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13. Par valsts nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0356 daļas pārņemšanu Rundāles
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgais nekustamais īpašums “Stāvlaukums”,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0533, atrodas blakus Latvijas
valstij Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā piederošajam nekustamā īpašuma
“Rundāles pils muzejs”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0356, kas ietilpst nekustamajā īpašumā “Rundāles pils muzejs”,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra apzīmējums 4076 003 0354. Uz iepriekš minētā
nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs” atrodas stāvlaukums, kurā savus transporta
līdzekļus var atstāt tūristi. Uz nekustamā īpašuma “Stāvlaukums” arī atrodas stāvlaukums,
kuru izmanto tūristi un citi cilvēki, kuri ierodas Rundāles novadā. Starp abiem stāvlaukumiem
atrodas nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0356 daļa, kuru atdala krūmi un koki un faktiski tas netiek izmantots.
Daļa no nekustamā īpašuma “Stāvlaukums” ir iznomāta Rundāles novada uzņēmējam
IK “Viktorija L.”, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.
Papildus tam nekustamajam īpašumam “Stāvlaukums” blakus atrodas nekustamais
īpašums “Pilsrundāles veikals”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076
003 0429, kas pieder SIA “Bauskas tirgotājs”, kurā atrodas veikals VESKO un Rundāles
novada pašvaldības uzņēmējam SIA “Kommats”, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumus un ir
darba devējs Rundāles novada iedzīvotājiem.
Tā kā attiecīgie uzņēmēji atrodas blakus Rundāles pils muzejam, līdz ar to tie sniedz
arī pakalpojumus ārvalstu tūristiem, kā arī sniedz darba iespējas Rundāles novada
iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Rundāles novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam, 1.stratēģiskais mērķis
paredz attīstīt sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu dzīves vidi. Līdz ar to viens no darbības
virzieniem ir Ceļu tīkla un sabiedriskā transporta uzturēšana un attīstība. Tādējādi viens no
uzdevumiem ir auto stāvlaukuma attīstība, kurā rīcība Nr.31 paredz auto stāvlaukuma pie
Pilsrundāles veikala rekonstrukciju.
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pantā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība (..) nodrošina
likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt šī paša likuma 6.pants nosaka
pašvaldību kompetenci publisko tiesību jomā, kas ir likumā „Par pašvaldībām” noteiktās
autonomās funkcijas, kā arī citos likumos noteiktās autonomās funkcijas.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 8.pantam pašvaldībām ar likumu var uzdot pildīt
autonomās funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā.
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldību kompetence tūrisma jomā, t.i. pašvaldības
tūrisma jomā izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma
attīstības perspektīvas, saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus
un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu,
nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, piedalās
tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, veicina
kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Līdz ar to
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktā pašvaldības funkcija ir
tieši saistītas ar tūrisma attīstību savā administratīvajā teritorijā.
Katru gadu tūkstošiem tūristu ierodas apmeklēt Rundāles novada pašvaldību. Un
attiecīgi esošie auto stāvlaukumi nav tik lieli, lai nodrošinātu tik lielu apmeklētāju skaitu, līdz
ar to daudziem Rundāles novada pašvaldības apmeklētājiem rodas problēmas ar auto
novietošanu stāvlaukumos, jo tie ir pārpildīti. Līdz ar to tie izvēlas novietot savus transporta
līdzekļus ielas malās, kas savukārt rada bīstamas situācijas un apdraudējumu citiem ceļu
satiksmes dalībniekiem, jo par minētajiem ceļiem pārvietojas arī smagā lauksaimniecības
tehnika.
Veicot rekonstrukciju esošajā stāvlaukumā, Rundāles novada dome īstenos arī likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto autonomo funkciju - gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Palielinot stāvlaukumu, tiek nodrošināts, ka tūristi, kuri dodas apmeklēt Rundāles pils
muzeju, var brīvi piekļūt un apmeklēt Rundāles novada pašvaldības uzņēmēju ēdināšanas
iestādes, tādējādi, Rundāles novada pašvaldība nodrošina arī savu funkciju, sekmēt
saimniecisko darbību savā administratīvajā teritorijā.
Nekustamo īpašumu “Stāvlaukums”, kurā tiks veikta stāvlaukuma rekonstrukcija, nav
plānots izmantot saimnieciskajā darbībā, bet nodrošināt tajā iepriekš uzskaitītās likumā “Par
pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās funkcijas.
Tā kā Rundāles novada pašvaldība plāno rekonstruēt nekustamo īpašumu
“Stāvlaukums”, līdz ar to Rundāles novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai tai bez atlīdzības
nodotu īpašumā daļu 0,15 ha platībā no valsts nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs”,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra apzīmējums 4076 003 0356, saskaņā ar
pievienoto skici.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3., 6. un 8.pantu, 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Tūrisma likuma 8.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
pirmo daļu,
pārņemt Rundāles novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas valsts
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma
“Rundāles pils muzejs”, kadastra numurs 4076 003 0354, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0356, daļu
0,15 ha platībā, Rundāles novada pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
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