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2. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Bērsteles mazdārziņi
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0246 iznomāšanu R.N.
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
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, 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. un 2.1. punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība, un ņemot vērā to, ka R.N. Rundāles novadā apsaimniekojamās zemes kopējā platība ir
robežās no 3,0 ha līdz 10,0 ha un R. N., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 16.maija
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0246, 0,32 ha platībā,
1. iznomāt, R.N., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša, Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 4096 007 0213, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4096 007 0246, 0,32 ha platība, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0246 uz vienu gadu, ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm mēnesi pirms līguma termiņa un tā pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas
tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. iznomātās zemes
apgrūtinājumus:

vienībai

ar

kadastra

apzīmējumu

4096

007

0246,

noteikt

1 – ceļa servitūts,
2 – ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0246, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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3. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Viesturu lauki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0143 daļas iznomāšanu R. V.

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 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” 4.2.p., un 2.1.punktu saskaņā ar kuru zemes
vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka R. V. Rundāles
novada teritorijā kopējā apsaimniekošanā esošā zemes platība ir līdz 1 ha un R.V., personas kods ***,
dzīvojošs ***, 2012. gada 25. maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu
4096 004 0143, 0,225 ha platībā,
1. iznomāt R. V., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Viesturu lauki”, kadastra numurs 4096 004 0143, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 004 0143 daļu, 0,225 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Viesturu lauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 004 0143 daļu, 0,225 ha platībā 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,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt zemes vienības daļai apgrūtinājumus;
1. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Skolas iela),
2. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Mežotne-ViesturiJaunsvirlauka),
3. aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
Pielikumā nekustamā īpašuma Viesturu lauki zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004
0143 daļas 0,225ha platībā skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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4. Par atļauju sadalīt Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Atomi”,
kadastra numurs 4088 001 0014, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Zemes
ierīcības likums” 8 panta 3 punktu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu” un U. G.-Z., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012. gada 28. maija iesniegumu,
kurā tiek lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ”Atomi”, kadastra numurs 4088 001 0014,
atdalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi un atstājot zemes gabalu uz kuras atrodas būves ar
kadastra apzīmējumiem vienības ar kadastra apzīmējumiem 4088 001 0014 001, 4088 001 0014
002, 4088 001 0014 003, 4088 001 0014 004,
1. atļaut atdalīt, no nekustamā īpašuma „Atomi”, kadastra numurs 4088 001 0014, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0014, 26,2 ha platībā, aptuveni 22,8 ha lielu
zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”, 2009. gada 22.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 2009. gada 27. augusta Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta Rundāles novada Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Atomi”, kadastra numurs 4088 001 0014, saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projektam Rundāles novada Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Atomi” ar kadastra numuru 4088 001 0014 uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Dz. D. uz pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0436 daļu.

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
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada
domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
4.2.punktu un ņemot vērā to, ka Dz.D., personas kods ***, dzīvojošas ***, apsaimniekošanā
esošās zemes kopējā platība ir līdz 1,0 ha un pastāv faktiskās zemas nomas tiesiskās attiecības uz
zemesgabalu „Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs 4076 003 0436, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0436, daļu 0,03 ha platībā no 2006.gada janvāra mēneša, kā arī
ievērojot Dz. D. 2012.gada 04.jūnija iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma
termiņu, Rundāles novada dome nolemj:
1. pagarināt, zemes nomas līguma termiņu D.D., personas kods ***, uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs 4076 003
0436, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0436, daļu 0,03 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām, izsakot līgumu jaunā redakcijā,
2. pagarināt zemes nomas līguma termiņu 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. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības,
4. iznomātajai zemes vienības daļai noteikt apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā Pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0436, daļas skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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6. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Viesturu lauki”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0143 daļas iznomāšanu S. R.

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, 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” 4.2.p., un 2.1.punktu saskaņā ar kuru zemes
vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un ņemot vērā to, ka S.R. Rundāles
novada teritorijā apsaimniekošanā ir zeme ar kopējo platību līdz 1 ha un S. R., personas kods ***,
dzīvojošas ***, 2012.gada 25.maija iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu
4096 004 0143, 0,225 ha platībā,
1. iznomāt S.R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Viesturu lauki”, kadastra numurs 4096 004 0143, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 004 0143 daļu 0,225 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Viesturu lauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4096 004 0143 daļu, 0,225 ha platībā, 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,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
4. noteikt zemes vienības daļai apgrūtinājumus;
1. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Skolas iela),
2. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (Mežotne-ViesturiJaunsvirlauka),
3. aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Viesturu lauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
004 0143 daļas, 0,225ha platībā, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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7. Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Vaļņi”, kadastra numurs 4076 003
0027, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0027, nosaukuma „Vaļņu
ūdenskrātuve” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15. pantu, Rundāles novada domes
2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu” un J. E., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012. gada 31. maija
iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Vaļņi” kadastra
numurs 4076 003 0027, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0027 un nosaukuma
„Vaļņu ūdenskrātuve” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
1. atļaut atdalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, no Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Vaļņi”, kadastra numurs 4076 003 0027, 15,5 ha kopplatībā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0027, 2,9 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu,
2. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība var tikt precizēta,
3. no nekustamā īpašuma „Vaļņi” atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0027 piešķirt jaunu nosaukumu „Vaļņu ūdenskrātuve”,
4. no nekustamā īpašuma „Vaļņi” atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0027, 2,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
28.06.2012.

(prot.Nr.7., 8.p.)

8. Par piekritības noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Smedes” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0060.
Likuma par „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
6.panta sestā daļa nosaka, ka Pašvaldības domes (padomes) lēmumu un Ministru kabineta rīkojumu
par pilsētu zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes
dienestam iesniedz līdz 2009.gada 30.decembrim (Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2010.gada
30.decembrim), bet par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai – likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” noteiktajā termiņā.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldība izvērtē zemes reformas laikā pastāvīgā lietošanā tai piešķirto un zemesgrāmatā neierakstīto zemi
un līdz 2008.gada 30.septembrim iesniedz Valsts zemes dienestam savus lēmumus par tās piederību,
piekritību pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.
Pēc minētā regulējuma termiņš nokavēts zemes izvērtēšanai, bet gadījumā, ja zeme nav izvērtēta vai
kļūdaini izvērtēta, tad nolūkos sakārtot pašvaldības zemes, tas tiek darīts, jo Valsts zemes dienests vēl
nav veicis zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 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” 12.punktu, kas nosaka, ka „Zemes vienības, par kurām atbilstoši likuma “Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daļai
līdz 2009.gada 30.decembrim (Rīgas pilsētas pašvaldībā līdz 2010.gada 30.decembrim) nav pieņemts
un Valsts zemes dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums vai nav izdots Ministru
kabineta rīkojums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts
zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā”.
Ar Rundāles pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumu tika noteikts, ka Rundāles pagasta padomei
piekrīt apbūvētas lauku apvidus zemes vienība „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, 0,9 ha platībā.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.6.(prot.Nr.5) tika precizēta zemes vienības
„Smedes”, kadastra numurs 40760050060, platība no 0,9ha uz 3,5 ha, jo Rundāles novada dome
konstatēja, ka zemes vienība „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, kas piešķirta Rundāles pagasta
padomei ar Rundāles pagasta Zemes komisijas 1996.gada 31.oktobra lēmumu Nr.7. (prot.23.), ir kļūdaini
izvērtēta, jo zemes vienība nav apbūvēta un uz tās neatrodas pašvaldībai vai citai personai piederošas
ēkas un būves, un zemes vienības platība Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra teksta daļā
neatbilst grafiskajā daļā esošajai platībai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada
21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību
atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts
un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome)
ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda
zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.
Savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (iepriekš Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likums) 1.panta 11.punkta b apakšpunktā ir noteikts, ka zemes
starpgabals – publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka
par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienībai „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam), līdz ar to tā ir uzskatāma par zemes starpgabalu atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktam b apakšpunktam. Līdz ar to zemes
vienība „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, ir piekritīga Rundāles novada pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda atbilstoši likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās
daļas 4. punktam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b apakšpunktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.
punktu:
1. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, neapbūvēta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 40760050060, 3,5 ha platībā, ir ieskaitāma zemes
starpgabalā;
2. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Smedes”, kadastra numurs 40760050060, neapbūvēta
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760050060, 3,5 ha platībā, ir piekritīga Rundāles
novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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9. Par Rundāles novada 2011.gada publisko pārskatu.
Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību”14.panta trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 69.panta 7.punktu, 72.pantu, 2010. gada 5.maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats uz 82 lp.
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10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Granīti”, kadastra numurs 4096 004 0088, lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukumu
piešķiršanu projektētajai zemes vienībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada
12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. un 55.punktiem, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5. „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes
2012.gada 23.februāra sēdes lēmuma (prot.Nr.2.,2.p.) Zemes ierīcības projekta „Darba
uzdevums” nekustamajam īpašumam “Granīti”, kadastra numurs 4096 004 0088, un SIA
„Latvijasmernieks.lv” iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes ierīcības
projekta lietu nekustamajam īpašumam „Granīti”, kadastra numurs 4096 004 0088, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0088, Rundāles novada Viesturu pagastā, noteikt
zemes lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumus projektētajai zemes vienībai,
1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Granīti” Viesturu pagastā Rundāles novadā, kadastra
numurs 4096 004 0088, zemes ierīcības projektu,
2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2, 0,30 ha platībā, zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601,
3. piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr.2, 0,3 ha platībā, nosaukumu
„Zaļumi”.
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11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Jaunkraujas”, kadastra numurs 4076 006 0021, lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukumu
piešķiršanu projektētajai zemes vienībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada
12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8. un 55.punktiem, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5. „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles novada domes
2011.gada 24.novembra sēdes lēmuma (prot.Nr.11.,7.p.) Zemes ierīcības projekta „Darba
uzdevums” nekustamajam īpašumam “Jaunkraujas”, kadastra numurs 4076 006 0021, un SIA
„Latvijasmernieks.lv” iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes ierīcības
projekta lietu nekustamajam īpašumam „Jaunkraujas”, kadastra numurs 4076 006 0021, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0021, Rundāles novada Rundāles pagastā, noteikt
zemes lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumus projektētajai zemes vienībai.
1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunkraujas” Rundāles pagastā Rundāles novadā,
kadastra numurs 4076 006 0021, zemes ierīcības projektu,
2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2, 3,47 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101,
3. pievienot atdalīto zemes vienību ar 3,47 ha platībā nekustamajam īpašumam „Rūpnieki”,
kadastra numurs 4076 006 0027, ar kopējo platību 5,7 ha.
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12. Par dzīvojamās mājas „Saulgrieži” izīrējamo dzīvokļu īres maksas noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro un trešo daļu, 11. 1 pantu un 13.panta otro daļu,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulgrieži”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces 2012.gada 18.maija protokolu Nr.5, ar kuru nolemts veikt daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Saulgrieži”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, jumta seguma remonta
darbiem bez siltināšanas un ieejas jumta remonta darbus, kā arī lūgt Rundāles novada domi, kā
mājas apsaimniekotāju, izdalīt nepieciešamo finansējumu ar termiņu uz pieciem gadiem ar
paaugstinātās apsaimniekošanas maksas noteikšanu 0,12Ls par vienu apsaimniekojamās
platības kvadrātmetru mēnesī, kas segtu ieguldījuma finansējumu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. īres maksa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži” Rundāles pagastā, Rundāles
novadā mēnesī tiek noteikta 0,34 Ls/m²;
2. noteikt, ka lēmums par papildus īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Saulgrieži” Rundāles pagastā, Rundāles novadā stājas spēkā ar 2013.gada 01.janvāri un
ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim;
3. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt minēto
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekus par pieņemto lēmumu.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš” pirmo daļu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
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13. Par dzīvojamās mājas „Saulgrieži” papildus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro un trešo daļu, 11. 1 pantu un 13.panta otro daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta astoto daļu, Ministru
kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" un
Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
2012.gada 18.maija protokolu Nr.5, ar kuru nolemts veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
„Saulgrieži”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, jumta seguma remonta darbiem bez
siltināšanas un ieejas jumta remonta darbus, kā arī lūgt Rundāles novada domi, kā mājas
apsaimniekotāju, izdalīt nepieciešamo finansējumu ar termiņu uz pieciem gadiem, kas segtu
ieguldījuma finansējumu, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt, ka papildus apsaimniekošanas izdevumi mājas „Saulgrieži” jumta remonta
darbu veikšanai ir Ls 12197,39Ls, PVN22% apjomā ieskaitot, kas, aprēķinot
atmaksāšanas laiku 5 (piecus) gadus un veicot aprēķinu uz mājas „Saulgrieži”
apsaimniekojamās platības vienu kvadrātmetru ir 0,12Ls par vienu apsaimniekojamās
platības kvadrātmetru mēnesī;
2. noteikt, ka lēmums par papildus apsaimniekošanas samaksas noteikšanu stājas spēkā ar
2012.gada 1.augustu un ir spēkā līdz 2017.gada 31.jūlijam;
3. noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā paaugstinātā apsaimniekošanas maksa tiek
summēta kopā ar Rundāles novada domes fiksēto apsaimniekošanas maksu;
4. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt minēto
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par pieņemto lēmumu.
Pielikumā:
1. Paaugstinātās apsaimniekošanas maksas aprēķins uz 1 lapas;
2. SIA „Ductus” mājas „Saulgrieži” jumta remonta darbu piedāvājums uz 11 lapām;
3. 2012.gada 18.maija apsaimniekojamās mājas „Saulgrieži” dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokols uz 3 lapām.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš” pirmo daļu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
28.06.2012.

(prot.Nr.7., 14.p.)

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A. R.
Rundāles novada domē 2012.gada 3.maijā tika reģistrēts nekustamā īpašuma *** Rundāles novadā
īpašnieces M. Č. (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu anulēt reģistrēto dzīvesvietu ***
Rundāles novadā A.R., personas kods ***. Iesniedzēja norāda, ka A. R. minētajā īpašumā faktiski
nedzīvo, kā arī tam ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējas viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0017
9250 ierakstam Nr.300001787865 nekustamā īpašuma *** Rundāles novadā, kadastra Nr.***
īpašnieks ir M. Č.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 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 9.maijā nosūtīja A. R. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.3-6./12/295 ar
lūgumu sniegt ziņas par A. R. tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā *** Rundāles novadā.
2012.gada 15.jūnijā A. R. nebija sastopams savā deklarētajā dzīvesvietā un pasta darbinieks atstāja
aicinājumu. 2012.gada 21.jūnijā Rundāles novada dome ir saņēmusi atpakaļ A.R. adresēto 2012.gada
9.maija vēstuli reģ.Nr.3-6./12/295.
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.SKA31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011 7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka A. R. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Papildus tam A.R.,
personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.

Tādējādi, A. R. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu *** atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,
ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt A. R., personas kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***.
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
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.07.2012
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15. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā K. M.
2012.gada 11.jūnijā Rundāles novada domē tika reģistrēts K.U., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru tiek lūgts piešķirt dzīvojamo
plātību „Mazbērstele 3” ***, Rundāles pagasts, Rundāles novads sakarā ar Iesniedzējas pilngadības
sasniegšanu un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos.
Sakarā ar to, ka Iesniedzēja ir apprecējusies, no 2012.gada 15.jūnija ir mainīts Iesniedzējas uzvārds no
*** uz ***.
Ar Rundāles novada sociālā dienesta 2012.gada 11.jūnija Atzinumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Nr.106 ir noteikts, ka Iesniedzēja ir bārenis, kura atradās ārpusģimenes iestādē un sasniegusi
pilngadību. Līdz ar to tā ir nodrošināma ar dzīvojamo platību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28.punktu ir noteikts, ka pašvaldība likumā "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka
pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad
beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai
arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības,
maznodrošināti repatrianti, maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šā veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā
sešus mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.
Rundāles novada dome Iesniedzējai ir piedāvājusi dzīvojamās platības:
1.
2.
3.
4.

„Ilgas” ***, Rundāles pagasts, Rundāles, novads;
Saulaines sociālajā centrā, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads;
„Saulgrieži” ***, Rundāles pagasts Rundāles novads;
„Mazbērstele 3” ***, Rundāles pagasts, Rundāles novads.

No iepriekš minētajām Rundāles novada domes piedāvātajām dzīvojamām platībām, Iesniedzēja ir
izvēlējusies un vēlas īrēt dzīvojamo telpu Nr.2 - istaba un 1/2 no koplietošanas telpām Nr.3 – virtuve,
Nr.4 – vannas istaba un Nr.5 – gaitenis dzīvoklī Nr.*** „Mazbērstele 3”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 28.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt K. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** Rundāles novada pašvaldības
nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.*** „Mazbērstele 3, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, šādas dzīvojamās telpas:
1) dzīvojamā telpa Nr.2 – istaba - 14m2 platībā;
2) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.3 – virtuve – 3,2 m2 platībā (kopējā platība 6,4 m2);
3) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.4 – vannas istaba – 1,95 m2 platībā (kopējā platība 3,9
m2);
4) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.5 – gaitenis – 2,55 m2 platībā (kopējā platība 5,1 m2).
2. noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu ar K. M., personas kods ***, uz nenoteiktu laiku
un noteikt, ka īres maksa par lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo plātību ir Ls 0,22
mēnesī par vienu kvadrātmetru.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un 189.panta
„Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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16. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā K. U.
2012.gada 11.jūnijā Rundāles novada domē tika reģistrēts K. U., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru tiek lūgts piešķirt dzīvojamo
plātību „Mazbērstele 3” ***, Rundāles pagasts, Rundāles novads sakarā ar Iesniedzējas pilngadības
sasniegšanu un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos.
Ar Rundāles novada sociālā dienesta 2012.gada 11.jūnija Atzinumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Nr.106 ir noteikts, ka Iesniedzēja ir bārenis, kura atradās ārpusģimenes iestādē un sasniegusi
pilngadību. Līdz ar to tā ir nodrošināma ar dzīvojamo platību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28.punktu ir noteikts, ka pašvaldība likumā "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka
pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad
beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai
arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības,
maznodrošināti repatrianti, maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šā veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā
sešus mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.
Rundāles novada dome Iesniedzējai ir piedāvājusi dzīvojamās platības:
1.
2.
3.
4.

„Ilgas” ***, Rundāles pagasts, Rundāles, novads;
Saulaines sociālajā centrā, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads;
„Saulgrieži” ***, Rundāles pagasts Rundāles novads;
„Mazbērstele 3” ***, Rundāles pagasts, Rundāles novads.

No iepriekš minētajām Rundāles novada domes piedāvātajām dzīvojamām platībām, Iesniedzēja ir
izvēlējusies un vēlas īrēt dzīvojamo telpu Nr.1 - istaba un 1/2 no koplietošanas telpām Nr.3 – virtuve,
Nr.4 – vannas istaba un Nr.5 – gaitenis dzīvoklī Nr.*** „Mazbērstele 3”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 28.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt K.U., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** Rundāles novada pašvaldības
dzīvojamo plātību „Mazbērstele 3” ***, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kas sastāv
no:
1) dzīvojamās telpas Nr.1 – istaba - 10,7m2 platībā;
2) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.3 – virtuve – 3,2 m2 platībā (kopējā platība 6,4 m2);
3) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.4 – vannas istaba – 1,95 m2 platībā (kopējā platība 3,9
m2);
4) 1/2 no koplietošanas telpa Nr.5 – gaitenis – 2,55 m2 platībā (kopējā platība 5,1 m2);
2. noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.U., personas kods ***, uz nenoteiktu laiku un
noteikt, ka īres maksa par lēmuma 1.puktā minēto dzīvojamo plātību ir Ls 0,22 mēnesī
par vienu kvadrātmetru.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un 189.panta
„Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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17. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Punslavas 3”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Rundāles novada domes Nekustamā
īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas 2012.gada 16.aprīļa lēmumu (prot.Nr.8, 1.p.),
Rundāles novada dome nolemj:
1.

organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nelabiekārtota
dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 3”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kadastra apzīmējumu 40760010043001001 ar kopējo platību 46 m2 atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.

apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nelabiekārtota dzīvokļa
Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 3”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā
izsoles noteikumus.

Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nelabiekārtota dzīvokļa Nr.1
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 3”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles
noteikumi uz 7 lapas pusēm.
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18. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.20 „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.6 „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.6 „Par grozījumiem Rundāles novada
domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2012.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

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
28.06.2012.

(prot.Nr.7., 19.p.)

19. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma”
15.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Rundāles
novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2012.gada 25.jūnija iesniegumu,
piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas, par laika periodu no
2010.gada 29.janvāra līdz 2010.gada 28.jūlijam, sākot ar 2012.gada 09.jūliju līdz 2012.gada
22.jūlijam (ieskaitot).
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20. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala „Bērsteles lauki” ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0317 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.16 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgā neapbūvēto zemes vienību Viesturu pagastā „Bērsteles lauki” ar kadastra apzīmējumu 4096
007 0317 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli” rīkotajā nomas tiesību izsolē” tika apstiprināti
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Viesturu pagastā, „Bērsteles lauki”
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0317 zemes nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi).
Noteikumu 11.punktā tika noteikts, ka izsoles sākuma cena ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā, kas uz 2012.gada 1.janvāri ir Ls 16,44 (sešpadsmit lati 44 santīmi), ko veido Objekta kadastrālā
vērtība Ls 1096 (viens tūkstotis deviņdesmit seši lati). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību,
2012.gada 22.jūnijā notika Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Viesturu
pagastā, „Bērsteles lauki” ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0317 zemes nomas tiesību izsole ar
augšupejošu soli (viens solis 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības).
No Rundāles novada domes 2012.gada 22.jūnija izsoles protokola Nr.6 ir redzams, ka izsolē bija
pieteicies viens pretendents V. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, kurš par izsoles
Objektu ar 1,6% no zemes kadastrālās vērtības (kas uz 2012.gada 1.janvāri Ls 1096) ir nosolījis
augstāko cenu Ls 17,54 Ls par nomas tiesībām uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto
zemesgabalu Viesturu pagastā, „Bērsteles lauki” ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0317 ar kopējo
platību 1,32ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes
2011.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.3.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu Nr.16 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekritīgā neapbūvēto zemes vienību Viesturu pagastā „Bērsteles lauki” ar kadastra
apzīmējumu 4096 007 0317 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli”, Rundāles novada domes
2012.gada 22.jūnija izsoles protokolu Nr.6 un Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu Viesturu pagastā, „Bērsteles lauki” ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0317 zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Viesturu
pagastā, „Bērsteles lauki” ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0317 zemes nomas tiesību
izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt V. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, kurš par izsoles objektu ar 1,6% no zemes kadastrālās vērtības (kas uz 2012.gada

1.janvāri Ls 1096) ir nosolījis augstāko cenu Ls 17,54 (septiņpadsmit lati un piecdesmit
četri santīmi);
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot Nekustamā īpašuma nomas
līgumu starp Rundāles novada domi un izsoles uzvarētāju V. T., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta *** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Pielikumā 2012.gada 22.jūnija Izsoles protokols Nr.6.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un 189.panta
„Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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21. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai.

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”
aktualizēto Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”,
1. apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” aktualizēto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Svitenes
pagasta Svitenes ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu
(komponenšu) sarakstu, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;
2. projekta finansēšanā nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 52528,71,
kas sastāda 15% no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF
finansējuma saņemšanai LVL 297 662,72;
3. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
4. PVN nodokļu izmaksas finansēt, 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 297 662 vai citā ekvivalentā valūtā uz
25 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 Svitenes
pagastā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro investīciju programmas finanšu
plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu) saraksts uz 2 lapām,

2.

Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Svitenes pagastā” uz 150 lapām.
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