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2. Par grozījumiem konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un 41.panta 1.daļas
2.punktu un nolūkā pilnvērtīgi veikt konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumā
paredzēto un pilnveidot konkursa vērtēšanas komisijas darbu, Rundāles novada dome
nolemj,
veikt grozījumus konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumā un izteikt
nolikuma 6.1.3. punktu sekojošā redakcijā:
„6.1.3.Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu
pagasta pārvaldes vadītājs;
Komisijas locekļi:

Arvīds Pēkalis - pensionārs Viesturu pagastā,
Laima Artimoviča – Viesturu pagasta sociālā darbiniece.”

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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3. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 146” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080219 iznomāšanu L. K.
Pašvaldībai piekritīgas Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 146” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0219, 0,03 ha platībā, bija iznomāta I.Š., kurš 2014.gada 16.jūlijā
novada domē iesniedza iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām. Zemes vienība 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 2014. gada 16.jūlijā saņemts iesniegums no L. K., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu piešķirt nomas tiesības uz zemes vienību „LLT 146”, kadastra numurs
40760080219, 0,03 ha platībā. L. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir
līdz 1.0 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 L.K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „LLT 146”, kadastra numurs 40760080219, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40760080219, 0,03 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz vienu gadu
ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā,

Pielikumā nekustamā īpašuma „LLT 146” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.Š. uz nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
4.20” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un zemes vienības piekritības noteikšanu
pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās
daļas 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar 2004. gada 27.maija Rundāles pagasta padomes lēmumu Nr.5 (prot.Nr.5) M.Š., personas kods
***, piešķirta, pastāvīgā lietošanā zeme 0.05 ha platībā.
M. Š. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi un tā nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījis „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 23.panta pirmās daļas nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas
1.punktam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2006.gada 1.septembrī.
Atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta otrajai daļai, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas 25.panta 1.daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemi.
Datus par zemes nomas pirmtiesīgajām personām pašvaldībai nodod VZD. Informācija no VZD
saņemta 2014.gada 18.februārī.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta

pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu ***, nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta kadastrālā
uzmērīšana. Zemes lietotājs M. Š. ir uzrakstījis un iesniedzis Rundāles novada domē iesniegumu
par to, ka atsakās no nomas tiesībām uz „Saulaines mazdārziņu 4.20”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības M. Š., personas kods ***, uz nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.20”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu *** 0,05 ha platībā;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, 0,05 ha platībā, ir zemes
starpgabals - publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību un kurai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);
3. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.20” zemes
vienība, ar kadastra apzīmējumu ***, 0,05 ha platībā, piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;
4. noteikt, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – kods 0101;
5. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
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5. Par zeme vienību izslēgšanu no Rezerves zemes fonda, starpgabala statusa un 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 ir
starpgabali atbilstoši „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punkta
nosacījumiem, jo zemes vienību platība ir mazāka par Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
apstiprināto saistošo noteikumu Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto minimālo platību vai to konfigurācija
nepieļauj zemesgabala izmantošanu atbilstoši Rundāles novada Teritorijas plānojumam, vai tam
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu,

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt, ka sekojošas zemes vienības ir starpgabali:
1.1.Rundāles pagastā:
1.1.1. „Saulaines mazdārziņš 3.1.”, kadastra apzīmējums 40760080106, 0,05 ha platībā,
1.1.2. „Mežmales”, kadastra apzīmējums 40760100026,
0,12 ha platībā,
1.2. Svitenes pagastā:
1.2.1. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040158 0,4 ha platībā,
1.2.2. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040159 0,4 ha platībā,
1.2.3. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040227 2,3 ha platībā,
1.2.4. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040243 1,2 ha platībā,
1.2.5. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040250 0,4 ha platībā,
1.2.6. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040252 0,4 ha platībā,
1.2.7. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040256 0,8 ha platībā,
1.2.8. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040259 0,24 ha platībā,
1.2.9. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040260 1,7 ha platībā,
1.2.10. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880070047 1,0 ha platībā,
1.2.11. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880070057 0,7 ha platībā,
1.2.12. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880080006 0,3 ha platībā,
1.2.13. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880080024 0,5 ha platībā,
1.2.14. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880090021 1,5 ha platībā,
1.2.15. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880090033 1,0 ha platībā,
1.2.16. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040252 0,4 ha platībā,
2. izslēgt no Rezerves zemes fonda lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības;
3. noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības, piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;
4. apstiprināt lēmuma 1.punktā norādītajām zemes vienībām, zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
5. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Pielikumā no Rezerves zemes fonda izslēdzamo zemes vienību - starpgabalu skices:
1. Saulaines mazdārziņš 3.1.”, kadastra apzīmējums 40760080106,
2. „Mežmales”, kadastra apzīmējums 40760100026,
3. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040158 un 40880040159,
4. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040227, 40880040243, 40880040250, 40880040252,
40880040256, 40880040259 un 40880040260,
5. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880070047 un 40880070057,
6. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880080006
un 40880080024,
7. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880090021,
8. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880090033.
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6. Par iznomātu zemes vienību 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 ir
iznomātas īstermiņā fiziskām, juridiskām personām piemājas saimniecību, zemnieku saimniecību
uzturēšanai. Lai šīs zemes vienības tiktu lietderīgi izmantotas un pašvaldība varētu pildīt likumā
„Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību un nodrošināt sociālo funkciju, tas ir iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar iespēju
iznomāt zemes vienības personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, kas it īpaši ir aktuāla attālākajās
teritorijās no novada centra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 7.punktu, 21.panta
1.daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, 13.panta pirmās daļas,
8.punktu, 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
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, Rundāles novada dome nolemj,
1. izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības:
1.1.Svitenes pagastā:
1.1.1. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040150, 1,3 ha platībā;
1.1.2. „Āres”, kadastra apzīmējums 40880040151, 1,6 ha platībā;
1.1.3. „Dardedzes”, kadastra apzīmējums 40880040176, 1,26 ha platībā;
1.1.4. „Dardedzes”, kadastra apzīmējums 40880040185, 2,3 ha platībā;
1.2. Viesturu pagastā:
1.2.1. „Karpati”, kadastra apzīmējums 40960020027, 2,2 ha platībā;
1.2.2. „Jaunalkšņi”, kadastra apzīmējums 40960070154, 2,0 ha platībā;
1.2.3. „Minerālmēslu šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960070136, 0,32 ha platībā;
1.2.4. „Minerālmēslu mucas”, kadastra apzīmējums 40960070137, 0,2 ha platībā;
1.2.5. „Trešā somu mājiņa”, kadastra apzīmējums 40960110043, 0,67 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. „Āres”, kadastra apzīmējumi 40880040150 un 40880040151;
2. „Dardedzes”, kadastra apzīmējumi 40880040176 un 40880040185;
3. „Karpati”, kadastra apzīmējums 40960020027;
4. „Jaunalkšņi”, kadastra apzīmējums 40960070154;
5. „Minerālmēslu šķūnis”, kadastra apzīmējums 40960070136 un „Minerālmēslu mucas”,
kadastra apzīmējums 40960070137;
6. „Trešā somu mājiņa”, kadastra apzīmējums 40960110043.
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7. Par nosaukuma „Āres” piešķiršanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 40880030129.
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.
Izvērtējot Rezerves zemes fondā iekļautā Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Rezerves zemes
fonds”, kadastra numurs 40880030129, zemes vienības, konstatēts, ka tās atbilst pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību statusam un ir izņemams no Rezerves zemes fonda zemēm un nosakāma
zemes vienību piekritība pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam NĪVKIS reģistrēts nosaukums
„Rezerves zemes fonds”.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles novada
pašvaldības datus ir nepieciešams piešķirt jaunu nosaukumu augstāk minētajam nekustamajam
īpašumam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 11. un 12.punktiem,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt nosaukumu „Āres” Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam, kadastra numurs
40880030129, kas sastāv no septiņpadsmit zemes vienībām ar kopējo platību 15,74 ha.
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8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. L. uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52”,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam ir
noteikts, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda.
Pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību pieņemams saskaņā ar likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās
daļas 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmums par zemes piederību vai piekritību ir viens no
dokumentiem pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Ar Rundāles pagasta TDP 1993.gada 30.marta 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu, G.L., bija
piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā 0.03 ha platībā. G. L. ir *** un viņas iespējamie *** nav
izpildījuši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 2. punkta un 21.daļas nosacījumus,
nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52” ar kadastra
numuru 4076 003 0254 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0254.
Zemes vienība ar Rundāles novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumu Nr.5 (prot.Nr.8) iznomāta
I. K., personas kods ***, dzīvojošai ***.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25. panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja nav izpildīti iepriekšminētā
likuma, minētā panta nosacījumi.
Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem *** nav pieprasīta izpirkt un tai nav veikta kadastrālā
uzmērīšana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 13.panta pirmās daļas, 8.punktu, 2009.gada
1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu,
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības G. L. uz Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 52”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem ***;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, 0.03 ha platībā ir zemes
starpgabals - publiskai personai piederoši zemesgabals, kura platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību, un kurām nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam);
3. noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52” zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;
4. noteikt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;
5. noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 52” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760050048 Rundāles pagastā izslēgšanu no
Rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai, par nosaukuma piešķiršanu.
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 zemes vienīb a ar
kadastra apzīmējumu 40760050048 ir pašvaldības ceļš, kas tiek izmantots, lai nokļūtu uz
pašvaldības valdījumā esošo māju „Smedes”. Lai pašvaldība varētu veikt, savu funkciju ceļu un
ielu uzturēšanu nepieciešams noteikt minētā ceļa posma piekritību pašvaldībai.
Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību teksta datu
pārbaudi, konstatēts, ka nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 40760050048, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760050048 NĪVKIS nav reģistrēts nosaukums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, 13.panta pirmās daļas,
8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 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.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.
un 12.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1.

izslēgt no Rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40760050048, 0,07 ha platībā;

2.

noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760050048, 0,07 ha platībā,
piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda;

3.

piešķirt nosaukumu „Smedes-Vārpas” Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
- ceļa posmam ar kadastra numuru 40760050048;

4.

noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760050048, zemes lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101;

5.

noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Pielikumā Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760050048 skice uz vienas lapas.
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10. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 0070191 daļas iznomāšanu.
Pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0191, 0,04 ha platībā, 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 2014.gada 6.augustā saņemts iesniegums no V. B., personas kods ***,
dzīvojoša ***, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0.04 ha platībā no nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” Bērstelē Viesturu pagastā, kuru pirms tam izmantoja Ņ. C. un kurš pašlaik ir
neapsaimniekots. Ņ. C. ***. V. B. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz
1.0 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 V. B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0191, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0191 daļu, 0,04 ha platībā, lauksaimnieciskajai ražošanai uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības skice uz 1 lapas.
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11. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, ēkai
kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Lielupes” ar kadastra numuru ***.
Rundāles novada domē 2014.gada 12.augustā tika saņemts S. M., dzīvojoša ***, iesniegums par
adreses piešķiršanu uz nekustamā īpašuma „Lielupes”, kadastra numurs *** uzbūvētajai jaunbūvei
– dzīvojamajai mājai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 16.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., un 10.punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam - dzīvošanai paredzētai
ēkai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Lielupe” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu ***, adresi “Lielupes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901.
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12. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Raņķi” ar kadastra numuru
*** atdalot zemes gabalu aptuveni *** ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Rundāles novada domē 2014.gada 6.augustā saņemts Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Raņķi” īpašnieka M. S., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegums ar lūgumu atļaut no
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Raņķi”, kadastra numurs *** atdalīt zemes gabalu
aptuveni *** ha platībā.
Viesturu pagasta nekustamais īpašums „Raņķi” nostiprināts Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas
Viesturu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. ***, 2014.gada 12.augustā uz M. S. vārda.
Nekustamais īpašums „Raņķi”, kadastra numurs ***, sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** *** ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „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 Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Raņķi”, 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
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Raņķi”, kadastra numurs ***.
Pielikumā:

1. Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam „Raņķi”;
2. Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Raņķi” skice uz 1 lapas.
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13. Par Rundāles novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „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.4 „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.4 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu
2014.gadam” uz 12 lapām.
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14. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma
programmas apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un Ministru
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības
speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā
termiņa programmām (trijiem gadiem), Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem (2014.; 2015. un 2016.gadam).
Pielikumā Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programma 3 gadiem.
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15. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Zemgales Plānošanas
reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās
informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus” ietvaros.
2014.gada 10.jūlijā Rundāles novada domē saņemta Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 2014.gada
10.jūlija vēstule Nr.1-6 /139e „Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Katāniju”, kurā lūgts deleģēt
ZPR Attīstības padomes dalībnieku Aivaru Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Katāniju (Itālija) no 2014.gada 2.septembra līdz 6.septembrim.
Minētajā vēstulē informēts, ka Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) īsteno projektu “Atvērtās
ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus” (SDI4Apps) un
projekta ietvaros saņemts sadarbības partneru no “STEPIM - STRATEGIE STRUTTURALI DI
ANTONIO PATERNO' & C. SAS r” (Maskalučija, Itālija) uzaicinājums. Tāpat vēstulē norādīts, ka
vizītes mērķis ir iepazīties ar telpiskās plānošanas iespējām vides, izglītības, tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu Katānijas reģionā. Tiekoties ar reģiona vietējo pašvaldību
(Nicolosi, Ragalna, Belpasso, Mascalucia, Taormina, Paterno, Syracusa, Noto, Pachino, Rosolini,
Ispica, Portopalo un Katānijas) domes priekšsēdētājiem, paredzēts iepazīties ar vietējo dabas
resursu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši tūrisma un lauksaimniecības nozares
attīstībai. Vizītes laikā plānots pārrunāt projekta “SDI4Apps” aktivitātes, kā arī iespējamo turpmāko
projektu sadarbības virzienus starp Zemgales plānošanas un Katānijas reģioniem. Vizītes laikā tiks
apmeklēti arī vietējie rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles
novada dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai pieredzes
apmaiņas braucienā uz Katāniju (Itālijā) no 2014.gada 2.septembra līdz 6.septembrim.
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16. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu
un Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2014.gada 18.augusta iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2014.gada 8.septembra
līdz 2014.gada 21.septembrim (ieskaitot), par laika periodu no 2012.gada 23.janvāra līdz
2012.gada 24.jūlijam.
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17. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres maksas
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumu Nr.12 „Par Rundāles novada domes
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika
apstiprināti Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, (turpmāk tekstā - Īpašums) īres
maksas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 6.punktā tika noteikts, ka Īpašuma mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir EUR 0.33
(33 eiro centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2014.gada
25.augustā notika Īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (viens solis EUR 0,01 par vienu
kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2014.gada 25.augusta izsoles protokola Nr.18 ir redzams, ka izsolē
bija pieteicies viens pretendents O. S., personas kods ***, adrese ***, kurš ar visaugstāk nosolīto
cenu EUR 0.34 (34 eiro centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī ir nosolījis par Īpašuma īres
tiesībām.
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 25.augusta
izsoles protokolu Nr.18 un Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā
īres maksas izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.32,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, kadastra apzīmējums 4076 003 0548 001 032, ar kopējo platību 33.20 m2, īres
tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt O. S., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta „***, kurš nosolījis izsolē visaugstāk nosolīto cenu – īres maksu EUR 0.34
(34 eiro centi) par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī.

2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot dzīvojamās telpas 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 25.augusta Izsoles protokols Nr.18 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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18. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Stūrīši”, kadastra numurs ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Stūraiņi” piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2014.gada 6.augustā saņemts iesniegums no V. S. pilnv. personas
Svitenes pagasta zemnieku saimniecības „Gaitiņi”, reģistrācijas numurs ***, īpašnieces M. C.,
kas rīkojas saskaņā ar zvērinātas notāres Z. R. prakses vietā ***, izsniegto pilnvaru Nr. ***., ar
lūgumu atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Stūrīši”, atdalot vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu ***, *** ha platībā, un piešķirt jaunu nosaukumu „Stūraiņi”.
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 Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Stūrīši”, 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 „Stūraiņi”;
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, *** ha platībā, zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2014

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.08.2014.

(prot.Nr.9., 19.p.)

19. 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.
Rundāles novada domē 2014.gada 21.augustā saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt no
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Vecķopji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, ***
ha platībā, un piešķirt jaunu nosaukumu „Jasmīni”, ko iesniedza nekustamā īpašuma „Vecķopji”
īpašnieki: A. K., dzīvojoša ***, A. M., dzīvojošs ***, V.M., dzīvojoša ***.
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 „Vecķopji”, 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 - „Jasmīni”;
3. noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam *** ha platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101;
4. noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 02.09.2014

K.Kosoja

