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13. Par Rundāles novada domes piederošajā zemes īpašuma “Piena savākšanas punkts”
ar kadastra Nr. 40760030461, daļas iznomāšanu ***.
2016.gada 8.jūnijā Rundāles novada domē tika reģistrēts ***, reģ.Nr. ***, juridiskā
adrese ***, valdes locekļa *** iesniegums, ar kuru tiek lūgts iznomāt zemes gabalu 150 m 2
platībā no Rundāles novada domes piederošajā zemes īpašumā “Piena savākšanas punkts” ar
kadastra Nr. 40760030461, uz termiņu ne mazāku par vienu gadu tā valdījumā esošo koka
moduļa tipa biroja (izmēri 3.4x9m) novietošanai.
Nekustamā īpašuma „Piena savākšanas punkts” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 40760030461 ir zemes vienība 0.3 ha platībā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu.
Ņemot vērā pašvaldībai noteiktās funkcijas - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā un ņemot vērā to, ka *** lūdz iznomāt zemesgabala neapbūvētu
daļu uz laiku, tad minētā zemes vienības daļa 150m2 platībā var tikt iznomāta uz vienu gadu,
ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu abām pusēm vienojoties.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14. punktu, 15.panta 10.punktu., 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 71., 72. un
18.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt ***, reģ. Nr. ***, juridiskā ***, pašvaldības nekustamā īpašuma „Piena
savākšanas punkts” kadastra apzīmējumu 40760030461, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40760030461, daļu 150m2 platībā, pārvietojuma biroja
moduļa novietošanai;
2. noslēgt nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada
30.jūnijam;
3. noteikt lēmuma 1.punktā minētajam nekustamajam īpašumam nomas maksu
5% apmērā gadā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
4. lēmuma 1.punktā minētajam nekustamajam īpašumam noteikti apgrūtinājumi
saskaņā ar 2003.gada 6.februāra zemes robežu plānu.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Piena savākšanas punkts”, kadastra numurs 4076 003
0461, Zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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