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Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
„Saulaines mazdārziņš 2.11”, kadastra numurs 4076 008 0130.

Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.11”, kadastra numurs 4076
008 0130, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0.05 ha, īpašnieks ir
Rundāles novada dome. Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Atbilstoši Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
pagasta nekustamais īpašums „Saulaines mazdārziņš 2.11” atrodas teritorijā, kura ir DzM-3mazdārziņu teritorijas, kas tiek plānotas kā dzīvojamās apbūves teritorijas.
Rundāles novada domē 2015.gada 23.martā ir reģistrēts nomnieces *** iesniegums, ar
lūgumu mainīt lietošanas mērķi nomas zemes gabalam „Saulaines mazdārziņš 2.11” no
individuālo dzīvojamo māju apbūve uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 29.punktu un ***, personas kods ***,
dzīvojoša ***, 2015.gada 23.marta iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.11” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0130, Rundāles novada dome nolemj:
mainīt nekustamajam īpašumam „Saulaines mazdārziņš 2.11”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 008 0130, zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) uz - zeme, kuras galvenā
saimnieciskās darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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