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8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Staģēnu zeme”,
kadastra numurs 4076 006 0248, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0082.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums “Staģēnu zeme”, kadastra numurs 4076 006 0248,
zemes vienība kadastra apzīmējums 4076 006 0082, 2,5 ha platībā ir Rundāles novada
domei piederošs nekustamais īpašums. Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts zemes lietošanas
mērķis – Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
Atbilstoši Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles
pagasta nekustamais īpašums “Staģēnu zeme” atrodas Ražošanas objektu un noliktavu
(RR) teritorijā, kur galvenais zemes izmantošanas veids
ir
rūpnieciskās
un
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un noliktavu uzņēmumi, kā arī
uzņēmumi, kuriem atbilstoši normatīviem ir noteiktas sanitārās aizsargjoslas vai arī īpašas
prasības transportam.
Rundāles novada domē 2019.gada 18.decembrī reģistrēts Artūra Midra, deklarētā adrese
"Mežarozes", Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901, iesniegums, ar lūgumu mainīt
lietošanas mērķi nomas zemes gabalam “Staģēnu zeme” no Lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve uz neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme 2,5 ha platībā.
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, Rundāles novada dome nolemj:
mainīt nekustamā īpašuma “Staģēnu zeme”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
kadastra numurs 4076 006 0248, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 006
0082, zemes lietošanas mērķi no - Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
(kods 1003) uz - zeme, kuras lietošanas mērķis - neapgūta ražošanas objektu
apbūves zeme (kods 1000).
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