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Par grozījumiem Pilsrundāles vidusskolas nolikumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un
privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu,
citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes
dibinātājs, un atbilstoši 2014.gada 13.marta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
lēmumam, Rundāles novada dome nolemj:
1. veikt grozījumus Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas nolikumā, turpmāk tekstā - Nolikums:
1.1. Grozīt Nolikuma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„8.1. Svitenes skola, adresē: Pagastmāja, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, LV-3917”;
1.2. Grozīt Nolikuma 8.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„8.3. Mūzikas un mākslas skola, adresēs: Svitenes pamatskola, Svitenē, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, LV-3917 un Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, LV-3921.”
Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada domes
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3.
Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības nolikumā „Par stipendiju piešķiršanu
Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 14.panta otrās daļas 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (t.i.organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 21.panta 27.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Grozījumus Rundāles novada pašvaldības nolikumā „Par stipendiju piešķiršanu
Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā grozījumi Rundāles novada pašvaldības nolikumā „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles
vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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Par pašvaldības pilnvaroto personu statusa noteikšanu.

2014.gada 10.martā Rundāles novada domē saņemts Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
reģ.nr.400080389002 domes priekšsēdētāja Jāņa Barana iesniegums ar lūgumu noteikt pašvaldības pilnvarotās
personas, kuras piedalīsies vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, licencētās
makšķerēšanas un vispārējās makšķerēšanas noteikumu kontrolē. Par pilnvarotām personām tiek lūgts noteikt
Edgaru Zvilnu, personas kods ***, dzīvo: ***, un Tāli Drejeru, personas kods ***, dzīvo: ***
Zvejniecības likuma 18. pants nosaka, ka zivju resursu aizsardzību un uzraudzību attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā veic pašvaldības pilnvarota persona. 19.panta ceturto daļa nosaka, ka pašvaldības
pilnvarotas personas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijas ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā ir tiesīgas
pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus.
2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas –
kārtība” 27.punkts nosaka, ka noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta
inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un
attiecīgās pašvaldības pilnvarotas personas, kā arī kontrolē piedalās Valsts policija, pašvaldības policija,
zemessardze, licencētās makšķerēšanas organizētāji un ūdenstilpju īpašnieki un nomnieki.
Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi Nr.1 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Rundāles
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada līdz 2015.gadam” 12.punkts nosaka, ka kontroli par
licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic pašvaldības pilnvarotas personas.
Noteikumu 2.2 punkts nosaka, ka licenzētās makšķerēšanas sezona ir ik gadu no 1.aprīļa līdz 16.maijam.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 18.pantu, 19.panta ceturto daļu, 2003.gada 14.oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas – kārtība” 27.punktu,
Rundāles novada domes 2013.gada saistošo noteikumu Nr.1 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē
Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada līdz 2015.gadam” 2.2 un
12.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt Rundāles novada pašvaldības pilnvaroto personu statusu šādām personām:
1.1 Edgaram Zvilnam, personas kods ***, dzīvo: ***.
1.2 Tālim Drejeram, personas kods ***, dzīvo: ***.
2. noteikt pilnvarojuma termiņu lēmuma 1.punktā minētajām pilnvarotajām personām 2014. un
2015.gadā no 1.aprīļa līdz 16.maijam.
3. noteikt lēmuma 1.punktā minētajām pilnvarotajām personām Rundāles novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajā ūdenstilpē – Lielupē un tās tiešajā tuvumā no karjeras „Zaķi”
līdz Jelgavas novada pašvaldības administratīvajai teritorijai šādas tiesības:
3.1 piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

3.2 veikt licencētās makšķerēšanas kontroli;
3.3 sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par licenzētās makšķerēšanas noteikumu, kas
paredzēti Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumos Nr.1 „Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada
līdz 2015.gadam”, pārkāpšanu.
Rundāles novada domes
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Rundāles novada domes
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Par grozījumiem pašvaldības policijas nolikumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par policiju”
19.pantu, 2007.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 „Pašvaldības policijas
paraugnolikums”, Rundāles novada dome nolemj:
1. veikt grozījumus 2011.gada 30.jūnija Rundāle novada pašvaldības policijas nolikumā (turpmāk
tekstā - Nolikums):
papildināt Nolikumu ar 16.5 punktu šādā redakcijā: „Ja saņemta Iekšlietu ministra
rakstveida piekrišana, pilda pašvaldības policijas priekšnieka funkcijas, un inspektoram ir visas
normatīvos aktos noteiktās pašvaldības policijas priekšnieka tiesības un pienākumi”;

1.1.

2. noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas brīdi.
Rundāles novada domes
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6.
Par nekustamā īpašuma „Rezerves zemes fonds”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
40880080006 un 40880080024 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zemgaļi”.
Valsts rezerves fonda zemes gabals „Rezerves zemes fonds”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40880070006 un 40880080024, tika izsludinātas kā brīva nomas zemes vienības.
Informācija par minēto zemes vienību iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles novada domes
ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās un Rundāles novada mājas lapā http://rundale.lv/iznomajamonekustamo-ipasumu-saraksts. Zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav.
Rundāles novada domē 2014.gada 24.februārī saņemts iesniegums no Z/S „Zemgaļi” reģ.Nr.***, juridiskā
adrese ***, ar lūgumu iznomāt, zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, kadastra numurs 40880030129, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 40880080006, 0,3 ha un 40880080024, 0,5 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai. Z/S „Zemgaļi” kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10,0
ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.1. un 4.2.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt Z/S „Zemgaļi”, reģ.Nr. ***, zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, kadastra numurs
40880030129, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 40880080006, 0,3 ha un 40880080024,
0,5 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 3,0% apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības gadā,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus
1. aizsargjosla gar ūdensteci – Kapupe.
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40880080006, 0,3 ha un 40880080024 0,5 ha platībā
skice uz 1 lapas.
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7.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Kalēji” ar kadastra numuru ***
neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Rundāles novada domē 2014.gada 3.martā saņemts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kalēji”, kadastra numurs
***, īpašnieka B. V. pagasta zemnieku saimniecības „Sintijas”, reģ.nr.***, *** īpašnieka A.B. iesniegums ar lūgumu
atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kalēji” zemes vienību 1.9 ha platībā un piešķirt nosaukumu
„Jaunkalēji”.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums „Kalēji” nostiprināts Zemesgrāmatā 2013.gada 27.decembrī
(žurn.nr.30003577165) un īpašnieks ir B. V. pagasta zemnieku saimniecība „Sintijas”. Nekustamais īpašums „Kalēji”
ar kopējo platību 6,0 ha sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 1,9 ha platībā, un no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 4,1 ha platībā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 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:
1. atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Kalēji”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 6,0 ha, atdalot neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 4,1 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;
2. veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas;
3. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 4,1 ha platībā nosaukumu - „Jaunkalēji”;
4. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Jaunkalēji”, 4,1 ha platībā zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014
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8.
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Strēlnieki”, kadastra numurs ***,
atdalot vienu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par jauna nosaukuma „Laukmalas” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 12.martā saņemts nekustamā īpašuma „Strēlnieki” īpašnieka Ā .R.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Strēlnieki”,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,31 ha platībā, par nosaukuma „Strēlnieku lauks”
piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.daļu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas
16. punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Strēlnieki”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 6,87 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,31 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
2. piešķirt nosaukumu „Laukmalas”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 1,31 ha platībā,
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, 1,31 ha platībā,
3. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Laukmalas”, 1,31 ha platībā.
Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014
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9.
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburi”, kadastra numurs
***, sadalīšanu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un zemes
lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
V. B. (Pircēja) un kolhoza „Viesturi" pilnvarotā persona J. L. (Pārdevējs), 1990.gada 18.maijā noslēdza
līgumu par Bauskas rajona Viesturu pagasta dzīvojamās mājas „Bumburi” pārdošanu – pirkšanu.
2007.gada 31.maijā ar V. B. Viesturu pagasta padome noslēgusi Zemes nomas līgumu par platību 2,5 ha.
Līguma termiņš beidzies 2012.gada 31.maijā.
V.B. griezusies Valsts zemes dienestā, lai reģistrētu savu īpašumā esošo māju Zemesgrāmatā un konstatēja,
ka nav iespējamos to izdarīt, jo zeme nav bijusi piešķirta pastāvīgā lietošanā, nav iegūtas zemes nomas
pirmtiesības un nav arī spēkā esoša Zemes nomas līguma.
Rundāles novada domē 2013.gada 3.decembrī saņemts V. B., personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemi mājas uzturēšanai ar kopējo platību 2,5 ha. Panākta ar „Bumburu” īpašnieci par
zemes gabala ēku uzturēšanai lielumu (0,85 ha) un izvietojumu ( Pielikums Nr.1.)
Nekustamais īpašums Viesturu pagasta „Bumburi” atrodas Lauku zemju teritorijās, kur galvenais zemes, ēku
un būvju izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība, dīķsaimniecība
un ar to saistītie pakalpojumi - lauku tūrisms, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Lauku zemju teritorijās
saskaņā ar 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu V nodaļas „Noteikumi
atļautajai izmantošanai un apbūvei atsevišķiem izmantošanas veidiem lauku teritorijā” 5.1.apakšnodaļas
„Lauku zemes (L)” 327.punktu „Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:
327.1. apakšpunktu - 2 ha, bet atļauta esošas vai bijušās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana.
2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu 5.punkts nosaka, ka valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz
zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” pārejas noteikumu 5.p., 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. 1. punktu, Rundāles novada dome nolemj:

1. sadalīt pašvaldībai piekritīgu Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Bumburi”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 2,5 ha, atdalot zemes gabalu, 1,65 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu,
2. veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas,
3. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 1,65 ha platībā, nosaukumu „Bumburu
lauks”,
4. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Bumburu lauks”, 1,65 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Bumburi” skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014

(paraksts)

Inta Klīve

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.03.2014

(prot.Nr.3., 10.p.)

10.
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rožlejas”, kadastra numurs ***, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Zivtiņas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un
31.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Rožlejas”, SIA „G-Bergs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rožlejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un SIA
„G-Bergs”, reģistrācijas Nr. ***, ***, 2014.gada 20.marta iesniegumu, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
Zemes ierīcības projektu Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Rožlejas” un
noteikt zemes lietošanas mērķi, kā arī piešķirt nosaukumu „Zivtiņas” atdalāmajam zemes gabalam,
Rundāles novada dome nolemj:
1.

apstiprināt SIA „S-Bergs”, reģistrācijas Nr. ***, izstrādāto Zemes ierīcības projektu Rundāles
novada Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rožlejas”, kadastra numurs ***, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu ***;

2.

piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 9,4 ha platībā jaunu nosaukumu „Zivtiņas”;

3.

apstiprināt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”, 9,4 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014
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11. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bumburi”, kadastra apzīmējums
40960090020, zemes daļas 0.85 ha platībā iznomāšanu V. B.
Rundāles novada domē 2013.gada 3.decembrī tika reģistrēts V. B., dzīvojošas, ***, iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi mājas Bumburi uzturēšanai, 2.5 ha platībā, kadastra apzīmējums ***. Ar mājas Bumburi
īpašnieci panākta vienošanās par zemes ēku uzturēšanai platību (0.85 ha) un izvietojumu. Par nekustamo
īpašumu Bumburi 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”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo
daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1.

iznomāt V. B., personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
„Bumburi”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra apzīmējums ***, zemes daļu 0.85 ha
platībā ēku „Bumburi” uzturēšanai, uz 12 (divpadsmit) gadiem;

2.

noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajam zemesgabalam nomas maksu 1.5% apmērā no zemes
gabala kadastrālās vērtības gadā;

3.

noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajam zemesgabalam šādus apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš;
2. Pašvaldības autoceļa B-48 Jāņukrogs – Galzemji – Ceļmales aizsargjosla.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Bumburi” iznomājamās zemes gabala daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014
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12. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 3.30
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0168 iznomāšanu R. V.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.30” neapbūvēta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0168 ir pašvaldībai piekritīga zemes vienība, kuru agrāk apsaimniekoja L. D. Zemes
vienība netiek apsaimniekota un saskaņā 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. punktu zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un informācija
izvietota uz sludinājuma dēļiem Viesturu un Svitenes pagastu pārvaldēs un Rundāles novada domes ēkās, kā arī
ievietota domes mājas lapā internetā un informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”. 2014.gada
28.februārī saņemts R.V., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, iesniegums ar lūgumu iznomāt
„Saulaines mazdārziņš 3.30”, kadastra numurs 4076 008 0168, 0,05 ha platībā. R.V. nav apsaimniekošanā cita
zeme Rundāles novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada
27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. iznomāt, R.V., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.30”, kadastra numurs 4076 008 0168, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0168, 0,05 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām,
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 nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Kaucmindes pils aizsargjosla.
Pielikumā Zemes vienības „Saulaines mazdārziņš 3.30” skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
Priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
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13. Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības INICIO projekta „Sadraudzība ar
jauniešiem Bauskas un Rundāles novadā” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles novada domes
Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, biedrības
„INICIO”, reģ.Nr.40008176122, juridiskā adrese "Zemzari"-15, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3921, projekta pieteikumu un 2014.gada 7.marta iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta
pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt 425 EUR biedrības INICIO projekta „Sadraudzība ar jauniešiem Bauskas un Rundāles
novadā” realizācijai.
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14. Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe”
projekta „Seniori – palīgi aktīvas un pilnvērtīgas dzīves veidošanā Svitenes pagastā” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Rundāles novada domes
Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, biedrības
Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe”, reģ.Nr.40008186934, juridiskā adrese:
Rundāles nov., Svitenes pag., Svitene, "Gaismas", LV-3917, projekta pieteikumu un 2014.gada 26.februāra
iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt 426 EUR Sabiedriskās organizācijas biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta
pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Seniori – palīgi aktīvas un pilnvērtīgas dzīves
veidošanā Svitenes pagastā” realizācijai.
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15. Par grozījumiem Rundāles novada domes nolikumā „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 21.panta 27.punktu, Rundāles
novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada
1.jūlija lēmumā Nr.9 „Rundāles novada domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.1 „Rundāles novada
pašvaldības nolikums” (prot.Nr.11, 29.p.), kā arī ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot esošā nolikuma
finanšu piešķiršanas nosacījumus, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Grozījumus Rundāles novada pašvaldības nolikumā „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu
Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā grozījumi Rundāles novada pašvaldības nolikumā „ Par finansiālā atbalsta piešķiršanu
Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai” uz 2 (divām) lpp.
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16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā O.Ļ.
Rundāles novada sociālajā dienestā 2014.gada 10.martā tika saņemts O. Ļ., personas kods ***, (turpmāk tekstā
- Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada pašvaldību izīrēt dzīvojamo telpu
Saulaines sociālajā centrā dzīvokļa Nr.104, ņemot vērā to, ka Iesniedzēja ir vientuļa pensionāre.
Rundāles novada sociālais dienests 2014.gada 10.martā ir sniedzis savu atzinumu. Minētajā atzinumā Rundāles
novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja ir vientuļa pensionāre un tai nav īpašumā dzīvojamās plātības.
O. Ļ. nav pārkāpusi Saulaines sociālā centra iekšējās kārtības noteikumus, kā arī nav komunālo maksājumu
parādi Rundāles novada domei. Līdz ar to Iesniedzēja atbilst Rundāles novada domes Sociālā dienesta
Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2.punktam, kas nosaka, ka brīvā dzīvojamā telpa tiek
izīrēta vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuriem īpašumā nav dzīvojamās
platības.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6. „Par Saulaines Sociālā centra
izīrējamo dzīvokļu īres maksu” 4.punktu ir noteikts, ka Rundāles novada pašvaldības īpašumā esošajiem
dzīvokļiem Saulaines sociālajā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, piešķir
īres maksas samazinājumu 30% apmērā vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuru
vidējiem ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada domes Sociālā dienesta
Saulaines sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes
2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6 „Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu”
(prot.Nr.8.) 4.punktu, Rundāles novada sociālā dienesta 2014.gada 10.marta atzinumu, Rundāles novada
dome nolemj:
1.

izīrēt O. Ļ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.104
Saulaines sociālā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo
platību 18.5 m2;

2. piešķirt O. Ļ., personas kods ***, īres maksas samazinājumu 30% apmērā uz lēmuma 1.punktā
minēto dzīvojamo platību;
3.

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2014.gada 1.aprīļa.
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17. Par siltumenerģijas tarifu Saulainē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 2008.gada 9.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” prasībām, noteikt Saulaines
ciemata teritorijā šādus tarifus:
1. par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai-T) – 49,73 [EUR/MWh] bez
PVN;
2. tarifs par 1m3 karstā ūdens uzsildīšanu -Tk.ū. - 5,97 [ EUR/m3] bez PVN.
- aprēķināts pēc formulas:
Tk.ū.=T*0,12, kur
Tk.ū.- tarifs 1m3 karstā ūdens uzsildīšanai (EUR/m3);
T-siltumenerģijas tarifs (EUR/MWh);
3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2 tiek aprēķināts pēc formulas:
Tapk..= (Qkop.-Qk.ū)*T/S, kur
Tapk.-tarifs par dzīvokļu apkuri (EUR/m2);
Qkop.-attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī
siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem (MWh);

piegādātais

siltumenerģijas

daudzums

pēc

Skop.-konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un lodžiju platību (m2)
Qk.ū.=V*0,12, kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums (m3);
4. dzīvokļiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atslēgti no centralizētās siltumapgādes,
apkures sezonā noteikt tarifu 20% no Tapk.;
5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk.= (Qkop.-Qk.ū)*T/N, kur
Mcirk.-maksa par karstā ūdens cirkulāciju (EUR/dzīvokli);
Qkop.-attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums (MWh);
Qk.ū.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai patērētais
siltumenerģijas daudzums (MWh),

N- mājas dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
6. noteikt, ka norēķini veicami pēc katras dzīvojamās mājas siltuma patēriņa;
7. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.
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18.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 004 0091, 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 03.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.), Rundāles novada dome nolemj,
1. organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, 11,57 ha platībā, kadastra Nr.4076 004 0091, zemes nomas tiesību
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 004 0091, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 004 0091, zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 12 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.04.2014

(paraksts)

Inta Klīve

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.03.2014

(prot.Nr.3., 19.p.)

19.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rītausmas”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
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 27.janvāra lēmumu (prot.Nr.3, 4.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldības īpašuma Rundāles pagasta zemesgabala „Rītausmas” ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, ar kopējo platību 1,16 ha platībā zemes nomas tiesību atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības īpašuma Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Rītausmas” zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības īpašuma zemesgabala Rundāles pagastā „Rītausmas” ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz 12 lapas pusēm.
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20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala Svitenes pagastā „Mežloki” ar kadastra
apzīmējumu 40880080007 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 27.februāra protokola Nr.2 lēmumu Nr.16 „Par pašvaldībai piekritīga
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mežloki” zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4088 008
0007 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Mežloki”, zemes vienības Svitenes pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumi (turpmāk
tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 13.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta nomas tiesību sākuma cena ir 3% no kadastrālās
vērtības. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 24.martā notika minētā objekta nomas tiesību izsole
ar augšupejošu soli (viens solis 0,1%).
No Rundāles novada domes 2014.gada 24.marta izsoles protokola Nr.3 ir redzams, ka izsolē bija pieteikušies
divi pretendenti - ZS Zemgaļi Reģ.nr. ***, juridiskā adrese ***, tās īpašnieka, M. V., personas kods ***
personā (uz izsoli neieradās) un ZS Urštēni Reģ.nr. ***, juridiskā adrese ***, tās īpašniece, V.V., personas
kods *** personā, kura ir nosolījusi augstāko cenu 3,1% no kadastrālās vērtības par zemesgabala Svitenes
pagasta „Mežloki” 1,1ha platībā, ar kadastra apzīmējumu4088 008 0007 zemes nomas tiesībām.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.3.punktu, Rundāles novada domes 2014.gada 24.marta
izsoles protokolu Nr.3 un Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežloki”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4088 008 0007 nomas tiesību Svitenes pagastā, Rundāles novadā izsoles
noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Mežloki”, kadastra
Nr.4088 008 0007 – Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1,1 ha, nomas tiesību
izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt ZS Urštēni Reģ.nr. ***, juridiskā adrese ***, tās īpašnieces,
V.V., personas kods *** personā ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 3,1% no zemesgabala
kadastrālās vērtības;
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot nomas līgumu starp Rundāles
novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2014.gada 24.marta Izsoles protokols Nr.3.
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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21. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Saulgrieži”, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.14 „Par Rundāles novada domes nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle
novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada domes nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā (turpmāk tekstā - Īpašums) īres tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 6.punktā tika noteikts, ka Īpašuma mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir EUR 0.48 (0.48 centi)
par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada 24.martā notika Īpašuma
mutiska izsole ar augšupejošu soli (viens solis EUR 0,01 par vienu kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2014.gada 24.marta izsoles protokola Nr.2 ir redzams, ka izsolē bija pieteicies
viens pretendents M. R., personas kods ***, adrese ***, kurš ar visaugstāk nosolīto cenu EUR 0.49 (0 euro un
49 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī ir nosolījis par Īpašuma īres tiesībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 31.punktu, 2014.gada 24.marta izsoles
protokolu Nr.2 un Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumiem,
Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra
apzīmējums 4076 003 0546 001 015, ar kopējo platību 92,70m2, īres tiesību izsoles rezultātus – par
uzvarētāju atzīt M.R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, kurš nosolījis izsolē visaugstāk
nosolīto cenu EUR 0.49 (0 eiro un 49 centi) par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī;
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot īres līgumu starp Rundāles novada
domi un lēmuma 1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2014.gada 24.marta Izsoles protokols Nr.2 uz 2 (divām) lapas pusēm.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un 189.panta
„Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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22. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātajā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem”.
Papildus formālajai izglītībai, ko nodrošina Pilsrundāles vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola,
Rundāles novada jauniešiem ir iespēja iesaistīties jauniešu nevalstiskajās organizācijās, kas īsteno neformālo
izglītību, tādējādi nodrošinot būtisku personīgo pieredzi personības attīstībā un veicinot jauniešu aktīvu
pilsonisko darbību.
Kopš 2011.gada, kad Rundāles novada dome organizēja pirmo novada jauniešu saietu, sniedzot informāciju par
daudzajām jauniešu iespējām aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, novadā ir
izveidojušās četras jauniešu organizācijas „Inicio”, „Mums pieder pasaule”, „Eureka” un „Labirints”. Jaunieši
ik gadu patstāvīgi organizē pasākumus dažādām mērķauditorijām, kā arī ar Rundāles novada domes finansiālu
atbalstu novada sabiedriskajām organizācijām ir īstenojušas vairākus projektus.
Sadarbojoties Rundāles novada domei un jauniešu biedrībām ir realizēti vairāki projekti: 2011.gadā izveidots
Jauniešu resursu punkts Svitenē un iegādāts inventārs dažādu āra aktivitāšu realizēšanai. 2012.gadā tika
dibināts Jauniešu centrs Svitenē. Daļējai centra aprīkošanai jauniešu biedrība „Inicio” realizēja projektu
„Rundāles novada Saieta nama jauniešu istabas labiekārtošana”. 2013.gadā, sadarbībā ar jauniešu biedrībām
„Inicio”, „Mums pieder pasaule” un „Eureka” realizēts projekts „Informācijas punkta jauniešiem izveide
Rundāles novadā”, izveidojot un aprīkojot informācijas punktu jauniešiem Rundāles novada Saulainē.
Realizējot minētos projektus Rundāles novadā pakāpeniski tiek nodrošināta vide jaunatnes pašiniciatīvai.
Jāņem vērā fakts, ka ne visi jaunieši izvēlas līdzdarboties jauniešu nevalstiskajās organizācijās. Lai sekmētu
Rundāles novada jauniešu iesaistīšanos, kā arī sekmētu nozīmīgu praktiskās pieredzes un sociālo kompetenču
apguvi, ko pieprasa mūsdienu sabiedrība un darba devēji, Rundāles novada dome sadarbībā ar novada jauniešu
sabiedriskajām organizācijām plāno īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes projekta „Apmācības Rundāles
novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai” ietvaros (skatīt projekta
konceptu pielikumā).
Tādējādi tiks papildinātas formālajā izglītībā apgūtās zināšanas un prasmes, gūstot jaunas kompetences,
iemaņas un praktisko pieredzi, kas nepieciešamas dzīvei un darba tirgum, veicinot sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un 15.panta pirmās daļas
5.punktu, kā arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludināto atklātā projektu konkursa
nolikumu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai:
1. piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātajā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās
aktivitātes visiem jauniešiem”;
2. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma parakstīšanas visas saistības,

kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu EUR 4400,-, valsts budžeta finansējums 100%.
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23. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Ziediņi”, kadastra numurs ***, atdalot
vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** zemes gabalu aptuveni 2,5 ha platībā, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus.
Rundāles novada domē 2014.gada 24.martā saņemts nekustamā īpašuma „Ziediņi” īpašnieces Z. S., personas
kods ***, dzīvojošas ***, iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ziediņi”, atdalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem ***, 4,6 ha platībā, un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
atdalot zemes gabalu aptuveni 2,5 ha platībā.
2006.gada 14.septembra Latvijas Republikas likuma ”Zemes ierīcības likums” 8.panta 1.daļas 1. punkts
nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes ierīcības darbiem - zemes vienību robežu pārkārtošanai. Kas
ir nepieciešams veikt sadalot nekustamo īpašumu „Ziediņi”
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem not eikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un karti „Rundāles novada plānotā izmantošana”, Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***atrodas Mežu
(M) teritorijā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība, kā arī ar attiecīgo izmantošanu
saistītas infrastruktūras būves. Mežu teritorijās ietilpst meži, krūmāji, jaunaudzes, izcirtumi. Jaunveidojamās
zemes vienības minimālā platība - 2 ha.
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 1.daļas 1.p., Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Ziediņi”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 10,9 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 4,6 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu,
2.

piešķirt nosaukumu „Ozolzīles”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 4,6 ha platībā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, 4,6 ha platībā,

3.

noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Ozolzīles”, 4,6 ha platībā,

4.

atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 10,9 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 5,4 ha platībā, atdalot zemes gabalu
aptuveni 2,5 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu,

5.

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;
6.

apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Ziediņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.

Pielikumā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***uz 1 (vienas) lapas.
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24. Par līguma noslēgšanu ar bērnu namu „Laubere” par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma
nodrošināšanu D.S.
Rundāles novada Sociālajā dienestā 06.03.2014. tika saņemts Rundāles novada Bāriņtiesas atzinums par
nepilngadīgā D. S., personas kods ***, ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē.
Ar Rundāles novada Bāriņtiesas ***. 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 mirusi.
*** Bāriņtiesā ir saņemts L.L. iesniegums, kurā viņa atsakās no aizbildnības pār D.S., pamatojot to, ka ***.
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,
noslēgt līgumu ar bērnu namu „Laubere” par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanu D.S.,
personas kods ***.
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