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2. Par ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”
Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Rundāles pagasta Saulaines ciemā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 “Noteikumi
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un
Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs”
izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”,
1. apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines
ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu (komponenšu) sarakstu,
saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
2. nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 5648,76, kas sastāda 15% no
projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai LVL 32 009,64;
3. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
4. finansēt PVN nodokļu izmaksas izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu;
5. organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas
tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;

6. projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 45 566 vai citā ekvivalentā valūtā uz
10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā:
1. ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines
ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro investīciju programmas finanšu plāns,
projekta pasākumu plāns (komponenšu) saraksts uz 1 lapas,
2. Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”.
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3. Par ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā”
Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Viesturu pagasta Viesturu ciemā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 “Noteikumi
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un
Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs”
izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā”,
1. apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Viesturu
ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu (komponenšu) sarakstu,
saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;
2. nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 17407,16, kas sastāda 15% no
projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai LVL 98 640,57;
3. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
4. finansēt PVN nodokļu izmaksas, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu;
5. organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas
tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;
6. ņemt aizņēmumu projekta realizācijai Valsts kasē LVL 140 418 vai citā ekvivalentā valūtā
uz 10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā:

1. ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu
pagasta Viesturu ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro investīciju
programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu) saraksts uz 1 lapas,
2. Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā”.
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4. Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Mežausmas”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļas iznomāšanu SIA „ZS Griezes”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, 2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, 2011.gada
27.janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.1. un 4.2.p., punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība, Bauskas novada domes 2011.gada 12.septembra vēstuli Nr.3-14.29/1497, kurā ir
uzrādīta informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** apsaimniekotājiem un
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem un saskaņā ar kuru konstatējam, ka SIA ”ZS
Griezes” zemes vienību apsaimniekojis piecus gadus un ir maksājis nekustamā īpašuma nodokli,
kā arī ņemot vērā to, ka kopējā SIA”ZS Griezes” apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā sastāda vairāk kā 10,0 ha un SIA „ZS Griezes”, reģistrācijas numurs ***, adrese ***,
prokūrista ***, 2012.gada 21.jūnija iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma
„Mežausmas”, kadastra numurs ***, zemi,
1. iznomāt, SIA „ZS Griezes”, reģistrācijas numurs ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Mežausmas”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļu, 3,95 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2.

iznomāt nekustamā īpašuma „Mežausmas”, kadastra numurs ***, zemes vienības daļu,
3,95 ha platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,

3.

nomas maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības, kas
maksājama ar 2012.gada 1.janvāri,

4.

iznomātajai zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
1.Regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) (Nr.45) aizsargjoslas teritorija,
2.Aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu.

Pielikumā pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Mežausmas”, ar kadastra numuru ***,
skice uz 1 lapas.
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5.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. O. uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazīcēni”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē
un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu.
Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 2.daļas
3.punktu, kas nosaka, ka VZD līdz 2012.gada 30.jūnijam sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra
datus par tām zemes vienībām, par kurām nav noslēgti zemes izpirkuma līgumi ar valsts akciju
sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdz 2011.gada 30.decembrim, savukārt 3.daļa nosaka,
ka pašvaldības, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, ko līdz 2012.gada 30.septembrim iesniedz Valsts
zemes dienesta teritoriālajā iestādē.
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta 12.daļu persona zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju
sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" noslēdz ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu fiziskajām personām, kurām zeme
piešķirta pastāvīgā lietošanā, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ja līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas
Hipotēku un zemes banka" un 25.panta otro daļu, ja personai ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums var tikt pagarināts. Zemes nomniekam ir
tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 12
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro daļu un 2.1 daļu, likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās daļas 3.punktu, un trešo daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piekto daļu un Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 26.06.2012. vēstuli Nr.2-04Z/2787 un pievienoto zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav noslēgušas zemes
izpirkuma līgumus ar Latvijas Hipotēku un zemes banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir
identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā, Rundāles novada dome nolemj,

1. noteikt, ka I. O., personas kods ***, 2012.gada 1.augustā izbeidzās tiesības lietot viņam
pastāvīgā lietošanā piešķirto nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, kadastra numurs ***,
zemi, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 9,88 ha platībā,
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Mazīcēni” neapbūvēta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu ***, 9,88 ha platībā, piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz
Rundāles novada domes vārda saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu,
3. piešķirt I. O. zemes nomas pirmtiesības uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Mazīcēni”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 9,88, ha
platībā, uz 10 gadiem no 2012.gada 1.augusta līdz 2022.gada 31.jūlijam,
4. noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
5. noteikt apgrūtinājumus, saskaņā ar nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, kadastra numurs
***, zemes robežu plānu.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, ar kadastra numuru ***, skice uz 1 lapas.
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6. Par investīciju projekta sagatavošanu Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības pirmsskolas
izglītības grupu mācību procesa nodrošināšanai bijušajā Svitenes bērnudārza ēkā „Pagastmāja”,
Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības pirmsskolas izglītības grupu mācību procesa
nodrošināšanai bijušajā Svitenes bērnudārza ēkā „Pagstmāja”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles
novadā nepieciešams kredīts no valsts kases ēkas rekonstrukcijai. Ēka nodota ekspluatācijā 1991.gadā,
sākotnēji būvēta kā pirmsskolas izglītības iestāde. Pašreizējais tehniskais stāvoklis neatbilst
pirmsskolas izglītības grupu mācību procesa nodrošināšanai, ir lieli siltuma enerģijas zudumi. Ēka
jāsiltina, jānomaina jumts, logi, durvis, jāveic iekšējais kosmētiskais remonts un pārbūve pirmsskolas
izglītības iestādes vajadzībām. Likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta trešā daļa nosaka
pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 12 000 000 latu apmērā tiem infrastruktūras projektiem,
kuros pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 75 procentiem no kopējām izmaksām un
nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 25 procentiem no kopējām izmaksām līdz pilnīgai
objekta nodošanai ekspluatācijā 2012.gadā, profesionāli tehnisko skolu pārņemšanas, pašvaldību
internātskolu, izglītības iestāžu internātu, pirmsskolas izglītības iestāžu, sociālo programmu investīciju
projektiem un investīcijām ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
budžeta un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam”
20.panta trešo daļu, 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Rundāles novada dome nolemj:
1.

uzdot Rundāles novada domes izpilddirektoram sagatavot investīciju projektu un organizēt
iepirkuma procedūru līdz 2012.gada 10.novembrim;

2.

lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma
saņemšanai 2012.gadā investīciju projekta realizācijai pirmsskolas izglītības procesa
nodrošināšanai bijušajā Svitenes bērnudārzā pēc adrese „Pagastmāja” Svitenē, Svitenes
pagastā. Aizņēmuma summa precizējama pēc veiktā iepirkuma saskaņā ar tā rezultātiem.
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7. Par Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmas grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība.” 24.punktu – Pašvaldības speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu –
izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem) un
pamatojoties uz Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi Finanšu vadības daļas 02.07.2012
vēstuli Nr1.3/2070 „Par papildus valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00 „Mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām) ”līdzekļu izlietošanu 2012.gadā, kurā norādīts, ka pamatojoties uz
Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokolu Nr.33 59 2. un 3. punktu, Satiksmes
ministrijai līdz grozījumiem likumā „ Par valsts budžetu 2012.gadam” apakšprogrammas
23.04.00 „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” finansēšanai papildus piešķirti līdzekļi
Rundāles novadam 8914 latu apmērā, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt papildināto Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
Pielikumā Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programmas grozījumi 3 gadiem uz 2 lapām.
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8. Par Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr.7 „Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.- 2025.gadam grafiskā daļa un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5.p.5.),
kurā tika apstiprināta Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam
pilnveidotā redakcija kā galīgā redakcija un nodota sabiedriskajai apspriešanai. Ar
teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēja iepazīties laika posmā no 2012.gada 4.jūnija
līdz 2012.gada 9.jūlijam Rundāles novada domes telpās un Rundāles novada domes mājas
lapā www.rundale.lv un sniegt atsauksmes. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
14.panta otrās daļas l. punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 43.pantu, Būvniecības
likuma 7.panta pirmās daļas l. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" 47.punktu,
1. Apstiprināt Rundāles novada teritorijas plānojumu 2012.-2025. gadam;
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.7 "Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”;
3. Ar Rundāles novada teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam spēkā stāšanos zaudē
spēku Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 "Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu", kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2009. gada
27.augusta lēmumu Nr.2. (prot.Nr.5.);
4. Lēmumu par Rundāles novada Teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un informatīvajā
izdevumā „Rundāles novada ziņas”.
Pielikumā:
1.Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam:
- Paskaidrojuma raksts uz 63 lapām;
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi uz 51 lapas;
- Grafiskā daļa - 5 kartes;
- Vides pārskats uz 34 lapām;

- Pārskats par teritorija plānojuma izstrādi – 1 sējums.
2. Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 "Rundāles novada
teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”.
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9. Par adreses „Latvāņi”, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov. piešķiršanu adresācijas
objektam nekustamā īpašuma „Latvāņi” apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 2009.gada
3.novembra MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktam un
SIA „Taiders”, reģistrācijas nr.***, juridiskā adrese ***, 2012.gada 27.jūnija iesniegumu
par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***,
piešķirt adresi „Latvāņi” Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam
nekustamā īpašuma „Latvāņi”, kadastra numurs ***, apbūvei paredzētai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.
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10. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2012.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 saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2012.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2012.gadam” uz 11 lpp.
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11.Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Rundāles novada
administratīvās atbildības noteikumi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6.,7. un 9.punktu,
otro un trešo daļu un Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, Rundāles novada dome
nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.9
„Administratīvās atbildības noteikumi”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2012.gada saistošie noteikumi Nr.9 „Administratīvās
atbildības noteikumi” uz 3 lapām.
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12. Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas
atbrīvošanu no darba.
Rundāles novada domē 2012.gada 19.jūnijā tika reģistrēts Rundāles novada speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītājas Līgas Valmieras iesniegums (reģ.Nr.6-8./12/69), ar
kuru Līga Valmiera lūdz izbeigt darba tiesiskās attiecības no 2012.gada 17.augusta, ievērojot
Darba likuma 100.panta pirmo daļu.
Darba likuma 100.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt
darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks
uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas
darbnespējas laiku.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu ir noteikts, ka Republikas pilsētas
pašvaldība un novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās
izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot
ar attiecīgās nozares ministriju.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atbrīvot no darba Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” vadītāju Līgu Valmieru, personas kods ***, no 2012.gada
17.augusta;
2. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt šo lēmumu saskaņošanai
Izglītības un zinātnes ministrijai.
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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13. Par Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājas atbrīvošanu no
darba.
Rundāles novada domē 2012.gada 03.jūlijā tika reģistrēts Rundāles novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Mārpuķīte” vadītājas Indras Konstantinovas iesniegums (reģ.Nr.6-8./12/80), ar kuru
Indra Konstantinova lūdz izbeigt darba tiesiskās attiecības no 2012.gada 30.augusta, ievērojot
Darba likuma 114.pantu.
Darba likuma 114.pantā ir noteikts, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās
attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu ir noteikts, ka Republikas pilsētas
pašvaldība un novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās
izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot
ar attiecīgās nozares ministriju.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, Darba likuma 114.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atbrīvot no darba Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte”
vadītājas Indru Konstantinovu, personas kods ***, no 2012.gada 30.augusta;
2. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai, nosūtīt šo lēmumu
saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai;
3. pēc lēmuma 2.punktā saskaņojuma saņemšanas, Juridiskajai nodaļai sagatavot
vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Indru Konstantinovu.
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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14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā, ka R.K. (***) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par zemes īpašumu *** Rundāles pagasts, Rundāles novads (kadastra Nr.***),
Rundāles novada dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka R. K. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izriet no likuma "Par nekustama īpašuma nodokli" 1. un 2.panta, kā sakarā ir izdots 2012.gada
9.februāra maksāšanas paziņojums Nr.11-12-386 par zemes īpašumu, kas stājās spēkā 2012.gada
16.februārī un kļuva neapstrīdams 2012.gada 16.martā.
LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs, ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un LR likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja
pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 361.pantu 2012.gada 25.aprīlī Rundāles novada
dome ir izdevusi brīdinājumu Nr.3-12./12/262, kurā norādīts, ka 2012.gada 9.februāra
maksāšanas paziņojums Nr.11-11-12-386 nav izpildīts labprātīgi – nav apmaksāts. Tāpat minētajā
brīdinājumā R. K. tika piedāvāts veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz
2012.gada 15.maijam.
R.K. minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi.
Uz 2012.gada 24.aprīli R. K. nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rundāles novada budžetam par
zemi kopā sastāda Ls 64,78 (sešdesmit četri lati un 78 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls 58,28
un nokavējuma nauda Ls 6,51.
Saskaņā ar LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu, nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, tādējādi
LR Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav
nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un LR Administratīvā

procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 360.panta pirmo daļu,
361.panta pirmo daļu, 366. un 367.pantu,
1. bezstrīdus kārtībā piedzīt no R. K., personas kods ***, izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 64,78 (sešdesmit četri lati un 78 santīmi), tai skaitā pamatparāds Ls
58,28 un nokavējuma nauda Ls 6,51;
2. parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas
noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. Sūdzības iesniegšana
neaptur lēmuma darbību.
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15. Par Rundāles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulaine 23” dzīvokļa Nr.1 īres
tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novadā ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0070 001 001 ar kopējo platību 88m2, rīkojot
nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumus;
3. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai publicēt sludinājumu par lēmuma
1.punktā nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, ievietojot
informāciju Rundāles novada domes mājas lapā internetā un Rundāles novada
pašvaldības informācijas stendiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas
izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
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16. Par Rundāles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulaine 23” dzīvokļa Nr.27 īres
tiesību izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles novada domei
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi” 6.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.27,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles
novadā ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0070 002 009 ar kopējo platību 67,5m2,
rīkojot nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.27
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāle
novadā, īres maksas izsoles noteikumus;
3. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai publicēt sludinājumu par lēmuma
1.punktā nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, ievietojot
informāciju Rundāles novada domes mājas lapā internetā un Rundāles novada
pašvaldības informācijas stendiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.27 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas
izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
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17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K., S. K., N. K., I. Ģ.
Saulaines Profesionālā vidusskola 2012.gada 19.aprīlī izsniegusi izziņu par to, ka A. K.
nedzīvo Saulaines dienesta viesnīcā ***, Rundāles pagasta, Rundāles novadā no 2010.gada
1.spetembra. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis ierosinājis uzsākt
procedūru deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajai daļai iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma
panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums
pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Rundāles novada dome 2012.gada 29.maijā nosūtīja A.Ka. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.312./12/326 ar lūgumu sniegt ziņas par A. K., S. K., N.K. un I. Ģ. tiesisko pamatu dzīvot
deklarētājā dzīvesvietā Saulaines dienesta viesnīca ***, Saulaine, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3901. 2012.gada 2012.gada 03.jūlijā Rundāles novada dome ir
saņēmusi atpakaļ A.K. adresēto ierakstīto vēstuli ar reģ.Nr. 3-12./12/326.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka
dzīvesvietas deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir
nodrošināt, lai valstij būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu
maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, Senāta
rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011 7.punktu).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, dzīvesvietas maiņas gadījumā
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt
to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu konstatēts, ka A. K., personas kods ***, S.K., personas
kods ***, N.K., personas kods ***, un I. Ģ., personas kods ***, zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā: Saulaines dienesta viesnīca ***, Saulaine, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3901, līdz ar to ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulējamas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, Rundāles novada dome nolemj,
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Saulaines dienesta viesnīca ***, Saulaine,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, A.K., personas kods ***, S.K., personas kods
***, N.K., personas kods ***, un I. Ģ., personas kods ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas
termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses
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