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2. Par grozījumiem Rundāles novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešās daļas, kas nosaka, ka vēlēšanu iecirkņu
skaitu un to atrašanās vietu pēc republikas pilsētas domes vai novada domes
priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija,
noteikt Rundāles novadā šādus vēlēšanu iecirkņus:
1) Nr.354 PII „Mārpuķīte” – „Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV – 3923;
2) Nr.361 Viesturu pagasta pārvalde – Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu
pagasts, Rundāles novads, LV – 3927;
3) Nr.357 Svitenes pagasta Saieta nams – „Gaismas’’, Svitene, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, LV – 3917;
4) Nr.353 Pilsrundāles vidusskola – Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV – 3921.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu ‘’Pieteikuma
iesniegšanas termiņš’’ un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas tiesā” pirmo daļu, ir
tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013
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3. Par dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā izīrēšanu I. M.
Rundāles novada domē 2012.gada 22.decembrī tika saņemts I. M., personas kods
***, (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru Iesniedzēja lūdz Rundāles
novada pašvaldību piešķirt dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā.
Rundāles novada sociālais dienests 2012.gada 03.decembrī ir sniedzis savu atzinumu
Nr.169. Minētajā atzinumā Rundāles novada sociālais dienests norāda, ka Iesniedzēja
ir Rundāles novada *** bibliotēkas vadītāja. 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 2012.gada 20.augusta atzinumu
Nr.169 un I. M., personas kods ***, 2012.gada 21.novembra iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu Saulaines sociālajā centrā, Rundāles novada
dome nolemj:
1. izīrēt Rundāles novada domes *** bibliotēkas vadītājai I.M., personas
kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.301
Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 29,8 m2;

2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2013.gada
1.janvāra.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis
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4. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu pašvaldības
apsaimniekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās „Kurši”, „Zemgaļi”,
„Saulaine 23” un „Ziedoņi 7”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kurā noteikts, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības
pakalpojumiem, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 2008.gada
9.decembra noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, kā arī ievērtējot šo
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes pasākumu realizāciju, kas
būtiski uzlabo ēku tehnisko stāvokli un par ko tiek noteikta papildus
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt apsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Kurši”,
„Zemgaļi”, „Saulaine 23” ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu
0.16Ls par vienu apsaimniekojamās platības kvadrātmetru mēnesī ēku
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai no 2013.gada 1.janvāra;
2. noteikt apsaimniekojamai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Ziedoņi 7”
ēkas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 0.10Ls par vienu
apsaimniekojamās platības kvadrātmetru mēnesī ēkas pārvaldīšanai un
apsaimniekošanai no 2013.gada 1.janvāra;
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 un 189.panta „Pieteikuma

iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013
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Aivars Okmanis
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5. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu pašvaldības
apsaimniekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās „Ezeri” un „Saulgrieži”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kurā noteikts, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības
pakalpojumiem, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50.panta sesto un septīto daļu Ministru kabineta 2008.gada
9.decembra noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, un sakarā ar māju
renovācijas pasākumu realizāciju, par ko ir noteikta paaugstinātā
apsaimniekošanas maksa 0.12Ls uz apsaimniekojamās platības m2 mēnesī uz
pieciem gadiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt apsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Ezeri”
un „Saulgrieži” apsaimniekošanas maksu 0.18Ls par vienu
apsaimniekojamās platības kvadrātmetru mēnesī no 2013.gada 1.janvāra,
2. uzdot Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājam Ivaram Čerļenokam
rakstiski 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 un 189.panta „Pieteikuma
iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013
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6. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Dambenieki”, ar kadastra
numuru ***, sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu,
likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.punktu, 2011.gada 12.aprīļa
Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu, 2012. gada 26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.
gadam” un nekustamā īpašuma „Dambenieki” īpašnieka A. M., personas kods
***, dzīvo ***, uz zvērināta notāra Zentas Reliņas 2012.gada 23.decembrī
izdotās pilnvaras Nr.*** pamata pilnvarotās personas S. I., personas kods ***,
deklarētā adrese ***, 2012. gada 23. novembra iesniegumu, kurā tiek lūgts
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ”Dambenieki” kadastra numurs ***, 6,41
ha kopplatībā, zemes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā,
1. atļaut atdalīt, no nekustamā īpašuma „Dambenieki”, kadastra numurs
***, ar kopējo platību 6,41 ha, aptuveni 5 ha lielu zemes gabalu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus
un paredzēt jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu
likums”, 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikāciju”, 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 Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Dambenieki”, kadastra
numurs ***, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projektam Rundāles novada
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Dambenieki” ar kadastra numurs
*** uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.
14., 7.p.)

7. Par jauna nosaukuma „Pilsrundāle 137” piešķiršanu Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs ***.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu,
2009. gada 3. novembra MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.10. un 11.punktu, par jauna nosaukuma „Pilsrundāle 137”
piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam „Pilsrundāles
ciemats 1”, kadastra numurs ***,
piešķirt pašvaldībai piekritīgam neapbūvētam nekustamajam īpašumam
„Pilsrundāles ciemats 1”, kadastra numurs ***, jaunu nosaukumu
„Pilsrundāle 137”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013
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8. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle
102”, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, un nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 137” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** daļas iznomāšanu I.F.
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”.
Pamatojoties uz 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.p.,
punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība un zemes vienības daļa izsludinātas kā
brīvas nomas zemes vienības. No zemes vienību „Pilsrundāle 102”, kadastra
apzīmējums ***, 0,03 ha platībā, un „Pilsrundāle 137”, kadastra apzīmējums
*** daļas, 0,03 ha platībā, nomas tiesībām atteicies bijušais nomnieks G.L. un
samaksājis nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu līdz 2012.gada
beigām un pamatojoties uz I. F., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada
22.novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības „Pilsrundāle 102”,
un „Pilsrundāle 137”, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā I.F. ir līdz 1,0 ha,
1. iznomāt I.F., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 102”, kadastra numurs ***, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā, un pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137”, kadastra numurs ***,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļu, 0,05 ha
platībā,

2. iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 102” un „Pilsrundāle 137”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** daļu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena
no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz
katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis),
5. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš,
2. servitūta ceļš,
3.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 102” zemes vienības un „Pilsrundāle
137” zemes vienības daļas skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.
14., 9.p.)

9. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunbērziņi” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***
iznomāšanu A.G.
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, 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 Saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2.p. un ņemot vērā to,
ka A. G. kopējā apsaimniekojamās zemes platība Rundāles novadā ir līdz 3,0 ha
un A.G., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012.gada 20.novembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt V. A. nomāto zemes vienību „Jaunbērziņi” ar kadastra
apzīmējumu ***, 1,1 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. A.G.
minēto zemes vienību apsaimnieko un maksā nekustamā īpašuma nodokli.
1. iznomāt A.G., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Jaunbērziņi”, kadastra numurs ***, neapbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu ***, 1,1 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai;
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu;

3. noteikt nomas maksu gadā 2,0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
apgrūtinājumus:
1. Aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
(Brieži-Dambenieki-Zīles).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 10.p.)

10. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mesteri”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu A. P.
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, 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” 4.2.punktu un ņemot vērā to, ka A.P.
kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novada teritorijā ir no 3,0 ha
līdz 10,0 ha un A. P., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012.gada 22.novembra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz Viesturu
pagasta nekustamā īpašumā „Mesteri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 2,3 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. pagarināt A. P., personas kods ***, 2008.gada 29. janvārī Viesturu
pagasta padomē noslēgtā zemes nomas līguma termiņu uz pašvaldībai
piekrītoša Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mesteri”, kadastra
numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 2,3 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
2. pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz vienu gadu ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu;

3. noteikt nomas maksu gadā 2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***
apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mesteri” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 11.p.)

11. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 14” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
iznomāšanu E.G.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.punktu, 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.punktiem, saskaņā
ar kuriem zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, jo
iepriekšējais zemes nomniece S. K. 2012.gada 29.decembrī ir atteikusies no
zemes nomas tiesībām uz mazdārziņu „Pilsrundāle 14” un samaksājusi
nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu līdz 2012.gada beigām, E.G.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, 2012.gada 30.novembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 14”, zemi un ņemot vērā to,
ka E. G. apsaimniekojamās zemes kopējā platība Rundāles novadā ir zem 1 ha,
Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt E. G., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 14”, kadastra numurs ***, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts
par pagarinātu uz katru nākamo gadu,

3. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. servitūta ceļš,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 14” zemes vienības skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 12.p.)

12. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai
piekritīga zeme” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, iznomāšanu I. 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”,
2011. gada 27. janvāra Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 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 I. J., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2012.gada 28.novembra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, un
ņemot vērā to, ka I. J. apsaimniekojamās zemes kopējā platība Rundāles novadā
ir līdz 3 ha,
1. iznomāt I. J., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs ***, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 0,1 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 2,0 % apmērā no zemes gabala kadastrālās
vērtības,

4. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts,
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija
(Svitenes muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 13.p.)

13. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles
lauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu O. B.
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, 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 piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2. un 2.1. punktu, saskaņā ar kuru
zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība, informāciju
izvietojot uz sludinājumu dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvaldes ēkās
un O. B., personas kods *** , dzīvojoša *** , 2012.gada 4.decembra iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemi „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu *** , lauksaimniecības produkcijas ražošanai, un ņemot vērā to,
ka O. B. apsaimniekojamās zemes kopējā platība ir lielāka par 10 ha,
1. iznomāt, O. B., personas kods *** , pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu,
no nekustāmā īpašuma „Bērsteles lauki”, kadastra numurs *** , zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu *** , platība 0,32 ha lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
2. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un
tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
3. noteikt nomas maksu gadā 3,0% apmērā no iznomātās zemes
kadastrālās vērtības.

Pielikumā nekustamā īpašuma Bērsteles lauki iznomātās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu *** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
(prot.Nr.
14., 14.p.)

14. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pīlādži”, ar kadastra numuru
***, sadalīšanu, atdalot vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un jauna nekustamā
īpašuma „Mazziediņi” izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.4 „Par Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Pīlādži”, kadastra numurs *** sadalīšanu, atdalītās
zemes vienības pievienošanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Jaunkalniņi”, kadastra numurs ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu”, tika nolemts, atļaut atdalīt no Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Pīlādži”, kadastra numurs ***, 3,15 ha kopplatībā, neapbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 2,0 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un pievienot nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”.
Rundāles novada domē 2012.gada 6.decembrī tika reģistrēts D.I. (turpmāk tekstā Iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu grozīt augstāk minēto lēmumu un no nekustamā
īpašuma „Pīlādži” atdalāmajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Mazziediņi”, jo
LR Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.381 "Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai" un Hipotēku bankas nosacījumi aizdevumu izsniegšanā Zemes
iegādes kreditēšanas programmā nosaka, ka iegādātajam zemes īpašumam tiek
uzlikta hipotēka un tas nedrīkst būt apgrūtināts ar vēl vienu hipotēku, aizdevuma
saņemšanai tiek novērtēts nekustamais īpašums kopumā arī tā īpašuma daļa, kurai
tiek pievienoti iepriekšminētie zemesgabali. Līdz ar to Iesniedzējai tiek apgrūtināta
aizdevuma saņemšana vai arī tas vispār netiek izsniegts.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes
ierīcības likums” 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Pīlādži”, kadastra numurs ***, īpašnieces Z. P., personas ***,
pilnvarotās personas D. I., personas kods ***, dzīvojošas *** (zvērināta notāra
Zentas Reliņas izdota pilnvara, reģistra Nr. ***), 2012.gada 10.oktobra un
2012.gada 6.decembra iesniegumiem, kuros lūdz atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Pīlādži”, kadastra numurs ***, vienu zemes vienību 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu *** un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
„Mazziediņi”, Rundāles novada dome nolemj,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pīlādži”, kadastra
numurs ***, 3,15 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 2,0 ha platībā (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta), neizstrādājot zemes ierīcības projektu
un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam nosaukumu „Mazziediņi”;
2. noteikt jaunizveidotā nekustamā īpašuma „Mazziediņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu ***, 2,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3. ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes
2012.gada 25.oktobra lēmums Nr.4 „Par Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Pīlādži”, kadastra numurs *** sadalīšanu, atdalītās zemes
vienības pievienošanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Jaunkalniņi”, kadastra numurs ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis
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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
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 15.p.)

15. Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***,
sadalīšanu, atdalot vienu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un jauna nekustamā īpašuma
„Lielziediņi” izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.5 „Par Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs *** sadalīšanu, atdalītās zemes
vienības pievienošanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”,
kadastra numurs ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas
mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai”, tika nolemts, atļaut atdalīt no Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***, 3,9 ha kopplatībā,
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 3,0 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu un pievienot nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”.
Rundāles novada domē 2012.gada 6.decembrī tika reģistrēts D. I. (turpmāk tekstā Iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu grozīt augstāk minēto lēmumu un no nekustamā
īpašuma „Ziediņi” atdalāmajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Lielziediņi”, jo
LR Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.381 „Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai” un Hipotēku bankas nosacījumi aizdevumu izsniegšanā Zemes
iegādes kreditēšanas programmā nosaka, ka iegādātajam zemes īpašumam tiek uzlikta
hipotēka un tas nedrīkst būt apgrūtināts ar vēl vienu hipotēku, aizdevuma saņemšanai
tiek novērtēts nekustamais īpašums kopumā arī tā īpašuma daļa, kurai tiek pievienoti
iepriekšminētie zemesgabali. Līdz ar to Iesniedzējai tiek apgrūtināta aizdevuma
saņemšana vai arī tas vispār netiek izsniegts.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes

ierīcības likums” 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***, īpašnieces A. D., personas ***,
pilnvarotās personas D. I., personas kods ***, dzīvojošas ***, kura darbojas uz
zvērināta notāra Zentas Reliņas izdotas pilnvara, reģistra Nr. ***, pamata,
2012.gada 10.oktobra un 2012.gada 6.decembra iesniegumiem, kuros lūdz atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs ***, vienu zemes
vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** un atdalāmajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Lielziediņi”, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ziediņi”, kadastra
numurs ***, 3,9 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 3,0 ha platībā (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta), neizstrādājot zemes ierīcības projektu
un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam nosaukumu „Lielziediņi”;
2. noteikt jaunizveidotajam nekustamā īpašuma „Lielziediņi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu ***, 3,0 ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3. ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes
2012.gada 25.oktobra lēmums Nr.5 „Par Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Ziediņi”, kadastra numurs *** sadalīšanu, atdalītās zemes
vienības pievienošanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Jaunkalniņi”, kadastra numurs ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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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
28.12.2012.
16.p.)

(prot.Nr.14.,

16. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra numurs
***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** sadalīšanu, atdalot vienu zemes
gabalu, nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalītajam zemes gabalam 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 4,13 ha,
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, 2,43 ha platībā,
vienu zemes gabalu, 0,14 ha platībā,
2. no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atdalāmajam
apbūvētam zemes gabalam, 0,14 ha platībā, un būvei ar kadastra numuru
***, piešķirt nosaukumu „Mākoņi” un adresi „Mākoņi”, Svitene, Svitenes
pag., Rundāles nov., LV-3917,
3. noteikt no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”,
kadastra numurs ***, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** atdalāmajam apbūvētam zemes gabalam, 0,14 ha platībā, ar

nosaukumu „Mākoņi” zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis
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Rundāles pagastā, Rundāles novadā
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17. Par precizējumiem Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Rundāles novada administratīvās atbildība noteikumi”.
Rundāles novada domē 2012.gada 24.septembrī tika reģistrēts Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - VARAM)
2012.gada 19.spetembra vēstule Nr.17-1e/12872 par precizējumiem Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Rundāles novada
administratīvās atbildība noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome
savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
VARAM nav konstatējusi Noteikumu prettiesiskumu, bet norādījusi, ka ir jāveic
Noteikumu precizējumi. Ievērojot VARAM norādījumus, tika sagatavoti Noteikumu
precizējumi un nosūtīti VARAM izvērtēšanai. Rundāles novada domē 2012.gada
30.decembrī tika reģistrēts VARAM vēstule, ar kuru ir akceptēti Noteikumu
precizējumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. precizēt Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
noteikumos Nr.9 „Rundāles novada administratīvās
noteikumi” šādus punktus:

saistošajos
atbildības

1.1. Noteikumu 4.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Par Noteikumos noteikto administratīvo pārkāpumu var piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu.”;
1.2. Noteikumu 4.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Par atkārtoti gada laikā izdarītu Noteikumos noteikto administratīvo
pārkāpumu piemēro naudas sodu.”;
1.3. Noteikumu 13.punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:
„Par šo pārkāpumu bērniem no vecumā no 11 gadiem piemēro audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļus, bet vecāki saucami pie likumā paredzētās
atbildības”;
1.4. Noteikumu 15.punktu izteikt izteikt šādā redakcijā:
„Par valsts un pašvaldības izvietoto informatīvo zīmju (brīdinājuma,
aizlieguma, ierobežojuma, u.c. zīmju) neievērošanu, ja par to nav paredzēta
atbildība likumā, bojāšanu vai pārvietošanu – uzliek naudas sodu no desmit līdz
divsimt piecdesmit latiem.”;
1.5. izslēgt Noteikumu 20.punktu;
1.6. Noteikumu 22.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni vai bezdarbību pieļaujot
trokšņa rašanos, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju
normālu darbību, bet nav saistīts ar darbību vai pasākumiem, kas saskaņoti ar
Rundāles novada izpilddirektoru - uzliek naudas sodu līdz simts latiem. Par
pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz
normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā
persona saucama pie likumā paredzētās atbildības.”;
1.7. Noteikumu 25.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Aizliegts izmantot (lietot) pirotehniskos izstrādājumus apdzīvotu vietu
teritorijās laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00, ja tas nav saskaņots ar Rundāles
novada izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās. Par šo
pārkāpumu personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības”;
1.8. Noteikumu 40.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Par neapdzīvotu un neizmantotu ēku nenoslēgšanu vai neiežogošanu, vai
par nepiederošu personu iekļūšanu neapdzīvotās un neizmantotās ēkās, kuras ir
noslēgtas vai iežogotas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz simts latiem, juridiskām personām līdz divi simti piecdesmit
latiem.”;
1.9. izslēgt Noteikumu 42., 50. un 51.punktu;
1.10. Noteikumu 52. punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:
„Par šo prasību neievērošanu vainīgā persona saucama pie likumā
paredzētās atbildības.”;
1.11. izslēgt Noteikumu 53., 54. un 55.punktu;
1.12. Noteikumu 56.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Par reklāmnesēju, reklāmas, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu,
aģitācijas un citu izvietoto informatīvo materiālu tīšu bojāšanu vai noņemšanu
pret tā izvietotāja gribu, ja ievēroti izvietošanas noteikumi - uzliek naudas sodu
līdz simt latiem.”;
1.13.

Noteikumu 58.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Noteikumi stājas spēkā no 2013.gada 1.februāra”.
2. Atbilstoši Lēmuma 1.punktam, veikt Noteikumu punktu numerācijas un
atsauču korekciju visā Noteikumu tekstā.
uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai, publicēt precizētos Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošos noteikumus Nr.9 „Rundāles novada
administratīvās atbildība noteikumi” Rundāles novada laikrakstā „Rundāles
novada ziņas” un mājaslapā internetā: www.rundale.lv.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013
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(prot.Nr.14., 18.p.)

18. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala
Rundāles pagastā „Lielupes mala” zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.13 „Par Rundāles
novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Rundāles pagastā „Lielupes
mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas iznomāšanu, rīkojot nomas
tiesību izsoli”, tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto
zemesgabalu Rundāles pagasta „Lielupes mala”, ar kadastra apzīmējumu
40760010076 zemes nomas izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 11.punktā tika noteikts, ka izsoles sākuma cena ir 3% no zemes
kadastrālās vērtības gadā, kas uz 2012.gada 1.janvāri ir LVL 274,50 (divi simti
septiņdesmit četri lati un 50 santīmi), ko veido Objekta kadastrālā vērtība LVL
9150,00 (deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi). Ievērojot
Noteikumos noteikto kārtību, 2012.gada 17.decembrī notika Rundāles novada
pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagasta „Lielupes mala”
ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu
soli (viens solis 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības).
No Rundāles novada domes 2012.gada 17.decembra izsoles protokola Nr.9 ir
redzams, ka izsolē bija pieteicies viens pretendents J. B., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, kurš par izsoles Objektu ar 3,1% no zemes kadastrālās
vērtības (kas uz 2012.gada 1.janvāri ir LVL 9150,00) ir nosolījis augstāko cenu LVL
283,65 par nomas tiesībām uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto
zemesgabalu Rundāles pagasta „Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001
0076 ar kopējo platību 12,85ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18., 19.punktu, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
2.3.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.13 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Rundāles
pagastā „Lielupes mala” ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas
iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli”, Rundāles novada domes 2012.gada
17.decembra izsoles protokolu Nr.9 un Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagasta „Lielupes mala”, ar kadastra
apzīmējumu 40760010076 zemes nomas izsoles noteikumiem, Rundāles novada
dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto
zemesgabalu Rundāles pagasta „Lielupes mala”, ar kadastra
apzīmējumu 40760010076 zemes nomas tiesību izsoles rezultātus – par
uzvarētāju atzīt J. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***,
kurš par izsoles objektu ar 3,1% no zemes kadastrālās vērtības (kas uz
2012.gada 1.janvāri LVL 9150) ir nosolījis augstāko cenu LVL 283,65
(divi simti astoņdesmit trīs lati un 65 santīmi).
2. uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot
Nekustamā īpašuma nomas līgumu starp Rundāles novada domi un
lēmuma 1.punktā minēto izsoles uzvarētāju 20 (divdesmit) dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2012.gada 17.decembra Izsoles protokols Nr.9.
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, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
19.p.)

(prot.Nr.14.,

19. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.44
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.20 „Par Rundāles
novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.44 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Zemzari” īres maksas tiesību izsoli”, tika apstiprināti Rundāles novada domes
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.44 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”,
Pilsrundālē, 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,
2012.gada 17.decembrī notika Īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (viens
solis Ls 0,01 par vienu kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2012.gada 17.decembra izsoles protokola Nr.10 ir
redzams, ka izsolē bija pieteicies viens pretendents V. Š., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta ***, kurš 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, 2012.gada 17.decembra izsoles
protokolu Nr.10 un Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.44 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.44, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles

pagastā, Rundāles novadā ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0548
002 002 017 ar kopējo platību 35,3m2, īres tiesību izsoles rezultātus – par
uzvarētāju atzīt V. Š., ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 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 2012.gada 17.decembra Izsoles protokols Nr.10 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, 09.01.2013

(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
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 20.p.)

20. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par
nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā 2013.gadā.
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.panta punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 401. un
47.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada domes 2012.gada saistošos noteikumus
Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā 2013.gadā”.
Pielikumā Rundāles novada domes 2012.gada saistošie noteikumi Nr.16 „Par
nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā 2013.gadā”.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

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

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 21.p.)

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski
represētajai personai.
Rundāles novada domē 2012.gada 12.decembrī tika reģistrēts politiski represētās
personas M. S., personas kods ***, (turpmāk tekstā - Iesniedzēja) iesniegums, ar kuru
tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus Iesniedzējas piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem, kurus tā neizmanto saimnieciskajai darbībai.
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.
Izvērtējot Rundāles novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
M.S. īpašumā ir sekojoši īpašumi:
1) dzīvoklis ***;
2) zeme ***;
3) zeme ***;
4) nekustamai īpašums ***;
Līdz ar to Iesniedzējam, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par Īpašumu
saskaņā ar Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo iepriekš minētie nekustamie īpašumi
Iesniedzējas īpašumā ir vairāk nekā pieci gadi

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.
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 M. S., personas
kods ***, par dzīvokļa īpašumu ***, bez zemes domājamās daļas, par
zemi Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra ***, platībā 0,03 ha,
zemi Pilsrundāle 21, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra ***,
platībā 0,0397 ha, zemi „Pilsrundāles garāža”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra ***, platībā 0,0106 ha.
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, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 22.p.)

22. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15
„Par Rundāles novada domes budžetu 2012.gadam””.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2012.gadam” saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2012.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
28.12.2012.
(prot.Nr.14., 23.p.)

23. Par Rundāles novada domes 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Par
Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam”.
Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu
2013.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis
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LĒMUMS
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28.12.2012.
(prot.Nr.14., 24.p.)
24. Par domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā.
2012.gada 19.decembrī Rundāles novada domē saņemta Latvijas Pašvaldību
savienības 2012.gada 19.decembra vēstule Nr.1220123166/A2574 „Par komandējumu
uz Briseli”, kurā Latvijas Pašvaldību savienība lūdz rast iespēju komandēt Rundāles
novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā, kas norisināsies
Briselē (Beļģijā) no 2013.gada 22.janvāra līdz 25.janvārim.
Minētajā vēstulē norādīts, ka komandējuma laikā paredzēta tikšanās ar Eiropas
Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem un darbiniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajā pieredzes
apmaiņas braucienā uz Briseli (Beļģijā) no 2013.gada 22.janvāra līdz
2012.gada 25.janvārim, izmaksājot dienas naudu atbilstoši LR Ministru
kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Beļģijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 09.01.2013

(paraksts)

Aivars Okmanis

K.Kosoja

