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9. Par ciema statusa atcelšanu Svitenes pagasta “Virsīte”, Viesturu pagasta “Galzemji” un
Viesturu pagasta “Pērnavieši”.
Rundāles novada dome 2012.gada 26.jūlijā, lēmums Nr.8, protokols Nr.8 apstiprināja
izstrādāto Rundāles novada Teritorijas plānojumu un izdeva saistošos noteikumus Nr.7
“Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, saskaņā ar kuriem tika noteiktas
apdzīvotās vietas Rundāles novadā un to robežas. Ciema statuss tika noteikts 17 ciemiem,
Bērstele, Grāvendāle, Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele, Pilsrundāle, Priedītes, Punslavas,
Saulaine, Svitene, Švirkale, Tīrumi, Vairogi, Vecrundāle, Viesturi un Ziedoņi.
2008.gada 18.decembra Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 11.panta 2.punkts nosaka, ka ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai,
kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga
infrastruktūra. Savukārt 12.pants nosaka, ka viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai
savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās
saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības
vajadzībām.
2008.gada 30.maijā apstiprinātais Svitenes pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam,
lēmums Nr.1., protokols Nr.5., noteica 3 apdzīvotām vietām ciemu statusu, tai skaitā arī
ciemam Virsīte. Izstrādājot Rundāles novada Teritorijas plānojumu konstatēts, ka ciemā
“Virsīte” nav izteikti koncentrēta apbūve, nenotiek jauna būvniecība, netiek atjaunotas vai
kapitāli remontētas esošās būves. Tādējādi, netiek attīstīta infrastruktūra un esošajā teritorijā
esošās ēkas atbilst viensētu statusam.
2007.gada 27.fenbruārī apstiprinātais Viesturu pagasta teritorijas plānojums 2006. –
2018.gadam, lēmums Nr.12., protokols Nr.2., noteica 5 apdzīvotām vietām ciemu statusu, tai
skaitā arī ciemiem “Galzemji” un “Pērnavieši”. Izstrādājot Rundāles novada Teritorijas
plānojumu konstatēts, ka ciemos “Galzemji” un “Pērnavieši” nav izteikti koncentrēta apbūve,
nenotiek jauna būvniecība, netiek teritorija attīstīta atjaunojot vai kapitāli remontējot esošās
būves. Tādējādi, netiek attīstīta infrastruktūra un esošajā teritorijā esošās ēkas atbilst viensētu
statusam.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 1.punktu ciema
statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība un
sasakaņā ar 17.panta 1.p. apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novadu

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk
— adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās
pašvaldības domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2008.gada
18.decembra Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
11.panta 1., 2.p. un 12.pantu, 17.panta 1.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada
26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums
2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
atcelt ciema statusu šādiem Rundāles novada pašvaldības ciemiem:
1.

Svitenes pagasta ciemam “Virsīte”;

2.

Viesturu pagasta ciemam “Galzemji”;

3.

Viesturu pagasta ciemam “Pērnavieši”.
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