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19. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strīķeri”, kadastra numurs
***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, par nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai
un lietošanas mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2016.gada 17.oktobrī saņemts ar *** *** lēmumu lietā Nr. ***
ieceltā L. T. zemnieku saimniecības *** *** administratora A.B. (sert.nr. ***, prakses vieta
***) iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Strīķeri”, atdalot vienu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ***, kas nav nostiprināta zemesgrāmatā, bet ar Valsts
zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas *** Nr. *** piešķirta L. T. zeme par samaksu
īpašumā, *** ha platībā.
Zemesgabalu, saskaņā ar Parādnieka mantas pārdošanas plānu ( *** parāds Rundāles novada
pašvaldībai ir EUR *** ), pēc atdalīšanas ***.
Nekustamā īpašuma “Strīķeri”, kadastra numurs ***, sastāvā ietilpst 13 zemes vienības ar
kopējo platību *** ha.
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajiem materiāliem, nekustamā īpašuma
“Strīķeri”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, atrodas Lauku zemju nacionālas
nozīmes lauksaimniecības teritorijā (L1), kur jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība
ir 10 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta trešo daļu un 11.pantu, Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Strīķeri”, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā, kadastra numurs ***, kura sastāvā ietilpst 13 zemes vienības ar kopējo

platību *** ha, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ietilps zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu ***, *** ha platībā, nosaukumu “Streiči” un
adresi “Streiči”, Viesturu pag., Rundāles nov.;
3. noteikt atdalītajai zemes vienībai, *** ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā: Izveidotā nekustamā īpašuma “Streiči” zemes vienības skice uz vienas
lapas.
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