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(prot. Nr.3.,8.p.)

8. Par nekustamā īpašuma "Liepzemes", Rundāles pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 10.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 37. un 38.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada
26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Rundāles novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumu, protokols Nr.*., *.p.
„Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Liepzemes", kadastra numurs
***, atdalot zemes gabalus aptuveni 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu”, SIA
„METRUM B” Bauska biroja izstrādāto zemes ierīcības projektu Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam "Liepzemes", kadastra numurs *** un SIA „METRUM B”,
reģistrācijas Nr. 40203093950, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47 - 4, Rīga, LV-1011, 2018.
gada 19. februāra iesniegumu, ar lūgumu apstiprināt izstrādāto Zemes ierīcības projektu
Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam "Liepzemes", noteikt zemes
lietošanas mērķi un piešķirt nosaukumu atdalāmajam zemes gabalam, Rundāles novada dome
nolemj:
1. apstiprināt SIA „ METRUM B”, reģistrācijas Nr. 40203093950, izstrādāto Zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Liepzemes", Rundāles pagasts, Rundāles
novads, kadastra numurs ***, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***;
2. piešķirt jaunu nosaukumu „ Liepupes”, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam –
10,0 ha platībā (kadastra apzīmējums ***);
3. apstiprināt jaunizveidotā nekustamā īpašuma "Liepupes", Rundāles pagasts, Rundāles
novads, zemes vienībai (kadastra apzīmējums ***), 10,0 ha platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

4. apstiprināt nekustamā īpašuma "Liepzemes", Rundāles pagasts, Rundāles novads,
jaunizveidotajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums ***), 24,8 ha platībā zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
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