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2. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
3.1.” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080106 iznomāšanu D.D.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.1.”, kadastra numurs 40760080106,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760080106, 0,05 ha platībā tika izsludināta kā brīva
nomas zemes vienība, informāciju ievietojot Rundāles novada mājas lapā un izvietojot uz
sludinājumu dēļiem domes ēkā Pilsrundālē un pagastu pārvalžu ēkās Svitenē un Bērstelē.
Rundāles novada domē saņemts iesniegums no D. D., personas kods ***, dzīvojošas ***, ar
lūgumu piešķirt zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760080106.
D.D. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1 ha.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt D. D., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.1.”, kadastra numurs 40760080106, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 40760080106, 0,05 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.1.” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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3. Par zeme vienību, uz kurām atrodas būves, izslēgšanu no Rezerves zemes fonda, piekritības
noteikšanu pašvaldībai.
2014.gada 18.jūnijā saņemta vēstule no Valsts Zemes dienesta par rezerves zemes fonda zemes
vienībām ar lūgumu izvērtēt Pielikumā iekļautās zemes vienības, kurām līdz 2009.gada
30.decembrim nav pieņemts vai nav iesniegts domes lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par
zemes piederību vai piekritību.
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” 13.punkta nosacījumiem
„Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša
un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt
lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par
zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto
lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu,
aktualizē kadastra informācijas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā
normatīvie dokumenti par Rezerves zemes fonda izmantošanu.
Izvērtējot Rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību sarakstu, konstatēts, ka daļa no tām atrodas
zem fiziskām un juridiskām personām piederošām ēkām un būvēm. Saskaņā ar 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” 4.punktu „Zemes reformas pabeigšanai nododama un
turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme” Rezerves zemes fondā iekļautās zemes
vienības neatbilst minēto Ministru kabineta noteikumu definējumam. Lai zemes vienības tiktu
lietderīgi izmantotas un apsaimniekotas ir priekšlikums izslēgt tās no Rezerves zemes fonda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 21. panta 1.daļas
27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, 41 panta otrās daļas 5.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” 4., 13.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,:
1. izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības:
1.1.Svitenes pagastā:
1.1.1. „Degvielas bāze”, kadastra apzīmējums 40880030431, 0,39 ha platībā;
1.2.Viesturu pagastā:
1.2.1. „bij.Dzelmju šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960030063, 0,26 ha platībā;
1.2.2. „Juskas”, kadastra apzīmējums 40960040062, 10,1 ha platībā;
1.2.3. „Bērstele”, kadastra apzīmējums 40960070084, 5,21 ha platībā;
1.2.4. „Titoviča - Pūnes šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960070336, 0,51 ha platībā;
1.2.5. „Bērsteles gaters”, kadastra apzīmējums 40960070195, 0,25 ha platībā;
2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;
3. apstiprināt lēmuma 1.punktā norādītajām 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.
Pielikumā: Zemes vienību skices:
1. „Degvielas bāze”, kadastra apzīmējums 40880030431;
2. „bij.Dzelmju šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960030063,;
3. „Juskas”, kadastra apzīmējums 40960040062, 10,1 ha platībā;
4. „Bērstele”, kadastra apzīmējums 40960070084, 5,21 ha platībā;
5. „Titoviča Pūnes šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960070336;
6. „Bērsteles gaters”, kadastra apzīmējums 40960070195.
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4. Par valsts rezerves zemes fonda nekustamā īpašuma „Titoviča - Pūnes šķūnis” ar kadastra
apzīmējumu 40960070336 iznomāšanu V. T.
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 publiskās personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.7„Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes
2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu
un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.1.4.
punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt, V. T., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Titoviča
– Pūnes šķūnis”, kadastra numurs 40960070336, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40960070336, 0,51 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu gadā 3% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
Pielikumā nekustamā īpašuma „Titoviča – Pūnes šķūnis”, kadastra numurs 40960070336, skice
uz 1 lapas.
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5. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra
numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040250 iznomāšanu A.Z.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt A.Z., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040250, 0,4 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 2,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040250, 0,4 ha platībā skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 6.p.)

6. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra
numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040158 iznomāšanu V.R.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt V. R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40880040158, 0,4 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040158 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 7.p.)

7. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra
numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040243 iznomāšanu I.J.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1.

iznomāt I. J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašumu „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040243, 1,2 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 minētajām zemes vienībām nomas maksu 2,0% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040243, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 8.p.)

8. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra
numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040159 iznomāšanu D.S.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt D. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040159, 0,4 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.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040159 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 9.p.)

9. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra
numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040252 iznomāšanu N. S.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt N. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040252, 0,4 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.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040252, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

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

10. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Āres”, kadastra numurs
40880030129, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040260 un
pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Virbuļi-2” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40880040197 iznomāšanu A. P.
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 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
4.2.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt A. P., personas kods ***, Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040260, 1,7 ha platībā, un pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Virbuļi-2”, kadastra numurs 40880040197, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 40880040197, 3,3 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 2,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40880040260 un 40880040197 skices uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
(paraksts)
Aivars Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 11.p.)

11. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Vizbuļi” apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040196 iznomāšanu A. P.
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” 4. un 7.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt A.P., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Vizbuļi”, kadastra numurs 4080040196, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4080040196, 1,8 ha platībā, uz 5 gadiem dzīvojamās mājas un saimniecības
ēku uzturēšanai;
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 1,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Vizbuļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40880040196 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 12.p.)

12. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres”, kadastra numurs
40880030129, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40880070047, 4088007057, un
pašvaldībai piekritīgu Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zemītes”, kadastra numurs
40880070046, „Upmalas”, kadastra numurs 40880070045, un „Dardedzes”, kadastra numurs
40880040176, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 40880040176, 40880040185,
iznomāšanu ***
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt ***, reģistrācijas numurs ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Āres”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 40880070047, 1,0 ha 40880070057, 0,7 ha un pašvaldībai
piekritīgu Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Zemītes”, kadastra numurs
40880070046, 1,1 ha, „Upmalas”, kadastra numurs 40880070045, 1,5 ha un
„Dardedzes”, kadastra numurs 40880040176, zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 40880040176, 1,3 ha, 40880040185, 1,9 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad
tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2.

noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajai zemes vienībai nomas maksu 3,0% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pielikumā nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumiem 40880040176, 40880040185,
40880070057, 40880070047, 40880070046, 40880070045 zemes vienību skices uz 3 lapām.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 13.p.)

13. Par nosaukuma „Nāzēni” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 40880030077.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. un 12. punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam” un nolūkā sakārtot nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanas programmas NINO teksta daļas datus, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Nāzēni” pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam, kadastra numurs 40880030077, kurš sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 40880030106, 1,4 ha platībā un 40880030077, 0,7 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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25.09.2014.

(prot.Nr.10., 14.p.)

14. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīga
zeme”, kadastra numurs 40880040027, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880030129,
un pašvaldība piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Nāzēni” ar kadastra numuru
40880030077, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 40880030106 un 40880030077
iznomāšanu J. S.
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” 4.2.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt J.S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Pašvaldībai piekritīga zeme”, kadastra numurs 40880040027, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 40880040129, 0,2 ha un pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Nāzēni” ar kadastra Nr.40880030077, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 40880030106, 1,4 ha un 40880030077, 0,7 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm
mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek
uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajām zemes vienībām nomas maksu 2,5% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40880040129, 0,2 ha, 40880030106, 1,4
ha, 40880030077, 0,7 ha platībā skices uz 3 lapām.
Rundāles novada domes

priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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25.09.2014.

(prot.Nr.10., 15.p.)

15. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Meldri” ar kadastra numuru
*** atdalot zemes gabalu aptuveni 10.0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. apakšpunktu,
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 Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Meldri”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību *** ha, atdalot aptuveni *** ha platībā lielu zemes gabalu, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2014.gada
4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumu klasifikatoru”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Meldri”, kadastra numurs ***.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam „Meldri” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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(prot.Nr.10., 16.p.)

16. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Jaunvarenie” ar kadastra
numuru ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, zemes gabalu aptuveni
23.6 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmo daļu un 11.pantu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.
apakšpunktu, 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 Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Jaunvarenie”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību *** ha, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
24.53 ha platībā, aptuveni *** ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības
projektu,

2.

izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2014.gada
4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumu klasifikatoru”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam;

3.

apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunvarenie”, kadastra numurs ***, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Jaunvarenie” zemes vienībai uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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25.09.2014.

(prot.Nr.10., 17.p.)

17. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Sējas”, kadastra numurs ***, atdalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***
un ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot divus jaunu nekustamos īpašumus,
jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt nosaukumus „Dainītes” un „Sējēji” un
noteikt zemes lietošanas mērķus.
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:
1.

atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Sējas”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību *** ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, ***ha
platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***, ***ha platībā un ***, *** ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot divus jaunus nekustamos
īpašumus,

2.

piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha platībā, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, nosaukumu „Dainītes” un
noteikt zemes lietošanas mērķi, zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101,

3.

piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha kopplatībā, kas sastāv no
neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, nosaukumu
„Sējēji” un noteikt zemes lietošanas mērķi, zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101,

4.

noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt
precizētas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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Aivars Okmanis
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(prot.Nr.10., 18.p.)

18. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Mazgaveņi”, kadastra ***,
atdalot zemes gabalu aptuveni *** ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalītā
zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam „Jaunlīvi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmo daļu un 11.pantu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.apakšpunktu, 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 Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Mazgaveņi”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību *** ha, atdalot zemes gabalu aptuveni *** ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot jaunu zemes vienību, kuru pievieno
nekustamajam īpašuma „Jaunlīvi”,
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, Rundāles novada domes 2012.gada
26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums
2012.-2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazgaveņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Mazgaveņi” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
(paraksts)
Aivars Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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19. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Ezernieki”, kadastra numurs
***, atdalot zemes gabalu aptuveni *** ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, un
darba uzdevuma zemes ierīcības projekta izstrādei apstiprināšana.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. apakšpunktu,
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 „Ezernieki”, kadastra numurs ***,
ar kopējo platību *** ha, atdalot aptuveni *** ha platībā lielu zemes gabalu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2014.gada
4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Ezernieki”, kadastra numurs ***,
saskaņā ar pielikumu.
Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Ezernieki” uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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20. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Alkšņi” apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0073 iznomāšanu V. G.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4. un 7.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt V. G., personas kods *** pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Alkšņi”, kadastra numurs 4096 007 0073, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0073, 0.7 ha platībā uz 5 gadiem, dzīvojamās mājas uzturēšanai,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Alkšņi” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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(prot.Nr.10., 21.p.)

21. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumā Nr.20 „Par
atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Vecķopji”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Jasmīni” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu”.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.20, (prot.Nr.9) „Par atļauju sadalīt
Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Vecķopji”, kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, par nosaukuma „Jasmīni” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un
zemes lietošana mērķa noteikšanu” (turpmāk tekstā – Lēmums Nr.20) tika nolemts, atļaut sadalīt
Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Vecķopji” un atdalītajai zemes vienībai tika piešķirts
nosaukums „Jasmīni”.
Rundāles novada domes speciālisti ir konstatējuši, ka ar Rundāles novada domes 2014.gada
29.maija lēmumu Nr.6 (prot.Nr.5) “Par nosaukuma „Jasmīni” piešķiršanu pašvaldībai
piekritīgam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***”, nosaukums
„Jasmīni”, jau ir piešķirts Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***.
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
6.1.punkts nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. Savukārt minēto
noteikumu 12.punkts nosaka, ka novadu, novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas
ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu.
Sazinoties ar nekustamā īpašuma „Vecķopji” īpašniekiem, tika saņemts priekšlikums
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams grozīt Lēmuma Nr.20 2.punktu, aizstājot nosaukuma
„Jasmīni” ar nosaukumu “Pīlādzīši”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1.punktu un 12.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:

1. veikt Rundāles novada domes 2014.gada 28.augusta lēmumā Nr.20 „Par atļauju
sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Vecķopji”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Jasmīni” piešķiršanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”
šādus grozījumus:
1.1.aizstāt lēmuma 2.punktā vārdu “Jasmīni” ar vārdu “Pīlādzīši”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 22.p.)

22. Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu vadītajiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības
administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību, 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7.punkta 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc
stāvokļa uz 1.septembri attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība, Rundāles novada
dome nolemj:
noteikt izglītības iestāžu vadītājiem ar 2014.gada 1.septembri šādas mēneša darba algas
likmi:
Pilsrundāles direktorei Andai Liškauskai - 1030,00 EUR;
Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājai- 805,00 EUR;
Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājai- 811,00 EUR.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 23.p.)

23. Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2014.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2014.gada saistošos noteikumus Nr.5 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu
2014.gadam” uz 12 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 24.p.)

24. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cirvīši”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0351 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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 22.septembra izsoles protokolu
Nr.19 un Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cirvīši”, zemes vienības
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra numuru 4076 003 0351 izsoles noteikumiem,
Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Cirvīši”, kadastra
numurs 4076 003 0351 – zemes vienību Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo
platību 0,2589 ha, izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt V. L., personas kods ***,
adrese ***, kurš ir nosolījis augstāko cenu EUR 1250 (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit 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 22.septembra Izsoles protokols Nr.19.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(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
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 25.p.)

25. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres”, kadastra numurs
40880030129, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0021 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
22.septembra sēdes protokola Nr.20, 2.p.), Rundāles novada dome nolemj:
1.

organizēt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Āres”,
Svitenes pagastā, Rundāles novadā, 1,50 ha platībā, kadastra Nr.4088 009 0021,
zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli;

2.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Āres”,
Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4088 009 0021, zemes nomas tiesību
izsoles noteikumus.

Pielikumā Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Āres”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 009 0021, zemes nomas tiesību izsoles
noteikumi uz 11 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 26.p.)

26. Par Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apstiprināšanu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 21.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70., 139.1., 139.2., 140.1. un 140.2. punktu, 2014.gada 19.septembrī saņemto
Zemgales plānošanas reģiona atzinumu par izstrādāto Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības
stratēģiju 2014. – 2030.gadiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadiem;
2. publicēt lēmumu trīs darbdienu laikā Rundāles novada domes mājas lapā internetā un
divu nedēļu laikā Rundāles novada domes informatīvajā izdevumā „Rundāles novada
ziņas”.
Pielikumā:
1. Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014. -2030.gadam uz 35 lapām;
2. Zemgales plānošanas reģiona Atzinums par Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības
stratēģijas 2014. -2030.gadam uz 4 lapām
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 27.p.)

27. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Maldi” ar kadastra numuru 4076
003 0437 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,
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2014.gada 22.septembra lēmumu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Maldi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0437, 3,19 ha platībā, zemes nomas tiesību
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Maldi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0042, zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Maldi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0437, zemes nomas tiesību izsoles noteikumi uz
11 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 28.p.)

28. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Kauļi”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Pičuki” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
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:
1. atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Kauļi”, kadastra numurs ***,
ar kopējo platību ***ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, *** ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu,
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha platībā, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, nosaukumu - „Pičuki”,
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam *** ha platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.09.2014.

(prot.Nr.10., 29.p.)

29. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Liellaukgaļi”, kadastra numurs
***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Lauces” piešķiršanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
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:
1. atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Liellaukgaļi”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību *** ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
*** ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu;
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha platībā, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, nosaukumu - „Lauces”,
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ***ha platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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25.09.2014.

(prot.Nr.10., 30.p.)

30. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr.15
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā
īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles
kārtības noteikumu 1. un 6.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu komisijas 2010.gada 18.februāra
lēmumu Nr.1 „Par pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu īres maksas izsoli un
izsoles noteikumu apstiprināšanu”,
1. organizēt Rundāles novada domei piederošā dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Rundāles pagasta „Kurši” īres tiesību izsoli,
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu
dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, īres tiesību mutiskās izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu dzīvokļa
Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā īres izsoles
noteikumi uz 8 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 06.10.2014
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