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9. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Širvji”, kadastra
apzīmējums 40960020019, zemes daļas 0.4 ha platībā iznomāšanu
Rundāles novada domē 2015.gada 27.janvārī tika reģistrēts A.B., personas kods ***,
dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi mājas „Širvji” uzturēšanai, 0.4 ha platībā,
kadastra apzīmējums 40960020019.
A.B. ģimene, ***, dzīvoja ***. 2001.gadā uz *** īpašuma tiesības atjaunoja R. P. un A.B.
bija jāatbrīvo dzīvojamo māju ***.
A.B. griezās pēc palīdzības Viesturu pagasta padomē. Pagasta padomes priekšsēdētaja Aija
Udalova atļāva dzīvot dzīvojamā mājā „Širvji”, kurā tobrīd bija atbrīvojies dzīvoklis.
2001.gadā „Širvjos” dzīvoja četras ģimenes Mājas iedzīvotājiem tika piedāvāts ēku privatizēt,
bet viņi nevarēja savstarpēji vienoties.
Līdz 2013.gadam ēkā dzīvoja divas ģimenes (A.B., I.T.). I.T. z/s *** iznomāja Viesturu
pagastā dzīvojamo māju ***.
Pašlaik mājās „Širvji” dzīvo A.B. un viņa meitas E. B. ģimenes.
Ir apdzīvots viens dzīvoklis. Vienā dzīvoklī tiek veikts remonts.
Viesturu pagasta „Širvjos” deklarēti *** iedzīvotāji. A. B.ģimene - *** cilvēki un I.T. ģimene
– *** cilvēki.
A. B. kopējā apsaimniekojamā zemes platība Rundāles novadā ir 1.84 ha.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.punkta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada

26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7„ Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.2025. gadam”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 61.panta pirmo daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. iznomāt A.B., personas kods ***, Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Širvji”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra
apzīmējums 40960020019, zemes daļu 0.4 ha platībā dzīvojamo ēku „Širvji”
uzturēšanai un lauksaimniecības produkcijas ražošanai, uz 5 (pieciem) gadiem,
ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma darbības termiņa
beigām neizsaka rakstiski vēlēšanos pārtraukt līgumu.
2.

noteikt lēmuma 1.punktā iznomātajam zemesgabalam nomas maksu 2%
apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Pielikumā nekustamā īpašuma „Širvji” iznomājamās zemes gabala daļas skice uz 1
lapas.
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