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2.Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Granīti” ar kadastra numuru ****,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3.punktu, Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Rundāles novada teritorijas plānojumu” un G. M., personas kods ***, dzīvojoša ***,
2012.gada 06.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
”Granīti”, kadastra numurs ***, 1,4 ha kopplatībā, zemes gabalu aptuveni 0,25 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Granīti”, kadastra numurs ***, ar kopējo
platību 1,4 ha, aptuveni 0,25 ha lielu zemes gabalu, kas nav mazāks par 0,25 ha,
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 „Par Rundāles novada teritorijas
plānojumu”;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projektam Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Granīti”, kadastra numurs ***, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projektam Rundāles novada Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam „Granīti” ar kadastra numuru ***.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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3. Par atļauju atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Strautmaņi” ar kadastra numuru ***,
vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un par nosaukuma „Strauti” piešķiršanu
atdalāmajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
20.jūnija likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, Rundāles novada domes 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5„Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu” un Pirkuma līgumu, kas noslēgts 2012.gada 31.janvārī Bauskā starp
zemnieku saimniecību „Sintijas” un U. A. un zemnieku saimniecības „Sintijas”,
reģistrācijas numurs ***, īpašnieka A. B., personas kods *** dzīvojoša *** 2012.gada
20.janvāra iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Strautmaņi”,
kadastra numurs ***, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 21,64 ha platībā un
piešķirt nosaukumu „Strauti”.
1.

atļaut atdalīt no Rundāles novada Viesturu pagasta, nekustamā īpašuma
„Strautmaņi” kadastra numurs ***, ar kopējo platību 55,765 ha vienu neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 21,64 ha platībā neizstrādājot zemes
ierīcības projektu,

2.

veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu zemes platība var tikt precizēta,

3.

atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt
jaunu nosaukumu „Strauti”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zelmeņi” *** pārņemšanu pašvaldības apsaimniekošanā
uz mājas iedzīvotāju iesnieguma pamata.
Rundāles novada domē 24.01.2012. ir saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zelmeņi” mājas
pilnvarnieces I. Ž. iesniegums par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kurā, pamatojoties uz
2012.gada 5.janvāra dzīvojamās mājas „Zelmeņi” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.2,
lūgts Rundāles novada domei pieņemt apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Zelmeņi”.
Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.apakšpunktam vienīgi dzīvokļu
īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Zelmeņi” līdz šim nav bijusi Rundāles novada pašvaldības
pārvaldībā un apsaimniekošanā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zelmeņi” dzīvokļu īpašnieki nav nodibinājuši un reģistrējuši
Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā dzīvokļu īpašnieku biedrību, kā arī nav
noslēguši savstarpēju līgumu ar pilnvaroto personu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, dzīvojamās mājas ***
„Zelmeņi” mājas pilnvarnieces I. Ž. iesniegumu un tam pievienoto 2012.gada 5.janvāra
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.2, un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
„Zelmeņi” sastādīto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi,
1. pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Zelmeņi” *** Rundāles novada domes
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā no 2012.gada 1.marta;

2. noteikt
daudzdzīvokļu
dzīvojamai
mājai
„Zelmeņi”
pārvaldīšanas
un
2
apsaimniekošanas maksu – 0.16 Ls/m Pielikumā: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
„Zelmeņi” apsaimniekošanas izdevumu tāme laika periodam no 2012.gada 01.marta
līdz 2012.gada 31.decembrim uz 1 lp.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta “Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš” pirmo daļu un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses vai nekutamā īpašuma atrašanās vietas.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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5. Par jauna nosaukuma „Zartmaņi” piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Antoni” ar kadastra numuru *** un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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 un I. V.,
personas kods ***, dzīvojoša *** 2012.gada 16.janvāra iesniegumu par nosaukuma
„Zartmaņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***,
1. piešķirt neapbūvētajam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Antoni”,
kadastra numurs ***, 2,5 ha platībā, jaunu nosaukumu „Zartmaņi”;
2. noteikt zemes lietošanas mērķi neapbūvētajam Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam „Zartmaņi”, kadastra numurs ***, 2,5 ha platībā, zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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6. Par jauna nosaukuma „Vinteri” piešķiršanu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Smagari”ar kadastra numuru *** un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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 un I.V.,
personas kods ***, dzīvojoša *** 2012.gada 16.janvāra iesniegumu par nosaukuma „Vinteri”
piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***,
1. piešķirt neapbūvētajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Smagari”
kadastra numurs, ***, 3,6 ha platībā, jaunu nosaukumu „Vinteri”;
2. noteikt zemes lietošanas mērķi neapbūvētajam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Vinteri”, kadastra numurs ***, 3,6 ha platībā, zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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7. Par nosaukuma „Klāvi” piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru *** un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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, zvērinātas
notāres I. T. 05.08.2009. izdoto Universālpilnvaru Nr.2384 un G.Z. pilnvarotās personas, E.Z.,
personas kods ***, dzīvojošs ***, 2012.gada 18.janvāra iesniegumu par nosaukuma „Klāvi”
piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***,
1. piešķirt neapbūvētam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam 5,8 ha platībā
kadastra numurs *** nosaukumu „Klāvi”;
2. noteikt zemes lietošanas mērķi neapbūvētam Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam „Klāvi”, kadastra numurs ***, 5,8 ha platībā, zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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8. Par jauna nosaukuma „Maldi” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Pie Indrām” ar kadastra numuru *** un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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,
1. piešķirt jaunu nosaukumu „Maldi” pašvaldībai piekritīgajam neapbūvētajam
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Pie Indrām”, kadastra numuru ***, 3,0
ha platībā;
2. noteikt pašvaldībai piekritīgajam neapbūvētajam Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Maldi”, kadastra numuru ***, 3,0 ha platībā, zemes lietošanas mērķi –
zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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9. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras 2” ar kadastra numuru
*** sadalīšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai „Vižņi” un paliekošajai
zemes vienībai ”Sarmas” un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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, 2009.gada
27.augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”,
1. atļaut atdalīt no pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras
2”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 7,4 ha, zemes vienību 6,9 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt no pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras 2”,
kadastra numurs ***, atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai, 6,9 ha platībā, jaunu
nosaukumu „Vižņi”,
3. noteikt no pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pie Indrām”,
kadastra numurs ***, atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai 6,9 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101),
4. pievienot pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indras 2”, pēc
atdalīšanas palikušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,5 ha platībā, kā
otru zemes vienību, pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam „Sarmas”,
adrese *** kadastra numurs ***, 0,452 ha platībā,
5. noteikt pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 0,5 ha platībā, zemes lietošanas mērķi –
vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (kods 0701).
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10. Par jauna nosaukuma „Rītausmas” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Lauktehnika 1” ar kadastra numuru *** un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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,
1. piešķirt jaunu nosaukumu „Rītausmas” pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Lauktehnika 1”, kadastra numurs ***, 25,7 ha platībā,
2. noteikt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Rītausmas”, kadastra numurs ***, 25,7 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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11. Par jauna nosaukuma „Mežausmas” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Lauktehnika 2” ar kadastra numuru *** platības precizēšanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 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,
1. piešķirt jaunu nosaukumu „Mežausmas” pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Lauktehnika 2”, kadastra numurs ***,
2. precizēt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Mežausmas”, kadastra numurs ***, platību no 6,6 ha uz 7,4 ha,
3. noteikt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Mežausmas”, kadastra numurs ***, 7,4 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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12. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles
mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu A.G.
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” 1.4.p. un 4.2.p., un pamatojoties uz to, ka A. G. kopējā apsaimniekojamā zeme
Rundāles novadā ir 1,5ha un A.G., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi Bērsteles mazdārziņi 0,03 ha platībā, kuru agrāk nomāja I. R.,
1. iznomāt A.G., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma Bērsteles mazdārziņi, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļu, 0,03 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt nekustamā īpašuma Bērsteles mazdārziņi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļu, 0,03 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. noteikt nomas maksu gadā 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma Bērsteles mazdārziņi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļas skice uz 1 lapas.
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13. Par nekustamā īpašuma „Koceri” ar kadastra numuru *** zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
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.punktu, ar Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumu
(prot.Nr.9.,10.p.) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Par Rundāles novada
teritorijas plānojumu”, Rundāles pagasta padomes 2007.gada 27.decembrī apstiprināto
Darba uzdevumu Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam “Koceri” ar kadastra numuru ***, un VSIA „Latvijas valsts mērnieks”,
„Sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai” sertifikāta numurs ***, iesniegto iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Koceri”
kadastra numurs *** zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, Rundāles novada
Rundāles pagastā,
apstiprināt Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Koceri” ar
kadastra numuru ***, zemes ierīcības projektu.
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14. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mežagas 2” ar kadastra
numuru *** daļas iznomāšanu A. O.
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 28.aprīļa 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 A.O., personas kods ***,
dzīvojošs ***, 2011.gada 24.novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Mežagas 2”,
kadastra numurs ***, 0,2 ha platībā,
1. iznomāt A. O., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Mežagas
2”, kadastra numurs ***, zemi 0,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Mežagas 2”, zemi 0,1ha 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 iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (Lietuvas
robeža-Svitene-Jāņukrogs),
2. aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (SaulaineVirsīte-Svitene-Senči),
3. ēkas servitūta teritorija.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mežagas 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
0,1ha platībā skice uz 1 lapas.
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15. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļas iznomāšanu O. Š.
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, Rundāles novada domes 2009.gada 27.augusta
Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritorijas plānojumu”, Rundāles
novada domes 2011. gada 27.janvāra Saistošajiem noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 4.2.punktu un ņemot vērā to, ka O. Š. apsaimnieko zemi Rundāles novadā ar
kopējo platību līdz 1,0 ha un to, ka zemes gabals tika izsludināts par brīvu nomas zemes
gabalu uz kura nomu pieteicās O.Š. un O. Š., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***,
2011. gada 07.novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra numuru ***, 0,09 ha
platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai,
1. iznomāt Š. O., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Rundāles
ciemats 1” kadastra numurs *** zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 0,09 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt nekustamo īpašumu „Rundāles ciemats 1” zemes daļu 0,09 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 nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 1” iznomātās zemes vienības daļai
apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļas skice uz 1 lapas.
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16. Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļas iznomāšanu M. S.
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.p. un 4.2.p., punktiem, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā
brīva nomas zemes vienība, ņemot vērā to, ka M.S. apsaimnieko zemi, kuras kopējā platība
Rundāles novada teritorijā ir mazāka par 1,0 ha un M. S., personas kods ***, dzīvojošas ***,
2012.gada 31.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar kadastra apzīmējumu ***, 0,03
ha platībā,
1. iznomāt M. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļu, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām,
2. iznomāt pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,03 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. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis),
2. aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem (DzirniekiPilsrundāle).

Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļas skice uz 1 lapas.
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17. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mežmales”
Viesturos kadastra numurs *** iznomāšanu B.K.
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” 4.2.p., un pamatojoties uz Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas
2012.gada 13.februāra lēmumu par nekustamā īpašuma „Mežmales” zemes vienības 1,0 ha
platībā iznomāšanu B. K. un B. K., personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi 1,0 ha platībā,
1. iznomāt B. K., personas kods ***, pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mežmales”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 1,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. iznomāt nekustamā īpašuma „Mežmales” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
1,0 ha platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi
pirms līguma termiņa pagarinājuma beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts
par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mežmales” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice
uz 1 lapas.
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18. Par adrešu statusa likvidāciju adresēm Svitenes pagastā ”Viesturi”, Svitenes pag., Rundāles nov.
un „Pļavas”, Svitenes pag., Rundāles nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, MK noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu un 30. punktu un VZD Zemgales
reģionālās nodaļas 23.01.2012. vēstuli Nr.2-04.1-Z/309 par adrešu datu sakārtošanu un
pievienoto adrešu sarakstu. Izvērtējot sarakstā norādītās adreses konstatēts, ka zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un *** nav adresācijas objekti un zemes lietošanas
mērķis abām zemes vienībām ir noteikts zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
Likvidēt adreses sekojošām Svitenes pagasta zemes vienībām:
1.1.

Viesturi, Svitenes pag., Rundāles nov.

1.2.

Pļavas, Svitenes pag., Rundāles nov.
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19. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Reģionālās politikas pamatnostādņu 20122018.gadam projektu, Rundāles novada Attīstības programmu, Rundāles novada
Teritorijas plānojumu un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2012.gada 6.janvāra vēstuli Nr.13.18–le/320 par anketu aizpildīšanu par nepieciešamajām
investīcijām pašvaldībās 2014-2020 gadiem,
Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā):
1.anketa:
1.1.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;
1.2.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi;
1.3.Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā;
2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo
finansējumu pašvaldībās;
3.anketa:
3.1.Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas
ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
3.2.Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no
lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā
arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
4.anketa:
4.1.Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;

4.2.Valsts nodrošināmie prioritārie projekti.
nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
1.anketa A Pašvaldību pārziņā esošie pakalpojumi uz 6 lapām;
1.anketa B Valsts pārziņā esošie pakalpojumi uz 3 lapām;
1.anketa C Pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā uz 3 lapām;
2.anketa A Projektu idejas un investīciju apjoms, kas ir nepieciešams investoru piesaistei
investīcijām 2014.-2020.gadam uz 2 lapām;
3.anketa A Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības autoceļu rekonstruēšanā
uz 4 lapām;
3.anketa B Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts autoceļu rekonstruēšanā uz 2
lapām;
Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti uz 7 lapām;
Valsts nodrošināmie prioritārie projekti uz 3 lapām.
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20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētai personai A. P.
Rundāles novada domē izskatīts 2012.gada 23.janvāra A. P., personas kods ***, dzīvojoša ***
iesniegums, kurā lūgts piešķirt atvieglojumu nekustamā īpašuma nodoklim nekustamajam
īpašumam „Zīles” ***.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām personām
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski
represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas
apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu,
ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai
dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas
apliecības kopiju
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma „Zīles” ***, kadastra Nr.*** īpašnieks ir A. P. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes gabala 5 ha platībā un ēkām: dzīvojamā māja, kūts, šķūnis. Iepriekšminētais nekustamais
īpašums personas īpašumā ir vismaz piecus gadus. Par īpašumā esošajiem īpašumiem, uz
iesnieguma saņemšanas brīdi, ir samaksājis nekustamā īpašuma nodokli līdz 2011.gada
31.decembrim.

Iesniegums Rundāles novada domē saņemts 2012.gada 23.janvārī, iesniegumā apliecināts, ka
saimnieciskā darbība nenotiek uz zemes un ka dzīvojamā māja netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.*** kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu,
piemērot 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski
represētajai personai A. P., ***, par nekustatamā īpašuma „Zīles” ***, kadastra Nr.***,
zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.
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 priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 15.03.2012.

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
23.02.2012.

(prot.Nr.2, 21.p.)

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai L. V.
Rundāles novada domē izskatīts 2012.gada 30.janvāra L.V., personas kods ***, dzīvojošas ***
iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par personas īpašumā
esošo nekustamā īpašuma daļu, ko neizmanto saimnieciskai darbībai 4.0 ha platībā.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām personām
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski
represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas
apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu,
ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai
dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas
apliecības kopiju
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts pirms taksācijas gada, t.i. 2012.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.*** kopija. L.V. par īpašumā
esošo zemi, uz iesnieguma saņemšanas brīdi, ir samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli līdz
2011.gada 31.decembrim.
L.V. īpašumā ir nekustamais īpašums „Cīrulīši”, ***, kadastra Nr.*** ar kopējo platību 6.8 ha,
persona apliecina, ka saimnieciskā darbībā netiek veikta 4.0ha platībā.
Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir vairāk nekā piecus gadus.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta otro daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu,
nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
L.V., personas kods ***, 2012.gadā piemērot par nekustamā īpašuma „Cīrulīši”, ***,
kadastra Nr.*** daļu ar kopējo platību 4.0h.
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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22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajai personai T. P.
Rundāles novada domē izskatīts 2012.gada 24.janvāra T. P., personas kods ***, dzīvojošas ***, ,
iesniegums, kurā lūgts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par personas īpašumā
esošo nekustamā īpašumu, kas sastāv no zemes 1.4ha platībā un dzīvojamās mājas, ko neizmanto
saimnieciskai darbībai.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu politiski represētajām
personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa
īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus,
nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punkts nosaka, ka politiski represētajām personām
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski
represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas
apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas nekustamais īpašums iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu,
ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai
dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas
apliecības kopiju
Iesniegums Rundāles novada domē saņemts pirms taksācijas gada, t.i. 2012.gada 1.februāra,
iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.*** kopija. T.P. par īpašumā
esošo nekustamo īpašumu, uz iesnieguma saņemšanas brīdi, ir samaksājusi nekustamā īpašuma
nodokli līdz 2011.gada 31.decembrim.
T.P. īpašumā ir nekustamais īpašums „Veckaupēni”, ***, kadastra Nr.***, ar kopējo platību 1.4 ha
zemi un dzīvojamo māju, persona apliecina, ka saimnieciskā darbībā netiek veikta visā nekustamā
īpašumā.

Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir vairāk nekā piecus gadus.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta otro daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32.un 33.punktu,
nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
T.P., personas kods ***, 2012.gadā piemērot par nekustamā īpašuma „Veckaupēni”, ***,
kadastra Nr.*** zemi ar kopējo platību 1.4ha un dzīvojamai mājai.
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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23. Par komandējumu domes priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas
Pašvaldību savienības 2012.gada 23.janvāra vēstuli Nr.012012200/A418 „Par dalību
PLATFORMA forumā” ar aicinājumu, piedalīties LPS izbraukuma valdes sēdē un forumā
„Vietējo un reģionālo pašvaldību un sabiedrības sadarbība: Kas ir aktuāls Eiropā un
partnervalstīs?”, Florencē (Itālijā), kura mērķis ir pašvaldību un NVO lomas stiprināšana
attīstības politikas īstenošanā, veicinot starpvalstu sadarbību un iepazīstinot ar labās prakses
piemēriem, un kurā tiks prezentēti pašvaldību attīstības sadarbības un partnerības modeļi, kā
arī labās prakses stāsti,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani piedalīties forumā
„Vietējo un reģionālo pašvaldību un sabiedrības sadarbība: Kas ir aktuāls Eiropā un
partnervalstīs?” Florencē (Itālijā) un LPS izbraukuma valdes sēdē no š.g. 31.marta līdz
4.aprīlim.
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24. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 “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.3 „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.3 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2012.gadam” uz 12 lpp.
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Par ēdināšanas maksu Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” darbiniekiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
nolikuma 49.un 50.punktu, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītājas
Līgas Valmieras 2012.gada 13.februāra ziņojumu, kurā lūgts atļaut aprēķināt maksu par
ēdināšanu darbiniekiem, atbilstoši individuālai uzskaites par katra darbinieka piedalīšanos
konkrētajā ēdienreizē, ņemot vērā Rundāles novada domes Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas 2012.gada 16.februāra apvienotajā sēdē pieņemto lēmumu,
1. apstiprināt ēdināšanas maksu Rundāles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” un Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemata
darbiniekiem atbilstoši ēdienu pašizmaksai, nosakot koeficientu 1,8 par ēdienreizes
porciju;
2. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28.jūlija domes
lēmums „Par speciālās pirmskolas iestādes „Saulespuķe” ēdināšanas maksu” daļā par
ēdināšanas maksu Rundāles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” un
Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemata darbiniekiem.
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26. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Lauči” ar kadastra numuru *** pārdošanu
organizējot izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10.pantu Rundāles novada domes
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 9.janvāra lēmumu
(prot.Nr.6, 1.p.)
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ar kadastra
apzīmējumu *** – zemes gabalu „Lauči”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar
kopējo platību 14,52ha atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala „Lauči”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumus,
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt izsoli atbilstoši
izsoles Noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Lauči” ar kadastra numuru ***
izsoles noteikumi uz 6 lapām.
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27. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Mazalūksti” ar kadastra numuru ***
pārdošanu organizējot izsoli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10.pantu Rundāles novada domes
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 9.janvāra lēmumu
(prot.Nr.6, 1.p.),
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu ar kadastra
apzīmējumu *** – zemes gabala „Mazalūksti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar
kopējo platību 5,17 ha atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala
„Mazalūksti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumus,
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt izsoli atbilstoši
izsoles Noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma „Mazalūksti” ar kadastra numuru
*** izsoles noteikumi uz 6 lapām.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 15.03.2012.

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
23.02.2012.

(prot.Nr.2, 28.p.)

28. Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.M. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes”.
Rundāles novada domē 2012.gada 6.februārī saņemts V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, iesniegums, kurā lūgts izīrēt pašvaldībai piederošu dzīvokli Rundāles novadā, Svitenes pagastā,
„Kamenes”.
Pamatojoties uz iesniegumu, sagatavots Sociālā dienesta atzinums par to, ka V.M. ir klaiņojošs
dzīvesveids, viņš iemitinās bezsaimnieku mājās, deklarētajā dzīvesvietā pirms vairākiem gadiem ir bijis
ugunsgrēks, kā rezultātā V.M.ir palicis bez dzīvesvietas. Atzinumā Sociālais dienests lūdz pieņemt
lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu V. M.
Pamatojoties uz 2012.gada 16.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas apvienotās
sēdes (Prot.Nr.2, 27.p.) „Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.M.” lēmumu un V.M.
2012.gada 6.februāra iesniegumu.
1. izīrēt V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes” *** uz noteiktu laiku – 1(vienu) gadu,
2. īres maksu noteikt Ls 0,22 (divdesmit divi santīmi) par vienu dzīvojamās telpas
kvadrātmetru.
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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29. Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 23.pantu un apstiprināto Rundāles novada domes
Nolikumu,
ievēlēt deputātu Vitāliju Bļinkovu Rundāles novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

