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2. Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada administratīvajā teritorijā no 2013. līdz
2015.gadam”.
Rundāles novada domē ir saņemts Biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”
sagatavotais nolikuma projekts „Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.-2015.gadam” ar nolūku uzlabot
zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu, kā arī līdzekļu iegūšanai zivju krājumu
papildināšanai un makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida attīstībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta otro un trešo daļu, Ministru
kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas - kārtība” 10.6.punktu un 13.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. saskaņot biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” iesniegto
licencētās makšķerēšanas nolikumu „Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un
Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.-2015.gadam”;
2. apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
no 2013. līdz 2015.gadam” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „Par licencēto
makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no
2013. līdz 2015.gadam” uz 6 lapām.
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3. Par Rundāles novada informatīvā izdevuma „Rundāles novada ziņas” dibināšanu un
izdošanu.
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības pienākumu informēt
sabiedrību par pašvaldības un tās iestāžu darbību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem” 2.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu un otro daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1088 „Noteikumi par masu
informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu” 2.1.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
1.

dibināt Rundāles novada pašvaldības informatīvo izdevumu „Rundāles novada
ziņas” izplatīšanai Rundāles novada administratīvajā teritorijā;

2.

noteikt, ka informatīvais izdevums tiks izdots 1 (vienu) reizi mēnesī;

3.

noteikt, ka informatīvā izdevuma dibinātājs, izdevējs un redakcija ir Rundāles
novada pašvaldība;

4.

reģistrēt informatīvo izdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā;

5.

apmaksāt valsts nodevu LVL 100 par informatīvā izdevuma reģistrēšanu no
Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem;

6.

uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai iesniegt Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā informatīvā izdevuma reģistrācijas pieteikumu un
normatīvajos aktos nepieciešamos dokumentus.
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4. Par pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu D. B. uz nekustamā īpašuma „Saulaine 102”
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184 un zemes vienības
ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē.
D. B. ar Rundāles pagasta TDP 1993.gada 30.marta 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme individuālā augļu dārza uzturēšanai 0,05 ha platībā.
D. B. nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta un 2.daļas 21.punkta
nosacījumus, līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta teritoriālajā
struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes
robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms
zemes izpirkuma līguma slēgšanas, un nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz tās
pastāvīgā lietošanā bijušo zemi. Līdz ar to D.B., atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
pirmajai daļai, tiek izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta trešo daļu, ja persona nenoslēdz zemes nomas
līgumu uz visu tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemesgabalu vai tā daļu, šī zeme atbilstoši
pašvaldības lēmumam turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.4.punkts nosaka,
ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu
zeme, kura nav zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likumā noteiktajam un par kuru pašvaldības dome (padome) nav pieņēmusi lēmumu, ka tā ir
starpgabals, un tās platība ir vismaz 0,2 ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punktam zemes
starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir
mazāka par pašvaldības Saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemes gabala platību,
vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam).

Saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās 4.1. panta otrās daļas 6. punktu zeme, kuras piederība 1940. gada 21. jūlijā
nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi
lēmumu.
Saskaņā ar 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0184, platībā 0,05 ha ir mazāka par paredzēto minimālo zemesgabala
platību un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu no koplietošanas ceļa.
Pārbaudot zemes vienības platību dabā, konstatēts, ka zemes vienības platība ir lielāka par
platību, kas tika piešķirta pastāvīgā lietošanā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0184, platība ir 0,08 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punktam, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 6.punktu, Rundāles novada dome
nolemj,
1. izbeigt D.B., personas kods ***, pastāvīgās lietošanas tiesības uz Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Saulaine 102”, kadastra numurs 4076 008 0184,
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184, 0,05 ha
platībā;
2. precizēt nekustamā īpašuma „Saulaine 102” neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0184, platību no 0,05 ha uz 0,08 ha;
3. noteikt, ka nekustamā īpašuma „Saulaine 102”, kadastra numurs 4076 008 0184,
neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184, 0,08 ha
platībā, ir starpgabals un piekrīt pašvaldībai.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184 skice uz 1 lpp.
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5. Par jauna nosaukuma „Saulaines mazdārziņš 3.44” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam
neapbūvētam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Saulaine 102”, kadastra numurs
4076 008 0184.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 16.pantu, 2009.gada 3.novembra
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un
11.punktiem, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt jaunu nosaukumu „Saulaines mazdārziņš 3.44.” pašvaldībai piekritīgam
neapbūvētam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Saulaine 102”, kadastra
numurs 4076 008 0184.
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6. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš
3.44” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184 iznomāšanu D.B.
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 Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.p. un D.B., personas kods
***, dzīvojošas ***, Rundāles novads, LV-3901, 2012.gada 14.novembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt mazdārziņu Saulainē, kadastra numurs 4076 008 0184, Rundāles
novada dome nolemj:
1. iznomāt D.B., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.44”, kadastra numurs 4076 008 0184, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184, 0,08 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 vienības
kadastrālās vērtības;
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0184
apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš,
2. aizsargjoslas teritorija ap Valsts nozīmes kultūras pieminekli (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.44” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0184 skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
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7. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Martas”, ar kadastra numuru ***,
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
nosaukuma „Mazpūpoli” 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 Ņ.Č., personas kods ***, dzīvojošas ***, Rundāles novads
2013.gada 17.janvāra iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma
„Martas”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 2,95 ha vienu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 1,80 ha platībā un piešķirt nosaukumu „Mazpūpoli”
atdalītajai zemes vienībai, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustāmā īpašuma „Martas”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 2,95 ha, vienu neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 1,80 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta;
3. piešķirt nosaukumu „Mazpūpoli” no nekustāmā īpašuma „Martas” atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 1,80 ha platībā;
4. noteikt atdalītajai Svitenes pagasta neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ***, 1,80 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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8. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Maizītes”, ar kadastra
numuru ***, atdalot zemes gabalu aptuveni 5 ha platībā un pievienojot nekustamajam
īpašumam „Eglāji”, ar kadastra numuru ***, un atdalot zemes gabalu aptuveni 10 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
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” un nekustamā īpašuma
„Maizītes” īpašnieka J. Z. personas kods ***, 2013.gada 14.janvāra iesniegumu, kurā
tiek lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Maizītes” kadastra numurs ***, 22,6
ha kopplatībā, divus zemes gabalus aptuveni 5 ha un 10 ha platībā,
1. atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Maizītes”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 22,6 ha, divus neapbūvētus zemes gabalus, vienu
aptuveni 5 ha platībā un pievienot to nekustamajam īpašumam „Eglāji”,
kadastra numurs ***, un otru aptuveni 10 ha platībā, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu un 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 Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Maizītes”, kadastra
numurs ***, un nekustamajam īpašumam „Eglāji”, kadastra numurs ***.
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Maizītes”, ar kadastra numuru ***, un
nekustamajam īpašumam „Eglāji”, ar kadastra numuru ***.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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9.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 29” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0353, izvērtēšanu un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgā zemē,
un nosaukuma piešķiršanu.
Ar Rundāles pagasta padomes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.22., protokols Nr.4, M.K.
izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz
nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 29” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0353 un 2009.gada 06.aprīlī noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.210/2009.
Zemes vienībai atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļai, Pārejas
noteikumu 17.punktu un 21 punktu un 2009.gada 1.septembra MK notikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 5.2. un 11. punktiem, netika noteikta piekritība pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums
2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj,
1. noteikt, ka apbūvēta lauku apvidus zemes vienība „Saulaines garāža 29” ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0353, 0,0055 ha platībā, saskaņā ar ir pašvaldībai
piekritīga un reģistrējama zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
2. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 40760080353 nosaukumu
„Saulaines garāža 29”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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10. Par nolikumu „Par Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo un pedagogu
naudas balvu piešķiršanu”.
Lai attīstītu izglītojamo radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību
priekšmetos stundās un ārpusstundu darbā, kā arī novērtētu pedagogu papildus veikto
darbu, sagatavojot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem, skatēm un sacensībām un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Rundāles novada Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 14.februāra atzinumam un Rundāles novada
domes Finanšu komitejas 2013.gada 21.februāra atzinumam, Rundāles novada dome
nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo un pedagogu
naudas balvas piešķiršanas nolikumu saskaņā ar pielikumu;
2. uzdot Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas direktorei nodrošināt lēmuma
izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros;
3. atzīt par spēku zaudējušu Rundāles novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu
Nr.7 „Par Rundāles novada mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski
pētnieciskā darba, interešu izglītības pasākumu un sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošanas nolikumu.”.
Pielikumā Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo un pedagogu naudas
balvas piešķiršanas nolikums uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
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11. Par SPII „Saulespuķe” darbinieku ēdināšanas maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” nolikuma 49.un 50.punktu, kā arī ievērojot Rundāles novada Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 14.februāra lēmumu un Rundāles
novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 21.februāra lēmumu, Rundāles novada
dome nolemj:
1. apstiprināt ēdināšanas maksu Rundāles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” un Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijas Īslīces SOS bērnu
ciemata darbiniekiem atbilstoši ēdienu pašizmaksai, nosakot koeficientu 1,3 par
ēdienreizes porciju;
2. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Rundāles novada
domes 2012.gada 23.februāra lēmums Nr.25 „Par ēdināšanas maksu Speciālās
pirmskolas iestādes „Saulespuķe” darbiniekiem”.
Rundāles novada domes
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12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
Rundāles novada domē 2013.gada 28.janvārī tika reģistrēts politiski represētās personas T.
P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Rundāles novadā (turpmāk tekstā Iesniedzēja) iesniegums (reģ.Nr.9-4./13/31), ar kuru tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma
atvieglojumus Iesniedzējai nekustamā īpašumu, kas sastāv no zemes 1.4ha platībā un
dzīvojamās mājas, ko neizmanto saimnieciskai darbībai. Papildus tam iesniegumam ir
pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. *** 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 ***, Rundāles novadā, kadastra Nr. ***, īpašniece ir Iesniedzēja. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes gabala 1,4 ha platībā un dzīvojamās mājas. Iepriekšminētais
nekustamais īpašums personas īpašumā ir vairāk nekā piecus gadus.
Līdz ar to Iesniedzējai, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par zemi un dzīvojamo
ar Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo iepriekš minētie nekustamie īpašumi Iesniedzējas
īpašumā ir vairāk nekā pieci gadi.
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,

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadā, piemērojot 50%
apmērā, politiski represētajai personai T. P., personas kods ***, par nekustamā
īpašuma ***, Rundāles novadā, kadastra Nr. *** zemi un dzīvojamo māju 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
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13. Par valsts autoceļa Dzirnieki – Pilsrundāles ceļu posma pārņemšanu Rundāles novada
domes īpašumā.
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļas 2013. gada
13. februāra vēstulē Nr.4.3.2.-40 atbildot un Rundāles novada domes 2013. gada 01. februāra
vēstuli Nr.3-12/13/54/3638 (turpmāk – vēstule) apliecina, ka no vēstulēs ietvertās
informācijas izriet, ka uz zemes vienībām ar kadastra Nr.40760020067 un kadastra
Nr.40760030589 atrodas kompleksas inženierbūves – valsts vietējā autoceļa V1002 Dzirnieki
- Pilsrundāle ceļa posms no 18,374km līdz 22,035km, kas atrodas Satiksmes ministrijas Valsts
autoceļu fonda bilancē un saskaņā ar deleģēšanas līgumu atrodas valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Valsts ceļi” pārvaldījumā.
Minētā nekustamā īpašuma nodošana Rundāles novada pašvaldībai nodrošinās pašvaldības
tiesības ieguldīt pašvaldības budžeta līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanā, veicinot
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un
pārejas noteikumu 3.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
6.pantu, kā arī Rundāles novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra Attīstības komitejas
sēdes atzinumu, Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi 2013.gada 13.februāra
vēstuli Nr.4.3.2.40, kurā izteikts atbalsts Rundāles novada domes vēlmei pārņemt
autoceļa V1002 Dzirnieki - Pilsrundāle ceļu posmu no 18,374km līdz 22,035km
pašvaldības bilancē, Rundāles novada dome nolemj:
1. pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no Valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Valsts ceļi” valsts vietējā autoceļa V1002 Dzirnieki - Pilsrundāle ceļa
posma no 18,374km līdz 22,035km, ar ceļa zemes nodalījuma joslām kadastra
Nr.40760020067 un kadastra Nr.40760030589;
2. uzdot Rundāles novada domes izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās
darbības ar lēmuma 1.punktā minētā autoceļa pārņemšanu Rundāles
pašvaldības īpašumā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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14.
Par Lauku attīstības programmas pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” projektu konkursa
„Meliorācijas sistēmu attīstība” Rundāles novada pašvaldības projekta „Meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija Pilsrundālē” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,
Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumiem Nr.792 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma
„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu” īstenošanai” un, ņemot vērā Lauku attīstības programmas 125.pasākuma
„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu” realizācijas nosacījumus, Rundāles novada dome nolemj:
1. sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienestā projekta „Meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija Pilsrundālē” pieteikumu par meliorācijas sistēmas rekonstrukciju
līdz 2013.gada 11.martam ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām
Ls_45370,98 pie atbalsta intensitātes 75%, kas ir Ls 34 028,22 no attiecināmām
izmaksām;
2. projektu iesniegumu apstiprināšanas gadījumā, uzņemties visas saistības, kuras
attiecas uz projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projektu īstenošanas priekšfinansējumu un paredzot kredīta ņemšanu
projekta realizācijai Ls 54900.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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Par projektu „Informācijas punkta jauniešiem izveide Rundāles novadā”.

Lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
paplašinot jauniešu iniciatīvas, Rundāles novada dome 2011.gadā rīkoja pirmo Rundāles
novada jauniešu saietu, sniedzot informāciju par daudzajām jauniešu iesaistīšanās iespējām.
Rezultātā 2011.gadā Rundāles novadā izveidojās divas jauniešu organizācijas „INICIO” un
„Mums pieder pasaule”. Attīstoties jauniešu iniciatīvām, 2012.gadā izveidojās jauniešu
organizācija “Eureka”. Visas trīs biedrības aktīvi iesaista arī citus novadu jauniešus
organizētajos pasākumos, kā arī gūst labu pieredzi, iepazīstot citu jauniešu organizāciju
darbību un pieredzi, apmeklējot organizācijas „Jaunatne smaidam”, „Stelpīte”, Neretas
novada jauniešu, biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, Saldus novada Jaunieši
iniciatīvu centru “Šķūnis”, Dobeles un Jauniešu centra, Bauskas novada jauniešu apvienības
„JUMS”.
Sadarbojoties Rundāles novada domei un jauniešu biedrībām tika realizēti vairāki projekti.
2011.gadā tika izveidots Jauniešu resursu punkts Svitenē un iepirkts inventārs dažādu āra
aktivitāšu realizēšanai. 2012.gadā tika dibināts Jauniešu centrs Svitenē. Daļējai centra
aprīkošanai jauniešu biedrība „Inicio” realizēja projektu „Rundāles novada Saieta nama
jauniešu istabas labiekārtošana”. Jauniešu centrs kalpo arī kā nevalstisko organizāciju
pulcēšanās vieta. Tomēr daļēji iekārtotajā centrā trūkst jauniešu vajadzībām un interesēm
atbildošas informācijas, aprīkojuma un inventāra dažādu informatīvo aktivitāšu
organizēšanai. Jauniešiem ir pieejama dažāda informācija mājas lapās, portālos un preses
izdevumos. Informācija, ko sniedz šādi avoti, bieži vien skar tikai noteiktu reģionu un netiek
nodrošinātas atgriezeniskās saites, kas nepieciešamas, lai veicinātu jauniešu līdzdalību.
Līdz ar to, ka aprīkotās telpas pieejamas tikai vienā apdzīvotā vietā, vairākums aktivitāšu
norisinās Svitenē. Rundāles novadā ir 10 apdzīvotas vietas, lielākās no tām ir Pilsrundāle,
Saulaine, Svitene un Bērstele. Svitene atrodas 9 km attālumā no Pilsrundāles, 22 km attālumā
no Saulaines un 8 km attālumā no Bērsteles, līdz ar to nokļūšana no Saulaines uz Sviteni ir
diezgan apgrūtinoša. Jaunieši Saulainē pulcējās dažādās vietās, bet patstāvīgas vietas, kur
jaunieši varētu iegūt informāciju un plānot savas aktivitātes nav. Ar projekta palīdzību novada
jauniešiem tiks iekārtots jauniešu informācijas punkts, kas būs Rundāles novada Jauniešu
centra sastāvdaļa, kura darbosies saskaņā ar Rundāles novada domes jauniešu centra
nolikumu. Tas ir sākums, lai veidotu vienotu informācijas tīklojumu, kurš pārklās Rundāles
novadu, kas nodrošinās jauniešiem iespēju iegūt viņiem aktuālu un pielāgotu informāciju. Tiks
radīta vide darbam ar jaunatni un jaunatnes pašiniciatīvai. Punkts nodrošinās jauniešu
vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas sniegšanu un izplatīšanu jauniešiem
pieejamā un saistošā veidā. Tas tiks panākts, izmantojot neformālās metodes un ievērojot
punkta darbības pamatprincipus. Punktā tiks nodrošināta dažādu jomu speciālistu (karjeras

konsultants, projektu vadītājs, mutes veselības speciālists, sociālais darbinieks) elektronisko
kontaktu pieejamība. Nodrošināta dažādu informatīvo aktivitāšu organizēšana sadarbībā ar
NVO “Eureka”, „INICIO” un „Mums pieder pasaule”. Tiks veicināta Eurodesk informācijas
tīkla popularizēšana un sadarbība gan ar Eurodesk, gan ar citiem informācijas tīklu
pārstāvjiem. Punktam novadā jākļūst par vietu, kur jebkurš jaunietis neatkarīgi no
ideoloģiskām, politiskām vai komerciālajām interesēm var iegūt sev atbilstošu informāciju.
Jebkurš jaunietis varēs nākt ar savu ideju, meklēt domubiedrus tās realizācijai, platformu
sarunām ar novada pašvaldību par iespējamo risinājumu, kā arī finansiālā atbalsta
meklēšanai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. un 6. punktu un
15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atklāta
projektu konkursa nolikumu, Rundāles novada dome nolemj,
1. piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas atklāta projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās,
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”;
2. projekta iesniegumu sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta un jaunatnes departamentā līdz 2013.gada 8.martam;
3. uzņemties, projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pēc līguma
parakstīšanas visas saistības, kas attiecas uz projekta īstenošanu, par summu Ls
4189, valsts budžeta finansējums 100%.
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16.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Bērsteles mazdārziņi
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 un V.T., personas
kods ***, dzīvojoša, ***, Rundāles novads, 2013.gada 28.janvāra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi Bērsteles mazdārziņi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt, V. T., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, no
nekustāmā īpašuma Bērsteles mazdārziņi kadastra numurs *** zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, platība 0,18 ha 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. nomas maksu gadā noteikt 3.0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma Bērsteles mazdārziņi iznomātās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
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17.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Dravenieki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 0110051 iznomāšanu z/s „Ceriņi”.
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” 1.4.1., 2.1. un 4.2. punktu un z/s
„Ceriņi”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese ***, 2013.gada 4.februāra iesniegumu ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu zemes vienībai „Dravenieki”, ar kadastra apzīmējumu
4096 0110051, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, Rundāles novada dome nolemj:
1. pagarināt z/s „Ceriņi”, reģ.Nr. ***, 2008.gada 8.janvārī Viesturu pagasta
padomē ar R. M. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. ***, uz pašvaldībai
piekrītošā nekustāmā īpašuma „Dravenieki”, zemes vienību ar kadastra numuru
***, platība 2,5 ha 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. nomas maksu gadā noteikt 3.0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40960110051
apgrūtinājumus:
1.Servitūta ceļš.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Dravenieki” iznomātās zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu 4096 0110051, skice uz 1 lapas.
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18.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”,
ar kadastra numuru 40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040369
iznomāšanu S. J.
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. un 4.2. punktu, saskaņā ar
kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un S.J., personas kods
***, dzīvojoša ***, Rundāles novads, 2013.gada 6.februāra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 40880040369, zemi 0,1 ha platībā, kā
arī ņemot vērā to, ka kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā S. J. ir
līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt, S.J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi” kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40880040369, 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. noteikt nomas maksu gadā 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 nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, ar kadastra numuru
40880040282, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40880040369, 0,1 ha platībā skice
uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
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19.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā
zeme” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40880040188, iznomāšanu O.A.
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. un 4.2. punktu, un O.
A., personas kods ***, dzīvojoša ***, Rundāles novads, 2013.gada 15.janvāra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 40880040188 zemi 1,0 ha
platībā, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā O. A. ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt O. A., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 40880040188, 1,0 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.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 40880040188, skice uz 1 lapas.
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Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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Tālr.63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 20.p.)

20.
Par Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru biedrības „Sudrabupe” iesniegumu
finansējuma piešķiršanai projekta „Eiropas pilsoņa gads Rundāles novada pensionāru biedrībā
„Sudrabupe”” realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Rundāles novada domes 2011.gada 24.februāra Nolikumu „Par finansiālā atbalsta
piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, Rundāles novada Svitenes
pagasta biedrības „Sudrabupe”, Reģ.Nr.40008186934, juridiskā adrese „Gaismas” Svitenes
pagasts, Rundāles novads, projekta pieteikumu un 2013.gada 30.janvāra iesniegumu, kurā
lūdz izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
piešķirt finansējumu Ls 300,00 apmērā Sabiedriskās organizācijas Rundāles novada
Svitenes pagasta biedrības „Sudrabupe” projekta „Eiropas pilsoņa” gads Rundāles
novada pensionāru biedrībā „Sudrabupe”” realizācijai.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(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
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 21.p.)

21.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 111”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0311, 0,03 ha platībā iznomāšanu M.R.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 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 Saistošo
noteikumu 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, un M. R., personas
kods ***, dzīvojoša ***, Rundāles novadā, 2013.gada 29.janvāra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 111”, kadastra numurs 4076 003 0311, zemi,
un ņemot vērā, ka M.R. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir
līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt M. R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 111”, kadastra numurs 4076 003 0311, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0311, zemi 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 zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts;
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 111”, zemes vienības skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 22.p.)

22.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 1.15” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0107,
iznomāšanu E. S.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 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 Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4., 2.1. un 4.2. punktu,
saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un E.S.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, Rundāles novads, 2013.gada 07.janvāra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.15”, zemi, kadastra
numurs 4076 008 0107, un ņemot vērā to, ka E. S. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt E. S., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 1.15”, kadastra numurs 4076 008 0107, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0107, 0,05 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. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.15” zemes vienības skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 23.p.)

23.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 29”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0353, iznomāšanu J.M.
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 Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.p., un J. M.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, Rundāles novads, 2013.gada 10.janvāra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 29”, kadastra numurs 4076
008 0353, zemi un ņemot vērā to, ka J.M. kopējā apsaimniekojamā zemes platība
Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt J. M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines garāža 29”, kadastra numurs 4076 008 0353, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 008 0353, 0,0055 ha platībā, garāžas uzturēšanai, 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;
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 (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 29” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0353 skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 24.p.)

24.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pasteļi” neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0055 daļas, 0,1 ha platībā, iznomāšanu A. J.
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
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4., 2.1. un 4.2. punktu,
saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība,
informāciju izvietojot uz sludinājumu dēļiem domes ēkā un Viesturu un Svitenes
pagasta pārvalžu ēkās un A. J., personas kods ***, dzīvojošs ***, Rundāles novads,
2013.gada 02.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pasteļi”,
zemi, ar kadastra numuru 4076 002 0055, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt A.J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pasteļi” kadastra numurs 4076 002 0055, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 002 0055 daļu 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 kadastrālās
vērtības
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. Servitūta ceļš.
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles pils
apbūves ansamblis).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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RUNDĀLES NOVADS
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 25.p.)

25.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 2.20”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0126, iznomāšanu L.K.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 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 Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4., 2.1. un 4.2.p., saskaņā ar
kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un L.K., personas
kods ***, dzīvojošas ***, Rundāles novads, 2013.gada 04.janvāra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.20” zemi, kadastra numurs 4076
008 0126, kā arī ņemot vērā, ka L. K. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles
novadā ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt L. K., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 2.20”, kadastra numurs 4076 008 0126, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0126, 0,05 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 zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Kaucmindes pils).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.20” zemes vienības skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.02.2013.
26.

(prot.Nr.3, 26.p.)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā ir noteikts, ka viena no
pašvaldības autonomajā funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības
procesa tiesiskumu.
Rundāles novada pašvaldībai līdz pat šim brīdim nav nepieciešamās institūcijas, arī
personāla un materiāltehnisko resursu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai
Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to
izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Tā kā Bauskas novada dome ir izpildījusi starp Pusēm 2010.gada 4.februārī noslēgtajā
Deleģēšanas līgumā Nr.3-31/10 deleģētos uzdevumus un Pašvaldība vēlas turpināt deleģēt
šos uzdevumus Bauskas novada domei. Līdz ar to ir nepieciešams noslēgts deleģēšanas
līgumu ar Bauskas novada domi, lai Rundāles novada pašvaldībā tiktu nodrošināta likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteiktā funkcija.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V
nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta
otro daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu un 15.panta
ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta piekto daļu,
Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc 2009.gada
31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kartībā sadarbojas ar to
vietējo pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju, Rundāles novada dome
nolemj:
1. deleģēt Bauskas novada domei Rundāles novada pašvaldības funkciju - nodrošināt
savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
2. noslēgt deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi par lēmuma 1.punktā
deleģētās funkcijas nodrošināšanu uz trīs gadiem no līguma noslēgšanas brīža;
3. apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu;
4. lēmuma izpildi kontrolēt Rundāles novada domes izpilddirektoram.
Pielikumā deleģēšanas līguma projekts uz 3 (trijām) lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013
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(prot.Nr.3, 27.p.)

27.
Par Rundāles novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības Punslavas 5 dz.8,
Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.16 „Par Rundāles novada
pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības Punslavas 5 dz.8, Punslavās, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā īres tiesību izsoli”, tika apstiprināti Rundāles novada domes nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 5”, Punslavās, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā (turpmāk tekstā - Īpašums) īres tiesību izsoles noteikumi (turpmāk
tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 6.punktā tika noteikts, ka Īpašuma mēneša īres maksas sākumcena izsolē ir Ls
0,22 par vienu kvadrātmetru mēnesī. Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada
18.februārī notika Īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (viens solis Ls 0,01 par vienu
kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2013.gada 18.februāra izsoles protokola Nr.1 ir redzams, ka
izsolē bija pieteikusies viena pretendente Ļ. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,
Rundāles nov., kura ar visaugstāk nosolīto cenu Ls 0,23 par vienu kvadrātmetru mēnesī ir
nosolījis par Īpašuma īres tiesībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Rundāles novada domes 2009.gada
29.decembra „Rundāles novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles
kārtības noteikumi” 31.punktu, 2013.gada 18.februāra izsoles protokolu Nr.1 un
Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Punslavas 5”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles
noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 5”, Punslavās, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0054 001 0008 ar kopējo
platību 32,7m2, īres tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt Ļ.S., personas
kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Rundāles nov., ar izsolē visaugstāk nosolīto
cenu Ls 0,23 (divdesmit trīs santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot īres līgumu starp
Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 10
(desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 18.februāra Izsoles protokols Nr.1 uz 1 (vienas) lapas puses.

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
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(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
28.02.2013.

(prot.Nr.3, 28.p.)

28.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zelmeņi” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu
un 13.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta astoto daļu, Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 "Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" un Ministru kabineta 09.12.2008.
noteikumiem Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zelmeņi”
apsaimniekošanas tāmi 2013.gadam, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Zelmeņi” pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksu - 0.22Ls par apsaimniekojamās platības vienu m2
mēnesī;
2. noteikt, ka lēmums par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu
stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu;
3. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam informēt
minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par pieņemto
lēmumu.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta „Administratīvā akta
apstrīdēšanas termiņš” pirmo daļu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 20.03.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

