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2. Par telpu iznomāšanu Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā „Svitenes skola” Sandras Lapsas
Ārentes ģimenes ārsta praksei.
Ievērojot to, ka starp Rundāles novada domi un SIA „Kvēle” 2013.gada 18.februārī tika noslēgts Līgums Nr.1716./13/43 Par Pirmskolas izglītības iestādes ēkas Svitenē vienkāršoto renovāciju.
2010.gada 1.aprīlī starp Rundāles novada domi un Sadras Lapsas – Ārentu tika noslēgts Līgums Nr.107/2010 par
nedzīvojamo telpu Svitenes pagastmājā, Svitene, Svitenes pagastā, Rundāles novadā nomu.
Ievērojot to, ka pēc Pirmskolas izglītības iestādes ēkas Svitenē vienkāršotas renovācijas pašreiz iznomātās telpas
ir paredzēts turpmāk izmantot citām Rundāles novada pašvaldības vajadzībām, līdz ar to nepieciešams iznomāt
nomniekam citas telpas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu,
1. iznomāt Sandra Lapsai - Ārentei, personas kods ***, nedzīvojamās telpas 37,88m2 platībā
nekustamajā īpašumā „Svitenes pagastmāja”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads uz 5
gadiem;
2. noteikt nomas maksu lēmuma 1.punktā minētajām nedzīvojamām telpām LVL 0,42 par vienu
kvadrātmetru no kopējās nedzīvojamās telpas platības bez pievienotās vērtības nodokļa.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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3. Par telpu iznomāšanu Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā „Svitenes skola” IK „Svitenes
aptieka”.
Ievērojot to, ka starp Rundāles novada domi un SIA „Kvēle” 2013.gada 18.februārī tika noslēgts Līgums Nr.1716./13/43 Par Pirmskolas izglītības iestādes ēkas Svitenē vienkāršoto renovāciju, ar kuru ir plānots veikt arī
būvdarbus IK „Svitenes aptieka” iznomātajās telpās, kuras IK „Svitenes aptieka” būvdarbu laikā nevarēs
lietot, un nodrošinātu IK „Svitenes aptieka” aptiekas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, līdz ar to
2013.gada 15.martā starp Rundāles novada domi un IK „Svitenes aptieka” tika noslēgta Vienošanās Nr.176./13/1 par grozījumiem 2010.gada 1.aprīļa Līguma Nr.105/2010 par nedzīvojamo telpu Svitenes pagastmājā,
Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā nomu (turpmāk tekstā - Vienošanās).
Ar minēto Vienošanos IK „Svitenes aptieka” tika nodrošināta ar pagaidu nedzīvojamām telpām.
Būvdarbi Līgumā iznomātajās telpās ir pabeigti, līdz ar to nepieciešams noslēgt jaunu nedzīvojamo telpu
nomas līgumu, jo tiek mainīta platība un nomas maksa iznomātajām telpām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
3. iznomāt IK „Svitenes aptieka”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese: „Svitenes pagasta ēka”, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, LV-3917, nedzīvojamās telpas 25,2m2 platībā nekustamajā īpašumā
„Svitenes pagastmāja”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads uz 5 gadiem;
4. noteikt nomas maksu lēmuma 1.punktā minētajām nedzīvojamām telpām LVL 0,42 par vienu
kvadrātmetru no kopējās nedzīvojamās telpas platības bez pievienotās vērtības nodokļa.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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4. Par jauna nosaukuma „Saulaines mazdārziņš 2.3a” piešķiršanu un par platības precizēšanu
pašvaldībai piekritīgai Rundāles pagasta neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4076
008 0113.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.un 11.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā
apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam” un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas „NINO” teksta un grafiskās
daļas datiem, kurus pārbaudot konstatēta nosaukumu un platības neatbilstība Rundāles novada domei
piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0113, Rundāles novada dome nolemj,
1. piešķirt jaunu nosaukumu „Saulaines mazdārziņš 2.3a” pašvaldībai piekritīgai Rundāles pagasta
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0113;
2. apstiprināt pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš
2.3a, kadastra numurs 4076 008 0113 projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0113 platību no 0.05 ha uz 0.04 ha.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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5. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.3a” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0113 iznomāšanu V.I.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.3a”, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0113, 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 V. I., personas kods ***, dzīvojoša ***, ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 2.3a, kadastra numurs 4076 008 0113, zemi
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. V. I. 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, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.515. „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 2012. gada 26. jūlija Rundāles
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles
novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktiem,
1. iznomāt V.I., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš
2.3a, kadastra numurs 4076 008 0113, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0113, 0,04 ha
platībā, 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 gadā 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 2.3a, zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes

priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada domes
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6. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” ar kadastra
numuru 40880040282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040365 iznomāšanu B. B.
Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, kadastra numurs
40880040282, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40880040365, 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. Svitenes pagasta pārvaldes ēkā brīvo nomas zemju sarakstā no
02.augusta „Rundāles novada ziņās” jūlija mēneša izdevumā.
Rundāles novada domē 2013.gada 12.augustā saņemts iesniegums no B. B., personas kods ***, dzīvojošas ***,
ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, kadastra numurs 40880040282, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 40880040365, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. B. B. 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,
1. iznomāt B.B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņš”, kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40880040365, 0,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz vienu gadu ar nosacījumu,
ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880040365 skice uz 1 lapas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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7. Par jauna nosaukuma „Ciršu lauks” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Cirši pašvaldība” ar kadastra numuru 408800400047.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.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
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas „NINO” teksta daļas datiem, kurus
pārbaudot konstatēts, ka ir nekorekts nosaukums Rundāles novada domei piekritīgam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 40880040047, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
408800400178, 0,7 ha platībā,
piešķirt jaunu nosaukumu „Ciršu lauks” pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Cirši pašvaldība” ar kadastra numuru 40880040047.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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8. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Ciršu lauks” ar kadastra numuru
40880040047 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0178 iznomāšanu ***.
Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „ Cirši pašvaldība”, kadastra numurs
40880040047, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40880040178, 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. Svitenes pagasta pārvaldes ēkā brīvo nomas zemju sarakstā no
02.augusta, „Rundāles novada ziņās” jūlija mēneša izdevumā.
Rundāles novada domē 2013.gada 06. augustā saņemts iesniegums no zemnieku saimniecības ***, reģistrācijas
Nr. ***, juridiskā adrese ***, īpašnieka E. B., personas kods ***, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 40880040178, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. *** kopējā apsaimniekojamā
zemes platība Rundāles novadā ir virs 10,0 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,
1. iznomāt zemnieku saimniecībai ***, reģ.Nr. ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Cirši lauks”, kadastra numurs 40880040047, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040178, 0,7 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 zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
Pielikumā nekustamā īpašuma „Ciršu lauks” ar kadastra apzīmējumu 40880040178, zemes vienības skice uz
1 lapas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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Rundāles novadā, 03.12.2013
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9. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Kastaņi” ar kadastra numuru *** atdalot
vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra
likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2. un 12.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
Kastaņi, kadastra numurs ***, īpašnieka A. S., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 16.augusta
iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kastaņi, kadastra numurs *** vienu zemes
vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** un piešķirt jaunu nosaukumu „Dzilnīši” atdalāmajai
zemes vienībai,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Kastaņi”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 6,51 ha, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** ar kopējo platību
3,6 ha, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Dzilnīši”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 3,6 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Dzilnīši”, 3,6 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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10. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Jaunskolnieki” ar kadastra numuru ***
atdalot vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, par jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra
likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2. un 12.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Jaunskolnieki”, kadastra numurs ***, īpašnieces A. L., personas kods
***, dzīvojoša ***, 2013.gada 12.augusta iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Jaunskolnieki”, kadastra numurs *** vienu zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ***
un piešķirt jaunu nosaukumu „Mežmalītes” atdalāmajai zemes vienībai,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jaunskolnieki”, kadastra numurs ***,
ar kopējo platību 3,3 ha, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** ar kopējo
platību 2,6 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Mežmalītes”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 2,6 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Mežmalītes”, 2,6 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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11. Par nekustamā īpašuma „Maiņas” ar kadastra numuru *** Rundāles pagasta, Rundāles novadā
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķa apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
atdalāmajam zemes gabalam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
Rundāles novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma
Nr.15 „Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Maiņas”, kadastra numurs ***,
izstrādājot zemes ierīcības projektu”, Zemes ierīcības projekta „Darba uzdevumu” nekustamajam
īpašumam “Maiņas”, kadastra numurs ***, un SIA „Latvijasmernieks.lv” iesniegto iesniegumu, ar
lūgumu apstiprināt sertificēta mērnieka Nadeždas Sedjukevičas, sertifikāts zemes ierīcības darbu
veikšanai Nr.AA000000092, izstrādāto Zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma „Maiņas”,
Rundāles novada Rundāles pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***,
1.
2.
3.

apstiprināt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Maiņas”, kadastra numurs ***, zemes
ierīcības projektu,
piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr.2 nosaukumu „Areji”,
apstiprināt lēmuma 2.punktā minētajai projektētajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013
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12. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 10” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0334 iznomāšanu V. G.
Rundāles novada domē 2013.gada 24.jūlijā saņemts iesniegums no V. G., personas kods ***, dzīvojoša ***, ar
lūgumu iznomāt *** J. A. nomā bijušo nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 10”, kadastra numurs 4076 008
0334, zemi, V.G. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha. Faktiski apbūvēta,
bet nav datu par ēku, ja iznomā apbūvētu zemes vienību, tad piemērojama nomas maksa 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.2 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”,
1. iznomāt V. G., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu apbūvētu Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines garāža 10”, kadastra numurs 4076 008 0334, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0334, 0,0055 ha platībā garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa
beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
2. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 10”, zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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13. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.6, „Par Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Laukavilki”, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
projektēto zemes vienību pievienošanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Vilki”, kadastra
numurs ***, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām” un par Rundāles
novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmuma Nr.10 (prot.Nr.9) atcelšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2013.gada 15.marta
Pirkuma līgumu, reģistra Nr.785, 2013. gada 13.maija vienošanās par 2013.gada 15.marta Pirkuma
līgumu grozījumiem, 2013.gada 31.jūlija atcēlēja līgumu un 2013.gada 31.jūlija Pirkuma līgumu un ***,
reģistrācijas numurs ***, īpašnieces M. C., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 31.jūlija
iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Pelēči” atdalāmajam nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru ***, Rundāles novada dome nolemj,
1. atcelt Rundāles novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.10., protokols Nr.9, „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.6 „Par Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Laukavilki”, ar kadastra numuru ***, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, projektēto zemes vienību pievienošanu Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Vilki”, ar kadastra numuru ***, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
projektētajām zemes vienībām”,
2. veikt Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.6 „Par Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Laukavilki”, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, projektēto
zemes vienību pievienošanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Vilki”, kadastra numurs
***, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām” šādus grozījumus:
2.1. izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kadastra numurs ***, kas sastāv no projektētās neapbūvētās
zemes vienības Nr.1., 5,6 ha platībā un izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu
nosaukumu Pelēči.”
Rundāles novada domes
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14. Par pašvaldības būves „Pagastmāja” Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā galvenā lietošanas
veida maiņu.
Saskaņā ar Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu Nr.40880040490001-01 pašvaldības būvei „Pagastmāja”
Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā ar kadastra apzīmējumu 4088004 0490001, nosaukums:
Pagastmāja, adrese: Pagastmāja, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads galvenais lietošanas veids ir
noteikts 1220 Biroju ēkas.
Galveno lietošanas veidu un telpas grupas lietošanas veidus nosaka saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”.
Realizējot projektu „Pirmskolas izglītības iestādes ēkas vienkāršotā renovācija” ir izstrādāts tehniskais projekts,
kurā, tai skaitā, ir atrunāta būves galvenā lietošanas veida maiņa uz 1263 Skolas, universitātes un zinātniskai
pētniecībai paredzētas ēkas.
Pēc projekta realizācijas saskaņā ar projekta risinājumiem renovējamā būvē tiks izveidotas sekojošas telpu
grupas:


pirmskolas izglītības iestādes telpas un Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes pamatskolas
telpas - izglītības iestāžu telpu grupas lietošanas veids;



ārsta prakses, zobārsta - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku telpu grupas lietošanas veids;



aptiekas - vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku telpu grupas lietošanas veids.

Izvērtējot būves galveno lietošanas veidu, nosaka kopējās platības procentuālo sadalījumu pa atsevišķiem
lietošanas veidiem:
Izmantošanas veids

Procentos no kopējās
izmantojamās platības

Klase
pēc CC

Pirmskolas un pamata izglītības iestāžu telpas

86

1263

Ārsta pieņemamās telpas

11

1264

Aptieka

3

1230

Saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju
klasifikāciju” un noteikumu pielikumu telpu grupa renovējamai būvei nosakāms galvenais lietošanas veids
1263 Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas, kas ir attiecināms uz izglītības iestāžu
telpu grupu, t.sk. pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas (mazbērnu novietnes, bērnudārzi,
pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas,

arodskolas u.tml.), augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas; zinātniskās pētniecības laboratorijas,
tālākizglītības iestādes, meteoroloģiskās stacijas, observatorijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”,
mainīt pašvaldības būvei „Pagastmāja” Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā galvenā lietošanas
veidu no 1220 Biroja ēkas uz 1263 Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas.
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Par Rundāles novada Sociālā dienesta nolikumu “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
apstiprināt Sociālā dienesta nolikumu “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”.
Pielikumā Sociālā dienesta nolikums “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā” uz 3 (trīs) lapām.
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16. Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 “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.6 „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.6 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam” uz 11 lpp.
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17. Par priekšsēdētāja komandējumu dalībai forumā Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu
programmas projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku
apvidos” ietvaros.
2013.gada 7.augustā Rundāles novada domē saņemta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2013.gada
6.augusta vēstule Nr.0820131870/A1181 „Par Aivara Okmaņa līdzdalību forumā Igaunijas - Latvijas Krievijas pārrobežu programmas projekta ietvaros”, kurā LPS lūdz rast iespēju komandēt Rundāles novada
domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani uz Sanktpēterburgu (Krievija) 2013.gada 27.-29.augustā, lai piedalītos
forumā Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu programmas projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar
mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” ietvaros.
Minētajā vēstulē norādīts, ka komandējuma dienas nauda, transporta un nakšņošanas izdevumi tiks segti no
projekta līdzekļiem. LPS lūdz rast iespēju pašvaldībai segt ar vīzas izgatavošanu saistītos izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai forumā Igaunijas Latvijas - Krievijas pārrobežu programmas projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar
mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” ietvaros, 2013.gada 27.-29.augustā
Sanktpēterburgā (Krievijā),
2. segt ar vīzas izgatavošanu saistītos izdevumus.
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18. 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 2013.gada 15.augusta iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas, par laika periodu no 2011.gada 23.janvāra līdz
2011.gada 22.jūlijam, sākot ar 2013.gada 9.septembri līdz 2013.gada 22.septembrim (ieskaitot).
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19. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Zvaniņu lauks” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0559 daļas iznomāšanu V. L.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Zvaniņu lauks”, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0559, 2013.gada 22.jūlijā tika izsludināts 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 ziņās nav publicēts.
Rundāles novada domē 2013.gada 26.jūlijā saņemts iesniegums no V. L., personas kods ***, dzīvojošas ***, ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Zvaniņu lauks”, kadastra numurs 4076 003 0559, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai. V. L. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10,0 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,
1. iznomāt V.L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Zvaniņu lauks”, kadastra numurs 4076 003 0559, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0559, daļu 0.78 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 3.0% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Zvaniņu lauks” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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20. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.12” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0102 iznomāšanu I. B.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma Saulaines mazdārziņš 1.12, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0102, 2013. gada 22. jūlijā 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 16.jūlijā saņemts
iesniegums no I. B., personas kods ***, dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma Saulaines
mazdārziņš 1.12, kadastra numurs 4076 008 0102, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. I. B. 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,
1. iznomāt I.B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Saulaines mazdārziņš 1.12, kadastra numurs 4076 008 0102, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0102, 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,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 1.12, zemes vienības skice uz 1 lapas.
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21. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0594 daļas iznomāšanu J. Č.
Rundāles novada domē 2013.gada 02.augustā, saņemts iesniegums no J. Č., personas kods ***, dzīvojošas ***,
ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137”, kadastra numurs 4076 003 0594, zemes vienību
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. J. Č. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir 1.03,0 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam”, Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt J.Č., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Pilsrundāle 137, kadastra numurs 4076 003 0436, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0594, zemes daļu 0.03 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu gadu ar nosacījumu,
ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 2.0% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137”, zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013

(paraksts)

Inta Klīve

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
29.08.2033

(prot.Nr.11., 22.p.)

22. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Vaski”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0343 un Mazstrautiņi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002
0057 iznomāšanu A. O.
Rundāles novada domē 2013. gada 16. augustā saņemts iesniegums no A. O., personas kods ***, dzīvojoša ***,
ar lūgumu iznomāt *** A. O. nomā bijušo nekustamā īpašuma „Vaski”, kadastra numurs 4076 003 0343,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0343 un „Mazstrautiņi”, kadastra numurs 4076 002 0057,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. A. O. 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 A.O., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Vaski”, kadastra numurs 4076 003 0343, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0343,
0,22 ha platībā un „Mazstrautiņi”, kadastra numurs 4076 002 0057, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 002 0057 zemes daļu 0.7 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu gadu
ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajām zemes vienībām nomas maksu 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0343:
1. Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Jātnieku
iela);
2. Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Dārza
iela).
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0057:
1. Ceļa servitūts;

2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā
arī lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20kV.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Vaski” un „Mazstrautiņi” zemes vienību skices uz 2 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013

(paraksts)

Inta Klīve

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
29.08.2034

(prot.Nr.11., 23.p.)

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā no ***
Ņemot vērā, ka *** reģistrācijas numurs *** nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu *** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***),
Rundāles pagasts, Rundāles novads, Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka *** nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no likuma
"Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada 31.janvārī maksāšanas
paziņojums Nr.13-640 par nekustamo īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada 07.februārī un kļuva neapstrīdams
2013.gada 07.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu, 2013.gada 5.jūnijā Rundāles novada dome ir izdevusi
brīdinājumu Nr.3-19./13/45_1, kurā piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
2013.gada 26.jūnijam.
*** minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Uz 2013.gada 27.augustu *** nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam par zemi un
ēkām kopā sastāda Ls 1772.43 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi lati un 43 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 1477.14 un nokavējuma nauda Ls 295.29.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības
apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta
11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR Administratīvā procesa likuma 358.panta
otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un
367.pantu, Rundāles novada dome nolemj,
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no ***, reģistrācijas numurs ***, izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1772.43 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi lati un 43 santīmi),
tai skaitā pamatparāds Ls 1477.14 un nokavējuma nauda Ls 295.29;

2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā
akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par
izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013

(paraksts)

Inta Klīve

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
29.08.2035

(prot.Nr.11., 24.p.)

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā no ***.
Ņemot vērā, ka ***, personas kods ***, nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu *** (kadastra Nr. ***), „*** (kadastra Nr. ***), „*** (kadastra Nr. ***),
*** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***), „*** (kadastra
Nr. ***), Rundāles pagasts, Rundāles novads, Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības
budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka A. K. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no
likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada 31.janvārī maksāšanas
paziņojums Nr.13-272 par nekustamo īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada 07.februārī un kļuva neapstrīdams
2013.gada 07.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2013.gada 05.jūnijā Rundāles novada dome ir izdevusi
brīdinājumu Nr.3-19./13/45, kurā piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
2012.gada 26.jūnijam.
A. K. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013.gada 27.augustu A. K. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam par zemi un
ēkām kopā sastāda Ls 9993.45 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs lati un 45 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 7849.71 un nokavējuma nauda Ls 2143.74.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības
apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta
11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR Administratīvā procesa likuma 358.panta
otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un
367.pantu, Rundāles novada dome nolemj,

1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no A.K., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 9993.45 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs lati un 45 santīmi), tai skaitā
pamatparāds Ls 7849.71 un nokavējuma nauda Ls 2143.74;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā
akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par
izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 03.12.2013

(paraksts)

Inta Klīve
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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
29.08.2036

(prot.Nr.11., 25.p.)

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā no A.K.
Ņemot vērā, ka A. K. (***) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par
nekustamo īpašumu *** (kadastra Nr. ***), *** (kadastra Nr. ***), Rundāles pagasts, Rundāles novads,
Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka A. K. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no
likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada 31.janvārī maksāšanas
paziņojums Nr.13-848 par nekustamo īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada 07.februārī un kļuva neapstrīdams
2013.gada 07.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2013.gada 05.jūnijā Rundāles novada dome ir izdevusi
brīdinājumu Nr.3-19./13/44, kurā norādīts, ka piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi
līdz 2013.gada 26.jūnijam.
A.K. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013.gada 27.augustu A. K. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam par zemi un
ēkām kopā sastāda Ls 2021.90 (divi tūkstoši divdesmit viens lats un 90 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls
1635.32 un nokavējuma nauda Ls 386.58.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu ir noteikts, ka nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi
LR Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības
apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta
11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR Administratīvā procesa likuma 358.panta
otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un
367.pantu, Rundāles novada dome,
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no A. K., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 2021.90 (divi tūkstoši divdesmit viens lats un 90 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls
1635.32 un nokavējuma nauda Ls 386.58;

2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā
akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par
izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kartībā no A. G.
Ņemot vērā, ka A.G., personas kods ***, nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu *** Rundāles pagasts, Rundāles novads (kadastra Nr. ***), Rundāles
novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka A. G. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no
likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2013.gada 31.janvārī maksāšanas
paziņojums Nr.13-769 par nekustamo īpašumu, kas stājās spēkā 2013.gada 07.februārī un kļuva neapstrīdams
2013.gada 07.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2013.gada 05.jūnijā Rundāles novada dome ir izdevusi
brīdinājumu Nr.3-19./13/46, kurā tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
2013.gada 26.jūnijam.
A.G. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis.
Uz 2013.gada 27.augustu A. G. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam par zemi un
ēkām kopā sastāda Ls 2410.00 (divi tūkstoši četri simti desmit lati), tai skaitā pamatparāds Ls 1738.96 un
nokavējuma nauda Ls 671.04.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi LR
Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības
apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta
11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR Administratīvā procesa likuma 358.panta
otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366. un
367.pantu, Rundāles novada dome nolemj,
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no A. G., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 2410.00 (divi tūkstoši četri simti desmit lati), tai skaitā pamatparāds Ls 1738.96 un
nokavējuma nauda Ls 671.04;

2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti
Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad
privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma darbību.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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27. Par dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Rundāles novada domes
2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības
noteikumi” 6.punktu,
1.

izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Sēļi”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novadā ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0359 003 ar kopējo platību 71,6m2, rīkojot nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar
augšupejošu soli;

2.

apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumus;

3. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai publicēt sludinājumu par lēmuma 1.punktā
nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, ievietojot informāciju Rundāles
novada domes mājas lapā internetā un Rundāles novada pašvaldības informācijas stendiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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Kancelejas vadītāja
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28. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas
centram”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija
noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti
„Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013.gada 27.jūnijā un dod tiesības pašvaldībai
nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes
īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās
infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās
infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā),
1. nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko
sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai:
1.1.Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Svitenē, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, LV-3917, telpas 1/3 domājamo daļu.
2. noslēgt Telpas lietošanas līgumu, saskaņā ar pielikumu, uz termiņu līdz 2035.gada 31.augustam
ieskaitot;
3. noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes/telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc
to abpusējas parakstīšanas.
Pielikumā Telpas lietošanas līguma projekts.
Rundāles novada domes
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29. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumā Nr.9 „Rundāles novada domes
2009.gada saistošie noteikumi Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
apstiprināt grozījumus Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada
pašvaldības nolikums” uz 2 lpp.
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30. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Kurši” Rundāles pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.13 „Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā (turpmāk tekstā - Īpašums) izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 1.6.punktā tika noteikts, ka objekta nosacītā cena ir LVL 7800. Ievērojot Noteikumos noteikto
kārtību, 2013.gada 5.augustā notika Īpašuma izsole ar augšupejošu soli (viens solis Ls 50).
No Rundāles novada domes 2013.gada 5.augusta izsoles protokola Nr.5 ir redzams, ka izsolē bija pieteicies
viens pretendents A. Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, kura ar visaugstāk nosolīto cenu LVL
7850 ir nosolījusi par Īpašumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Rundāles novada
domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.13 „Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma –
trīsistabu dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2013.gada 5.augusta izsoles protokolu Nr.5 un
Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma –dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome
nolemj,
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0358 001 016, 71,6 m2 platībā, izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt
A.Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu LVL
7850 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati).
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot pirkuma līgumu starp Rundāles
novada domi un izsoles uzvarētāju A. Č., personas kods ***, Rundāles novadā 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 5.augusta Izsoles protokols Nr.5 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.
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31. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala Rundāles pagastā „Mazrundāle 2”, ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.15 „Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Mazrundāle 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 nomas tiesību
izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu
Rundāles pagasta „Mazrundāle 2”, ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 zemes nomas izsoles noteikumi
(turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsoles sākuma cena ir 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā, kas uz
2013.gada 1.janvāri, kas sastāda LVL 121,80 (viens simts divdesmit viens lats un 80 santīmi), ko veido Objekta
kadastrālā vērtība LVL 4060 (četri tūkstoši sešdesmit lati). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada
19.augustā notika Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazrundāle 2” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0494 nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli (viens solis 0,1 % no zemes kadastrālās
vērtības).
No Rundāles novada domes 2013.gada 19.augusta izsoles protokola Nr.5 ir redzams, ka izsolē bija pieteicies
viens pretendents Bauskas rajona Rundāles pagasta zemnieku saimniecība ***, reģ.Nr.***, juridiskā adrese:
***, tās īpašnieka A. D., personas kods ***, personā, kurš par izsoles Objektu ar 3,1% no zemes kadastrālās
vērtības (kas uz 2013.gada 1.janvāri ir LVL 121,80) ir nosolījis augstāko cenu LVL 125,86 par nomas tiesībām
uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazrundāle 2” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 ar kopējo platību 4,6ha.
Pamatojoties uz 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
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, Rundāles novada domes 2013.gada
25.jūlija lēmumu Nr.15 „Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazrundāle
2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, Rundāles novada domes 2013.gada 19.augusta izsoles protokolu Nr.5 un Rundāles
novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Rundāles pagasta „Mazrundāle 2”, ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0494 zemes nomas izsoles noteikumiem,
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Rundāles pagasta
„Mazrundāle 2”, ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 zemes nomas tiesību izsoles rezultātus
– par uzvarētāju atzīt Bauskas rajona ***, reģ.Nr. ***, juridiskā adrese: ***, tās īpašnieka A.
D. personā, kurš par izsoles objektu ar 3,1% no zemes kadastrālās vērtības (kas uz 2013.gada

1.janvāri ir LVL 121,80) ir nosolījis augstāko cenu LVL 125,86 (viens simts divdesmit pieci lati
un 86 santīmi).
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot Nekustamā īpašuma nomas
līgumu starp Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 20
(divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 19.augusta Izsoles protokols Nr.6.
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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priekšsēdētāja vietniece
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32. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs” ar kadastra numuru 4076 003
0354 papildus zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0354.
Nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs”, kadastra numurs 4076 003 0354, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0354 daļa, 2,2 ha platībā, tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām audzēti puķu,
krūmu un koku stādi, kā arī pļauts zālājs.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Rundāles pils muzeja, reģ.nr. 90000045601,
Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 2013.gada 20.augusta iesniegumu par
papildus lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0354, Rundāles
novada dome nolemj,
noteikt papildus zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs”,
kadastra numurs 4076 003 0354, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0354, 2,2 ha
platībā.
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33. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Šābļi”, kadastra numurs ***, atdalot
vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
par jaunas nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra
likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2. un 12.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Šābļi, kadastra numurs ***, īpašnieku ***, personas kods ***, dzīvojošas ***, A.Š., personas kods ***,
dzīvojoša ***, I.Š., personas kods ***, dzīvojošas ***, K. Š., personas kods ***,dzīvojoša ***, L. Š.,
personas kods ***,dzīvojošas *** un D.Š., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 17.jūlija
iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Šābļi, kadastra numurs *** vienu zemes
vienību 7,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** un nosaukuma „Lusti” piešķiršanu, Rundāles novada
dome nolemj,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Šābļi, kadastra numurs ***, 16,4 ha
kopplatībā, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** ar kopējo platību 7,3
ha, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Lusti” 1.punktā minētajam jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 7,3 ha platībā.
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34. Par dalību projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 5. un 6. punktu un 15.panta pirmās daļas
2., 10. un 19.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā
nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas
partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu
kontrole”, Rundāles novada dome nolemj,
1. piedalīties 5. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. - 2013.gadam pirmās prioritātes „Reģionāla sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas
veicināšana” 2. atbalsta virziena „Pierobežas reģiona iekšējās un ārējās pieejas uzlabošana”
ietvaros Zemgales plānošanas reģiona projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas
saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kas sastāv no 85% ERAF finansējuma, 5% Latvijas
valsts finansējuma un 10% Rundāles novada domes finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
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35. Par dalību projektā „Sasniedzamības kvalitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas
reģionā”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 5. un 6. punktu un 15.panta pirmās daļas
2., 10. un 19.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā
nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas
partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu
kontrole”, Rundāles novada dome nolemj,
1. piedalīties 5. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. - 2013.gadam pirmās prioritātes „Reģionāla sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas
veicināšana” 2. atbalsta virziena „Pierobežas reģiona iekšējās un ārējās pieejas uzlabošana”
ietvaros Pakrojas pašvaldības projektā „Sasniedzamības kvalitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģionā”;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, pēc līguma parakstīšanas, uzņemties visas
saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kas sastāv no 85% ERAF finansējuma, 5% Latvijas
valsts finansējuma un 10% Rundāles novada domes finansējuma;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgu procentu likmi.
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36. Par Rundāles novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas locekļa ievēlēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
ievēlēt Rundāles novada pašvaldības pastāvīgajā Finanšu komitejā locekli Intu Klīvi.
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37. Par Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas dzēšanu.
Saskaņā ar Rundāles novada domes Attīstības nodaļas sniegto informāciju Rundāles novada pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas ir LVL 773,96 apmērā,
kuras ir dzēšamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 3.punktu ir noteikts, ka fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa
nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas. Ievērojot minēto tiesību normu, Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas LVL 743,57 apmērā ir dzēšamas saskaņā ar lēmuma
pievienoto 2.pielikumu.
Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta sestajā prim daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestā prim daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 10 latiem.
Ievērojot minētās tiesību normas, Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas LVL 30,39 apmērā ir dzēšamas saskaņā ar lēmuma pievienoto 1.pielikumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. un 5.punktu, un trešo daļu,
26.panta sesto prim daļu,
1. dzēst Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas LVL 30,39 (trīsdesmit lati un 39 santīmi), kura kopsumma nav lielāka par
10 latiem, jo triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu;
2. dzēst Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas LVL 743,57 (septiņi simti četrdesmit trīs lati un 57 santīmi) fiziskajām
(mirušajām) personām – nodokļu makstātājiem – kuriem nav mantinieku un nav iespējams

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas saskaņā ar
lēmuma 2.pielikumu.
Pielikumā:
1. Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas parāda kopsumma, kura nav lielāka par 10 latiem ja triju gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
uz 1 lapas;
2. Fiziskās personas - nodokļu maksātāji, kuri ir miruši un no to mantiniekiem nav iespējams iedzīt
nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas uz 1 lapas.
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