25.04.2013
RUNDĀLES NOVADA
DOMES SĒDES LĒMUMI
Lai sekotu saitei uz vēlamo dokumentu nospiest CTRL un uzklikšķināt
uz nosaukuma!

2.

Par Rundāles novada domes 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. .................................... 3

3.

Par dzīvojamās platības piešķiršanu S.D. ...................................................................................... 4

4. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, ar
kadastra apzīmējumu 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
0070262,40960070263 un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 40960070191,
zemes vienības daļas iznomāšanu L. M................................................................................................. 5
5. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu L. G. ........................................................................ 7
6. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu V. B......................................................................... 8
7. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40960070191 iznomāšanu A. Č.......................................................................... 9
8. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu A. N. ..................................................................... 10
9. Par zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, ar kadastra numuru 40880030129, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40880040259 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „***”. ............................... 11
10.
Par zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, ar kadastra numuru 40880030129, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 40880040256 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „***”. ........................... 12
11.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, ar
kadastra numuru 40880040282, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40880040337, iznomāšanu
L. S. 13
12.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mazrundāle”, ar kadastra numuru
***, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, par jaunas adreses un nosaukuma piešķiršanu paliekošajai zemes vienībai un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu. ............................................................................................................... 14
13.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Ciņi”, atdalot divas neapbūvētas
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par
nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, par atļauju pievienot
atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** nekustamajam īpašumam „Pērkoņi”, ar kadastra
numuru ***, un par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām. ...................... 15
14.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, ar kadastra numuru ***,
sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības, par nosaukumu piešķiršanu atdalītajām zemes vienībām un
par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.................................................. 17
15.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Maiņas”, kadastra numurs ***,
izstrādājot zemes ierīcības projektu. .................................................................................................... 18

16.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāles ciemats 7,
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0596 daļas iznomāšanu zemnieku
saimniecībai „***”. ............................................................................................................................. 20
17.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2” neapbūvētas
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0100, daļas iznomāšanu S.M. ............................. 22
18.
Par finansējuma piešķiršanu Sabiedriskās organizācijas biedrības „Mums pieder pasaule”
projekta “Biedrības “Mums pieder pasaule” pasākumu drošības paaugstināšana” realizācijai. ......... 24
19.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 144 neapbūvētas zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0259, 0,025 ha platībā iznomāšanu L.M. ...................... 25
20.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 4.11
neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0211, iznomāšanu M. O. ................ 26
21.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 2.9
neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0128, iznomāšanu A. D. ................ 27
22.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu. ........ 28
23.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes vienības
daļas ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0111 izsoles rezultātu apstiprināšanu. ................................. 30
24.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.D. un S. M. .............................................................. 31

25.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.G. .............................................................................. 33

26.
Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu un vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu. ........................................................................................ 35
27.
Par projekta „Skaņas un gaismas mobilā aprīkojuma iegāde” pieteikumu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” Bauskas rajona lauku
partnerības atklātā konkursa 6.kārtā. ................................................................................................... 37

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
25.04.2013.

2.

(prot.Nr.5, 2.p.)

Par Rundāles novada domes 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta otro un trešo daļu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
apstiprināt Rundāles novada domes 2012.gada konsolidēto finanšu gada pārskatu.
Pielikumā Rundāles novada domes 2012.gada konsolidētais finanšu pārskats uz 119
lapām.
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu S.D.

Rundāles novada Sociālajā dienestā 2013.gada 8.aprīlī reģistrēts S. D., personas kods ***
(turpmāk tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, ar kuru tiek lūgts piešķirt dzīvojamo platību,
sakarā ar atgriešanos no apcietinājuma.
Saskaņā ar Rundāles novada sociālā dienesta 2013.gada 15.aprīļa atzinumu par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr.26 ir konstatēts, ka Iesniedzējs atbilst likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktā un Rundāles novada
domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā
noteiktajai personu kategorijai, kurai ir piešķirama dzīvojamā platība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta
pirmās daļas 5.punktu, Rundāles novada sociālā dienesta 2013.gada 15.aprīļa atzinumu
Nr.26, Rundāles novada Dzīvokļu komisijas 2013.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.1,
Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt S.D., personas kods ***, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr.1, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Kamenes”, Svitenes pagasts, Rundāles novads ar kopējo
platību 34,34m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar lēmuma 1.punktā minēto personu no
2013.gada 1.maija;
3. noteikt īres maksu Ls 0,22 par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru
mēnesī.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
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4.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles
mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 40960070213, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 0070262,40960070263 un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, ar
kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes vienības daļas iznomāšanu L. M.
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu
40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070262 platībā 0,18 ha,
40960070263 platībā 0,18 ha un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu
40960070191 zemes vienības daļu 0,05 ha platībā, apsaimniekoja V. M. V.M. mirusi
2010.gada 13.novembrī un *** L.M. lūdz iznomāt *** iznomātās zemes vienības. Nekustamā
īpašuma nodoklis par zemes vienībām samaksāts līdz 2012.gada beigām, nomas maksas
parāds par 2011.gadu un 2012.gadu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7„ Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4.1un 4.2.
punktu un L.M., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 8.marta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960070262, 40960070263 un zemes „Mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt L. M., personas kods ***, no pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070213, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4096 0070262, 0.18 ha platībā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 40960070263, 0.18 ha platībā, un nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes vienības daļu 0.05
ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kuru aprēķina sākot ar zemes vienību faktisko lietošanu no 2013.gada
1.janvāra.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40960070262, 400960070263 un nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
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5.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu L. 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, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 4.2. punktu un L.
G., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 18.marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi „Mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40960070191
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt, L. G., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu no
nekustāmā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes
vienību 0.03 ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu
uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kuru aprēķina sākot ar zemes vienību faktisko lietošanu no 2013.gada
1.janvāra
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
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6.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu V. 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, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.
punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība,
informāciju izvietojot uz sludinājumu dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu
ēkās un V. B., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 4.aprīļa iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi „Mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960070191 lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt, V. B., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes vienības daļu, 0.02 ha
platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ar nosacījumu, ja
neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa
beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
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7.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191 iznomāšanu A. Č.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra 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,
informāciju izvietojot uz sludinājumu dēļa domes ēkā, Svitenes un Viesturu pārvalžu
ēkās un A. Č., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 20.marta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi „Mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960070191 lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt, A. Č., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes vienības daļu, 0.03
ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu
uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.

(prot.Nr.5, 8.p.)

8.
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40960070191, iznomāšanu A. N.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 1.4.1. un 4.2.
punktu un A. N., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 2.aprīļa iesniegumu ar
lūgumu iznomāt zemi „Mazdārziņi”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40960070191, 0.01 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
1. iznomāt, A. N., personas kods ***, pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes vienības daļu 0.01
ha platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā
pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu
uz katru nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības, kuru aprēķina sākot ar zemes vienību faktisko lietošanu no 01.01.2013.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40960070191 skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.

(prot.Nr.5, 9.p.)

9.
Par zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, ar kadastra numuru 40880030129,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040259 iznomāšanu zemnieku
saimniecībai „***”.
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 z/s „***”, reģ.Nr. ***, juridiskā adrese ***,
2013.gada 17.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 40880040259, zemi 0,24 ha platībā, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā z/s „***” ir virs 10,0 ha,
1. iznomāt, z/s „***”, reģ.Nr.LV***, zemes gabala Rezerves zemes fonds kadastra
numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040259, 0,24
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 3,0 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
3. noteikt Iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumu:
1. Ceļa servitūts.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040259, 0,24 ha platībā skice
uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
(paraksts)
Marija Teišerska
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

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
25.04.2013.
(prot.Nr.5,10.p.)
10.
Par zemes gabala „Rezerves zemes fonds”, ar kadastra numuru 40880030129,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040256 iznomāšanu zemnieku
saimniecībai „***”.
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 z/s „***”, reģ.Nr. ***, juridiskā adrese ***,
2013.gada 17.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 40880040256, zemi 0,80 ha platībā, kā arī ņemot vērā to, ka kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā z/s „***” ir virs 10,0 ha,
1. iznomāt, z/s „***”, reģ.Nr. ***, zemes gabala Rezerves zemes fonds kadastra
numurs 40880030129, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40880040256, 0,80
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 3,0 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
3. noteikt iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2. Aizsargjoslas teritorija gar Svitenes upi.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040256, 0,80 ha platībā skice
uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
(paraksts)
Marija Teišerska
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
K.Kosoja
Rundāles novadā, 28.05.2013

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
25.04.2013.
(prot.Nr.5,11.p.)
11.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi”, ar kadastra numuru 40880040282, zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu 40880040337, iznomāšanu L. S.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2012.gada 26.jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra 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 L. S.,
personas kods ***, dzīvojoša ***, 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes
gabalu, ar kadastra apzīmējumu 40880040337, 0,1 ha platībā, kā arī ņemot vērā to, ka
kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā L. S. ir līdz 10,0 ha,
1. iznomāt, L.S. personas kods *** pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi” kadastra numurs 40880040282, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
40880040337, 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 2,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības no
2013.gada 1.janvāra;
3. noteikt iznomātajam zemes gabalam apgrūtinājumus:
1. Ceļa servitūts.
2.Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija (Svitenes muiža).
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040337, 0,1 ha platībā skice uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.
(prot.Nr.5, 12.p.)
12.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mazrundāle”, ar
kadastra numuru ***, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par jaunas adreses un nosaukuma piešķiršanu
paliekošajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
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. un 11.punktu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Mazrundāle”, kadastra numurs ***, īpašnieka zemnieku
saimniecības „***”, reģistrācijas numurs ***, īpašnieka A. D., personas kods ***,
2013.gada 12.marta iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Mazrundāle”, kadastra numurs ***, 39,0 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu *** un nosaukuma „Mazrundāles muiža” piešķiršanu,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazrundāle”, kadastra
numurs ***, 39,0 ha kopplatībā, divas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem *** un *** , ar kopējo platību 38,0 ha, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kuram tiek saglabāts nosaukums
„Mazrundāle”;
2. piešķirt jaunu nosaukumu „Mazrundāles muiža”, adresi „Mazrundāles muiža”,
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads un noteikt zemes lietošanas mērķi
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) paliekošajam apbūvētajam
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ***, 1,0 ha platībā;
3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) atdalītajām neapbūvētajām zemes vienībām
„Mazrundāle” ar kadastra apzīmējumiem *** un *** ar kopējo platību 38,0 ha;
4. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība var tikt precizēta.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.
13.p.)

(prot.Nr.5,

13.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Ciņi”, atdalot divas
neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu, par nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu ***, par atļauju pievienot atdalīto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu *** nekustamajam īpašumam „Pērkoņi”, ar kadastra numuru ***, un par
zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.
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”, 2006 gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 16.2.punktu un Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Ciņi”, kadastra numurs ***, īpašnieces R. K., personas
kods ***, 2013.gada 25.marta iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Ciņi”, kadastra numurs ***, zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu ***, nosaukuma „Cinīši” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 1,84 ha platībā, kura tiks pievienota pie
nekustamā īpašuma „Pērkoņi”, kadastra numurs ***,
1. atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ciņi”, kadastra
numurs ***, 4,84 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ***, 2,7 ha platībā, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
***, 1,84 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. piešķirt izveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu ***
jaunu nosaukumu „Cinīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3. atļaut pievienot no nekustamā īpašuma „Ciņi” atdalīto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu ***, 1,84 ha platībā, Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Pērkoņi”, kadastra numurs ***, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu;
4. noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) no nekustamā īpašuma „Ciņi” atdalītajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 1,84 ha platībā;

5. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.04.2013.
14.p.)

(prot.Nr.5,

14.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, ar kadastra
numuru ***, sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības, par nosaukumu piešķiršanu
atdalītajām zemes vienībām un par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām
zemes vienībām.
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, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūnijā 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 Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 6,0 ha,
divas zemes vienības, 0,2 ha platībā un 0,14 ha platībā;
2. no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra
numurs ***, atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumus:
1. zemes vienībai, 0,2 ha platībā, nosaukumu „Cirvīši”;
2. zemes vienībai, 0,14 ha platībā, nosaukumu „Apauši”.
3. noteikt zemes lietošanas mērķi no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs ***, atdalāmajai zemes vienībai, 0,2
ha platībā, ar nosaukumu „Cirvīši” - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101);
4. noteikt zemes lietošanas mērķi no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs ***, atdalāmajai zemes vienībai, 0,14
ha platībā, ar nosaukumu „Apauši” - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.04.2013.
15.p.)

(prot.Nr.5,

15.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Maiņas”, kadastra
numurs ***, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums “Maiņas”, kadastra numurs *** ar kopējo platību
4,44 ha, saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprināto Saistošo
noteikumu Nr.7 “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam” grafisko daļu,
atrodas teritorijās “Lauku zemes (L)” un “Meža zemes (M)”. Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu V nodaļas “Noteikumi atļautajai izmantošanai un apbūvei atsevišķiem
izmantošanas veidiem lauku teritorijā” 5.1.sadaļa “Lauku zemes (L)” 327.punkts un
327.1.apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība var būt 2 ha,
bet atļauta esošas vai bijušās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības,
neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piebraukšana un 5.2.sadaļa “Meža
zemes (M)” 338.punkts nosaka, ka jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība var būt
2 ha.
Šajā gadījumā nekustamā īpašuma Maiņas sadalīšanai būtu jāizstrādā detālplānojums un
detālplānojumu izstrādā gadījumos, kad vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
nepietiekami nosaka konkrētas zemes vienības teritorijas izmantošanas un apbūves
nosacījumus. Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprināto Saistošo noteikumu
Nr.7 “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam” Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu VII nodaļas „Teritorijas plānojuma īstenošana” 7.2. sadaļa „Prasības
detālplānojumiem” 363.p. nosaka, ka detālplānojumi tiek izstrādāti visos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, pieņemot lēmumu pamato pašvaldība.
Pamatojoties uz VARAM izstrādātā metodiskā materiāla „Ieteikumi un vadlīnijas
detālplānojumu izstrādāšanā” 1.2.1.p. „Detālplānojumu izstrādes nepieciešamība”, kas
paskaidro, ka MKN Nr.883 54.punkts nosaka gadījumus, kad obligāti izstrādājami
detālplānojumi, paredzot zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai jaunu būvniecību:
1)vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā, 2)Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča krasta kāpu, kā arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, 3)kompleksai teritorijas
apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju
izbūve, 4)lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža teritorijās, kur pašvaldības
teritorijas plānojumā apbūve ir noteikta kā primārā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana,
līdz ar to lauksaimniecības zemes vai meža zemes transformācija par apbūves zemi ir
veicama visā zemes gabalā. Saskaņā ar MKN Nr.883 56.punktu, vietējās pašvaldības dome

pieņem pamatotu lēmumu par detālplānojuma izstrādi. Konkrētajā gadījumā pieprasot
obligātu detālplānojuma izstrādi, kaut gan reāli šāds detālplānojums neko neatrisina, jo ir
jāveic vienkāršota zemes gabala sadalīšana, kurš jau tiek lietots atsevišķi no kopējā
nekustamā īpašuma.
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 Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Maiņas”, kadastra numurs ***, īpašnieces V. B., personas kods ***,
2013.gada 28.februāra iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Maiņas”, kadastra numurs ***, zemes gabalu aptuveni 1,2 ha platībā,
1. atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Maiņas”, kadastra
numurs ***, ar kopējo platību 4,44 ha, atdalot aptuveni 1,2 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 izstrādei Rundāles
novada Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Maiņas”, kadastra
numurs ***;
Pielikumā darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei Rundāles novada
Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Maiņas” ar kadastra numuru *** uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013
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Marija Teišerska
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.04.2013.
16.p.)

(prot.Nr.5,

16.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāles
ciemats 7, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0596 daļas
iznomāšanu zemnieku saimniecībai „***”.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāles ciemats 7, kadastra numurs 4076 003
0596, pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0596 daļa, 1,0667 ha platībā, bija iznomāta R. K., kura maksāja nekustamā īpašuma nodokli
un nomas maksu, un sakarā ar to, ka pati vairs nevar apsaimniekot zemi, 2013.gada 25.martā
Rundāles novada domē ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu, iznomāt to *** D. K. zemnieku
saimniecībai „***”. Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa par nekustamā īpašuma
Pilsrundāles ciemats 7 daļu, 1,0667 ha platībā, ir samaksāti.
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” 1.4.1., 2.1. un
4.2.p. un zemnieku saimniecības „***” īpašnieka D. K., personas kods ***, dzīvojoša
***, 2013.gada 25.marta iesniegumu, ņemot vērā to, ka D. K. un zemnieku
saimniecības „***” kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz
10.0 ha,
1. iznomāt zemnieku saimniecībai „***”, reģistrācijas numurs ***, Pilsrundāles
ciemats 7, kadastra numurs 4076 003 0596, pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0596 daļu, 1,0667 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% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības,
3. noteikt iznomātās zemes vienības daļai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts,

2. kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorija - Rundāles pils apbūves
ansamblis.
Pielikumā nekustamā īpašuma Pilsrundāles ciemats 7 zemes vienības daļas skice uz 1
lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013
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25.04.2013.
17.p.)

(prot.Nr.5,

17.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2”
neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0100, daļas iznomāšanu
S.M.
Nekustamā īpašuma „Silarāji 2” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
006 0100 daļu, 0,41 ha platībā, apsaimniekoja kā arī maksāja nekustamā īpašuma nodokli
un nomas maksu L.P., kurš 2012.gada 23.maijā ***. Viņa *** S. M., personas kods ***,
dzīvojoša ***, 2013.gada 22.februārī iesniegusi Rundāles novada domē iesniegumu ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma „Silarāji 2”, zemes daļu, kadastra numurs 4076
006 0100, 0,41 ha platībā un samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par 2012.gadu, bet
nav samaksājusi nomas maksas parādu LVL 8,56.
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” 1.4.1., 2.1. un
4.2.p., un to, ka S. M. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz
1,0 ha,
1. iznomāt S. M., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
Silarāji 2, kadastra numurs 4076 006 0100, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 006 0100 daļu, 0,41 ha platībā, uz vienu gadu ar nosacījumu,
ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma
termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru
nākamo gadu;
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes vienības daļas
kadastrālās vērtības no 2013.gada 1.janvāra;
3. noteikt iznomātajai zemes vienības daļai apgrūtinājumu:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma „Silarāji 2”, zemes vienības skice uz 1 lapas.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)
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25.04.2013.
18.p.)

(prot.Nr.5,

18.
Par finansējuma piešķiršanu Sabiedriskās organizācijas biedrības „Mums
pieder pasaule” projekta “Biedrības “Mums pieder pasaule” pasākumu drošības
paaugstināšana” 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 Svitenes pagasta biedrības „Mums
pieder pasaule”, reģ.nr.40008183872, juridiskā adrese „Gaismas”, Svitene, Svitenes pagasts,
Rundāles novads, 2013.gada 4.aprīļa iesniegumu finansējuma piešķiršanai projekta
„Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu drošības paaugstināšana” realizācijai un
noslēgto līgumu starp biedrību „Mums pieder pasaule” un nodibinājumu „Borisa un Ināras
Teterevu fonds” par projekta īstenošanu un grantu izlietošanu, Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas 2013.gada 8.aprīļa atzinumu,
piešķirt līdzfinansējumu Ls 300,00 apmērā Sabiedriskās organizācijas Rundāles
novada Svitenes pagasta biedrības „Mums pieder pasaule” projekta „Biedrības
„Mums pieder pasaule” pasākumu drošības paaugstināšana” realizācijai, pārskaitot
līdzekļus biedrības kontā.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)
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19.p.)

(prot.Nr.5,

19.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 144
neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0259, 0,025 ha platībā
iznomāšanu L.M.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2012.gada 26.jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025. gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un
4.2.punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes
vienība, un L.M., personas kods ***, dzīvojošas ***, 2013.gada 18.marta iesniegumu ar
lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma LLT 144, zemi, kadastra numurs 4076 008 0259,
0,025 ha platībā un ņemot vērā to, ka kopējā L. M. apsaimniekojamā zemes platība
Rundāles novadā ir līdz 1.00 ha,
1. iznomāt L. M., personas kods ***, LLT 144, kadastra numurs 4076 008 0259
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0237, 0,025 ha platībā, uz
vienu gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms
līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek
uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu,
2. noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes vienības
kadastrālās vērtības,
3. noteikt iznomātajai zemes vienībai apgrūtinājumus:
1. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma LLT 144, zemes vienības skice uz 1 lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013
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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
25.04.2013.
20.p.)

(prot.Nr.5,

20.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines
mazdārziņš 4.11 neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0211,
iznomāšanu M. O.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, 2012.gada 26.jūlija
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra Saistošo
noteikumu Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošu un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” 2.1. un 4.2.
punktu, saskaņā ar kuru zemes vienība tika izsludināta kā brīva nomas zemes vienība
un M.O., personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2013.gada 25.marta iesniegumu
ar lūgumu iznomāt „Saulaines mazdārziņš 4.11” ar kadastra numuru 4076 008 0211,
0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām un ņemot vērā to, ka M. O. kopējā
apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir līdz 1,0 ha,
1. iznomāt, M. O., personas kods ***, pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.11”, kadastra numurs 4076 008
0211, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0211, 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 4.11” skice uz 1 lpp.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.
21.p.)

(prot.Nr.5,

21.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines
mazdārziņš 2.9 neapbūvētas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0128,
iznomāšanu A. D.
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 un A. D., personas kods
***, deklarētā dzīves vieta ***, 2013. gada 12.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt
bijušo *** A. D. zemi Rundāles pagasta Saulaines mazdārziņš 2.9 ar kadastra
numuru 40760080128, 0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
1. iznomāt, A. D., personas kods ***, nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš
2.9, kadastra numurs 40760080128, pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 40760080128, 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 Saulaines mazdārziņš 2.9 apgrūtinājumu:
1. valsts nozīmes kultūras pieminekļa Kaucmindes pils aizsargjosla;
2. ceļa servitūts.
Pielikumā nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 2.9 zemes vienības skice uz
1.lapas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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
25.04.2013.
22.p.)

(prot.Nr.5,

22.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 28.marta lēmumu Nr.17 „Par Rundāles novada domes
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Rundāles pagastā,
Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles
novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”,
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, 2013.gada
15.aprīlī notika Īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli (viens solis Ls 0,01 par vienu
kvadrātmetru mēnesī).
No Rundāles novada domes 2013.gada 15.aprīļa izsoles protokola Nr.3 ir redzams, ka izsolē
bija pieteicies viens pretendents J. J., 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, 2013.gada 15.aprīļa izsoles protokolu Nr.3 un Rundāles
novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Līvi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumiem, Rundāles novada
dome nolemj:
1. apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001 ar kopējo platību
73,4m2, īres tiesību izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt J.J., ***, 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 2013.gada 15.aprīļa Izsoles protokols Nr.3 uz 1 (vienas) lapas puses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

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

1.

2.

25.04.2013.
(prot.Nr.5, 23.p.)
23.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas”
zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0111 izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ar Rundāles novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu Nr.23 „Par pašvaldībai piekritīga
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Sarmas” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0111 izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”, zemes vienības Svitenes pagastā, Rundāles
novadā izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 1.6.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir Ls 1085 (viens
tūkstotis astoņdesmit pieci lati). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2013.gada 8.aprīlī
notika minētā objekta izsole ar augšupejošu soli (viens solis Ls 50 (piecdesmit lati)).
No Rundāles novada domes 2013.gada 8.aprīļa izsoles protokola Nr.2 ir redzams, ka izsolē
bija pieteicies viens pretendents L. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kura par
izsoles Objektu ir nosolījus augstāko cenu Ls 1135 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit
pieci lati) par nekustamo īpašumu „Sarmas”, kadastra Nr.4088 004 0111 – zemes vienību
Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,6197 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 10.pantu, Rundāles novada domes 2013.gada 8.aprīļa izsoles protokolu Nr.2 un
Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”, zemes vienības Svitenes
pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumiem, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sarmas”,
kadastra Nr.4088 004 0111 – zemes vienību Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
ar kopējo platību 0,6197 ha, izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt L.J.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** ar izsolē piedāvāto augstāko cenu
Ls 1135 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit pieci lati).
uzdot Rundāles novada domes Juridiskajai nodaļai, sagatavot pirkuma līgumu
starp Rundāles novada domi un lēmuma 1.punktā minēto personu 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Pielikumā 2013.gada 8.aprīļa Izsoles protokols Nr.2.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
(paraksts)
Marija Teišerska
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

K.Kosoja

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.04.2013.
24.p.)

(prot.Nr.5,
Iesniedzējs: G.Š.
***
Zināšanai: S.D.
S.M.
***

24.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.D. un S. M.

Rundāles novada domē 2013.gada 18.martā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieka G.Š.,
(turpmāk tekstā - Iesniedzējs), dzīvojoša *** iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par
reģistrēto dzīvesvietu *** S. D., personas kods *** un S. M., personas kods ***. Iesniedzējs
norāda, ka S. D. un S. M. minētajā īpašumā faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzējss
viedoklis ir noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Viesturu pagasta zemesgrāmatu nodalījumam Nr.
***, nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir G. Š.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam
ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa
nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta
persona.
Rundāles novada dome 2013.gada 22.martā nosūtīja S. D. un S.M. ierakstītas vēstules
(reģ.Nr.3-12./13/181 reģ.Nr.3-12./13/176) ar lūgumu sniegt ziņas līdz 2013.gada 10.aprīlim
par tiesisko pamatu dzīvot deklarētājā dzīvesvietā ***. Noteiktajā laikā nekādi
paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai
(sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra
sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma
lietā Nr.SKA-512/2011 7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka S.D. un S.M. nav
sastopami tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā un S.
D., personas kods ***, un S. M., personas kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, S. D. un S.M. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta 2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt S. D., personas kods ***, un S.M., personas kods ***, ziņas par deklarēto
dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 28.05.2013

(paraksts)

Marija Teišerska

K.Kosoja
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LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
25.04.2013.
25.p.)

(prot.Nr.5,
Iesniedzējam: A.D.
***
Zināšanai: I. G.
***

25.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.G.

Rundāles novada domē 2013.gada 26.martā saņemts nekustamā īpašuma *** īpašnieka A.
D., (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), dzīvojoša *** ar lūgumu anulēt ziņas par reģistrēto
dzīvesvietu *** I. G., personas kods ***. Iesniedzējs norāda, ka I. G. minētajā īpašumā
faktiski nedzīvo, kā arī ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīvesvietā.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, Iesniedzēja
viedoklis ir noskaidrots un zināms.
Atbilstoši Bauskas Zemesgrāmatas nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.2
datiem, nekustamā īpašuma ***, kadastra Nr. *** īpašnieks ir A. D.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam
ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, minētā likuma panta trešā daļa
nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta
persona.
Rundāles novada dome 2013.gada 27.martā nosūtīja I. G. ierakstītu vēstuli reģ.Nr.312./13/188 ar lūgumu sniegt ziņas līdz 2013.gada 19.aprīlim par tiesisko pamatu dzīvot
deklarētājā dzīvesvietā ***. Noteiktajā laikā nekādi paskaidrojumi nav saņemti.
Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā atzīts, ka dzīvesvietas
deklarēšanas jēga atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu

zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai
(sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra
sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, Senāta rīcības sēdes 2011.gada 9.jūnija lēmuma
lietā Nr.SKA-512/2011 7.punktu).
Pārbaudot deklarēto ziņu patiesumu, Rundāles novada dome konstatē, ka I.G. nav sastopams
tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību iepriekš minētajā deklarētajā dzīvesvietā un I.G., personas
kods ***, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ***.
Tādējādi, I. G. ir anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta 2.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
anulēt I. G., personas kods ***, ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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26.
Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu un vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
Ar Rundāles novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.3 „Par Rundāels novada
vēlēšanu komisjas izveidošanu” tika ievēlēta Rundāles novada vēlēšanu komisija (turpmāk
tekstā - Komisija). Ar minēto lēmumu kā Komisijas loceklis tika ievēlēts Jānis Ercens,
personas kods ***.
Rundāles novada domē 2013.gada 19.aprīlī tika reģistrēts Komisijas ierosinājums reģ.Nr.36./13/265, ar kuru tiek lūgts atsaukt Komisijas locekli Jāni Ercenu, personas kods ***, jo
Komisija 2013.gada 19.aprīlī ir saņēmusi kandidātu sarakstu vēlētāju apvienībai „MĒS
SAVAM NOVADAM”, kurā kā deputātu kandidāts ir norādīts Jānis Ercens.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma (turpmāk tekstā - Likums) 6.panta trešo daļu ir noteikts, ka par iecirkņa komisijas
locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta
iesniedzēja.
Likuma 11.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja vēlēšanu komisijas loceklis nepilda
savus pienākumus vai pilda tos nolaidīgi, izdara pārkāpumus vai ja tiek konstatēti apstākļi,
kas minēti šā likuma 6.pantā un ierobežo viņa tiesības tikt ievēlētam, šo vēlēšanu komisijas
locekli var atsaukt pēc Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās vēlēšanu komisijas vai tās
priekšsēdētāja ierosinājuma.
Savukārt Likuma 11.panta ceturtā daļa nosaka, ka gadījumā, ja vēlēšanu komisijas loceklis
savu darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas
locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa
izsludināšanu. Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu
par viņa aizstāšanu ar vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu izlemj dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta trešo daļu, 9.pantu un 11.panta
otro un ceturto daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. atsaukt no Rundāles vēlēšanu komisijas locekli J. E., personas kods ***;
2. noteikt Rundāles vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņu
līdz 2013.gada 10.maijam;

3. uzdot Rundāles novada domes izpilddirektoram, izvietot lēmuma 2.punktā
minēto informāciju pie Rundāles novada domes un pagastu pārvaldes ēkām.
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27.
Par projekta „Skaņas un gaismas mobilā aprīkojuma iegāde” pieteikumu
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 6.kārtā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.,
6.punktu un 15.panta 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 2011.gada 4.oktobra
MK noteikumus Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumā ”Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju teritorijā”,
1. sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Skaņas un gaismas mobilā
aprīkojuma iegāde” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.”
LEADER pieejas īstenošanai pasākuma 413 („Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā uz kopēju
projekta īstenošanas summu Ls 11 196,50, kas sastāv no Ls 8327,98 ES
ELFLA finansējuma un Ls 2868,52 no Rundāles novada domes budžeta;
2. projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzņemties visas saistības, kuras
attiecas uz projekta īstenošanu;
3. nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu no Rundāles novada domes
budžeta.
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