,80, ko sastāda EUR 7200,00 ES ELFLA finansējums un EUR 2933,80
Rundāles novada domes budžeta finansējums;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzņemties visas saistības, kuras attiecas uz
projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes budžeta.
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16. Par projekta „Radoša darbnīca „Veidojam ar prieku”” pieteikumu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” Bauskas rajona lauku
partnerības atklātā konkursa 7.kārtas ietvaros.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5., 6.punktu un
15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 2009.gada
14.jūlija MK noteikumus Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku un zivsaimniecības attīstībai", Rundāles novada dome nolemj,
4. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Radoša darbnīca „Veidojam ar prieku”” ES
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai 413.pasākuma („Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”) 2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1.
rīcībā „Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana” ietvaros atklāta projektu
iesniegumu konkursā ar kopēju projekta īstenošanas summu EUR 9 680, kas sastāv no
EUR 7 200 ES ELFLA finansējuma un EUR 2 480 no Rundāles novada domes budžeta;
5. uzņemties visas saistības, kuras attiecas uz projekta īstenošanu, projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā;
6. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes budžeta
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17. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Ziediņi”, kadastra numurs ***,
atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, izveidojot divus jaunus
nekustamos īpašumus.
Rundāles novada domē 2014.gada 24.martā tika saņemts nekustamā īpašuma „Ziediņi” īpašnieces Z. S.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ziediņi”,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ***, *** ha platībā, un no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu ***, atdalot zemes gabalu aptuveni ***ha platībā, par ko 2014.gada 23.marta domes sēdē
pieņemts pozitīvs lēmums.
2014.gada 8.aprīlī saņemts jauns iesniegums no Z.S. ar lūgumu grozīt Rundāles novada domes
2014.gada 27.marta lēmumu nr.23 „Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Ziediņi”,
kadastra numurs ***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un atdalot no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes gabalu aptuveni 2,5 ha platībā, izveidojot divus jaunus
nekustamos īpašumus” un atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ziediņi”, kadastra numurs ***, atdalot
divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas
1.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 30.punktu, 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 „Ziediņi”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību ***ha, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***, ***ha
platībā, un ***, ***ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot divus
jaunus nekustamos īpašumus;

2.

piešķirt nosaukumu „Ozolzīles”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha
platībā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***;

3.

noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ozolzīles”,
***ha platībā;

4.

piešķirt nosaukumu „Ozolājs”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, ***ha
platībā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***;

5.

noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ozolājs”, ***
ha platībā;

6.

veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, to platības var tikt precizētas;

7. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes
2014.gada 27.marta lēmums Nr.23 „Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo
īpašumu „Ziediņi”, kadastra numurs ***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu *** un atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes gabalu
aptuveni *** ha platībā, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus”.
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18. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kadastra numuru 4076 004 0091 zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 27.marta protokola Nr.3 lēmumu Nr.18 „Par Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.
4076 004 0091, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
kadastra Nr. 4076 004 0091, zemes nomas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta nomas tiesību sākuma cena ir 3% no kadastrālās
vērtības. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 14.aprīlī notika minētā objekta nomas tiesību
izsole ar augšupejošu soli (viens solis 0,1%).
No Rundāles novada domes 2014.gada 24.marta izsoles protokola Nr.3 ir redzams, ka izsolē bija
pieteikušies divi pretendenti – SIA „Agrofrukt”, reģ.nr. ***, juridiskā adrese: ***, tās valdes locekļa, M.
R., personas kods *** personā un Ā. B. zemnieku saimniecība „Sējas”, reģ.nr. ***, juridiskā adrese: ***,
tās pilnvarotā pārstāvja, U. Š., personas kods *** personā, kura ir nosolījusi augstāko cenu 3,1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā par nekustamo īpašumu „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 004 0091, 11,57 ha platībā, zemes nomas tiesībām.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemes
gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu, Rundāles novada domes 2014.gada
14.aprīļa izsoles protokolu Nr.10 un Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 004 0091, zemes
nomas tiesību izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, kadastra
numurs 4076 004 0091 – Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 11,57 ha,
zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt Ā. B. zemnieku saimniecību
„Sējas” reģ.Nr. ***, juridiskā adrese ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 3,1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;

2.

uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot nomas līgumu starp Rundāles
novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu laikā nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Pielikumā 2014.gada 14.aprīļa Izsoles protokols Nr.10.
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.
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19. Par Rundāles novada pašvaldības īpašuma zemesgabala Rundāles pagasta „Rītausmas” ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 27.marta protokola Nr.3 lēmumu Nr.19 „Par Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Rītausmas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika
apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rītausmas”, zemes vienības 1,16 ha
platībā Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta nomas tiesību sākuma cena ir 3% no kadastrālās
vērtības. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 14.aprīlī notika minētā objekta nomas tiesību
izsole ar augšupejošu soli (viens solis 0,1%).
No Rundāles novada domes 2014.gada 14.aprīļa izsoles protokola Nr.11 ir redzams, ka izsolē bija
pieteicies viens pretendents - *** zemnieku saimniecība „AU Ievas” Reģ.nr. ***, juridiskā adrese: ***,
tās īpašnieka, A. U., personas kods *** personā, kura ir nosolījusi augstāko cenu 3,1% no kadastrālās
vērtības par zemesgabala Rundāles pagasta „Rītausmas” 1,16 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu4076
008 0300 zemes nomas tiesībām.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu, Rundāles novada
domes 2014.gada 14.aprīļa izsoles protokolu Nr.11 un Rundāles novada pašvaldības īpašuma
zemesgabala Rundāles pagasta „Rītausmas”, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 zemes nomas
tiesību izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala „Rītausmas”,
kadastra numurs 4076 008 0300 – Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību
1,16 ha, nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt *** zemnieku saimniecību
„AU Ievas”, reģ.nr. *** , juridiskā adrese: ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 3,1% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot nomas līgumu starp Rundāles
novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Pielikumā 2014.gada 14.aprīļa Izsoles protokols Nr.11.
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.
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20. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Kauļi”, kadastra numurs ***,
atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Mazsējas” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 7.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma „Kauļi” īpašnieka E.P.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, pilnvarotās personas I.P., personas kods ***, dzīvojošas ***, kas
darbojas uz 26.07.2011. pilnvaras *** pamata, iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Kauļi”, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 3,69 ha platībā, par nosaukuma
„Mazsējas” piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.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”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Kauļi”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību *** ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, ***ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Mazsējas”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha platībā,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, *** ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Mazsējas”, *** ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes

(paraksts)

Aivars Okmanis

Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 07.05.2014

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
24.04.2033

(prot.Nr.4., 21.p.)

21. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15.panta
piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Rundāles novada
domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2014.gada 14.aprīļa iesniegumu,
4. piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2014.gada 7.maija līdz 2014.gada
20.maijam (ieskaitot), par laika periodu no 2011.gada 23.jūlija līdz 2012.gada 22.janvārim;
5. piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas.
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22.
Par kredīta pieprasījumu Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.
2013.gada septembrī uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā” realizācija, kura ietvaros paredzēts uzlabot
ūdenssaimniecības infrastruktūru.
Projekta kopējās saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR
180 905,65 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), t.sk.:
TEP sagatavošanas izmaksas

EUR 3 976,22

Būvprojekta izstrādes izmaksas

EUR 4 684,52

Autoruzraudzības izmaksas

EUR 1 033,00

Būvuzraudzības izmaksas

EUR 2 420,00

Būvdarbu izmaksas

EUR 168 827,91

ERAF finansējums (85%):

EUR 127 070,99

Domes līdzfinansējums (15%):

EUR 53 834,66

Avansa maksājums:

EUR 68 944,26

Projekta īstenošanai nepieciešamais aizņēmuma apjoms:
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas EUR 180 905,65 – Avansa maksājums EUR 68 944,26
= EUR 111 961,39
Ņemot vērā iepriekš minēto un 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, 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 111 961,39 apmērā Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu
ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai ar Valsts kases noteikto aizņēmumu
procenta likmi, ar aizdevuma atmaksas termiņu 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma summa
atmaksājama ar 2017.gadu no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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