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2. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines personīgā
palīgsaimniecība” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 iznomāšanu Ē.
R.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma “Saulaines personīgā
palīgsaimniecība” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 zemes daļa 0.04 ha platībā, tika
izsludināta kā brīva nomas zemes vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika
izvietota Rundāles novada mājas lapā http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014. gada 31. martā saņemts iesniegums no Ē. R., personas kods ***, dzīvojošs
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma “Saulaines personīgā palīgsaimniecība” kadastra numurs
4076 008 0285 zemi 0.04 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ē. R. 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 Ē. R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
“Saulaines personīgā palīgsaimniecība”, kadastra numurs 4076 008 0285, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0285, daļu 0.04 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajai zemei nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Saulaines personīgā palīgsaimniecība” zemes vienības skice uz 1
lapas.
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3. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 99” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0508 iznomāšanu Ļ. K.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 99” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0508, zemes 0.03 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība. Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā
http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014. gada 10. aprīlī saņemts iesniegums no Ļ. K., personas kods ***, dzīvojoša
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 99”, kadastra apzīmējums 4076 003 0508,
zemi lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ļ. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā ir līdz 1.0 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, Ministru kabineta 2010. gada
8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu,
Rundāles novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. iznomāt Ļ. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā

īpašuma “Pilsrundāle 99” kadastra numurs 4076 003 0300, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0508, zemi 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 1.5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai šādus apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 99” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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4.Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049 iznomāšanu A.
K.
Rundāles novada domē 2014. gada 07. aprīlī saņemts iesniegums no A. K., personas kods ***, dzīvojošs
***, ar lūgumu atļaut turpināt nomāt mirušā vectēva M. K. bijušo nekustamā īpašuma „Punslavu
personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, nomas zemi 2.4 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. A. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā
ir 1.0 -3.0 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. K., personas kods ***, Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
001 0049, daļu 2.4 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu gadu ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1. punktā iznomātajai zemei nomas maksu 2.0% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības gadā,
3. apgrūtinājumi saskaņā ar zemes robežu plānu:
1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV,
2. Ceļa servitūta teritorija,
3. Ceļa servitūta teritorija,
4. Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes robežu un
situācijas plāns uz 1 lapas.
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5 .Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 239” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0229 iznomāšanu I. K.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „LLT 239” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0229, 0.06 ha platībā, tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība.
Informācija par minēto zemes vienības iznomāšanu tika izvietota Rundāles novada mājas lapā
http://rundale.lv/iznomajamo-nekustamo-ipasumu-saraksts.
Rundāles novada domē 2014. gada 03. aprīlī saņemts iesniegums no I. K., personas kods ***, dzīvojošas
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „LLT 239” kadastra apzīmējums 4076 008 0229 zemi
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. I. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā
ir līdz 1.0 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, Ministru kabineta 2010. gada
8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu,
Rundāles novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. iznomāt I. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā

īpašuma „LLT 239” kadastra numurs 4076 008 0229, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0229, 0.06 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 zemei nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „LLT 239” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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6. Par nosaukuma „Jasmīni” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 004 0014.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu pārbaudi,
konstatēts, ka nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 004 0014, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0224 nav piešķirts nosaukums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 11. punktu, Rundāles novada domes
2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025. gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Jasmīni” pašvaldībai piekritīgam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 4096 004 0014, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 004 0224.
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7. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Mālkalni”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Māllejas” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 11.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma „Mālkalni” īpašnieka A. B.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Mālkalni”, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 7,6 ha platībā, un piešķirt atdalāmajai
zemes vienībai nosaukumu „Māllejas”.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešo daļu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Mālkalni”, kadastra numurs ***, ar

kopējo platību 7,9 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 7,6 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu;
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Māllejas”, kas sastāv no

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 7,6 ha platībā;
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Māllejas”, 7,6 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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8. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Arāji”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Jaunarāji” piešķiršanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 6.maijā saņemts nekustamā īpašuma „Arāji” īpašnieces A. B.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, pilnvarotās personas A. A. zemnieku saimniecības ***,
(Ģenerālpilnvaras Nr.1107 no 06.05.2014.) īpašnieka iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu „Arāji”, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 4,4 ha platībā, par nosaukuma
„Jaunarāji” piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešo daļu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Arāji”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 14,1 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 4,4 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
1.

piešķirt nosaukumu „Jaunarāji”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 4,4 ha platībā,
2.

3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Jaunarāji”, 4,4 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
4.

noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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9. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Pulciņi”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Lāses” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 16.maijā saņemts nekustamā īpašuma „Pulciņi” īpašnieces R. V.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pulciņi”,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 5,7 ha platībā, par nosaukuma „Lāses” piešķiršanu
atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.daļu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Pulciņi”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību 20,91 ha, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 5,7 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu;
1.

piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 5,7 ha platībā, nosaukumu „Lāses”;
2.

3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Lāses”, 5,7 ha platībā, zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.06.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
29.05.2014.

(prot.Nr.5., 10.p.)

10. Par adreses piešķiršanu dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada domē 2014.gada 7.maijā saņemts I. G., personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums
par nosaukuma „Stuģi” piešķiršanu dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma „Pupcepures”, kadastra numurs ***. Uz nekustamā īpašuma „Pupcepures” atrodas arī
otra dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu ***, kurai nosaukums un adrese ir „Pupcepures”, Viesturu
pagasts, Rundāles novads.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 10., 12. un 14.punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt adresi „Stuģi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads dzīvojamajai mājai ar kadastra

apzīmējumu ***, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Pupcepures” Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs ***.
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11. Par adrešu noteikšanu Rundāles novada adresācijas objektiem – dzīvošanai un
saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām.
Rundāles novada domē saņemta Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04.1Z/135, ar lūgumu izskatīt un izvērtēt informāciju par nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētajām būvēm, kurām piesaistīta viena adrese vairākiem adresācijas objektiem un noteikt
atšķirīgas adreses adresācijas objektiem, jo pašlaik vairākiem adresācijas objektiem tiek izmantota viena
adrese.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem par
būvēm, kurām ir piesaistīta viena adrese vairākiem adresācijas objektiem un dabā konstatēto, uz
vairākiem Rundāles novada nekustamajiem īpašumiem atrodas vairākas dzīvojamās mājas, kurām
ir piesaistīta viena adrese.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, 2009.gada 3.novembra
MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. punktu, 10., 11., 12. un 14.
punktiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt jaunu adresi "Bumburi 1", Rundāles pag., Rundāles nov., Rundāles pagasta
adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Bumburi”, kadastra numurs ***,
2. piešķirt jaunu adresi "Lauriņi", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., Rundāles

pagasta adresācijas objektam, tirdzniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Lauriņi”, kadastra numurs ***,
3. piešķirt jaunu adresi "Jātnieki 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Rundāles

pagasta adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas
atrodas uz nekustamā īpašuma „Jātnieki”, kadastra numurs ***,
4. piešķirt jaunu adresi "Jātnieki 2", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Rundāles

pagasta adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas
atrodas uz nekustamā īpašuma „Jātnieki” , kadastra numurs ***
5. piešķirt jaunu adresi "Lepšas 1", Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov. Rundāles pagasta

adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Lepšas”, kadastra numurs ***,
6. piešķirt jaunu adresi "Lielupnieki 1", Rundāles pag., Rundāles nov. Rundāles pagasta

adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Lielupnieki”, kadastra numurs ***,

7. piešķirt jaunu adresi "Grābēni 1", Svitenes pag., Rundāles nov. Svitenes pagasta adresācijas

objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma „Grābēni”, kadastra numurs ***,
8. piešķirt jaunu adresi "Pērnavieši 1", Viesturu pag., Rundāles nov. Viesturu pagasta

adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Pērnavieši” , kadastra numurs ***,
9. piešķirt jaunu adresi "Pērnavieši 2", Viesturu pag., Rundāles nov. Viesturu pagasta

adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma „Pērnavieši” , kadastra numurs ***.
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12. Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada nereģistrētās iedzīvotāju grupas „Flora”
projekta „Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes skola apzaļumošana”
realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumu “Iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi”” 1.3.punktu un 3.1.1.apakšpunktu, Rundāles novada nereģistrētas
iedzīvotāju grupas „Flora” projekta „Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes skola
apzaļumošana” pieteikumu un Projektu izvērtēšanas komisijas 2014.gada 10.maija lēmumu,
Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt finansējumu nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Flora” iesniegtā projekta „Pilsrundāles
vidusskolas struktūrvienības Svitenes skola apzaļumošana” realizācijai EUR 688,35 apmērā.
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13. Par atļauju izmantot Rundāles novada simboliku.
Rundāles novada domē ir saņemts individuālā darba veicēja V. Ā., nodokļu maksātāja Nr.*** iesniegums, ar
lūgumu atļaut izmantot Rundāles novada logotipu „Kronēts Rundālē” uz pašu ražotajiem koka izstrādājumiem,
gravējot to ar lāzeri.
Logotipu „Kronēts Rundālē”, atbilstoši Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.21
„Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu” 11.punktam, ir paredzēts izmantot uz:
1. bērnu rotaļlietām (puzles);
2. dekoratīvajiem priekšmetiem – pie sienas karināmi šķīvji, dēlīši/paliktņi, bez un ar iestrādātiem smaržas
zariņiem;
3. funkcionāliem koka priekšmetiem – sālstraukiem, cukurtraukiem, lielajām koka karotēm, krūžu paliktņiem un
koka pulksteņiem;
4. koka vizītkaršu maciņiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.21 „Par Rundāles
novada simbolikas izmantošanu” 4., 14.1. un 17.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. izsniegt individuālā darba veicējam V. Ā., nodokļu maksātāja Nr. ***, atļauju izmantot Rundāles
novada simboliku – logotipu „Kronēts Rundālē” uz pašu ražotajiem koka izstrādājumiem saskaņā ar
Pielikumu Nr.1:
1.1. bērnu rotaļlietām (puzles);
1.2. dekoratīvajiem priekšmetiem – pie sienas karināmi šķīvji, dēlīši/paliktņi, bez un ar iestrādātiem
smaržas zariņiem;
1.3. funkcionāliem koka priekšmetiem – sālstraukiem, cukurtraukiem, lielajām koka karotēm, krūžu
paliktņiem un koka pulksteņiem;
1.4. koka vizītkaršu maciņiem.
2. noteikt lēmuma 1.punktā minētajai atļaujai derīguma termiņu divi gadi, tas ir no 2014.gada 1.jūnija
līdz 2016.gada 1.jūnijam.
3. Pielikumā: Izstrādājumu paraugetaloni, uz kuriem tiks izmantos logo „kronēts Rundālē” uz 6 lpp.
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14. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš” ar
kadastra numuru 40880040282 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un ***,
iznomāšanu I. P.
Rundāles novada domē 2014.gada 8. maijā saņemts iesniegums no I. P., personas kods ***, dzīvojoša
***, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, ar kadastra numuru 40880040282,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***, 0.1 ha platībā un *** 0.1 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai. Minētos zemesgabalus pirms tam nomāja I. P. vīrs P. B. P. B. miris ***. I. P.
faktiski turpina lietot un apsaimniekot minētos zemesgabalus. Uz zemes vienībām nav zemes nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu. I. P. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā ir līdz vienam hektāram.
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 neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un
nomas maksas noteikšanu” 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt I. P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņš”, kadastra Nr.4088 004 0282, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem ***, 0,1 ha platībā un ***, 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 iznomātajām zemes vienībām nomas maksu 1.5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā;
3. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajām zemes vienībām šādus apgrūtinājumus:
a. ceļa servitūts;
b. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija ( Svitenes muiža).
Pielikumā nekustamā īpašuma „ Svitenes mazdārziņš”, iznomājamo zemes gabalu skice uz 2
lapām.
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15. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburu lauks”, zemes
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.13 „Par pašvaldībai piekritīga Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Bumburu lauks”, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”,
tika apstiprināti pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburu lauks” zemes
nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta nomas tiesību sākuma cena ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 12.maijā notika minētā objekta
zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli (viens solis 0,1%).
No Rundāles novada domes 2014.gada 12.maijā izsoles protokola Nr.15 ir redzams, ka izsolē bija
pieteicies viens pretendents, S. S. zemnieku saimniecība „SKARAS”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese: ***,
kuru pārstāv tās īpašniece S. S., personas kods ***, kura izsoles laikā ir nosolījusi augstāko cenu 3.1% no
kadastrālas vērtības par nekustamo īpašuma „Bumburu lauks”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, 1.65
ha platībā, zemes nomas tiesībām
Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 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, Rundāles novada domes 2014.gada 12.maija izsoles protokolu
Nr.15 un pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburu lauks” zemes
nomas tiesību izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburu lauks” ar
kopējo platību 1.65 ha, zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt S. S. zemnieku
saimniecību „SKARAS”, reģ.Nr. ***, juridiskā adrese ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu
nomas maksai 3,1% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot zemes nomas līgumu starp
Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā: 2014.gada 12.maija Izsoles protokols Nr.15.
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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16. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0060 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 27.februāra (Prot.Nr.2) lēmumu Nr. 7 „Par Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji” zemes vienības Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0060, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji”, zemes vienības Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra
Nr. 4076 005 0060 izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 1.6.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir EUR 18 000 (astoņpadsmit
tūkstoši euro). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 12.maijā notika minētā objekta izsole ar
augšupejošu soli (viens solis EUR 100 ( viens simts euro)).
No Rundāles novada domes nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 12.maija
izsoles protokola Nr.14 ir redzams, ka izsolē bija pieteicies viens pretendents Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „UZVARA-LAUKS”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese: ***, kuru pārstāv pilnvarotā persona A. P.,
personas kods ***, adrese ***, kura ir nosolījusi augstāko cenu EUR 18 100 (astoņpadsmit tūkstoši viens
simts eiro) par nekustamo īpašumu „Kalvji”, kadastra Nr.4076 005 0060 – zemes vienību Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 3,72 ha.
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 nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 12.maija izsoles
protokolu Nr.14 un Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji”, zemes vienības
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr. 4076 005 0060 izsoles noteikumiem, Rundāles
novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalvji”, kadastra Nr. 4076

005 0060 – zemes vienību Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 3,72 ha,
izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt SIA „UZVARA-LAUKS”, reģistrācijas numurs ***,
juridiskā adrese: ***, ar izsolē piedāvāto augstāko cenu EUR 18 100 (astoņpadsmit tūkstoši
viens simts eiro).
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot pirkuma līgumu starp
Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā: 2014.gada 12.maija Izsoles protokols Nr.14.
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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17. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vižņi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 005 0042, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemes
gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu un Rundāles novada domes
Nekustamā īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas 2014.gada 14.aprīļa lēmumu (prot.Nr.12,
2.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vižņi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, 6,92 ha platībā, kadastra Nr. 4076 005 0042, zemes nomas tiesību atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vižņi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr. 4076 005 0042, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
Pielikumā: Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vižņi”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, kadastra Nr. 40760050042, zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 11 lapas pusēm
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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18. Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa darbības izbeigšanu un vēlēšanu
komisijas locekļa ievēlēšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.3 „Par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu” (turpmāk
tekstā - Lēmums) tika ievēlēta Rundāles novada vēlēšanu komisija (turpmāk tekstā - Komisija). Ar minēto lēmumu
kā Komisijas loceklis tika ievēlēta Z. B., personas kods ***.
Rundāles novada domē 2014.gada 14.maijā tika reģistrēts Komisijas locekles Z. B. iesniegums, ar kuru tiek lūgts
atbrīvot viņu no Komisijas locekļa pienākumiem.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk
tekstā - Likums) 11.panta pirmo daļu ir noteikts, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību
komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei.
Savukārt Likuma 11.panta ceturtā daļa nosaka, ka gadījumā, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību
komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta
uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. Ja vēlēšanu
komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viņa aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas
locekļa kandidātu izlemj dome.
Lēmuma 2.punktā kā Rundāles vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts tika apstiprināts A. S., personas kods
***, līdz ar to, ievērojot iepriekš minētos apstākļus, A. S. ir iekļaujams Rundāles novada vēlēšanu komisijas
sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 9.pantu un 11.panta pirmo un ceturto daļu, Rundāles novada dome nolemj:
izbeigt Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekles Z. B., personas kods ***, darbību Rundāles novada
vēlēšanu komisijā;

1.

ievēlēt Rundāles novada vēlēšanu komisijas sastāvā Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa
kandidātu A. S., personas kods ***.

2.
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19. Par nosaukuma „Tīrumnieki” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam, kadastra numurs ***.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu pārbaudi,
konstatēts, ka nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem *** un *** ir reģistrēts nekorekts nosaukums „Bez adreses”.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles novada
pašvaldības datus ir nepieciešams piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 11.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Tīrumnieki” pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra numurs ***, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem *** un ***.
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20. Par nosaukuma piešķiršanu apbūvētam pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu pārbaudi,
konstatēts, ka nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem *** un būves ar kadastra apzīmējumu ***, ir reģistrēts nekorekts nosaukums.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles novada
pašvaldības datus ir nepieciešams piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9 un 12.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Gādnieku kūts” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam, kadastra numurs ***, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
un būves ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.06.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
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LĒMUMS
29.05.2014.

(prot.Nr.5., 21.p.)

21. Par nosaukumu „Pilsrundāle 107”, „Liepkalnu lauks”, „Vīksnu lauki”, „LLT 291”,
piešķiršanu pašvaldībai piekritīgiem Rundāles pagasta nekustamajiem īpašumiem.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu pārbaudi,
konstatēts, ka nekustamajiem īpašumiem ar kadastra numuriem 4076 003 0054, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0326, 4076 003 0016, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0477, 4076 003 0020, kas sastāv no trīs
neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0509, 4076 003 0510, 4076 003 0511,
4076 008 0009, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0267,
ir reģistrēts nekorekts nosaukums „Bez adreses”.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles novada
pašvaldības datus ir nepieciešams piešķirt nosaukumus augstāk minētajiem nekustamajiem īpašumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.punktu, 11. un 12. punktiem,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt

nosaukumu „Pilsrundāle 107” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 4076 003 0054, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0326, 0,06 ha platībā,

2. piešķirt nosaukumu „Liepkalnu lauks” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta

nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 4076 003 0016, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0477, 0,4 ha platībā,
3. piešķirt

nosaukumu „Vīksnu lauki” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 4076 003 0020, kas sastāv no trīs neapbūvētām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 003 0509, 0,4 ha platībā, 4076 003 0510, 2,6
ha platībā un 4076 003 0511, 0,4 ha platībā,

4. piešķirt nosaukumu „LLT 291” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta nekustamajam

īpašumam, kadastra numurs 4076 008 0009, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0267, 0,04 ha platībā.
Pielikumi: Nr. 1 nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 107” skice uz 1 lp.,
Nr. 2 nekustamā īpašuma „Liepkalnu lauks” skice uz 1 lp.,
Nr. 3 nekustamā īpašuma „Vīksnu lauki” skices uz 3 lp.,
Nr. 4 nekustamā īpašuma „LLT 291” skice uz 1 lp.
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LĒMUMS
29.05.2014.

(prot.Nr.5., 22.p.)

22. Par Rundāles novada domes neapbūvētu lietojumā esošo zemes vienību ieskaitīšanu
pašvaldībai piekritīgās zemēs, lietošanas mērķa noteikšanu un platību precizēšanu.
2014.gada 24.martā saņemta Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” ar lūgumu izvērtēt Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datus par novada pašvaldības teritorijā esošajām pašvaldībai piekrītošajām un
piederošajām zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības. Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt datu atlasē iekļauto
informāciju, pārbaudīt vai par datu atlasē iekļautajām zemes vienībām ir pieņemti pašvaldības lēmumi, par zemes
vienību piekritību vai piederību pašvaldībai, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
18.pantam, pārejas noteikumu 3.punktam un vai lēmumi iesniegti Dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas
sistēmā.
Papildus Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt zemes vienībām, kurām pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
132.1. apakšpunktu, kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no
kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas un gadījumā, kad
zemes vienību platību atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirību, tad pašvaldības lēmumā par zemes
piekritību pašvaldībai, norādīt precizēto, kadastra kartē aprēķināto zemes platību.
Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pielikumā norādītie zemes gabali ir starpgabali, jo tie ir publiskai personai piederoši zemesgabali, kuru
platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajām minimālo zemesgabalu
platībām - 2,0 ha, un zemes gabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Pašvaldības lēmums zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas
4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt, ka zemāk norādītajā sarakstā „Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu, lietojumā esošu
zemes vienību saraksts” iekļautās zemes vienības ir zemes starpgabali, piekrīt Rundāles novada pašvaldībai un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda,
2. precizēt zemāk norādītajā sarakstā „Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu, lietojumā esošu zemes
vienību saraksts” platības zemes vienībām, kurām Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes
vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības,
3. noteikt zemāk norādītajā sarakstā „Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu, lietojumā esošu zemes
vienību saraksts” zemes vienībām, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – kods 0101.
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu, lietojumā esošu zemes vienību saraksts
Adminis
tratīvi
teritoriālā
vienība
Rundāles
pagasts

Īpašuma
kadastra
numurs

40760030178

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Lāči

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
statuss

Zemes
vienības
platība
(ha)

40760030179

20 zemes
lietojums

0.605

1.
2.389

Rundāles
pagasts

40760030196

Rijnieki-1

40760030197

20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts

40760030514

Jasmīni

40760030514

20 zemes
lietojums

1.55

Rundāles
pagasts

40760030209

Pilsrundāle 6

40760030209

20 zemes
lietojums

0.03

Rundāles
pagasts

40760030214

Pilsrundāle 11

40760030214

20 zemes
lietojums

0.03

40760030219

20 zemes
lietojums

0.03

40760030224

20 zemes
lietojums

40760030227

20 zemes
lietojums

40760030237

20 zemes
lietojums
20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles

40760030219

Pilsrundāle 16

40760030044

Pilsrundāle
107

40760030227

40760030237

Pilsrundāle 24
Pilsrundāle 34

40760030249

Pilsrundāle 47

40760030249

40760030250

Pilsrundāle 48

40760030250

2.

3.

4.

5.

6.

7.
0.03
8.
0.03
9.
0.0669
10.
0.03
0.03

20 zemes

Lēmumam
pievienotā
pielikuma
numurs*

11.

pagasts

lietojums

Rundāles
pagasts

40760030279

Pilsrundāle 77

40760030279

20 zemes
lietojums

0.048

Rundāles
pagasts

40760030292

Pilsrundāle 91

40760030292

20 zemes
lietojums

0.03

Rundāles
pagasts

40760030324

Pilsrundāle
117

40760030324

20 zemes
lietojums

0.03

Rundāles
pagasts

40760030558

Bērzlapes

40760030558

20 zemes
lietojums

0.485

40760030054

Pilsrundāle
107

40760030326

20 zemes
lietojums

40760030016

Liepkalnu
lauks

40760030477

20 zemes
lietojums

40760080087

Saulaines
mazdārziņš
4.21

40760080098

Saulaines
mazdārziņš
1.9

40760080105

Saulaines
mazdārziņš
1.14

40760080108

Saulaines
mazdārziņš
1.16

40760080114

Saulaines
mazdārziņš
2.3

40760080115

Saulaines
mazdārziņš
2.4

40760080127

Saulaines
mazdārziņš
2.21

40760080138

Saulaines
mazdārziņš
2.24

Rundāles
pagasts

40760080142

Saulaines
mazdārziņš
3.5

Rundāles
pagasts

Saulaines
mazdārziņš
40760080152 3.14

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts

12.

13.

14.

15.

16.
0.06
17.
0.4
18.

40760080087

20 zemes
lietojums

40760080098

20 zemes
lietojums

0.1
19.
0.05
20.

40760080105

20 zemes
lietojums

40760080108

20 zemes
lietojums

0.05
21.
0.05
22.

40760080114

20 zemes
lietojums

0.05
23.

40760080115

20 zemes
lietojums

0.05
24.

40760080127

20 zemes
lietojums

0.05
25.

40760080138

20 zemes
lietojums

40760080142

20 zemes
lietojums

0.085
26.
0.05
27.

40760080152

20 zemes
lietojums

0.05

40760080155

Saulaines
mazdārziņš
3.17

40760080161

Saulaines
mazdārziņš
3.24

40760080166

Saulaines
mazdārziņš
3.28

40760080168

Saulaines
mazdārziņš
3.30

40760080170

Saulaines
mazdārziņš
3.31

40760080173

Saulaines
mazdārziņš
3.34

40760080174

Saulaines
mazdārziņš
3.35

40760080177

Saulaines
mazdārziņš
3.38

40760080173

Saulaines
mazdārziņš
3.34

40760080183

Saulaines
mazdārziņš
3.43

40760080194

Saulaines
mazdārziņš
4.10

40760080201

Saulaines
mazdārziņš
4.18

Rundāles
pagasts

40760080207

Saulaines
mazdārziņš
5.2

40760080207

20 zemes
lietojums

0.05

Rundāles
pagasts

40760080221

LLT 107

40760080221

20 zemes
lietojums

0.06

20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts
Rundāles

28.
40760080155

20 zemes
lietojums

0.05
29.

40760080161

20 zemes
lietojums

40760080166

20 zemes
lietojums

0.05
30.
0.05
31.

40760080168

20 zemes
lietojums

40760080170

20 zemes
lietojums

0.05
32.
0.095
33.

40760080173

20 zemes
lietojums

40760080174

20 zemes
lietojums

0.05
34.
0.076
35.

40760080177

20 zemes
lietojums

40760080182

20 zemes
lietojums

0.05
36.
0.05
37.

40760080183

20 zemes
lietojums

0.05
38.

40760080194

20 zemes
lietojums

40760080201

20 zemes
lietojums

0.05
39.
0.05
40.

40760080223

LLT 272

40760080223

40760080226

LLT 139

40760080226

41.

42.
0.079
0.025

20 zemes

43.

pagasts

lietojums

Rundāles
pagasts

40760080231

LLT 220

40760080231

20 zemes
lietojums

0.12

Rundāles
pagasts

40760080254

LLT 248

40760080254

20 zemes
lietojums

0.082

Rundāles
pagasts

40760030020

Vīksnu lauki

40760030509

20 zemes
lietojums

0.5

Rundāles
pagasts

40760030020

Vīksnu lauki

40760030510

20 zemes
lietojums

2.6

40760030511

20 zemes
lietojums

40760080267

20 zemes
lietojums

40880010051

20 zemes
lietojums

40880030106

20 zemes
lietojums

40960020028

20 zemes
lietojums

2

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts
Svitenes
pagasts
Svitenes
pagasts
Viesturu
pagasts

40760030020

40760080009

40880010051

40880030077

40960020028

Vīksnu lauki

LLT 291
Tiltiņu lauks
Tīrumnieki

Karpati 1

44.

45.

46.

47.

48.
0.5
49.
0.112
50.
0.136
51.
1.4
52.
1.84

Viesturu
pagasts

40960020033

Oskari

40960020033

20 zemes
lietojums

Viesturu
pagasts

40960020033

Oskari

40960020035

20 zemes
lietojums

2.2

Viesturu
pagasts

40960040068

Liepu iela 3

40960050083

20 zemes
lietojums

0.364

Viesturu
pagasts

40960040186

Jaunbērziņi

40960040186

20 zemes
lietojums

1.1

40960040224

20 zemes
lietojums

0.24

40960070040

20zemes
lietojums

40960070200

20 zemes
lietojums

40960070205

20zemes
lietojums

40960070206

20 zemes
lietojums
20 zemes
lietojums

Viesturu
pagasts
Viesturu
pagasts
Viesturu
pagasts
Viesturu
pagasts
Viesturu
pagasts
Viesturu
pagasts
Viesturu

40960040014

40960070014

40960070200

40960070205

40960070205

Jasmīni
Putniņi
Lediņi

Bebri

Bebri

40960070010

Birzītes

40960070279

40960070010

Birzītes

40960070286

53.

54.

55.

56.

57.

58.
0.6
59.
1.135
60.
1.48
61.
0.6
62.
0.53
0.528

20 zemes

63.

pagasts

lietojums

Viesturu
pagasts

40960070289

Ezīši

40960070289

20 zemes
lietojums

0.367

Viesturu
pagasts

40960070010

Birzītes

40960070290

20 zemes
lietojums

0.283

Viesturu
pagasts

40960070010

Birzītes

40960070301

20 zemes
lietojums

1.135

64.

65.

66.

Pielikumā no Nr.1 līdz Nr.66 zemes vienību skices uz 66 lapām.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 27.06.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LĒMUMS
29.05.2014.

(prot.Nr.5., 23.p.)

23. Par Rundāles novada domes lietojumā esošo apbūvētu zemes vienību ieskaitīšanu
pašvaldībai piekritīgās zemēs un platību precizēšanu.
2014.gada 24.martā saņemta Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstule Nr. 2-04/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” ar lūgumu izvērtēt Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datus par novada pašvaldības teritorijā esošajām pašvaldībai piekrītošajām un
piederošajām zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības. Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt datu atlasē iekļauto
informāciju, pārbaudīt vai par datu atlasē iekļautajām zemes vienībām ir pieņemti pašvaldības lēmumi par zemes
vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
18.pantam, pārejas noteikumu 3.punktam un vai lēmumi iesniegti Dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas
sistēmā.
Papildus Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt zemes vienībām, kurām pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
132.1. apakšpunktu, Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no
kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas un gadījumā, kad
zemes vienību platību atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirību, tad pašvaldības lēmumā par zemes
piekritību pašvaldībai, norādīt precizēto, kadastra kartē aprēķināto zemes platību.
Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 1.
punktu, 13. panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 996

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. panta 4. punktu: Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt, ka zemāk norādītajā sarakstā „Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās, lietojumā esošas apbūvētas
zemes vienības, zemes lietošanas mērķi un zemes vienību precizēto platību saraksts” iekļautās apbūvētās
zemes vienības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda,
2. precizēt lēmuma 1.punktā minētajā sarakstā iekļautajām zemes vienībām platības,
3. noteikt lēmuma 1.punktā minētajā sarakstā iekļautajām zemes vienībām zemes lietošanas mērķus,
4. noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgās, lietojumā esošas apbūvētas zemes vienības, zemes lietošanas mērķi un
zemes vienību precizēto platību saraksts.

Administratīvi
Īpašuma
teritoriālā
kadastra numurs
vienība

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts

40760030195

40760010063

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Rijnieki

Pirts

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
statuss

40760030195

20 zemes
lietojums

40760010063

20zemes
lietojums

Zemes
vienības
platība
(ha)

Zemes vienības lietošanas
mērķis

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.312 lauksaimniecība
0701 Vienstāvu un divstāvu
0.2104 daudzdzīvokļu māju apbūve
0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
1.3 lauksaimniecība

Lēmumam
pievienotā
pielikuma
numurs
1.

2.

3.

Rundāles
pagasts

40760030339

Lingotāji 2

40760030339

20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts

Pilsrundāles
garāža 2

40760030361

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0063 garāžu apbūve

4.

40760030361

Rundāles
pagasts

40760030385

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0072 garāžu apbūve

5.

40760030385

Pilsrundāles
garāža 22

Rundāles
pagasts

Pilsrundāles
garāža 35

40760030400

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0056 garāžu apbūve

6.

40760030400

Rundāles
pagasts

Pilsrundāles
garāža 57

40760030422

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0063 garāžu apbūve

7.

40760030422

Rundāles
pagasts

Pilsrundāles
garāža 63

40760030502

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0063 garāžu apbūve

8.

40760030502

9.

40760050068

20 zemes
lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.3158 lauksaimniecība

40760070036

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.675 lauksaimniecība

10.

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.008 garāžu apbūve

11.

1104 Transporta līdzekļu
0.008 garāžu apbūve

12.

Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts

40760050002

Gādnieku
kūts

40760070036

Palmas

Rundāles
pagasts

40760080326

Saulaines
garāža 2

40760080326

20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts

40760080327

Saulaines
garāža 3

40760080327

20 zemes
lietojums

Rundāles
pagasts

1104 Transporta līdzekļu
0.008 garāžu apbūve

13.

40760080328

20 zemes
lietojums

Saulaines
garāža 6

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.007 garāžu apbūve

14.

40760080330

Saulaines
garāža 8

40760080332

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

15.

40760080332

Saulaines
garāža 9

40760080333

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.008 garāžu apbūve

16.

40760080333

Rundāles
pagasts

40760080334

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

17.

40760080334

Saulaines
garāža 10

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 12

40760080336

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

18.

40760080336

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 14

40760080338

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.006 garāžu apbūve

19.

40760080338

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 15

40760080339

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

20.

40760080339

40760080340

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

21.

40760080340

Saulaines
garāža 16

40760080328

Saulaines
garāža 4

Rundāles
pagasts

40760080330

Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts

22.
Rundāles
pagasts
Rundāles
pagasts

1104 Transporta līdzekļu
40760080342

Saulaines
garāža 18

40760080342

20 zemes
lietojums

Saulaines
garāža 19

40760080343

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

23.

40760080343

Rundāles
pagasts

40760080346

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

24.

40760080346

Saulaines
garāža 22

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 23

40760080347

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

25.

40760080347

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 25

40760080349

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

26.

40760080349

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 26

40760080350

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

27

40760080350

Rundāles
pagasts

40760080352

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.0055 garāžu apbūve

28

40760080352

Saulaines
garāža 28

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 30

40760080354

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.006 garāžu apbūve

29.

40760080354

Rundāles
pagasts

Saulaines
garāža 31

40760080355

20 zemes
lietojums

1104 Transporta līdzekļu
0.007 garāžu apbūve

30.

40760080355

40880030080

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.7 lauksaimniecība

31.

20 zemes
lietojums

40960040068

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.4 lauksaimniecība

32.

20 zemes
lietojums

Svitenes
pagasts

Viesturu
pagasts

40880030080

40960040068

Tīrumi

Liepu iela 3

0.008 garāžu apbūve

Viesturu
pagasts

Viesturu
pagasts

Viesturu
pagasts

40960040073

40960040076

Līgas

Selgas

40960040073

20 zemes
lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.354 lauksaimniecība

40960040076

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
1 lauksaimniecība

34.

20 zemes
lietojums

40960040113

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.743 lauksaimniecība

35.

20 zemes
lietojums

1003 Lauksaimnieciska
3.8 rakstura uzņēmumu apbūve

40960040076

Selgas

Viesturu
pagasts

40960040157

Viesturu
mehāniskās
darbnīcas

40960040157

20 zemes
lietojums

Viesturu
pagasts

40960040193

Burtnieku
iela 3B/3

40960040193

20 zemes
lietojums

Viesturu
pagasts

40960050053

Viesturu
(Ķopju) kalte 40960050053

20 zemes
lietojums

36

1104 Transporta līdzekļu
0.0064 garāžu apbūve
1003 Lauksaimnieciska
2.0 rakstura uzņēmumu apbūve

Pielikumā no Nr.1 līdz Nr.38 zemes vienību skices uz 38 lapām.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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Rundāles novadā, 27.06.2014
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LĒMUMS
29.05.2014.

(prot.Nr.5., 24.p.)

24. Par Rundāles novada pašvaldības neapbūvētu lietojumā esošo zemes vienību,
starpgabalu, ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs, zemes lietošanas mērķa noteikšanu
un zemes vienību platību precizēšanu.
2014.gada 24.martā saņemta Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstule Nr. 2-04/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” ar lūgumu izvērtēt Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datus par novada pašvaldības teritorijā esošajām pašvaldībai piekrītošajām un
piederošajām zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības. Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt datu atlasē iekļauto
informāciju, pārbaudīt vai par datu atlasē iekļautajām zemes vienībām ir pieņemti pašvaldības lēmumi par zemes
vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
18.pantam, pārejas noteikumu 3.punktam un vai lēmumi iesniegti Dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas
sistēmā.
Papildus Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt zemes vienībām, kurām pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
132.1. apakšpunktu, Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no
kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas un gadījumā, kad
zemes vienību platību atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirību, tad pašvaldības lēmumā par zemes
piekritību pašvaldībai, norādīt precizēto, kadastra kartē aprēķināto zemes platību.
Izvērtējot Pielikumā Nr.1 norādītās zemes vienības dabā un konstatējot, ka uz tām neatrodas ēkas un tās atbilst
zemes starpgabalu statusam, jo saskaņā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punktu
starpgabali ir publiskai personai piederoši zemesgabali, kuru platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kuru konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka

pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmajai daļai un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 4.1panta otrās daļas 6.punktu starpgabali piekrīt pašvaldībai un
reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 4.1panta otrās daļas 6.punktu, 13. panta
pirmās daļas, 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” 18.punktu, Rundāles
novada dome nolemj;
1. noteikt, ka zemāk norādītajā sarakstā norādītās zemes vienības ir zemes starpgabals, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda,
2. precizēt ka zemāk norādītajā sarakstā norādītajām zemes vienībām platības, kurām Kadastra informācijas
sistēmas teksta daļā reģistrētās zemes vienības platības atšķiras no kadastra kartē norādītajām platībām, pārsniedzot
noteiktās pieļaujamās platību atšķirības,
3. noteikt zemes vienībām, zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –
kods 0101,
4. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas lietojumā esošas zemes vienības, starpgabali, zemes
vienību zemes lietošanas mērķi un zemes vienību precizētās platību saraksti

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts

Rundāles
pagasts

Svitenes
pagasts

Viesturu
pagasts

Īpašuma
kadastra
numurs

40760030178

40760030558

40760030196

40760030558

40880030077

40960020033

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Lāči

Bērzlapes

Rijnieki-1

Bērzlapes

Tīrumnieki

Oskari

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

40760030178

40760030194

40760030196

40760030540

40880030077

40960020034

Zemes vienības
statuss

Zemes
vienības
platība
(ha)

Zemes vienības lietošanas
mērķis

Lēmumam
pievienotā pielikuma
numurs

1.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
1.8 lauksaimniecība

2.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
1 lauksaimniecība

3.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.79 lauksaimniecība

4.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
2.0 lauksaimniecība

5.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.6 lauksaimniecība

6.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
5.3 lauksaimniecība

Viesturu
pagasts

Viesturu
pagasts

Viesturu
pagasts

40960040076

40960040073

40960050042

Selgas

Līgas

Lapiņas

40960040112

40960040185

40960050042

7.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.3 lauksaimniecība

8.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
0.66 lauksaimniecība

9.

20 zemes lietojums

0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
1.6 lauksaimniecība

Pielikumā no Nr.1 līdz Nr.9 zemes vienību skices uz 9 lapām.
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25. Par līguma noslēgšanu ar bērnu namu „Laubere” par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma nodrošināšanu D. S.
Rundāles novada Sociālajā dienestā 26.05.2014. tika saņemts Rundāles novada Bāriņtiesas atzinums par
nepilngadīgā D. S., personas kods ***, ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē.
Ar Rundāles novada Bāriņtiesas 03.10.2012. lēmumu tika atņemtas aprūpes tiesības A. S., personas kods
***, pār nepilngadīgajiem bērniem D. S., personas kods ***, un D. S., personas kods ***, un par
aizbildni iecelta L. L., personas kods ***. Bērnu māte ir ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar
vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. Pantā
minētās funkcijas un nosakāmas atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo
funkciju izpildi, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu,
kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību, pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu
sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām
pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu, šie pakalpojumi pilnībā vai
daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, Rundāles novada dome nolemj:
noslēgt līgumu ar bērnu namu „Laubere” par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanu D. S.,
personas kods ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu „Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas 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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26. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja komandējumu uz Ropšinas pašvaldību
(Ļeņingradas apgabals Krievija).
2014.gada 28.maijā Rundāles novada domē saņemts Ļeņingradas apgabala Lomonosova rajona Ropšinas
pašvaldības ielūgums Rundāles novada domes priekšsēdētājam A. O. apmeklēt Ropšinas pašvaldību no
2014.gada 18.jūnija līdz 21.jūnijam.
Minētajā ielūgumā norādīts, ka vizītes mērķis saskaņā ar 2014.gada 21.maija noslēgto sadarbības līgumu
starp Rundāles novada domi (Latvija) un Ropšinas pašvaldību (Krievija, Ļeņingradas apgabals) ir
partnerattiecību veidošana prioritārajos sadarbības virzienos – sadarbība starp administrācijām un
pieredzes apmaiņa par pašvaldības funkciju realizēšanu, sadarbība kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības un
izglītības jomās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles novada
dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju A. O. darba vizītē uz Ropšinas pašvaldību
(Ļeņingradas apgabals, Krievija) no 2014.gada 18.jūnija līdz 21.jūnijam, 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 Krievijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Rundāles novadā, 27.06.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

A.Okmanis

