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2. Par pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Rundāles novada dome nolemj,
1. izveidot pašvaldības administratīvo komisiju piecu locekļu sastāvā un par šīs komisijas
locekļiem apstiprināt:
1.1 . Guntu Šurnu;
1.2 . Kristīni Brūveli;
1.3 . Aigaru Sietiņu;
1.4 . Nauri Brūveli;
1.5 . Jāni Liepu;
2. par administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Aigaru Sietiņu;
3. par administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt Nauri Brūveli;
4. par administratīvās komisijas sekretāru apstiprināt Uldi Dzidrumu.
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3. Par Rundāles novada Vēlēšanu komisijas izveidi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2. un 9.pantiem, Rundāles
novada dome nolemj,
noteikt vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2013.gada 19.jūlija
plkst.15:30, nosakot, ka pieteikumi iesniedzami Rundāles novada domes kancelejā
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads).
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4. Par Rundāles novada domes Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu un 17.pantu, un Ministru
kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu
sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā”, Rundāles
novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikums uz 3 (trīs) lpp.
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5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
Rundāles novada domē 2013.gada 6.jūnijā tika saņemts K. K., personas kods ***, (turpmāk
tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada pašvaldību
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.7-11/12/42 Saulaines sociālajā centrā dzīvokļa Nr.
***, ņemot vērā to, ka Iesniedzēja ir Rundāles novada domes darbiniece – ***.
Rundāles novada sociālais dienests 2013.gada 18.jūnijā ir sniedzis savu atzinumu Nr.41.
Minētajā atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja ir Rundāles
novada domes ***. K. K. nav pārkāpusi Saulaines sociālā centra iekšējās kārtības
noteikumus, kā arī nav komunālo maksājumu parādi Rundāles novada domei. Līdz ar to
Iesniedzēja atbilst Rundāles novada domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra
2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.6.punktam, kas nosaka, ka brīvā dzīvojamā telpa tiek izīrēta
Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu darbiniekiem, kuru darbavieta ir
Rundāles novada administratīvā teritorija un darba pienākumi saistīti ar pašvaldības
funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 5.panta otro daļu, 2011.gada 28.jūlija Rundāles novada domes Sociālā dienesta Saulaines
sociālā centra nolikuma 6.6., 16. un 17.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta
lēmuma Nr.5 „Par Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu” (prot.Nr.8.) 6.punktu,
Rundāles novada sociālā dienesta 2013.gada 18.jūnija atzinumu Nr.41 un 2013.gada 6.jūnija K. K.,
personas kods ***, iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines sociālajā centrā,
Rundāles novada dome nolemj,
1. izīrēt Rundāles novada domes *** K. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,
dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.203 *** līgumu uz vienu gadu no 2013.gada 1.jūnija.
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6. Par konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un 41.panta 1.daļas
2.punktu un nolūkā veicināt Rundāles novada teritorijas sakoptību un popularizēt novada
pozitīvo tēlu, Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumu un konkursa vērtēšanas
komisiju, saskaņā ar pielikumu „Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikums”.
Pielikumā konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikums uz 3 lpp.
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7. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pie dīķa” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 40960040178 iznomāšanu D. R.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamais īpašuma „Pie dīķa”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40960040178, tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība. Informācija par
minēto zemesgabalu iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles novada domes ēkā,
Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās.
Rundāles novada domē 2013.gada 23.maijā tika saņemts D. R., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pie dīķa” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40960040178 lauksaimniecības produkcijas ražošanai. D. R. īpašumā un nomā esošā
kopējā apsaimniekojamā platība ir 12,8 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt D.R., personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Pie dīķa”, kadastra apzīmējums 40960040178, zemes
vienību 0.068 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu;
2. noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajam zemes gabalam nomas maksu 3% apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pie dīķa” iznomātās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40960040178 skice uz 1 lapas.
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8. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pīpenes” pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 iznomāšanu L. J.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta piekritīgā nekustamā īpašuma „Pīpenes”, zemes
vienība, ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494, tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība.
Informācija par minēto zemesgabalu iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles
novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās.
Rundāles novada domē 2013. gada 10.maijā tika saņemts L. J., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pīpenes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0494 lauksaimniecības vajadzībām. L. J. īpašumā un nomā esošā kopējā
apsaimniekojamā platība ir līdz 1ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt L. J., personas kods ***, Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pīpenes”,
kadastra numurs 4076 003 0494, pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0494, 0,61 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pīpenes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0494 skice uz 1 lapas.
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9. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
4.21” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0087 iznomāšanu M.O.
Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.21”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0087 tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība. Informācija par minēto zemesgabalu iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa
Rundāles novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkā.
Rundāles novada domē 2013.gada 10.jūnijā tika saņemts M. O., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.21” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0087 lauksaimniecības vajadzībām. M. O. īpašumā un nomā esošā
kopējā apsaimniekojamā platība Rundāles novadā ir līdz 1ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt M. O., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 4.21”, kadastra numurs 4076 008 0087, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0087, 0,1 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;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes vienības kadastrālās
vērtības;
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).

Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.21” zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
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10. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 95” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0296 iznomāšanu L.T.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Pilsrundāle 95” zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0297, tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība.
Informācija par minēto zemesgabalu iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles
novada domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās.
Rundāles novada domē 2013.gada 17.maijā tika saņemts L.T., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 95” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0297 lauksaimniecības vajadzībām. L. T. īpašumā un nomā esošā kopējā
apsaimniekojamā platība Rundāles novadā ir līdz 1ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt L. T., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
Pilsrundāle 95 kadastra numurs 4076 003 0297, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0297, 0,03 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;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;

2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 95” zemes gabala skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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11. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0436, daļas iznomāšanu S.A.
Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamais īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes vienības
daļas ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0436 tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība. Informācija
par minēto zemesgabalu iznomāšanu tika izvietota uz sludinājumu dēļa Rundāles novada domes ēkā,
Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās.
Rundāles novada domē 2013.gada 31.maijā tika saņemts S. A., personas kods ***, dzīvojoša ***,
iesniegums, ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes vienības daļu ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0436, 0,03ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. S.A. īpašumā un nomā esošā
kopējā apsaimniekojamā platība Rundāles novadā ir līdz 1ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. iznomāt S.A., personas kods ***, „Pilsrundāle 137”, kadastra numurs 4076 003 0436,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0436, zemes daļu 0,03 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;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumu:
1. ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes gabala skice uz 1 lapas.
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12. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustāmo īpašumu „Vītoli” ar kadastra numuru ***
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
nosaukuma „Mazvītoli” piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes
vienībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam” un A.Š., personas kods ***, dzīvojošas *** 2013.gada 05.jūnija iesniegumu, kurā tiek
lūgts atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma „Vītoli”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību
2,80 ha vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 2,59 ha platībā un piešķirt
nosaukumu „Mazvītoli” atdalītajai zemes vienībai,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustāmā īpašuma „Vītoli”, kadastra numurs ***,
ar kopējo platību 2,80 ha, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 2,59 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta,
3. piešķirt nosaukumu „Mazvītoli” no nekustāmā īpašuma „Vītoli”, atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 2,59 ha platībā;
4. noteikt atdalītajai Svitenes pagasta neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** 2,59 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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13. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.2 „Par
Rundāles novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai
tās iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieņem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekļauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus
ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2013.gada 3.jūnija vēstulēm Nr.4.1.1-03/4984, Nr.4.1.1-03/4985, Nr.4.1.1-03/4986,
Nr.4.1.1-03/4987 par 2013.gada 28.maija lēmumiem Nr.674, Nr.675, Nr.676, Nr.677 par
Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu iesniegumiem, Rundāles novada dome nolemj,
1. izdarīt Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.2 „Par Rundāles
novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā” šādus
grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„noteikt, ka Rundāles novada dome sniedz šādus ar ūdenssaimniecību saistītos
pakalpojumus Rundāles novadā:”;
1.2. papildināt lēmumu ar 1.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„šajā lēmumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi,
kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra
lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi”;

1.3. papildināt lēmumu ar 1.11.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
2. „noteikt lēmuma darbības termiņu līdz 2021.gada 26.janvārim”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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Rundāles novada domes
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14. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.29 „Par
ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Svitenes
pagasta Svitenes ciemā” pieteikuma apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 3.jūnija vēstuli Nr.4.1.103/4987 par 2013.gada 28.maija lēmumu Nr.677 par Eiropas reģionālā attīstības fonda
projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Svitenes
pagasta Svitenes ciemā”, identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/048, Rundāles
novada dome nolemj:
1.

veikt Rundāles novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.29 „Par ERAF
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Svitenes pagasta Svitenes ciemā” pieteikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.papildināt lēmumu ar 2’.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

5. „nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 51 684,26, kas sastāda
15% no projekta kopējām izmaksām un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai par summu LVL 292 877,47”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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15. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, zemes vienības
Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kadastra numuru 4076 009 0045 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu Nr.20 „Par Rundāles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Mazīcēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0045 izsoles
noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazīcēni”, zemes vienības Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr. 4076 009 0045
izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 1.6.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir Ls 24 100 (divdesmit četri
tūkstoši viens simts lati). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada 10.jūnijā notika minētā
objekta izsole.
No Rundāles novada domes 2013.gada 10.jūnija izsoles protokola Nr.4 ir redzams, ka izsolē bija
pieteicies viens pretendents I.O., personas kods ***, kuru pārstāv pilnvarotā persona A.P., personas
kods ***, adrese ***, kura par izsoles Objektu ir nosolījusi sākuma cenu Ls 24 100 (divdesmit četri
tūkstoši viens simts lati) par nekustamo īpašumu „Mazīcēni”, kadastra Nr. 4076 009 0045 – zemes
vienību Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 9,88 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,
Rundāles novada domes 2013.gada 10.jūnija izsoles protokolu Nr.4 un Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, zemes vienības Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, ar kadastra Nr. 4076 009 0045 izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, kadastra
Nr.4076 009 0045 – zemes vienību Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo
platību 9,88 ha, izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt I. O., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta: *** ar izsolē piedāvāto augstāko cenu Ls 24 100 (divdesmit četri
tūkstoši viens simts lati);
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot pirkuma līgumu starp
Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 10.jūnija Izsoles protokols Nr.4.

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.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)
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16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.R.
Rundāles novada domē 2013.gada 24.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieka B.P.,
(turpmāk tekstā - Iesniedzējs), dzīvojoša *** iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto
dzīvesvietu *** I. R., personas kods ***. Iesniedzējs norāda, ka I. R. minētajā īpašumā faktiski
nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējss viedoklis ir
noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Viesturu pagasta zemesgrāmatu nodalījumam Nr.65,
nekustamā īpašuma “***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir B. P.
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 2013.gada 17.maijā nosūtīja I. R. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.3-12./13/272 ar
lūgumu sniegt ziņas līdz 2013.gada 10.jūnijam par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā
***. Noteiktajā laikā nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
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 I.R. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to I.R.,

personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***. Papildus tam nav
konstatējama radniecība ar īpašnieku un nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu tiesības
lietot īpašumu.
Tādējādi, I. 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 I. 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
priekšsēdētājs

(paraksts)
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Rundāles novada domes
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17. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Zemgales Plānošanas
reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā projekta "Upju teritoriju rīcības plāni"
ietvaros.
2013.gada 6.jūnijā Rundāles novada domē saņemta Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 2013.gada
5.jūnija vēstule Nr.3-34.1/7 „Par projekta „Upju teritoriju Rīcības plāni” (teritories of Rivers Action
Plans – TRAP) vizīti uz Somiju”, kurā lūgts deleģēt ZPR Attīstības padomes dalībnieku Aivaru
Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Kainuu (Somijā) no 2013.gada 1.jūlija līdz
4.jūlijam.
Minētajā vēstulē norādīts, ka Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) īsteno Starpreģionu sadarbības
programmas INTERREG IV C 2007.-2013.g.projektu Nr.1006R4 „Upju teritoriju Rīcības plāni”
(teritories of Rivers Action Plans – TRAP) un viena no projekta aktivitātēm ir pieredzes apmaiņas
brauciens pie projekta vadošā partnera Kainuun Etu Ltd. Somijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Rundāles
novada dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai pieredzes
apmaiņas braucienā uz Kainuu (Somijā) no 2013.gada 1.jūlija līdz 4.jūlijam, izmaksājot
dienas naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Somijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)
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18. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai pieredzes apmaiņas
braucienā uz Beverīnas novadu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2002.gada
28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2.1.punktu un
19.1.punktu un SIF atbalstīta projekta 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/072/94 „Rundāles novada
pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita
ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai” aktivitātes īstenošanu,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani labas pieredzes
apgūšanas braucienā uz Beverīnas novadu no 2013.gada 26.jūnija līdz 27.jūnijam,
izmaksājot dienas naudu atbilstoši paredzētajai dienas naudas normai Latvijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)
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19. Par Rundāles novada pašvaldības policijas inspektora lēmuma apstrīdēšanu.
Rundāles novada dome rakstveida procesā izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, kas uzsākta pēc
A. A., personas kods ***, sūdzības par Rundāles novada pašvaldības policijas inspektora Ulda
Dzidruma sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. ***
konstatēja:
2013.gada 6.jūnijā Rundāles novada pašvaldības policijas inspektors Uldis Dzidrums sastādījis
administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. *** par to, ka 2013.gada 6.jūnijā plkst.14:20
Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundālē uz ceļa Pilsrundāle – Svitene, pretī Rundāles pilij,
automašīna *** bija novietota stāvēšanai ceļa zīmes Nr.326 darbības zonā, neievērojot Ceļu
satiksmes noteikumu 135.11. punktā noteiktās prasības ar ko transportlīdzekļa vadītājs, izdarījis
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā LAPK) 149.10 panta 5. daļas 11.
punktā minēto administratīvo pārkāpumu. Transportlīdzekļa vadītājam, kas neatradās pārkāpuma
izdarīšanas vietā uzlikts naudas sods trīsdesmit lati.
Ceļu satiksmes noteikumu 135.11. punkts nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt 326.ceļa zīmes
darbības zonā.
LAPK 149.10 panta „Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” 5. daļas 11. punkts nosaka,
ka par stāvēšanu 326.ceļa zīmes darbības zonā, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
trīsdesmit latu apmērā.
2013.gada 13.jūnijā A. A. apstrīdējis iestādē (Rundāles novada domē) administratīvā pārkāpuma
protokolu – paziņojumu Nr. ***. Iesniegumā iestādei norādījis, ka iebraucot Rundāles pils teritorijā
nav nevienas norādes uz automašīnas novietošanu, tādēļ pieņēmis lēmumu atstāt automašīnu 500 m
attālumā no Rundāles pils. Novietojot automašīnu speciāli aplūkojis aizliedzošās ceļa zīmes.
Aizliedzošās ceļa zīmes automašīnas novietošanai bija labās puses ceļa malā, tādēļ automašīnu
novietojis kreisās puses ceļa malā. A. A. nesaprot, kāpēc tika sodīts un pieprasa atcelt uzlikto
naudas sodu.
No Rundāles novada pašvaldības policijas inspektora Ulda Dzidruma lietā sniegtā paskaidrojuma
secināms, ka 2013.gada 6.jūnijā plkst.14:20 Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundālē ceļa

Pilsrundāle – Svitene, virzienā no Svitenes, ceļa labajā pusē, 50 m pirms krustojuma ar ceļu
Pilsrundāle – Dzirnieki, stāvēšanai bija novietota automašīna ***. To apliecina paskaidrojumā
ievietotā fotogrāfija Nr.1. Ceļa Pilsrundāle – Svitene abās pusē, virzienā no Svitenes, 400m pirms
krustojuma ar ceļu Pilsrundāle - Dzirnieki, ir uzstādītas ceļa zīmes Nr.326. To apliecina
paskaidrojumā ievietotā fotogrāfija Nr.2.
Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumu 291.punktu ceļa zīmes Nr.326 darbība ir spēkā no tās
uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz 519.zīmei.
Zīmes darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas,
degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku
ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā
arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei. Līdz ar to ceļa zīmes darbības
zona uz ceļa Pilsrundāle – Svitene, virzienā no Svitenes, ir ceļa abās pusēs, 400 m posmā pirms
krustojuma ar ceļu Pilsrundāle - Dzirniki.
Ņemot vērā minēto iestāde atzīt, ka 2013.gada 6.jūnijā Rundāles novada Rundāles pagasta
Pilsrundālē ceļa Pilsrundāle – Svitene, virzienā no Svitenes, ceļa labajā pusē automašīna *** bija
novietota 50 m pirms krustojuma ar ceļu Pilsrundāle – Dzirniki, un atradās ceļa zīmes Nr.326
darbības zonā. Līdz ar to Rundāles novada pašvaldības policijas inspektora Ulda Dzidruma
administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums Nr. *** ir sastādīts un lēmums par naudas soda
uzlikšanu trīsdesmit latu apmērā ir pieņemts likumīgi un pamatoti.
Lietā nav neviena objektīva, pamatota un likumīga iemesla, lai transportlīdzekļa *** vadītājam
atceltu piemēroto sodu.
Pamatojoties uz LAPK 286. pantu, 287.panta pirmās daļas 1.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
atstāt negrozītu Rundāles novada pašvaldības policijas inspektora Ulda Dzidruma, ar
administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. ***, pieņemto lēmumu, par
naudas soda uzlikšanu trīsdesmit latu apmērā, bet A. A. sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar LAPK 279.panta otro daļu, 288., 289. panta pirmo daļu – šo lēmumu A.A. ir
tiesības pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas tiesā pēc deklarētās
dzīvesvietas, sūdzību iesniedzot Rundāles novada domei.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu - dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 10.09.2013
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20. Par Rundāles novada domes Viesturu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata.
Rundāles novada domē 2013.gada 17.jūnijā tika reģistrēts Rundāles novada domes Viesturu pagasta
pārvaldes vadītāja Naura Brūveļa iesniegums, ar kuru tiek lūgts atbrīvot viņu no Rundāles novada
domes Viesturu pagasta pārvaldes vadītāja amata, sakarā ar to, ka ir ievēlēts par Rundāles novada
pašvaldības deputātu. Papildus tam Nauris Brūvelis lūdz atbrīvot viņu no Rundāles novada domes
Iepirkumu komisijas locekļa amata.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 692.panta trešo daļu ir noteikts, ka pārvaldes vadītājs nedrīkst
būt attiecīgās novada pašvaldības domes deputāts.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu ir noteikts, ka Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos.
Savukārt likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.panta pirmās
daļas 2.punktā ir noteikts, ka personai, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem
amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums
rakstveidā iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu
ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata.
Šī paša panta trešā daļa nosaka, ka institūcijai (personai), kas saņēmusi šā panta pirmās daļas
2.punktā minēto valsts amatpersonas iesniegumu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par
personas atbrīvošanu no amata. Lēmumu nosūta attiecīgajai valsts amatpersonai.
Tā kā Nauris Brūvelis ir ievēlēts par Rundāles novada pašvaldības domes deputātu, līdz ar to Nauris
Brūvelis ir atbrīvojams no Rundāles novada domes Viesturu pagasta pārvaldes vadītāja amata, jo to
aizliedz spēkā esošie normatīvie akti.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, 692.panta trešo daļu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, Rundāles novada dome
nolemj:
1. atbrīvot Nauri Brūveli, personas kods ***, no Rundāles novada domes Viesturu
pagasta pārvaldes vadītāja amata;
2. atbrīvot Nauri Brūveli, personas kods ***, no Rundāles novada domes Iepirkumu
komisijas locekļa amata.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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21. Par Rundāles novada domes publisko pārskatu par 2012.gadu.
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”, Rundāles
novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats uz 99 lp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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(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
26.06.2013.

(prot.Nr.9, 22.p.)

22. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.2, protokols
Nr.8 „Par ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles
pagasta Saulaines ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”
apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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””
4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde,
par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieņem pārvaldes lēmums, kura
darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekļauj atsauce uz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 3.jūnija vēstuli Nr.4.1.1-03/4985
par 2013.gada 28.maija lēmumu Nr.675 par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta
iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta
Saulaines ciemā”, Rundāles novada dome nolemj:
izdarīt Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma Nr.2., protokols Nr.8, „Par
ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles
pagasta Saulaines ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”
apstiprināšanu” 2.punktā grozījumus, izsakot 2.punktu sekojošā redakcijā:

„2.nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 5659,74, kas sastāda 15%
no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai LVL 32 071,84”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 13.06.2013.
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23. Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā Nr.3, protokols
Nr.8 „Par ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu
pagasta Viesturu ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā” apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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””
4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde,
par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieņem pārvaldes lēmums, kura
darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekļauj atsauce uz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un saskaņā ar LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 3.jūnija vēstuli Nr.4.1.1-03/4986
par 2013.gada 28.maija lēmumu Nr.676 par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta
iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta
Viesturu ciemā”, Rundāles novada dome nolemj:
izdarīt Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma Nr.3., protokols Nr.8, „Par
ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu
pagasta Viesturu ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā”
apstiprināšanu” šādus grozījumus, izsakot 3.punktu sekojošā redakcijā:
„3.nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 17 101,52, kas sastāda 15%
no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai LVL 96 908,60”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
(paraksts)
Aivars Okmanis
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24. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas „Zari”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā
pieņemšanu dāvinājumā.
Rundāles novada domē 2013.gada 29.maijā tika reģistrēts M. S., personas kods *** (turpmāk tekstā
– Iesniedzējs) iesniegums, kurā Iesniedzējs vēlas dāvināt tam piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvojamo māju „Zari”, kas atrodas Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra apzīmējums Nr.
*** (turpmāk tekstā - Īpašums).
Īpašums atrodas uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala „Zari”, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu ***.
Ievērojot “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar
vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), kā arī likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, Rundāles novada dome paredz Īpašumu izmantot iepriekš
minētajos normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Civillikuma 1912., 1913. Un
1915.pantu, Rundāles novada dome nolemj:
1.

pieņemt bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju
nodrošināšanai M. S., personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu – dzīvojamo
māju „Zari”, kas atrodas Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. ***,
noslēdzot ar īpašnieku dāvinājuma līgumu;

2. pilnvarot Rundāles novada domes priekšsēdētāju parakstīt dāvinājuma līgumu;
3. noteikt, ka visus izdevumus par dāvinājuma līgumu sagatavošanu, nostiprinājuma
lūgumu noformēšanu, kā arī valsts nodevu un izdevumus par dāvinājuma līguma
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda, apmaksā Rundāles
novada pašvaldība.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis
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