
Nodalījuma noraksts
Kurzemes rajona tiesa
Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000589961
Kadastra numurs: 64680050148
"Vārpiņas", Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.

I daļas 1.iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes

gabali

Domājamā daļa Platība, lielums

1.1. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 64680050145). 1.2325 ha
1.2.  Zemes  vienība  atdalīta  no  nekustamā  īpašuma,  kas
ierakstīta Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000433406.
         Žurn. Nr. 300004884708, lēmums 07.06.2019., tiesnese Anda Niedola

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa Summa

1.1.  Īpašnieks:  LATVIJAS  VALSTS,  akc i ju
sabiedrības "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor
(Privatizācijas  aģentūra)"  personā,  reģistrācijas
numurs 40003192154.

1

1.2.  Pamats:  2019.  gada  4.  jūnija  LATVIJAS
VALSTS,  akciju  sabiedrības  "Publisko  aktīvu
pārvaldītājs  Possessor  (Privatizācijas  aģentūra)"
personā, nostiprinājuma lūgums.
         Žurn. Nr. 300004884708, lēmums 07.06.2019., tiesnese Anda
Niedola

III daļas 1.iedaļa
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu

Platība,
lielums

1.1. Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.Ieraksts pārnests
no Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000433406 (žurnāls
Nr.300004788266).

0.1393 ha

1.2.  Atzīme  -  aizsargājamo  ainavu  apvidus  teritorija,  ja  tā  nav  iedalīta
funkcionālajās zonās.Ieraksts pārnests no Kazdangas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000433406 (žurnāls Nr.300004788266).

1.2325 ha

1.3. Atzīme - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās.Ieraksts pārnests no Kazdangas
pagas ta  zemesg rāma tas  noda l ī j uma  Nr .100000433406  ( žu rnā l s
Nr.300004788266).

1.2325 ha

1.4. Atzīme - vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes
ūdens ņemšanas vietu.Ieraksts pārnests no Kazdangas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000433406 (žurnāls Nr.300004788266).

1.2325 ha

1.5. Pamats: 2019. gada 21. februāra apgrūtinājumu plāns.
         Žurn. Nr. 300004884708, lēmums 07.06.2019., tiesnese Anda Niedola

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu

pārvaldības sistēmā OZOLS http://ozols.daba.gov.lv

Informācijas prasītājs: Ilmārs Graudiņš. Pieprasījums izdarīts 11.06.2019. 9:46:37.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.
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