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2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā I.Š.
Rundāles novada domē 2012.gada 28.decembrī tika saņemts I. Š., personas kods ***, (turpmāk
tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada pašvaldību pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.*** Saulaines sociālajā centrā dzīvokļa Nr.***, ņemot vērā to,
ka Iesniedzēja ir Saulaines Profesionālās vidusskolas skolotāja.
Rundāles novada Sociālais dienests 2013.gada 10.janvārī ir sniedzis savu atzinumu Nr.5. Minētajā
atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja ir Rundāles novada Saulaines
Profesionālās vidusskolas skolotāja. I. Š. 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 10.janvāra
atzinumu Nr.5 un 2012.gada 28.decembra I. Š., personas kods ***, iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines Sociālajā centrā, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt Saulaines Profesionālās skolotājai I. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, dzīvojamo telpu – dzīvokli *** Saulaines Sociālā centrā ar kopējo platību 26.9 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2013.gada 1.februāra.
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3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā M. S.
Rundāles novada domē 2013.gada 7.janvārī tika saņemts M. S., personas kods ***, (turpmāk
tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles novada pašvaldību piešķirt
dzīvojamās telpas Saulaines Sociālajā centrā, ņemot vērā to, ka Iesniedzēja ir vientuļa pensionāre
bez ģimenes apgādniekiem.
Rundāles novada Sociālais dienests 2013.gada 11.janvārī ir sniedzis savu atzinumu Nr.7. Minētajā
atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja ir vientuļa pensionāre un tai
nav īpašumā dzīvojamās plātības. Līdz ar to Iesniedzēja atbilst Rundāles novada domes Sociālā
dienesta Saulaines Sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2.punktam, kas nosaka, ka brīvā
dzīvojamā telpa tiek izīrēta vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un
kuriem īpašumā nav dzīvojamās platības.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6. „Par Saulaines Sociālā
centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu” 4.punktu ir noteikts, ka Rundāles novada pašvaldības
īpašumā esošajiem dzīvokļiem Saulaines Sociālajā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, piešķir īres maksas samazinājumu 30% apmērā vientuļajiem
pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuru vidējiem ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada
domes Sociālā dienesta Saulaines Sociālā centra 2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.2., 16. un
17.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma Nr.6 „Par Saulaines
Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres maksu” (prot.Nr.8.) 4.punktu, Rundāles novada
sociālā dienesta 2013.gada 11.janvāra atzinumu Nr.7, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt M.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli
*** Saulaines Sociālā centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kopējo platību 18,9 m2;
2. piešķirt M.S., personas kods ***, īres maksas samazinājumu 30% apmērā uz lēmuma
1.punktā minēto dzīvojamo platību;
3. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no īres līguma noslēgšanas brīža.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.02.2013

(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
31.01.2013.

(prot.Nr.1., 4.p.)

4. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Ģinarti”, ar kadastra
numuru ***, un atdalītās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam
„Mežāres”, izstrādājot Zemes ierīcības projektu.
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ģinarti” īpašnieka Ā. B. zemnieku saimniecības ***,
reģistrācijas numurs ***, pilnvarotā persona I. R., personas kods ***, 2012.gada 21.decembrī
Rundāles novada domē ir iesniegusi iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma ”Ģinarti”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 4,53 ha zemes
gabalu aptuveni 1,0 ha platībā un pārējo zemes daļu pievienot Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam „Mežāres”, kadastra numurs ***.
Viesturu pagasta nekustamais īpašums „Ģinarti” atrodas teritorijā, kurā, saskaņā ar Rundāles
novada Teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam, ir noteiktas nacionālās nozīmes
lauksaimniecības zemes, izņemot platību, kurā atrodas ēkas, pagalms un augļu dārzs.
2010.gada 12.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.977 5.3 punkts nosaka, ka no zemes
vienības, kas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijā un uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, drīkst atdalīt zemi, kas nepieciešama viensētas un
saimniecības ēku uzturēšanai, ja paliekošā zemes vienība, kas ir mazāka par 10 ha, tiek
apvienota ar blakus esošu zemes vienību, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un apvienotās jaunizveidotās zemes vienības platība ir 10,0 ha vai lielāka.
Jaunizveidotajām zemes vienībām jānodrošina piekļuve un plānotajai (atļautajai)
izmantošanai nepieciešamā inženiertehniskā apgāde.
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
327. punkts nosaka Jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, kas saskaņā ar 327.1.
punktu var būt 2 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana un 327.2.
punktu var būt 10 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana un
ir
atrisināta inženiertehniskā apgāde, kā arī atdalītā zemes vienība tiek pievienota nacionālās
nozīmes vai novada nozīmes lauksaimniecības teritorijai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 327.1. un 327.2. punktiem, un nekustamā īpašuma „Ģinarti”
īpašnieka Ā. B. zemnieku saimniecības *** reģistrācijas numurs ***, pilnvarotās
personas I. R., personas kods ***, 2012.gada 21.decembra iesniegumu, kurā tiek lūgts
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Ģinarti” kadastra numurs ***, 4,53 ha
kopplatībā, zemes gabalu aptuveni 1,0 ha platībā, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Ģinarti”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 4,53 ha, atdalot aptuveni 3,53 ha lielu zemes gabalu un
pievienojot to Viesturu pagasta nekustamajam īpašuma „Mežāres”, kadastra
numurs ***, 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”, 2012. gada 26. jūlija Rundāles
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Ģinarti”, kadastra numurs *** un
nekustamajam īpašumam „Mežāres”, kadastra numurs ***.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamajam īpašumam „Ģinarti” un nekustamajam īpašumam „Mežāres” uz
1_(vienas) lapas.
Rundāles novada domes
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5. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Roznieki”, ar kadastra
numuru ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, nosaukuma „Ābelītes” piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu, Rundāles novada domes 2012.gada
26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam” un Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Roznieki”,
kadastra numurs ***, īpašnieces D. K., personas kods ***, 2012.gada 21.decembrī novada
domē iesniegto iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Roznieki”,
kadastra numurs ***, vienu zemes vienību 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ***, un
piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Ābelītes”,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Roznieki”, kadastra numurs
***, 31,00 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
6,3 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. piešķirt atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***,
jaunu nosaukumu „Ābelītes”;
3. noteikt atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Pielikumā nekustamā īpašuma „Roznieki” atdalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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6. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Laukavilki”, ar kadastra
numuru ***, izstrādājot Zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „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, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” un S.V., personas kods ***,
dzīvojošas ***., 2012.gada 23.novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma ”Laukavilki”, kadastra numurs ***, 11,5 ha kopplatībā, meža zemes
aptuveni 5,8 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Laukavilki”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platība 11,5 ha, aptuveni 5,8 ha meža zemes gabalus, 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”, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums
2012.-2025. gadam”;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta Svitenes pagasta
nekustamajam īpašumam „Laukavilki”, kadastra numurs ***, izstrādei saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Laukavilki” izstrādei uz 1 (vienas) lapas.
Rundāles novada domes
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7. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Rūķīši”, ar kadastra numuru
***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, nosaukuma „Āboli” 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. V., personas kods ***, dzīvojošas *** 2012.gada 21.decembra iesniegumu,
kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma „Rūķīši”, kadastra numurs ***, ar
kopējo platību 5,61 ha vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 5,26 ha platībā
un piešķirt nosaukumu „Āboli” atdalītajai zemes vienībai,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustāmā īpašuma „Rūķīši”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 5,61 ha, vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 5,26 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta,
3. piešķirt nosaukumu „Āboli” no nekustāmā īpašuma „Ŗūķīši”, atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 5,26 ha platībā,
4. noteikt atdalītajai Svitenes pagasta neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ***, 5,26 ha platībā zemes lietošanas mērķi- zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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8. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Rijnieki”, ar kadastra
numuru ***, izstrādājot Zemes ierīcības projektu.
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Rijnieki” īpašnieka I. R., personas kods ***, 2013.gada
3.janvārī Rundāles novada domē ir iesniedzis iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma ”Rijnieki”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 14,1
ha zemes gabalu aptuveni 4,1 ha platībā un izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu
„Rijkuri”.
Svitenes pagasta nekustamais īpašums „Rijnieki” atrodas teritorijās, kurās saskaņā ar
Rundāles novada Teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam ir noteiktas nacionālās nozīmes
lauksaimniecības zemes, izņemot platību, kurā atrodas ēkas, pagalms un augļu dārzs.
2010.gada 12.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.977 5.3 punkts nosaka, ka no zemes
vienības, kas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijā un uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, drīkst atdalīt zemi, kas nepieciešama viensētas un
saimniecības ēku uzturēšanai, ja paliekošā zemes vienība, kas ir mazāka par 10 ha, tiek
apvienota ar blakus esošu zemes vienību, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un apvienotās jaunizveidotās zemes vienības platība ir 10,0 ha vai lielāka.
Jaunizveidotajām zemes vienībām jānodrošina piekļuve un plānotajai (atļautajai)
izmantošanai nepieciešamā inženiertehniskā apgāde.
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
327. punkts nosaka jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, kas saskaņā ar 327.1.
punktu var būt 2 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana un 327.2.
punktu var būt 10 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes
vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana un
ir
atrisināta inženiertehniskā apgāde, kā arī atdalītā zemes vienība tiek pievienota nacionālās
nozīmes vai novada nozīmes lauksaimniecības teritorijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 327.1. un 327.2. punktiem, un nekustamā īpašuma „Rijnieki”
īpašnieka I. R. personas kods ***, 2013.gada 3.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma ”Rijnieki” kadastra numurs ***, 14,1ha kopplatībā,
zemes gabalu aptuveni 4,10 ha platībā, Rundāles novada dome nolemj,
1. atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Rijnieki”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 14,1 ha, atdalot aptuveni 10,0 ha lielu zemes gabalu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustāmo īpašumu;
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”, 2012. gada 26. jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam;
3. apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, kadastra numurs ***;
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Rijnieki” uz 1 (vienas) lapas.
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9. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, ar kadastra numuru ***,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** sadalīšanu, atdalot vienu zemes
gabalu, par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajam
zemes gabalam.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktiem,
2008.gada 18.decembra likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu, 2009.gada 3.novembra MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.8. punktam, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.daļas 16.2.punktu,
1. atdalīt no pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”,
kadastra numurs ***, ar kopējo platību 7,07 ha, neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu ***, 2,29 ha platībā, vienu neapbūvētu zemes gabalu, 0,16 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. veicot kadastrālo uzmērīšanu atdalītā zemes gabala platība var tikt precizēta,
3. piešķirt nosaukumu „Auzas” no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes
centrs”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
atdalāmajam neapbūvētajam zemes gabalam,
4. noteikt no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra
numurs ***, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atdalāmajam
neapbūvētajam zemes gabalam ar nosaukumu „Auzas” zemes lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Pielikumā nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
skice.
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10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu Svitenes pagasta nekustamajiem īpašumiem „Lauciņi” un „Jaunlauciņi”.
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”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, “Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu nekustamajam īpašumam
„Lauciņi”, kadastra numurs ***, un „Jaunlauciņi”, kadastra numurs ***, un SIA „GBergs”, reģistrācijas ***, sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai ***, iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
„Lauciņi” un „Jaunlauciņi” Rundāles novada Svitenes pagastā un noteikt zemes lietošanas
mērķi,
1. apstiprināt SIA „G-Bergs”, reģistrācijas ***, izstrādāto Zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Svitenes pagastā „Lauciņi” un „Jaunlauciņi” zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem ***, ***, ***,
2. noteikt zemes lietošanas mērķi projektētajai zemes vienībai 16,67 ha platībā zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai
personai.
Rundāles novada domē 2013.gada 3.janvārī tika reģistrēts politiski represētās personas A.P.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā - Iesniedzējs) iesniegums (reģ.Nr.
***), ar kuru tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus Iesniedzējam piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem. Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka saimnieciskā darbība dzīvojamā
mājā un saimniecības ēkās netiek veikta. Papildus tam iesniegumam ir pievienota politiski
represētās personas apliecības *** kopija
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Nodokļu
likums) 5.panta otrajā daļā ir noteikts, ka politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa
objektiem, 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.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanas kārtība” 33.punkts nosaka, ka politiski represētā persona, kurai
saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz
pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums politiski represētās
personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un 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.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nekustamā
īpašuma *** īpašnieks ir A. P.. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 5 ha platībā un
ēkām: dzīvojamā māja un kūts. Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir
vairāk kā piecus gadus.
Līdz ar to Iesniedzējam, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par dzīvojamo ēku un
saimniecības ēkām saskaņā ar Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo iepriekš minētie nekustamie
īpašumi Iesniedzēja īpašumā ir vairāk nekā pieci gadi.

Savukārt par Iesniedzējam piederošo zemi netiek piešķirts nekustamā īpašuma atvieglojums, jo
Iesniedzējs iesniegumā ir apliecinājis, ka saimnieciskā darbība netiek veikta dzīvojamā mājā un
saimniecības ēkās.
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” un 33.punktu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadā, piemērojot 50%
apmērā politiski represētajai personai A. P., ***, par nekustamā īpašuma *** ēkām
- dzīvojamo māju ar kadastra Nr. *** un kūti ar kadastra Nr. ***.
2. atteikt piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadā, piemērojot
50% apmērā politiski represētajai personai A. P., ***, par zemi nekustamajam
īpašumam ***, ar kadastra Nr. ***.
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)

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.02.2013

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
31.01.2013.

(prot.Nr.1., 12.p.)

12. Grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumā Nr.39 „Par
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dalības maksu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pilsrundāles
vidusskolas nolikuma 71.5.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
papildināt Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr.39 „Par Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņu dalības maksu” (prot.Nr.9, 39.p.) ar 3.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
1. „No lēmuma 1.punktā noteiktā audzēkņu līdzfinansējuma tiek atbrīvotas
daudzbērnu ģimenes un tās ģimenes, kuru divi un vairāk bērni apgūst Mākslas un
mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu”.
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13. Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Rundāles novada
dome nolemj:
veikt grozījumus 2011.gada 28.aprīļa Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk tekstā - Nolikumā):
1.1. papildināt Nolikuma ar 1.10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Nolikuma 6.6.punkts attiecas arī uz Rundāles novada pašvaldības iestāžu
vadītāju un darbinieku sociālajām garantijām.”;
1.2. papildināt Nolikumu ar 1.11.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Nolikuma izpilde tiek finansēta Rundāles novada pašvaldības apstiprinātā
budžeta ietvaros”.
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14. Par uzturdevas kompensācijas noteikšanu Rundāles pašvaldības policijas
darbiniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 35.panta trešo daļu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Kārtību, kādā tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa
Rundāles pašvaldības policijas darbiniekiem saskaņā ar pielikumu;
2. lēmums stājas spēkā no 2013.gada 1.februāra.
Pielikumā Kārtība, kādā tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa
Rundāles pašvaldības policijas darbiniekiem uz 1 (vienas) lapas.
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15. Par kredīta pieprasījumu pirmskolas izglītības iestādes Svitenē vienkāršotai
renovācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 24.pantu, likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta trešo
un divpadsmito daļu, Rundāles novada dome nolemj:
lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma
saņemšanai Valsts kasē LVL 251 471,00 (divi simti piecdesmit viens tūkstotis četri
simti septiņdesmit viens lats un 00 santīmi) apmērā, Pirmskolas izglītības iestādes
Svitene vienkāršotai renovācijai ar Valsts kases noteikto aizņēmumu procenta likmi, ar
aizdevuma atmaksas termiņu 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma summa atmaksājama
ar 2014.gadu un atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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16. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža
21” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu A. H.
Ar Rundāles pagasta padomes 2007.gada 25.oktobra lēmumu Nr.2.7.1. (prot.Nr.11.) ir
izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Garāža 21” zemi, 0,01
ha platībā, A.L. un ar lēmumu Nr.2.7.2. A. L. ir iznomāta nekustamā īpašuma „Garāža 21”
zeme ar kadastra apzīmējumu ***, 0,01 ha platībā (zemes nomas līgums ***) Nekustamajam
īpašuma „Garāža 21” tika piešķirts jauns nosaukums „Pilsrundāles garāža 21” un precizēta
platība no 0,01 ha uz 0,0072 ha. 2012.gada 1.decembrī ir saņemts A.L. iesniegums par
atteikšanos no nomas tiesībām uz zemi „Pilsrundāles garāža 21” un to, ka viņai nepieder
garāžas būve.
Par nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 21” zemi un ēku ir samaksāts nekustamā
īpašuma nodoklis līdz 2012.gada beigām un arī nomas maksa ir samaksāta līdz 2012.gada
beigām. Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātājs ir reģistrēts A.H. A.H. savā
iesniegumā apliecina, ka garāžas būvi izmanto jau no 2006.gada un maksā nekustamā
īpašuma nodokli un nomas maksu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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,
2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam” un A. H., personas kods ***, dzīvojoša
***, 2012.gada 01.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 21” zemi, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt A. H., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles garāža 21”, kadastra numurs ***, apbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 0,0072 ha platībā, uz pieciem gadiem 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, no
2013.gada 1.janvāra,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** apgrūtinājumus:

1. servitūta ceļš,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils apbūves
ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāžas 21” zemes vienības skice uz 1 (vienas)
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.02.2013

(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
31.01.2013.

(prot.Nr.1., 17.p.)

17. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 50”
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu J.J.
Rundāles novada domē 2012.gada 11.decembrī tika reģistrēts J. J., personas kods ***, dzīvojoša
*** (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums reģ. ***, ar kuru tiek lūgts pagarināt Lauku
apvidus zemes nomas līgumu ***, kas 2007.gada 15.oktobrī noslēgts starp L. K. un Rundāles
pagasta padomi (turpmāk tekstā - Līgums). ***
Papildus tam Iesniedzēja ir pievienojusi iesniegumam Mantojuma apliecību (par tiesībām uz
mantojumu pēc likuma), kuru 2012.gada 25.septembrī ir reģistrējusi Zemgales apgabaltiesas
zvērināta notāre Zenta Reliņa, reģistra Nr. *** (Mantojuma lieta Nr.107227).
Saskaņā ar Līguma 7.3.punktu ir noteikts, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī
līgusmslēdezēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējiem 30 dienu laikā no tiesību
pārņemšanas dienas līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda. Līdz ar to Līgums ir
saistošs Iesniedzējai kā L. K. tiesību pārņēmējai.
Mantojuma apliecībā nav minētas nomas tiesības, priekšlikums iznomāt J.J. pašvaldībai
piekritīgu Rundāles pagasta neapbūvētas zemes vienību „Pilsrundāle 50” 0,03 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta 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 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” 4.2.punktu, J. J. 2012.gada 11.decembra iesniegumu reģ.*** un 2007.gada
15.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma *** 7.3.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. iznomāt J. J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta
neapbūvētas zemes vienību „Pilsrundāle 50”, kadastra numurs ***, 0,03 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;

2. iznomāt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu 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 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 50”, kadastra numurs *** skice uz 1 lapas.
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18. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Bērsteles lauki zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu V. T.
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
2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu saskaņā ar
kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, informāciju izvietojot
uz sludinājumu dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās un V.T., personas kods
***, dzīvojoša, ***, 2012. gada 21. decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Bērsteles
lauki zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. iznomāt, V. T., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, no
nekustāmā īpašuma Bērsteles lauki kadastra numurs *** zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, platība 0.12 ha,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Bērsteles lauki zemes vienību 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.
3. nomas maksu gadā noteikt 3.0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma Bērsteles lauki iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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19. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu U. A.
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
2012. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2. punktu saskaņā ar
kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, informāciju izvietojot
uz sludinājumu dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu ēkās un U.A., personas kods
***, dzīvojoša, ***, 2012. gada 17. decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Pie
Tauriņiem, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai,
1. iznomāt, U. A., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, no
nekustāmā īpašuma Pie Tauriņiem kadastra numurs *** zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, platība 0.37 ha,
2. iznomāt nekustamā īpašuma Pie Tauriņiem zemes vienību 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,
3. nomas maksu gadā noteikt 3.0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma Pie Tauriņiem iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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20. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala Svitenes pagastā „Pašvaldībai piekritīgā
zeme”, ar kadastra numuru ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu
L. L.
Pašvaldībai piekritīga nekustāmā īpašuma „Svitenes Mazdārziņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu *** 01,ha platībā līdz 2011.gada 16.jūnijam nomāja V.K., V. K.
ir *** un *** L. L. 2012. gada 19.decembrī iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt
pašvaldībai piekritīga nekustāmā īpašuma „Svitenes Mazdārziņi”, kadastra numurs ***, zemes
vienību kadastra apzīmējumu *** 01,ha platībā, nekustāmā īpašuma nodoklis un nomas maksa
ir samaksāts līdz 2012. gada beigām. Kopējā apsaimniekojamās zemes platība L. L.Rundāles
novadā, pēc minēto zemes vienību iznomāšanas, būs līdz 1 ha.
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, 2012. gada 26.jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra Saistošie
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 4.2. punktu, un L. L.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012. gada 19. decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu *** zemi 0,1 ha platībā,kā arī ņemot vērā to, ka
kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā L.L. ir līdz 1,0 ha, Rundāles
novada dome nolemj:
1.

iznomāt, L. L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs ***, zemes vienību, ar kadastra
apzīmējumu ***, 0.1 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.

nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.

3.

noteikt Iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:

1. Ceļa servitūts.
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 0,1 ha platībā skice uz 1 lapas.
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21. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes šķūnīši”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļas iznomāšanu L.L.
Nekustāmo īpašumu Svitenes centrs, ar kadastra numuru ***, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļu 0,0152 ha platībā līdz 2011.gada 16.jūnijam nomāja V. K., V.K.ir *** un
*** L.L. 2012.gada 19.decembrī iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustāmo īpašumu
Svitenes centrs, ar kadastra numuru ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu
0,0152 ha platībā, nekustāmā īpašuma nodoklis un nomas maksa ir samaksāts līdz 2012.gada
beigām. Kopējā apsaimniekojamās zemes platība L.L. Rundāles novadā, pēc minēto zemes
vienību iznomāšanas, būs līdz 1 ha.
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, 2012. gada 26. jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27. janvāra Saistošie
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 4.2. punktu, un L.L.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012. gada 19. decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu *** zemi 0,0152 ha platībā malkas šķūnīša
uzturēšanai, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā L.L. ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj:
1.

iznomāt,L.L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Svitenes centrs” kadastra numurs *** zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
daļu, 0,0152 ha platībā, šķūnīša uzturēšanai 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.

nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;

3.

noteikt Iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.

2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā nekustāmā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 19.02.2013

(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
31.01.2013.

(prot.Nr.1., 22.p.)

22. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu L.J.
Pašvaldībai piekritīgas Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu ***, 0,6197 ha platībā, zemes nomas pirmtiesības ar Rundāles novada
domes 2011.gada 30.oktobra lēmumu Nr.27 (prot.Nr.10) ieguvusi G. G. G. G. 2013.gada
3.janvārī uzrakstījusi iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas pirmtiesībām uz Svitenes
pagasta zemes gabalu „Sarmas” ar kadastra numuru *** 0,06197 ha platībā, un iesniegusi
Rundāles novada domē, jo dzīvojamo māju, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Sarmas”
uzdāvinājusi L. J.
Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” II. nodaļas „Apbūvēta publiskas personas zemesgabala nomas
līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība” 4. punktu zemes nomas
līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju)
īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Uz Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas”,
kadastra numurs ***, atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu ***, kuras īpašniece,
saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Dāvinājuma līgumu ir L.J., personas kods ***, dzīvojoša
***.
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”4. un 7.punktu un G. G., personas kods ***, dzīvojošas ***,
2013.gada 3.janvāra iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas pirmtiesības uz Svitenes
pagasta zemes gabalu „Sarmas”, 0,6197 ha platībā, un iznomāt to L. J., personas kods ***,
dzīvojošai ***, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt L.J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Sarmas”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***
0,6197 ha platībā uz 10 gadiem, dzīvojamās mājas uzturēšanai,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,

3. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** apgrūtinājumus
saskaņā ar zemes vienības apgrūtinājumu plānu
Pielikumā nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
zemes vienības robežu plāns, zemes vienības situācijas plāns un zemes vienības apgrūtinājumu
plāns uz 3 lapām.
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23. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes
vienības daļas ar kadastra apzīmējumu *** 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 2013.gada 14.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 1.p.),
Rundāles novada dome nolemj:
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sarmas” ar
kadastra numuru *** – zemes vienību Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo
platību 0,6197 ha atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli;
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes
vienības Svitenes pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumus.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes vienības
Svitenes pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumi uz 9 (deviņām) lapas pusēm.
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24. 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 Pilsrundāles ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemā”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta
nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta
Pilsrundāles ciemā”,
1. apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” aktualizēto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles
pagasta Pilsrundāles ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu
(komponenšu) sarakstu, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;
2. nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 52 706,04, kas sastāda 15%
no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF
finansējuma saņemšanai LVL 298 667,53;
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 425 162 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā:
1.

ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro
investīciju programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu)
saraksts uz 1 lapas,

2.

Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemā”.
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25. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Dambenieki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu
projektētajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa 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”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, 2012. gada 26. jūlija Rundāles novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, “Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu nekustamajam īpašumam
„Dambenieki”, kadastra numurs ***, un SIA „G-Bergs”, reģistrācijas *** sertifikāts
zemes ierīcības darbu veikšanai ***, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dambenieki” Rundāles novada Viesturu
pagastā un noteikt zemes lietošanas mērķi,
1. apstiprināt SIA „G-Bergs”, reģistrācijas ***, izstrādāto Zemes ierīcības projektu
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Dambenieki” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ***,
2. piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
5,0 ha platībā, jaunu nosaukumu „Jaundambenieki”,
3. apstiprināt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
***, 5,0 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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26. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Dārza iela 8”, kadastra
numurs ***, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot
Zemes ierīcības projektu, zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu atdalītajai zemes vienībai
un nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un būvei.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 8.p, 2008.gada 18.decembra likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, 2009.gada 3.novembra MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 2.11.punktiem, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas
16.1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam” un O. A., personas kods ***,
pilnvarotās personas Z. J., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 24.janvāra
iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Dārza iela 8”, kadastra
numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 6370 m2 platībā, Rundāles novada
dome nolemj,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma ”Dārza iela 8”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 14684 m2 apbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 6370 m2 platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Lankas” no nekustamā īpašuma „Dārza iela 8”, atdalītajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 6370 m2 platībā, un būvei ar kadastra
apzīmējumu *** un adresi „Lankas”, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov.,
3. apstiprināt atdalītajai Viesturu pagasta apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ***, 6370 m2 platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (kods 0601).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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27. Par ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles
pagasta Saulaines ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta
nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta
Saulaines ciemā”,
7. apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” aktualizēto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Rundāles
pagasta Saulaines ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu
(komponenšu) sarakstu, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;
8. nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 5 659,74, kas sastāda 15%
no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF
finansējuma saņemšanai LVL 32 071,84;
9. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
10. PVN nodokļu izmaksas finansēt izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu;

11. organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;
12. projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 46 203 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā:
1.

ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Rundāles pagasta Saulaines ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro
investīciju programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu)
saraksts uz 1 lapas,

2.

Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā”.
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28. 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” aktualizētā Tehniski ekonomiskā pamatojuma
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu
ciemā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta
nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta
Viesturu ciemā”,
3.

apstiprināt SIA „Investīciju risinājumu birojs” aktualizēto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Viesturu
pagasta Viesturu ciemā”, investīciju projekta finanšu plānu un projekta pasākumu
(komponenšu) sarakstu, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.;

4.

projekta finansēšanā nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL
17101,52, kas sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām, sagatavot un
iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai LVL 96908,60;

5.

realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;

6.

PVN nodokļu izmaksas apmērā finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli”
normu par priekšnodokļa atskaitīšanu;

7.

organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;

8.

projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 137 964 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.

Pielikumā:
1.

ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Viesturu pagasta Viesturu ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro
investīciju programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu)
saraksts uz 2 lapām,

2.

Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā”.
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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” Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un Ministru kabineta noteikumu Nr.912 “Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7. un 8. punkta
nosacījumiem un SIA „Investīciju risinājumu birojs” izstrādāto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada Svitenes pagasta
Svitenes ciemā”,
13. 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.;
14. nodrošināt Rundāles novada domes ieguldījuma daļu LVL 51 684, kas sastāda 15% no
projekta kopējām izmaksām un sagatavot un iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai LVL 292 877,43;
15. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus;
16. PVN nodokļu izmaksas finansēt izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu;

17. organizēt investīciju projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta realizāciju,
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus
atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem;
18. projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 416 935 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 10 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
Pielikumā:
1.

ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada
Svitenes pagasta Svitenes ciemā” Tehniski ekonomiskā pamatojuma prioritāro
investīciju programmas finanšu plāns, projekta pasākumu plāns (komponenšu)
saraksts uz 1 lapas,

2.

Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”.
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