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2.

(prot.Nr.2., 2.p.)

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Vakarvējš”.

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 „Rundāles novada Viesturu pagasta apvienības
„Vakarvējš”, Reģ.Nr.40008170628, juridiskā adrese Skolas iela 1, Viesturi, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, projekta pieteikumu un 2014.gada 10.februāra iesniegumu, kurā lūdz
izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai, Rundāles novada dome
nolemj:
piešķirt 426 EUR Sabiedriskās organizācijas biedrības Rundāles novada Viesturu pagasta
apvienības „Vakarvējš” projekta „Senioru pilnvērtīgai dzīvei” realizācijai.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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3.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas”, ar
kadastra apzīmējumu 40960070099, zemes vienības daļas, ar kadastra apzīmējumu
40960070100, iznomāšanu S.N.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 40960070100, tika izsludināta kā brīva, informāciju izvietojot uz
sludinājumu dēļiem Rundāles novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pagasta pārvalžu ēkās.
Rundāles novada domē 2014.gada 20.janvārī tika reģistrēts S.N., dzīvojošas ***, iesniegums, ar
lūgumu iznomāt zemesgabalu „Bērsteles pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100, 1.56 ha
platībā. S. N. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 3 ha. Par nekustamā
īpašuma „Bērsteles pļavas” iznomājamo zemes vienības daļu nav NĪN un zemes nomas maksas
parāda.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.punkta pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 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 4.2.1.3. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1.

iznomāt S.N., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Bērsteles
pļavas”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra apzīmējums 4096 007 0099, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100, daļu, 1,56 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 2,5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā;

3.

noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumu - Svitenes upes aizsargjoslas teritorija lauku
apvidos.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” iznomājamā zemesgabala skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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4.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 2” ar
kadastra apzīmējumu 40960040214 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu
40960040214 iznomāšanu D.I.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 2” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 40960040214 tika izsludināta kā brīva, informāciju izvietojot uz sludinājumu
dēļiem Rundāles novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pagasta pārvalžu ēkās, kā arī Rundāles
novada mājas lapā.
Rundāles novada domē 2014.gada 10.februārī reģistrēts D.I., dzīvojošas ***, iesniegums, ar
pieteikšanos uz zemes vienības „Jaunā māja 2”, ar kadastra apzīmējumu 40960040214, 0.48 ha
platībā nomu. D.I. apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10 ha. Par nekustamā
īpašuma „Jaunā māja 2” iznomājamo zemes vienības daļu NĪN parāda nav.
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” 2.1. un 4.2.1.3. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt D.I., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Jaunā
māja 2”, kadastra apzīmējums 40960040214, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960040214, 0,48 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 iznomātajam zemes gabalam nomas maksu 3% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;

3. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem (Širvi Viesturi);
2. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Jaunā māja 2” iznomājamā zemesgabala skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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5.

(prot.Nr.2., 5.p.)

Par likvidētās SIA „Svitenes ūdens” pamatlīdzekļu un debitoru saistību pārņemšanu.

Ar Rundāles novada domes 2009.gada 18.augusta lēmumu Nr.7 „Par SIA „Svitenes ūdens”
likvidāciju” tika nolemts likvidēt SIA „Svitenes ūdens”, reģ.Nr.4360301158.
Ar Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 18.decembra lēmumu Nr.8.16/L-34939 „Par SIA „Svitenes
ūdens” izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra”
SIA „Svitenes ūdens” tika izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.
Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Bauskas reģionālās
nodaļas 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.12-10/188838, SIA „Svitenes ūdens” tika izslēgta no
komercreģistra un atzīta par nederīgu tās reģistrācijas apliecība. Minētais lēmums stājās spēkā
2013.gada 19.decembrī.
SIA „Svitenes ūdens” likvidācijas rezultātā, Rundāles novada domei kā kapitālsabiedrības
īpašniecei ir jāpārņem atlikušie pamatlīdzekļi un debitoru saistības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. pārņemt likvidētās SIA „Svitenes ūdens”, reģ.Nr.4360301158 pamatlīdzekļus un
debitoru saistības saskaņā ar lēmuma pievienoto pielikumu;
2. izveidot Pamatlīdzekļu un debitoru saistību pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1.1. Domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve;
2.1.2. Izpilddirektors Aigars Sietiņš;
2.1.3. Finanšu un investīciju nodaļas vadītāja Marija Teišerska;
2.1.4. Juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs;
2.1.5. Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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6.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
ciemats 7” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0569 iznomāšanu D. K.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Pilsrundāles ciemats
7”zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0569, 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 04.februārī saņemts iesniegums no D.K., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra numurs
4076 003 0569 zemi, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. D. K. kopējā apsaimniekojamā
zemes platība Rundāles novadā ir 3.0 ha līdz 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, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt D. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra numurs 4076 003 0569, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0569, daļu 1,0666 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 iznomātajam zemes gabalam nomas maksu 2.5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumu:

1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 7”zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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7.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji” zemes vienības
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0060, izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" 10.pantu Rundāles novada domes
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 17.februāra lēmumu
(prot.Nr.6, 1.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0060 – zemes vienību „Kalvji”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, ar kopējo platību 3,72 ha atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji” zemes vienības,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0060, izsoles
noteikumus,
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt izsoli atbilstoši
izsoles Noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības piekritīga nekustamā īpašuma „Kalvji” zemes
vienības, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0060, izsoles
noteikumi uz 9 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014

(paraksts)
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8.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības divdzīvokļu dzīvojamās mājas „Punslavas
2” dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma „Par
valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,
1. nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 0,1236 ha ar kadastra apzīmējumu 4076
001 0041, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rundāles novada Rundāles pagasta
„Punslavas 2” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
2. noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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9.
Par atļauju sadalīt *** nekustamo īpašumu „Rožlejas” ar kadastra numuru ***
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Rundāles novada domē 2014.gada 11.februārī saņemts *** nekustamā īpašuma „Rožlejas”,
kadastra numurs ***, īpašnieka A. F., personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu
atļaut atdalīt no *** nekustamā īpašuma „Rožlejas” zemes gabalu aptuveni 0,8 ha platībā.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Zemes
izmantošanas un apbūves noteikumu V. nodaļas „Noteikumi atļautajai izmantošanai un apbūvei
atsevišķiem zemes lietošanas veidiem lauku teritorijā” 5.1. sadaļu „Lauku zemes (L)”, ***
nekustamā īpašuma “Rožlejas”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** lielākā daļa, kā arī atdalāmais zemes gabals uz, kura atrodas ēkas un būves, atrodas Lauku
zemju (L) teritorijās un saskaņā ar 327.1.punktu jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība
ir noteikta 2 ha, bet atļauta esošas vai bijušās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana. Saskaņā ar ***
nekustamā īpašuma „Rožlejas”, kadastra numurs ***, Zemes robežu plānu ir redzams, ka viensētai
ir nodrošināta piekļūšana.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.pantu, Rundāles novada domes 2012.gada
26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1.

atļaut sadalīt *** nekustamo īpašumu „Rožlejas”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 10.2 ha, atdalot zemes gabalu aptuveni 9.4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības
projektu;

2.

izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam;

3.

apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada ***
nekustamajam īpašumam „Rožlejas”, kadastra numurs ***.

Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada *** nekustamajam
īpašumam „Rožlejas” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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10.
Par *** nekustamā īpašuma „Skariņas” ar kadastra numuru *** zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Kļaviņas” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
12.punktu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
SIA „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projektu *** nekustamajam īpašumam
„Skariņas”, kadastra numurs ***, un SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. ***,
Mārtsaļu ielā 19, Rīgā, 2014.gada 31.janvāra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
Zemes ierīcības projektu Rundāles novada *** nekustamajam īpašumam „Skariņas”,
Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. ***, izstrādāto Zemes
ierīcības projektu Rundāles novada *** nekustamajam īpašumam „Skariņas”,
kadastra numurs ***,

2.

piešķirt jaunu nosaukumu „Kļaviņas” jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 4.0
ha platībā,

3.

apstiprināt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Kļaviņas”,
4.0 ha platībā.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes

(paraksts)

Aivars Okmanis

Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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11.
Par *** nekustamā īpašuma „Lejas” ar kadastra numuru *** zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Lejaskalni” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
12.punktu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”,“Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu nekustamajam īpašumam „Lejas”,
kadastra numurs ***, SIA „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projektu ***
nekustamā īpašuma „Lejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
un SIA
„Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. ***, Mārtsaļu ielā 19, Rīgā, 2014.gada 30.janvāra
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes ierīcības projektu Rundāles novada ***
nekustamajam īpašumam „Lejas”, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. ***, izstrādāto Zemes
ierīcības projektu Rundāles novada *** nekustamā īpašuma „Lejas”, kadastra
numurs ***, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***,
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Lejaskalni” jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
8.0 ha platībā,
3. apstiprināt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
„Lejaskalni”, 8.0 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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12.
Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Grozījumi
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.1 „Grozījumi
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.1 „Grozījumi Rundāles novada
domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu
2014.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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13.
Par kredīta pieprasījumu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Pilsrundāles vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles
struktūrvienības ēkā” realizācijai.
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta trešo daļu ir noteikts pašvaldību
aizņēmumu kopējais palielinājums 28 457 436 euro apmērā izglītības iestāžu, tajā skaitā
pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem, sociālo programmu investīciju projektiem,
pašvaldību katlumāju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektiem
un investīcijām ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, likuma „Par budžeta un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumiem Nr.192 „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām” 2.punktu,
likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
lūgt atļauju Pašvaldījumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma
saņemšanai Valsts kasē 601835 euro (seši simti viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci
eiro) apmērā Pilsrundāles vidusskolas un Bērsteles skolas ēku energoefektivitātei, veicot
abu ēku vienkāršoto renovāciju ar Valsts kases noteikto aizņēmumu procenta likmi, ar
aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi, paredzot, ka aizņēmuma summa atmaksājama ar
2017.gadu no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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14.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu un Rundāles
novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 27.janvāra
sēdes protokola Nr.3 6.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novadā,
kadastra apzīmējums 4076 003 0546 001 015, ar kopējo platību 92,70m2, rīkojot
nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumus;
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas
izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.03.2014
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15.
Par nosaukuma „Mežloki” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 40880080003.
Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmas NINO teksta daļas datus,
konstatēts, ka pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam, kadastra numurs
40880080003, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, 1,1 ha
platībā, nav reģistrēts nosaukums, bet ievests programmā ar nosaukumu Bez adreses.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 12.punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam” un nolūkā sakārtot nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmas NINO teksta daļas datus, Rundāles novada dome nolemj,
piešķirt nosaukumu „Mežloki” pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam, kadastra numurs 40880080003, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, 1,1 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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16.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Svitenes pagastā, „Mežloki” ar
kadastra apzīmējumu 4088 008 0007 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. un 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
17.februāra lēmumu (prot.Nr.6, 3.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1.

organizēt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Svitenes
pagastā, „Mežloki”, 1,1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, zemes
nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Svitenes
pagastā, „Mežloki”, ar kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, zemes nomas tiesību
izsoles noteikumus.

Pielikumā Rundāles novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala Svitenes pagastā, „Mežloki”,
ar kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11 lpp.
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17.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu”.
Rundāles novada dome 2014.gada 10.februārī reģistrēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (turpmāk – VARAM) elektroniski sūtīts sarakstes dokuments reģ.Nr.3-6./14/117 par
precizējumiem Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošos noteikumus Nr.21 „Par
Rundāles novada simbolikas izmantošanu” (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to
daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam
pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos
noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
VARAM nav konstatējusi Noteikumu prettiesiskumu, bet norādījusi, ka ir jāveic Noteikumu
precizējumi. Ievērojot VARAM norādījumus, ir veikti precizējumi VARAM norādītajos Noteikumu
punktos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Rundāles novada dome nolemj:
1.

precizēt Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.21
„Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu” šādus punktus:
1.1. noteikumu I.sadaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” aizstāt ar vārdu „jautājumi”;
1.2. precizēt Noteikumu 7.2.apakšpunkta numerāciju;
1.3. noteikumu 20.punktā vārdus „saskaņā ar Rundāles novada administratīvās
atbildība noteikumiem” aizstāt ar vārdiem „saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem”;
1.4. noteikumu VI.sadaļā nosaukumā vārdu „jautājums” aizstāt ar vārdu „jautājumi”.

2.

publicēt precizētos Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos
noteikumos Nr.21 „Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu” Rundāles novada
laikrakstā „Rundāles novada ziņas” un mājaslapā internetā: www.rundale.lv.
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18.

(prot.Nr.2., 18.p.)

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu V. J.-V., K.J.-V., A.J.-V.

Rundāles novada domē 2013.gada 27.decembrī saņemts J. M. (turpmāk tekstā - Iesniedzējs),
dzīvojoša *** iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu ***, V. J.– V., personas
kods ***, un personas *** K. J. – V., personas kods ***, un A.J.– V.,
personas kods ***.
Iesniedzējs norāda, ka V. J.-V., K.J.-V., A.J.-V minētajā īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas *** zemesgrāmatu nodalījumam Nr. ***, nekustamā
īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir J. M.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2014.gada 9.janvārī nosūtījusi V.J. – V. ierakstītu vēstuli reģ.*** ar lūgumu
sniegt ziņas līdz 2013.gada 27.janvārim par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā ***.
Noteiktajā laikā nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to
reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (sk.Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-

31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011
7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka V.J. – V. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to V. J.-V.,
K.J.-V., A.J.-V ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, V. J.-V., K.J.-V., A.J.-V ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt V. J. – V., personas kods ***, K.J. – V., personas kods ***, un A.J. – V., personas
kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
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19.

(prot.Nr.2., 19.p.)

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu A. I.

Rundāles novada domē 2013.gada 27.decembrī saņemts J.M. (turpmāk tekstā - Iesniedzējs),
dzīvojoša *** iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto dzīvesvietu ***, A.I., personas kods
***. Iesniedzējs norāda, ka A. I. minētajā īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas *** zemesgrāmatu nodalījumam Nr. ***, nekustamā
īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir J. M.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida
iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2014.gada 8.janvārī nosūtījusi A. I. ierakstītu vēstuli reģ. *** ar lūgumu
sniegt ziņas līdz 2013.gada 27.janvārim par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā ***.
Noteiktajā laikā nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to
reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (sk.Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011
7.punktu).

Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka A.I. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to A. I.,
personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, A. I. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt A. I., personas kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
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20.
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Zemgales
Plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā projekta "Upju teritoriju
rīcības plāni" ietvaros.
2014.gada 7.februārī Rundāles novada domē saņemta Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR)
2014.gada 3.februāra vēstule Nr.3-34.1/10 „Par projekta „Upju teritoriju Rīcības plāni” (teritories of
Rivers Action Plans – TRAP) vizīti uz Grieķiju”, kurā lūgts deleģēt ZPR Attīstības padomes
dalībnieku Aivaru Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Kozani (Grieķijā) no
2014.gada 10.marta līdz 13.martam.
Minētajā vēstulē norādīts, ka Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) īsteno Starpreģionu sadarbības
programmas INTERREG IV C 2007.-2013.g.projektu Nr.1006R4 „Upju teritoriju Rīcības plāni”
(teritories of Rivers Action Plans – TRAP) un viena no projekta aktivitātēm ir pieredzes apmaiņas
brauciens pie projekta partnera RietumMaķedonijas Reģionālās attīstības aģentūras Grieķijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles
novada dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai pieredzes
apmaiņas braucienā uz Kozani (Grieķijā) no 2014.gada 10.marta līdz 13.martam,
izmaksājot dienas naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Grieķijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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