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2.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi”, ar kadastra numuru 40880040282, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40880040372 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 Saistošie noteikumu Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes
gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 4.2. punktu, 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 J. M., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada
6.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
40880040372, zemi 0,1 ha platībā, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā J. M. ir līdz 1,0 ha, Rundāles
novada dome nolemj,
1. iznomāt, J.M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīgu nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 40880040282, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040372, 0,1 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no
līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa
beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu,
2. nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās
vērtības,

3. noteikt iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes
muiža).
Pielikumā zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40880040372, 0,1 ha platībā
skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
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3.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi”, ar kadastra numuru 40880040282, neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40880040295 iznomāšanu V.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 Saistošie noteikumu Nr.1 „Par
Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4. p., 4.2. punktu, saskaņā ar kuru
zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība un V.R., personas
kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 6.marta iesniegumu ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 40880040295, zemi 0,1 ha platībā, kā arī
ņemot vērā to, ka kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā V.R.
ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt, V. R., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 40880040282,
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040295, 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 iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:

1. Ceļa servitūts;
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes
muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040295 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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4.
Par adreses un nosaukuma „Bāzes stacija” piešķiršanu SIA „TELE 2”
būvju nekustamajam īpašumam, kurš atrodas uz pašvaldībai piekritīga
apbūvēta nekustamā īpašuma „Svitenes pagasta ūdenstornis”, ar kadastra
numuru 40880030134.
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 un SIA „TELE 2” Mūkusalas 41b, Rīga LV1004, 2013.gada 27.februāra iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses
un nosaukuma „Bāzes stacija” piešķiršanu SIA „TELE 2” būvju nekustamajam
īpašumam, kurš atrodas uz pašvaldībai piekritīga apbūvēta nekustamā īpašuma
„Svitenes pagasta ūdenstornis”, kadastra numurs 40880030134, Rundāles
novada dome nolemj,
piešķirt SIA „TELE 2” būvju nekustamajam īpašumam, kurš atrodas uz
pašvaldībai piekritīga apbūvēta Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Svitenes pagasta ūdenstornis”, kadastra numurs 40880030134, adresi un
nosaukumu „Bāzes stacija”, Tīrumi, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV3917.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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5.
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strautmaņi”,
ar kadastra numuru ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, nosaukuma „Ragāres” piešķiršanu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums”, 8.pantu Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu,
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”
un Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Strautmaņi”, kadastra numurs ***,
īpašnieka U. A., personas kods ***, 2013.gada 26.februārī novada domē iesniegto
iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Strautmaņi”,
kadastra numurs ***, vienu zemes vienību 7,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu ***, un piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Ragāres”,
Rundāles novada dome nolemj,
1. atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Strautmaņi”,
kadastra numurs ***, * ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 7,3 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu,
2. piešķirt atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai
apzīmējumu ***, jaunu nosaukumu „Ragāres”,

ar

kadastra

3. noteikt atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu *** zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Strautmaņi” atdalāmās zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu ***, Zemes robežu plāns uz 1 lapas.

Rundāles novada domes
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Rundāles novada domes
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6.
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Laukavilki”, ar kadastra
numuru *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, projektēto zemes vienību
pievienošanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Vilki”, ar kadastra
numuru ***, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes
vienībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, 2012.gada
26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, “Zemes ierīcības projekta
darba uzdevumu nekustamajam īpašumam „Laukavilki”, kadastra numurs ***,
SIA „G-Bergs”, reģistrācijas Nr.***, sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai
BA Nr.**, iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Zemes ierīcības projekta
lietu nekustamajam īpašumam „Laukavilki”, kadastra numurs ***, zemes
lietošanas mērķa apstiprināšanu un pilnvarotās personas M. C., personas kods
***, dzīvojošas ***, 2013.gada 14.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Vilki”, Rundāles novada dome nolemj,
1. apstiprināt SIA „G-Bergs”, reģistrācijas Nr.***, izstrādāto Zemes
ierīcības projektu Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Laukavilki”, kadastra apzīmējums ***,
2. projektētajām neapbūvētām zemes vienībām Nr.2 un Nr.3 piešķirt
nosaukumu „Vilki” un atļaut pievienot Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Vilki”, kadastra numurs ***,

3. projektētajām neapbūvētām zemes vienībām Nr.2, 2,1 ha platībā, un
Nr.3, 3,8 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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7.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Pilsrundāle 130, neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0329, iznomāšanu O.T.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 130 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0329, 0,03 ha platībā, iznomāšanu N.T. 2007.gada 11.oktobrī
noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.***. N.T. 2013.gada 22.februārī
iesniedzis Rundāles novada domē iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām uz
zemes vienību Pilsrundāle 130, kadastra apzīmējums 4076 003 0329, un lūdz turpmāk
to iznomāt *** O.T.
2013.gada 22.februārī saņemts O. T., personas kods ***, ***, iesniegums ar lūgumu
iznomāt nekustamā īpašuma Pilsrundāle 130, zemi, kadastra numurs 4076 003 0329,
0,03 ha platībā.
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 Saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.p.,
1.4.1.apakšpunktu un ņemot vērā to, ka O. T. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1,00 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt O.T., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma Pilsrundāle 130, kadastra numurs 4076 003 0329,
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0329, 0,03
ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām, uz vienu gadu ar nosacījumu, ja

neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma Pilsrundāle 130 zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 8.p.)
8.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Saulaines mazdārziņš 3.6 neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0143, iznomāšanu Ž.L.
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 Ž. L., personas
kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2013.gada 4.marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt Saulaines mazdārziņš 3.6 ar kadastra numuru 4076 008 0143, 0,05 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām un ņemot vērā to, ka Ž.L. kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha, Rundāles novada
dome nolemj,
1. iznomāt, Ž. L., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 3.6, kadastra numurs
4076 008 0143, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0143, 0,05 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām, 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 apgrūtinājumu:
1.

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Kaucmindes pils aizsargjosla.

Pielikumā zemes vienības Saulaines mazdārziņš 3.6 skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 9.p.)
9.
Par zemes nomas termiņa pagarināšanu Ž.T. uz pašvaldībai piekritīga
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 32 neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0234.
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 28.aprīļa Rundāles novada
domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un
piederošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”
4.2.p. un Ž. T., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013. gada 11.februāra iesniegumu
ar lūgumu pagarināt nomas līgumu uz zemi Pilsrundāle 32, kadastra numurs 4076
003 0234, 0,03 ha platībā un ņemot vērā, ka Ž. T. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. pagarināt Ž. T., personas kods ***, faktisko zemes nomas termiņu, uz
pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle
32, kadastra numurs 4076 003 0234, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 003 0234, 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām uz vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju
pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo
gadu,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0217 apgrūtinājumus:
1.servitūta ceļš,

2.valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma Pilsrundāle 32 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40760030234 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 10.p.)

10.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Pilsrundāles garāža 43 apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0408 iznomāšanu J. 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”,
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.p., un J. F., personas kods
***, dzīvojošas ***, 2013.gada 18.februāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
nekustamā īpašuma Pilsrundāles garāža 43, zemi, jo faktiski J.F. lieto garāžu
un maksā nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu no 2009.gada,
Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt J. F., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma Pilsrundāles garāža 43, kadastra numurs 4076 003 0408,
apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0408, 0,0063
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 (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma Pilsrundāles garāža 43 zemes vienības skice uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 11.p.)
11.
Par samaksas samazinājuma noteikšanu I.S. par Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Dāboliņi” izpērkamās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** daļu.
Latvijas Republikas 1992.gada 9.maija likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 18.pants trešā daļa nosaka, ka samaksu par īpašumā piešķirto zemi var
samazināt atkarībā no mērķa kādam zeme tiek piešķirta, tās lietošanas laika līdz
pieprasīšanai īpašumā, pieprasītāja ģimenes stāvokļa un darba stāža lauksaimniecībā
vai mežsaimniecībā. I.S. nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ieguvusi 2002.gada 8.februārī, jo 2002.gada 8.februārī V.S., I.S. ***, ar
Rundāles pagasttiesā apliecinātu iesniegumu nodevis zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības uz nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemi, 17,0 ha platībā, ***. Ņemot vērā
iepriekš minēto konstatēts, ka I. S. lietošanā nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zeme ir
11 (vienpadsmit) gadus 20 dienas.
2008.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.787 „Noteikumi par
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidu zemi” 6.punkts, kurā teikts, ka novada
dome nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus, nosaka, ka
samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25%, bet kopējais
samazinājums – 75% no aprēķinātās samaksas summas. MK noteikumu
Nr.787„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidu zemi” Pielikums
„Samaksas apmēra samazinājuma kārtība” nosaka, ka aprēķināto samaksu par
lietošanā piešķirto zemi var samazināt, ņemot vērā attiecīgās zemes lietošanas laiku
līdz tās pieprasīšanai īpašumā, 2% apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad
zeme piešķirta lietošanā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR 1992.gada 9.maija likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, 2008.gada 22.septembra

Ministru kabineta noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot
(pērkot) lauku apvidu zemi” 6.punktu, 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums
2012.-2025.gadam” un I.S., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada
18.februāra iesniegumu ar lūgumu samazināt samaksu īpašumā par lietošanā
piešķirto nekustamā īpašuma „Dāboliņi” zemes daļu, 18,47 ha platībā, Rundāles
novada dome nolemj,
samazināt I.S., personas kods ***, samaksu par 2002.gada 8.februārī
lietošanā piešķirto, izpērkamo nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, kadastra
numurs ***, zemes daļu, 18,47 ha platībā, par 22 % (11 gadi x 2%=22%).
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 12.p.)
12.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pūpoli”, ar kadastra numuru ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***,
iznomāšanu A. I.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pūpoli” neapbūvēta zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu ***, saskaņā ar 2007.gada 23.novembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.*** bija iznomāta T. S. un J. S. Abi nomnieki
2013.gada 13.februārī iesniedza iesniegumu Rundāles novada domē par atteikšanos
no nomas tiesībām uz nekustamā īpašuma „Pūpoli” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu *** nomu par ko tika 2013.gada 7.martā tika noslēgta vienošanās Nr.
***
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 A. I., personas
kods ***, dzīvojošs ***, 2013.gada 20. februāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt
nekustamā īpašuma „Pūpoli”, zemi, kadastra numurs ***, un ņemot vērā, ka
A.I. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir virs 10.0 ha,
Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt A.I., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pūpoli”, kadastra numurs ***, neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 0,4 ha platībā, lauksaimnieciskai ražošanai 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 3,0% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemei apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,
2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Rundāles
pils apbūves ansamblis).
Pielikumā nekustamā īpašuma „Pūpoli”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
*** skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013

(paraksts)

Aivars

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
28.03.2013.
(prot.Nr.4, 13.p.)
13.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Pilsrundāle 122, ar kadastra numuru 4076 003 0321, neapbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0321, iznomāšanu L.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” 2.1., 4.2.p. un 1.4.1.p., sakarā ar kuru
A.B. bijusī nomas zemes vienība turpmāk tiek iznomāta ģimenes loceklim L.B.,
kurai jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds un L. B.,
personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 26.februāra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nekustamā īpašuma Pilsrundāle 122, zemi, kadastra numurs 4076 003
0321, 0,03 ha platībā un ņemot vērā to, ka L.B. kopējā apsaimniekojamā zemes
platība Rundāles novadā ir līdz 1,00 ha, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt L. B., personas kods ***, Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
Pilsrundāle 122, kadastra numurs 4076 003 0321, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0321, 0,03 ha platībā
lauksaimnieciskai ražošanai 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 122 zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0321, skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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14.
Par finansējuma piešķiršanu Sabiedriskās organizācijas Viesturu pagasta
pensionāru apvienības biedrības „Vakarvējš” projekta „Senioru dzīvespriekam”
realizācijai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Rundāles novada domes Nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, Rundāles novada Viesturu pagasta
pensionāru apvienības biedrības „Vakarvējš”, reģ.Nr.40008170628, juridiskā adrese
Skolas iela 1, Viesturi, Viesturu pagasts, Rundāles novads, projekta pieteikumu un
2013.gada 1.marta iesniegumu, kurā lūdz izskatīt un apstiprināt projekta pieteikumu
finansējuma piešķiršanai, Rundāles novada dome nolemj,
piešķirt finansējumu Ls 300,00 apmērā Sabiedriskās organizācijas Rundāles
novada Viesturu pagasta pensionāru apvienības biedrības „Vakarvējš”,
reģ.Nr.40008170628, juridiskā adrese Skolas iela 1, Viesturi, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, projekta „Senioru dzīvespriekam” realizācijai.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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(prot.Nr.4, 15.p.)
15.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2
“Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos
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, Rundāles novada
dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par
grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam” saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Par grozījumiem
Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2013.gadam” uz 11 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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28.03.2013.
(prot.Nr.4, 16.p.)
16.
Par Rundāles novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un
2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Rundāles novada dome nolemj,
1. apstiprināt Rundāles novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.3
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” saskaņā ar pielikumu;
2. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai, publicēt lēmuma
1.punktā minētos saistošos noteikumus Rundāles novada laikrakstā
„Rundāles novada ziņas” un mājaslapā internetā www.rundale.lv.
Pielikumā Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi Nr.3 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” uz 2 lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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28.03.2013.
(prot.Nr.4, 17.p.)
17.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, otrās
daļas 3.punktu, Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra „Rundāles
novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtības noteikumi”
6.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1.

izīrēt Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagasts, Rundāles novadā
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001 ar kopējo platību 73,4m2,
rīkojot nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar augšupejošu soli;

2.

apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā,
īres maksas izsoles noteikumus;

3. uzdot Rundāles novada domes Attīstības nodaļai publicēt sludinājumu par
lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli ar
augšupejošu soli, ievietojot informāciju Rundāles novada domes mājas lapā
internetā un Rundāles novada pašvaldības informācijas stendiem.
Pielikumā Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres
maksas izsoles noteikumi uz 7 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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(prot.Nr.4, 18.p.)
18.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski
represētajai personai.
Rundāles novada domē 2013.gada 27.februārī tika reģistrēts politiski represētās
personas A.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** (turpmāk tekstā Iesniedzējs) iesniegums (reģ.Nr. ***), ar kuru tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma
atvieglojumus Iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu ***. Iesniedzējs
iesniegumā norāda, ka saimnieciskā darbība uz zemes netiek veikta. 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 ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir A. P. Nekustamais īpašums
sastāv no zemes gabala 5 ha platībā un ēkām: dzīvojamā māja un kūts.
Iepriekšminētais nekustamais īpašums personas īpašumā ir vairāk kā piecus gadus.
Līdz ar to Iesniedzējam, ir piešķirams nekustamā īpašuma atvieglojums par
dzīvojamo ēku un saimniecības ēkām saskaņā ar Nodokļu likuma 5.panta otro daļu, jo
iepriekš minētais nekustamais īpašums Iesniedzēja 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 A. P., ***, par zemi nekustamā
īpašuma ***, 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
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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(prot.Nr.4, 19.p.)
19.
Par domes priekšsēdētāja komandējumu dalībai projekta „Upju
teritorijas Rīcības plāni” vizītē Lielbritānijā.
2013.gada 20.martā Rundāles novada domē saņemta Zemgales Plānošanas reģiona
(ZPR) 2013.gada 20.marta vēstule Nr.3-34.1/6 „Par projekta „Upju teritoriju Rīcības
plāni” (teritories of Rivers Action Plans – TRAP) vizīti uz Lielbritāniju”, kurā lūgts
deleģēt ZPR Attīstības padomes dalībnieku Aivaru Okmani piedalīties pieredzes
apmaiņas braucienā uz Ekseteru (Lielbritānijā) no 2013.gada 22.aprīļa līdz
26.aprīlim.
Minētajā vēstulē norādīts, ka Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) īsteno
Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C 2007.-2013.g.projektu
Nr.1006R4 „Upju teritoriju Rīcības plāni” (teritories of Rivers Action Plans – TRAP)
un viena no projekta aktivitātēm ir pieredzes apmaiņas brauciens pie projekta
partneriem Nr.4 Association of River trust, Lielbritānijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Rundāles novada dome nolemj,
komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai
pieredzes apmaiņas braucienā uz Ekseteru (Lielbritānijā) no 2013.gada
22.aprīļa līdz 26.aprīlim, 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 Lielbritānijā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 04.04.2013
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20.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, zemes
vienības Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 009 0045,
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu, 10.pantu un 44.panta septīto daļu un Rundāles novada domes
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas 2013.gada 27.marta
lēmumu, Rundāles novada dome nolemj,
1. organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Mazīcēni”, kadastra numurs 4076 009 0045, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0045, 9.88 ha platībā, atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
2. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
gabala „Mazīcēni” Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles
noteikumus,
3. uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt izsoli
atbilstoši izsoles Noteikumiem.
Pielikumā Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazīcēni”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumi uz 6 (sešām) lapām.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
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21.
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ģinarti”, ar kadastra numuru
4096 003 0020, un „Mežāres”, kadastra numurs 4096 003 0074, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām
zemes vienībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, 2012.gada
26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Zemes ierīcības projekta
darba uzdevumu nekustamajam īpašumam „Ģinarti”, kadastra numurs 4096
003 0020, un „Mežāres”, kadastra numurs 4096 003 0074, un SIA
„Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, sertifikāts zemes ierīcības
darbu veikšanai AA Nr.000000092, iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Ģinarti” un
„Mežāres”, kadastra numuri 4096 003 0020 un 4096 003 0074, Rundāles novada
dome nolemj,
1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960,
izstrādāto Zemes ierīcības projektu Rundāles novada Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam „Ģinarti” un „Mežāres”, kadastra numuri
4096 003 0020 un 4096 003 0074,
2. apstiprināt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101), projektētajai apbūvētajai zemes
vienībai Nr.1, kadastra numurs 40960030020, 1,26 ha platībā,

3. apstiprināt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) projektētajai neapbūvētajai
zemes vienībai Nr.2, kadastra numurs 40960030074, 63,37 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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Rundāles novadā, 04.04.2013
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22.
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Rijnieki”, ar kadastra numuru
4088 003 0009, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma
„Rijkuri” piešķiršanu projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.1.punktu, 2012.gada
26.jūlija Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025. gadam”, Zemes ierīcības projekta
darba
uzdevumu
nekustamajam
īpašumam
„Rijnieki”,
un
SIA
„Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960, sertifikāts zemes ierīcības
darbu veikšanai AA Nr.000000092, iesniegto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
Zemes ierīcības projekta lietu nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, kadastra
numurs 4088 003 0009, un nekustamā īpašuma „Rijnieki” īpašnieka I. R.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 28.janvāra iesniegumu ar lūgumu
piešķirt atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Rijkuri”, Rundāles novada
dome nolemj,
1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960,
izstrādāto Zemes ierīcības projektu Rundāles novada Svitenes
pagasta nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, kadastra numurs 4088
003 0009,
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Rijkuri” projektētajai neapbūvētajai zemes
vienībai Nr.2, 10,0 ha platībā,

3. apstiprināt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) projektētajai neapbūvētajai
zemes vienībai Nr.2, 10,0 ha platībā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
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23.
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes
priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma” 15.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1.pantu,
likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums” 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un Rundāles novada domes
priekšsēdētāja Aivara Okmaņa 2013.gada 27.marta iesniegumu,
1. piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - 2 (divas) kalendārās
nedēļas, par laika periodu no 2010.gada 29.jūlija līdz 2011.gada
28.janvārim, sākot ar 2013.gada 29.aprīli līdz 2013.gada 14.maijam
(ieskaitot),
2. izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
Okmanis
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24.
Par nedzīvojamās telpas Nr.39, „Zemzari”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads iznomāšanu.
2005.gada 1.martā starp Rundāles pagasta padomi un ģimenes ārsti Santu Gulbi, tika
noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu Nr.39, „Zemzari”,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, iznomāšanu ģimenes ārsta prakses vajadzībām
(turpmāk tekstā - Līgums). Līguma termiņš tika noteikts 2008.gada 1.marts.
Ar 2008.gada 1.marta Grozījumiem Nr.1 Par 01.03.2005. Nedzīvojamo telpu nomas
līguma darbības termiņa pagarināšanu tika pagarināts Līguma termiņš līdz
2011.gada 1.martam. No minētā datuma līdz šodienai Santa Gulbe faktiski izmanto
minētās telpas un turpina maksāt nomas maksu.
Rundāles novada domē 2013.gada 22.martā tika reģistrēts Santas Gulbes iesniegums,
ar kuru tiek lūgts pagarināt nomas tiesiskās attiecības uz iepriekš minēto nedzīvojamo
telpu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, Rundāles novada dome nolemj,
1. iznomāt nedzīvojamās telpas Nr.39, „Zemzari”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, 62,4m2 platībā Santai Gulbei, personas kods ***,
ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai uz 5 (pieciem)
gadiem,
2. noteikt, ka nomas maksa par lēmuma 1.punktā minētajām nedzīvojamām
telpām tiek noteikta Ls_0,22 par vienu kopējās platības kvadrātmertu
mēnesī.
Rundāles novada domes

priekšsēdētājs
Okmanis
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
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