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Nr. 10 (164) 2009.gada OKTOBRIS
NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē š.g. 24.septembrī nolēma:

- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.6
„Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada Amatierkolektīvu darba samaksas
nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada Svitenes pagasta pārvaldes
nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada Viesturu pagasta pārvaldes
nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas
nolikumu;
- apstiprināt Svitenes ciematā sabiedrisko pakalpojumu tarifus par
sadzīves atkritumu izvešanu: iedzīvotājiem - Ls 0,83 bez PVN
mēnesī par vienu personu; juridiskām personām – Ls 8,65 par
3
1 m bez PVN. Tarifi piemērojami visiem Svitenes ciemata
robežās dzīvojošajiem, kuri līdz 2009.gada 1.novembrim Svitenes
pagasta pārvaldē nereģistrē individuāli noslēgtos līgumus ar
atkritumu apsaimniekotājiem. Tarifi piemērojami ar 2009.gada
1.oktobri (līdz tam spēkā SIA „Svitenes ūdens“ apstiprinātie tarifi);
3
- noteikt aukstā ūdens tarifu ūdens lietotājiem Ls 0.623 par 1 m
bez PVN:
vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi piemērot aukstā
3
ūdens patēriņu 4.5 m mēnesī par vienu personu, ja nav ūdens
skaitītāja;
individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdens apgādi
3
piemērot aukstā ūdens patēriņu 9 m mēnesī par vienu personu, ja
nav ūdens skaitītāja;
tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.oktobri (līdz tam spēkā SIA „Svitenes
ūdens“ apstiprinātie tarifi);
3
- noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,722 par 1 m bez
PVN:
vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu noteikt
3
kanalizācijas patēriņu 4.5 m mēnesī par vienu personu, ja nav
ūdens skaitītāja;
individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas
3
sistēmu noteikt kanalizācijas patēriņu 9 m mēnesī par vienu
personu, ja nav ūdens skaitītāja;
tarifi piemērojami ar 2009.gada 1.oktobri (līdz tam spēkā SIA „Svitenes
ūdens“ apstiprinātie tarifi);

Rundāles novada domes informatīvs izdevums
- nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemes gabala
„Pilsrundāles ciemats 6” 0.39 ha platībā, zemes gabalus
„Pilsrundāles ciemats 6.8” 0.16 ha platībā un „Pilsrundāles
ciemats 6.11” 0.23 ha platībā. Noteikt, ka privatizācija tiek veikta ar
pārdošanas metodi, piemērojot sprivatizācijas paņēmienu – pārdošana
izsolē;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Upeslejas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ziedoņu
garāža Nr.3”, Ziedoņos, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Saulaines mazdārziņš 1.11”, Saulainē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziemeļi” otro zemes
vienību un pirmo zemes vienību sadalīt divos atsevišķos zemes
gabalos; izstrādājot zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos
apgrūtinājumus un noteikt jaunus apgrūtinājumus, saskaņā ar
2009.gada 27.augusta Rundāles novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Par Rundāles novada teritoriālplānojumu;
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Svitenes mežs”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, kadastrālās uzmērīšanas platību;
- precizēt zemes gabalam ar nosaukumu „Īcēnu mežs”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā kadastrālās uzmērīšanas platību;
- samazināt M.Ģēģermanim aprēķināto samaksu par lietošanā
piešķirto zemi par 50%;
- samazināt V.Vasiļauskai un S.Jutus aprēķināto izpirkšanas
maksas apmēru par lietošanā piešķirto zemi „Vītoli”;
- izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz vairākiem zemes
gabaliem; palielināt iznomāto zemju platības; ar minētajiem
lēmumiem iespējams iepazīties Rundāles novada domē, kā arī
Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs;
- anulēt Voldemāra Kublinska sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Pīlādžlejas”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā;
- piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim 2 (divu) kalendāro nedēļu ilgu ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par laika periodu no 2008.gada 27.aprīļa līdz
2008.gada 27.oktobrim, sākot no 2009.gada 26.oktobra līdz
2009.gada 8.novembrim (ieskaitot).
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 22.oktobrī.
restrukturizācijas pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” ietvaros.

EKSPLUATĀCIJĀ NODOTS AUTOCEĻA POSMS
„ŠIRVJI – VIESTURI”
Realizēts projekts „Viesturu pagasta autoceļa „Širvji – Viesturi”
rekonstrukcija”, kura ietvaros veikti rekonstrukcijas darbi ceļa
posmam 2.1 km garumā - uzklāta jauna asfalta klātne, ierīkotas
nobrauktuves, kā arī padziļināti grāvji. Projekts veikts Eiropas
Lauksamniecības garantiju fonda (ELGF) cukura rūpniecības

Projekta kopējais finansējums Ls 123 547.85, ko sastāda
attiecināmās izmaksas - ELFLA finansējums Ls 40 951.39 apmērā,
finansējums no valsts budžeta līdzekļiem Ls 13 650.46 apmērā.
Neattiecināmās izmaksas Ls 68 946,00 apmērā segtas no
Rundāles novada domes līdzekļiem, ņemot kredītu Valsts kasē.
Informāciju sagatavoja:
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