6/30/2021

Ekrānizdruka

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem

Īpašums
Kadastra numurs

Nosaukums

Kadastrālā vērtība
(EUR)

Zemesgrāmatas
nodalījuma numurs

Administratīvā
teritorija

98740020097

Grenču
noliktava

8322

-

Usmas pagasts,
Ventspils novads

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
(EUR):

8322

Kopplatība:

2.0000

Platības mērvienība:

ha

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

10200 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no
2022.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR):

10200 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no
2022.gada)

Īpašuma sastāvs
Zemes vienības
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos nesadalītajai
domājamajai daļai (EUR)

Adrese

98740020074

1/1

8322

"Grenču noliktava",
Usmas pag., Ventspils
nov., LV-3619

Kadastrālā vērtība (EUR):

8322

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums:

01.01.2021

Nekustamā īpašuma objekta platība:

2.0000

Nekustamā īpašuma objekta platības
mērvienība:

ha

Statuss:

valstij piekritīgā zeme

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:

-

Starpgabals:

Nav

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

10200 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no
2022.gada)

Būves, kas atrodas uz zemes vienības
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu
īpašumos
nesadalītās
domājamās
daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai
daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

Angārveida
noliktavas
pamati

Sūkņu māja

98740020040001

1/1

0

"Grenču
noliktava", Usmas
pag., Ventspils
nov., LV-3619

98740020040002

1/1

-

"Grenču
noliktava", Usmas
pag., Ventspils
nov., LV-3619

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem
Platība:
https://www.kadastrs.lv/report/print_preview

2.0000
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Ekrānizdruka

Platības mērvienība:

ha

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība:

0.0000

t.sk. Aramzemes platība:

0.0000

t.sk. Augļu dārzu platība:

0.0000

t.sk. Pļavu platība:

0.0000

t.sk. Ganību platība:

0.0000

no tām meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

0.0000

Mežu platība:

0.0000

t.sk. Jaunaudzes platība:

0.0000

Krūmāju platība:

0.0000

Purvu platība:

0.0000

Ūdens objektu zeme:

0.0000

t.sk. Zeme zem ūdeņiem:

0.0000

t.sk. Zeme zem zivju dīķiem:

0.0000

Zemes zem ēkām platība:

0.0000

Zemes zem ceļiem platība:

0.0000

Pārējās zemes platība:

2.0000

Lietošanas mērķi
Mērķis

Kods

Platība

Platības mērvienība

Noliktavu apbūve

1002

2.0000

ha

Īpašnieki
Personas
kods / reģ.
nr.

Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

Īpašuma kad. nr.
/ būves kad. apz.

Adrese

40003192154

SIA "Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor"

1/1

juridiska
persona

98740020097

Krišjāņa Valdemāra
iela 31, Rīga, LV1010

Dokumenti
Dokumenta veids

Izdošanas
datums

Izdošanas
nr.

Izdevējiestāde

Ministru kabineta rīkojums

03.10.2018

471

LR Ministru kabinets

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu
aktualizāciju

24.05.2016

1.17/4382

Privatizācijas aģentūra
VAS

Cita vēstule

11.05.2016

8.7Se/1157/2016

Zemkopības ministrija

Lēmums par zemes vienības izveidi, sadali vai
apvienošanu

11.03.2015

6_4

Ventspils novada
pašvaldība

Ministru kabineta rīkojums

19.10.2011

538

LR Ministru kabinets

Ministru kabineta rīkojums

31.05.2010

297

LR Ministru kabinets

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem

Kadastra objektu fiziskās atrašanās skatījums
Kadastra objektu fiziskās atrašanās skatījumā redzamas:
zemes vienība;
uz zemes vienības atrodošās būves (neatkarīgi no īpašumiem, kuros tās ietilpst);
būvēs ietilpstošās telpu grupas (neatkarīgi no īpašumiem, kuros tās ietilpst).

Kadastra
apzīmējums

Adrese

98740020074

"Grenču noliktava", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619

98740020040001

"Grenču noliktava", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619

98740020040001001
98740020040002

"Grenču noliktava", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview

1/1
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Ekrānizdruka

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem

Īpašums
Kadastra numurs

Nosaukums

Kadastrālā vērtība
(EUR)

Zemesgrāmatas
nodalījuma numurs

Administratīvā
teritorija

98745020040

Grenči

0

-

Usmas pagasts,
Ventspils novads

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
(EUR):

0

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

84 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no
2022.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR):

84 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no
2022.gada)

Īpašuma sastāvs
Būves
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu
īpašumos
nesadalītās
domājamās
daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai
daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

98740020040001

1/1

0

"Grenču noliktava",
Usmas pag.,
Ventspils nov., LV3619

Angārveida
noliktavas
pamati

Īpašnieki
Personas
kods / reģ.
nr.

Vārds, uzvārds
/ Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

Īpašuma kad. nr.
/ būves kad. apz.

Adrese

44101019760

SIA "KALNIŅI"

1/1

juridiska
persona

98745020040

"Muiža", Ugāle, Ugāles
pag., Ventspils nov., LV3615

Dokumenti
Dokumenta veids

Izdošanas
datums

Izdošanas
nr.

Izdevējiestāde

Robežu plāns būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā

14.01.2008

-

SIA METRUM

Pasūtījuma pieteikums

26.11.2007

237

SIA METRUM

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu
aktualizāciju

14.11.2007

54790

īpašnieka iesniegums

Cita veida dokuments

07.08.2007

1.17/8100

VAS Privatizācijas
aģentūra

Būvvaldes izziņa

01.06.2007

20-11/73

Ventspils rajona
būvvalde

Mērniecība
Mērniecības metode

Mērnieks

Uzmērīšanas datums

instrumentālā uzmērīšana, iesaistoties valsts ģeodēziskajā tīklā

SIA "Metrum"

07.12.2007

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Ekrānizdruka

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem

Būves
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos nesadalītajai
domājamajai daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

98740020040002

1/1

-

"Grenču noliktava",
Usmas pag., Ventspils
nov., LV-3619

Sūkņu māja

Kadastrālā vērtība (EUR):

-

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums:

-

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

-

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

-

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):

-

Galvenais lietošanas veids:

0 - Nav noteikts

Būves tips:

-

Ekspluatācijas uzsākšanas gads:

-

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):

-

Pirmsreģistrēta būve
Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
Kopējā platība (kv.m.):

-

Lietderīgā platība (kv.m.):

-

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):

-

Dzīvokļu platība (kv.m.):

-

Dzīvojamā platība (kv.m.):

-

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):

-

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):

-

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):

-

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):

-

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):

-

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):

-

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):

-

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):

-

Īpašnieki
Īpašumtiesības nav reģistrētas

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Ekrānizdruka

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem

Būves
Kadastra
apzīmējums

98740020040001

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas
1/1

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos nesadalītajai
domājamajai daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

0

"Grenču noliktava",
Usmas pag.,
Ventspils nov., LV3619

Angārveida
noliktavas
pamati

Kadastrālā vērtība (EUR):

0

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums:

01.01.2021

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

0 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2021; izmantošanai no 2022.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

84 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.):

465.0

Galvenais lietošanas veids:

1271 - Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas

Būves tips:

12710101 - Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads:

1989

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):

-

Kadastrālās uzmērīšanas datums:

12.09.2007

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
Kopējā platība (kv.m.):

465

Lietderīgā platība (kv.m.):

465

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.):

0

Dzīvokļu platība (kv.m.):

0

Dzīvojamā platība (kv.m.):

0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.):

0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.):

0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.):

465

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):

0

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):

465

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.):

0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.):

0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.):

0

Būves kadastrālā uzmērīšana
Telpu grupu skaits:

1

Virszemes stāvu skaits:

1

Pazemes stāvu skaits:

0

Nolietojums (%):

90

Nolietojuma aprēķina datums:

-

Īpašums
Kadastra numurs

Nosaukums

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview

Kadastrālā
vērtība (EUR)

Zemesgrāmatas
nodalījuma numurs

Administratīvā
teritorija
1/2

8/25/2021

Ekrānizdruka

98745020040

Grenči

0

-

Usmas pagasts,
Ventspils novads

Telpu grupas
Kadastra apzīmējums

Adrese

98740020040001001

-

Būves apjoma rādītāji
Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Apbūves laukums

-

465.0 apbūves
laukuma kv.m.

-

-

Būvtilpums

-

6975.0 kub.m.

-

-

Dokumenti
Dokumenta veids

Izdošanas
datums

Izdošanas
nr.

Izdevējiestāde

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai
datu aktualizāciju

09.08.2021

2/9-3/8066

Valsts nekustamie īpašumi VAS; p.p.
Silabriede Indra

Cits akts

17.05.2021

002028

Valsts ieņēmuma dienests

Būves konstruktīvie elementi
Nosaukums

Materiāls

Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati

Dzelzsbetons

-

1989

-

90

Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Nodalîjuma noraksfs
Kurzemes rajona tiesa
Usmas pagasta zemesgrãmatas nodalîjums Nr. I 0000061 6997
Kad astra n u m u rs : I 87 45020040
'Grenëu noliktava', Usmas
nov.
I dalas f .iedala
Nekusfams lpaÉums, seruitûti un reãlnastas, pievienotie zemes

Domãjamã dala

Plafba, lielums

gabali

. Büve (kadastra apzTmëjums 987 40020040001 ).
1.2. Atzime - büve saistTta ar zemes gabalu (zemes vienlbas
kadastra aozïmëi u ms 987 4OO20O7 4\.
1 .1

Zurn. Nrl 3ooool42o81o, lëmums z¿.oa.zó2t., fr'esnese Evika Ktêpe

ll dalas f .iedala
Nekustama ïoaðuma Toaðnieks. Ioaðumtieslbu oamats

Domãjamâ dala

1.1. ÏpaSnieks: Latvijas valsts FinanSu ministrija,
re$istrãcijas numurs 90000014724 personã

Summa

1

1.2. Pamats: 2021.gada 11.marta RTgas pilsêtas
Vidzemes priek5pilsêtas tiesas sprièdums lietã
Nr.C30779920.

Zurn- Nr. 3OOOO512O81O, lêmums 21.08.2021., tiesnese Evika

Klêpe

lnformãciia par apgrûtinãjumiem, kas attiecas uz ipaéi aizsargãjamãm dabas teritorijãm vai mikroliegumiem

pàrvadfbas s¡stêmâ OZOLS https !/ozols.

- pieejama

dabas datu

oov. lv/p u b

lnformãcijas prasïtâjs: Arta Tupi¡a(e-lug). Pieprasïjums izdarÌts 25.08.2O2'1.9:24.20.
Maksa par informãciju fiksëta Júsu rë!inã.
PiezTme. Saskatlã

arEiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada27.apnla Regulu Nr.2016/679 parfizisku personu aizsardzlbu

attieclbä uz personas datu apstrãdi un ðãdu datu brlvu apriti un ar ko atcel Direkt-wu 95l46lEK (VispãrTgã datu aizsardzlbas regula)
katrs informãcijas pieprasijums no datubâzes tiek reÖistrëts.

Lapa 1 no

1

Rīgā
08.01.2021

Nr.

1.25 / 159

RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESAI
rigas.vidzeme@tiesas.lv
ieinteresētās personas
SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887
info@possessor.gov.lv
lietā ar pieteicēju Finanšu ministriju
pasts@fm.gov.lv
un ieinteresēto personu
Ventspils novada pašvaldību
Skolas iela 4, Ventspils,
Ventspils novads, LV-3601
info@ventspilnd.lv

PASKAIDROJUMS
civillietā Nr.C30779920 par juridiskā fakta konstatēšanu
[1] SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”” (turpmāk – Possessor) izskatīja
Finanšu ministrijas pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu. Pieteicējs lūdzis tiesu konstatēt
juridisku faktu, ka angārveida noliktavas pamati ar būves ar kadastra apzīmējumu
98740020040001 un sūkņu māja ar būves ar kadastra apzīmējumu 98740020040002 (turpmāk
– Būvju īpašums), kas atrodas uz nekustamā īpašuma “Grenču noliktava”, Usmas pagastā,
Ventspils novadā, kadastra Nr.98470020097, sastāvā ietilpstošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 98470020074, ir bezīpašnieka lietas, kas piekrīt Latvijas valstij.
Possessor ieskatā pieteicēja pieteikums ir pamatots un apmierināms.
[2] Possessor valdījumā nodots zemesgabals “Grenču noliktava”, Usmas pagastā,
Ventspils novadā (kadastra Nr.98745020097, zemes vienības kadastra apzīmējums:
98745020074), 2 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals). Zemesgabals nav ierakstīts
zemesgrāmatā; tas piekrīt valstij Possessor personā, pamatojoties uz Ministru kabineta
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Reģistrācijas Nr.40003192154
AS “Citadele banka” | SWIFT kods PARXLV22 | Norēķinu konta Nr. LV07PARX0003805160002
“Swedbank” AS | SWIFT kods HABALV22 | Norēķinu konta Nr. LV17HABA0551032309150
Valsts kase | SWIFT kods TRELLV22 | Norēķinu konta Nr. LV38TREL9120351000000

K.Valdemāra iela 31, Rīga
LV-1887, Latvija
Tālr.: 67021358
E-adrese: POSSESSOR@40003192154
E-pasts: info@possessor.gov.lv
www.possessor.gov.lv

2010.gada 31.maija rīkojuma Nr.297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” personā” 12.pielikuma 30.punktu.
Uz Zemesgabala atrodas zemesgrāmatā neierakstīts Būvju īpašums. Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) norādīts, ka Būvju īpašuma
sastāvā ietilpstošās būves ar kadastra apzīmējumu: 98740020040001 tiesiskais valdītājs
norādīta SIA “Kalniņi” (vienotais reģistrācijas Nr.44101019760, kas likvidēta 2019.gada
13.februārī) (turpmāk - Sabiedrība), savukārt, par būvi ar kadastra apzīmējumu:
98740020040002, NĪVKIS ir izdarīts ieraksts, ka to īpašuma tiesības nav reģistrētas.
Saskaņā ar Civillikuma 930.panta piezīmi nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij.
Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir likvidēta, Būvju īpašums atzīstams par bezīpašnieka
mantu, pamatojoties uz Civillikuma 417.pantu, kas nosaka, ka manta, kas paliek pēc juridisku
personu izbeigšanās, izņemot peļņas sabiedrības, pielīdzināma bezmantinieku mantai un
piekrīt valstij, ja likums, viņu dibināšanas akts vai statūti nenosaka citādi, savukārt
Komerclikuma 317.panta trešā daļa nosaka, ka manta, kas palikusi pēc sabiedrības izslēgšanas
no komercreģistra šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieku mantai
atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem
Pamatojoties uz Civillikuma 930.panta piezīmi un Ministru kabineta 2013.gada
26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite,
novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu
ieskaitīšana valsts budžetā” 32.3.punktu, kas noteic, ka valstij piekritīgo mantu nodod Finanšu
ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā,
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu atzīstamas Latvijas valstij.
[3] Tā kā Possessor rīcībā nav papildus informācijas, kas būtu nozīmīga šajā lietā,
saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.panta otrās daļas 6.punktu un pamatojoties uz minētā likuma
156.panta pirmo daļu, lūdzam izskatīt civillietu Nr.C30779920 bez Possessor pārstāvja
klātbūtnes un nosūtīt pilno nolēmumu šajā lietā elektroniski uz e-pastu: info@possessor.gov.lv.
Pielikumā:
1) izziņa Nr.7-3-115070 (datne: 16.11.2020. UR izziņa 7-3-115070.edoc);
2) valdes lēmums (datne: 12.11.2020. Possessor valdes lēmums par izpilddirektora
pilnvarojumu.edoc);
3) 2 paskaidrojuma eksemplāri lietas dalībniekiem.
Izpilddirektors

V.Loginovs

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Lapiņš 67021345
janis.lapins@possessor.gov.lv
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So lëmumu saskaqã ar Administra,iivaprocesa likuma Tí.pantaotro dafu, 77.parÍa
pirmo da!u,79.panta pirmo dalu un Ministra kabineta 20Il.gada 2O.decembra noteikumu
Nr.97l ,,Valsts zemes dienesta nolikums" l l.punktu, var apstnidêt Valsts zemes dienesta
generãldirektoram ll.novernbra krastmalã31, RTgã, LV-1050, viena mëne5a laikã no tã
spëkã stãSanãs dienas, apstnlëjumu iesniedzot Valsts zemes dienesta Vidzemes
regionãlajã noda!ã Rlgas ielã"47, Valmierã, Valmieras novadã, LV-4201.

Atbilsto5i Kadastra likuma 56.pantam Jums
atkãrtoti, ja ir noversti atteikuma iemesli.
Cësu biroja vadirtãja

BreSke
Nelij a.Bresk e@v zd. gov .lv

ir

tiesfüas iesniegt dokumentus

E. Liparte

Būve- sūkņu māja
(kad.apz. 9874 002 0040 002)
Ēka atrodas daļēji zem ūdens.

Teritorija daļēji aizaugusi ar krūmiem un
kokiem.

čiIZRAKSTS
IZKPL-20/5-8
Valsts akciju sabiedrības

„Valsts nekustamie īpašumi’’
ĪPAŠUMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. IZKP-20/5
Rīgā, Talejas iela 1, zāle SA.RUNA

Sēdi vada
Valdes loceklis
Sēdē piedalās
Pārvaldes direktors
Daļas vadītājs
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas eksperts

2020. gada 30. janvārī plkst. 11:00
Andris Vārna
Anita Feldmane
Matīss Markus
Iveta Alksne

Uzaicināti
Daļas vadītājs
Vecākais NĪ lietu speciālists
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju ekspluatācijas
inženieris
Elektrotīklu ekspluatācijas inženieris

Agra Saviela
Dace Iļjenko
Ivo Tenisons

Protokolē
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas un iznomāšanas
speciālists

Ieva Vecvagare

Armands Pavasaris

Darba kārtība:
[..]
8. Par nekustamo īpašumu "Grenči"(kadastra Nr.9874 502 0040) Usmas pagastā, Ventspils
novadā (ZIN/375, 24.01.2020.)
[..]

8. Par nekustamo īpašumu "Grenči"(kadastra Nr.9874 502 0040) Usmas
pagastā, Ventspils novadā (ZIN/375, 24.01.2020.)
Ziņo: Dace Iļjenko
Debatēs piedalās: Andris Vārna, Anita Feldmane, Matīss Markus, Iveta Alksne
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Vispārēja informācija
Vispārēja
informācija
Nekustamais
“Grenči”(kadastra numurs 9874 502 0040) Usmas pagastā,
īpašums
Ventspils novadā
Nekustamā
Nekustamais īpašums “Grenči”, Usmas pagastā, Ventspils novadā
īpašuma
(kadastra Nr.9874 502 0040), sastāv no angārveida noliktavas
sastāvs
pamatiem ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 001.
Nekustamā
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts

īpašuma
īpašnieki

1.1.4.

2.
3.
4.
5.
5.1.

5.1.2.

5.1.4.

6.
6.1.
6.1.1.
7.

7.1.

7.2.
7.2.1.

kadastra reģistra datiem, nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir
SIA “Kalniņi” (vienotais reģ. Nr.44101019760, kas likvidēta
2019.gada 13.februārī.
Angārveida noliktavas pamati ar būves kadastra apzīmējumu 9874
002 0040 001 atrodas uz AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” (turpmāk – Possessor) tiesiskajā valdījumā esoša
Saistītais
zemesgabala “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā
nekustamais
(zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074, platība, 2
īpašums
ha). Uz zemesgabala atrodas arī sūkņu māja ar būves kadastra
apzīmējumu 9874 002 0040 002, kuras īpašuma tiesības nav
noskaidrotas.
Nekustamā īpašuma izmantošana
Finanses
Tehniskais stāvoklis un ieguldījumi
Juridiskie jautājumi
Normatīvais regulējums
Saskaņā ar Civillikuma 930.panta piezīmi nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt
valstij. Atbilstoši Civilprocesa likuma 288.panta pirmjaia un trešajai daļi tiesa izskata
lietas par tādu faktu konstatēšanu, no kuriem atkarīga fizisko un juridisko personu
mantisko un nemantisko tiesību rašanās, grozīšanās vai izbeigšanās, un konstatt citus
faktus, kuriem ir juridiska nozīme, ja spēkā esošie normatīvie akti neparedz citādu
kārtību to konstatēšanai.
Kad kļuvis izpildāms tiesas spriedums par nekustamā īpašuma atzīšanu par
bezīpašnieka mantu, Valsts ieņēmumu dienests ņem mantu valsts uzskaitē un saskaņā
ar Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā
veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez
maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”
32.3.apakšpunktu nodod to Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.
Nekustamā īpašuma tirgus situācija un izmantošanas iespējas
Tirgus situācija un izmantošanas iespējas
Pēc ēku atzīšanas par bezīpašnieka mantu optimālākais nekustamā īpašuma
izmantošanas veids ir tā virzīšana atsavināšanai kopā ar zemesgabalu pēc tā
pārņemšanas Finanšu ministrijas valdījumā.
Cita informācija
VNĪ ir saņemts Possessor 03.01.2020. iesniegums Nr.1.17/27, ar kuru Possessor lūdz
VNĪ vērsties tiesā ar iesniegumu par juridiska fakta konstatēšanu un būvju –
angārveida noliktavas pamatu ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 001 un
sūkņu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 002 atzīšanu par
bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij. Possesor lūdz pēc minēto darbību veikšanas
informēt Possessor, lai “risinātu jautājumu par turpmāko rīcību ar Possessor
valdījumā esošo zemesgabalu”.
Papildus informācija
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistra informācijas sistēmas datiem angārveida noliktavas pamatu ar būves kad.
Apz. kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 0 euro, sūkņu mājas ar būves kad. Apz.
9874 002 0040 002 vērtība nav noteikta, zemesgabala vērtība 8322 euro.

NOLEMJ:
8.1. Uzdot Juridiskās pārvaldes direktora p.i. A.Varesai (L.Kokoreviča) 1 (viena)
mēneša laikā pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas no NĪ
formēšanas un reģistrācijas daļas sagatavot pieteikumu tiesai par juridiskā fakta
konstatēšanu, ka nekustamais īpašums "Grenči"(kadastra Nr.9874 502
2

0040) Usmas pagastā, Ventspils novadā, kas sastāv no angārveida noliktavas
pamatiem (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) un sūkņu mājas
(būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002) ir bezīpašnieka manta, kas
piekrīt valstij. Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās informēt NĪ portfeļa vadības
daļu un NĪ formēšanas un reģistrācijas daļu.
8.2. Uzdot NĪ portfeļa vadības daļas vadītājai (A.Saviela) 5 (piecu) darba dienu
laikā par 8.1. punktā minēto būvju pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un
VNĪ pārvaldīšanā informēt NĪ formēšanas un reģistrācijas daļu un Tiesību aktu
daļu.
8.3. Uzdot Juridiskās pārvaldes direktora p.i. A.Varesai (J.Upeniece) 2 (divu)
mēnešu laikā pēc būvju pārņemšanas Finanšu ministrijas valdījumā noteiktā
kārtībā sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par
zemes vienības (kadastra apzīmējums 9874 002 0074)"Grenču noliktava",
Usmas pagastā, Ventspils novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas
valdījumā, un atsavināšanu kopā ar uz tās esošajām ēkām.
8.4. Uzdot Juridiskās pārvaldes direktora p.i. A.Varesai (I.Silabriede) līdz
13.02.2020. informēt AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" par pieņemto
lēmumu.
Balso PAR - Andris Vārna, Anita Feldmane, Matīss Markus, Iveta Alksne
Īpašumu izvērtēšanas komisijas sēdi slēdz plkst. 12:00

Andris Vārna

Valdes loceklis: (personiskais paraksts)
Sēdes dalībnieki (personiskais paraksts)

Anita Feldmane
Matīss Markus
Iveta Alksne
Ieva Vecvagare

Protokolēja (personiskais paraksts)
IZRAKSTS PAREIZS
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas un iznomāšanas speciālists
_______________Ieva Vecvagare

Rīgā, 2020. gada 4. februārī
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Valsts zemes dienests

VIDZEMES REçIONÃLÃ NODALA
Rrgas iela 47, vah.niera,

Lv -4201, talr. 64225027 , e-pasts vidzeme @vzd.gov .lv, www.vzd.gov.lv

LEMUMS

Nr.

27.08.2021.

9-01-Vlll59

Valsts akciju sabiedrlbas ó6Valsts nekustamie lpa5umi"
pilnvarotajai personai Indrai Silabriedei
vni@vni.lv
Par kadastra datu registracijas atteikumu dala
Valsts zemes dienesta (turpmãk - Dienests) Vidzernes re$ionãlajã noda!ã (turpmãk
- regionãlã nodafa) 2\2l.gada l0.augustã sa4emts Valsts akciju sabiedrTbas 'oValsts
nekustamie Ipaðumi" (turpmãk - Ierosinãtãjs) 202Lgada g.augusta iesniegums (turpmãk

-

Iesniegums). Pamatojoties uz sa4emto Iesniegumu Dienesta Pasütr]umu apstrãdes
informãcijas sistêmã 202l.gada lO.augustã registrëts pasütTjums Nr.1051215 (turpmãk
PasutrJums).
PasütrJumam pievienoti 5ãdi dokumenti

-

:

1. Iesniegums, kurã lügts Nekustamã þa5uma valsts kadastra informãcijas sistêmã
(turpmãk - Kadastra informãcijas sistõma) registrêt Finan5u ministriju kã büvju ar
kadastra apzrmejumiem 98740020040001 un 98740020040002, kuras atrodas "Grenðu
noliktava", Usmas pagastã, Ventspils novadã, tiesisko vald-rtãju;
2. 2017.gada 3Ojünija Pilnvara Nr.84;
3 . 2020.gada I S.marta Pilnvara Nr. I .6- I 3/1 2-8/ I ;
4.202l.gada lT.maija Valstij piekritigã nekustama þa5uma nodo5anas un
pie4em5anas akts Nr.002028 ar pielikumu.

Atbilsto5i Iesniegumam, PasüUjuma izpildes ietvaros veicama büvju ar kadastra
apzïmõjumiem 98740020040001 un 98740020040002 datu reþistrãcija Kadastra
informãcijas sistëmã, registrejot Finan5u ministriju kã büvju tiesisko valdltãju.
Izvërtêjot Iesniegumã lügto, iesniegtos dokumentus un Dienesta rlcibã
informãciju un dokumentus, regionãlã nodafa

eso$o

konstatë un secina:

[1.] Ministru kabineta 20l2.gada lO.aprr-fa noteikumi Nr.263 ,,Kadastra objekta
reþistrãcijas un kadastra datu aktualizãc1jas noteikumi" (turpmãk Ministru kabineta
noteikumi Nr.263) nosaka kadastra datu registrãcijas un aktualizãcijas kãrubu Kadastra
informãcijas sistemã.
Saskaçã ar Ministru kabineta noteikumu Nr.263 5.l.apak5punktu pirms kadastra
datu registrãcijas dienesta teritoriãlã struktürvieniba (reþionãlã nodafa) izverte vai ir

-
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iesniegti dokumenti, kas

satur

registrãcijai nepiecie5amãs ziryas

un vai tãs

nav

pretrun-rgas.

l2.l lzvërüêjot iesniegtos dokumentus, regionãlã nodala konstatê

Sãdu neatbilstibu
normatrvajiem aktiem:
Ministru kabineta noteikumu Nr.263 37.punkts nosaka, ka buves pirmsregistracija
Kadastra informãcijas sistëmã ietver kadastra apz-rmejuma pie5kir5anu un ieraksta
izdarlðanu par büvi raksturojo5ajiem datiem, savukãrt kadastra kartë pirmsreþistretas
buves attëlo, ja büves vai zemes kadastrãlãs uzmërïSanas rezultãtã sar,remta büves kontüra.
Tãdëjãdi veicot büves pirmsreþistrãciju, büvei pie5lir kadastra apzrmejumu, ieraksta
apbüves laukumu un stãvu skaitu, bet neieraksta zi4as par büves piederibu.
Saska4ã ar Kadastra informãcijas sistemas datiem, pirmsregistretã büve ar
kadastra apzr-mejumu 98740020040002 atrodas uz Sabiednaas ar ierobeùott atbildibu
"Publisko aktrvu pãrvald-rtãjs Possessor" tiesiskajã valdr.jumã eso5a nekustamã þa5uma
"Grenðu noliktava", Usmas pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 98740020091,
sastãvã ietilpsto5ãs zemes vienïbas ar kadastra apzïmëjumu 98740020074. Büves
registrãcija Kadastra informãcijas sistëmã tiek veikta atbilsto5i Ministru kabineta
noteikumu Nr.263 35.punktã noteiktajam. No minõtã normatrvã regulejuma iznet, ka
datus no iesniegtajiem dokumentiem, tajã skaita par btves piedenau, regionãlã nodafa
reþistres pëc tam, kad Kadastra informãcijas sistemã bus registreti büves ar kadastra
apz-rmejumt 987 40020040002 kadastrãlajã uznerr5anã iegütie dati.
Ieverojot minëto, regionãlã nodala secina, ka nav ievõrotas Ministru kabineta
noteikumu Nr.263 37.punktã noteiktãs prasibas.

[3.] Saska4ä ar Ministru kabineta noteikumu Nr.263 7.punktu regionãlã nodafa 10
darbdienu laikã pëc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu sa4emsanas reþistrë
kadastra datus vai pie4em lemumu par kadastra datu registrãcijas atteikumu.
Atbilsto5i Nekustamã þa5uma valsts kadastra likuma (turpmãk - Kadastra
likums) 55.panta tre5ãs dalas l.punkta da!ã noteiktajam, Dienests pie4em lemumu atteikt
kadastra datu reþistrãciju, ja iesniegtie vai uzrãdItie dokumenti nesatur kadastra datu
reþistrãcijai nepiecieSamãs zir,ras.
Ievërojot ð1lêmuma [2.] punktã konstatëto, regionãlajai nodalai ir pamats pier,remt
lëmumu par kadastra datu re$istrãcijas atteikumu dalã par büves ar kadastra apzÎmêjumu
98740020040002 tiesiskã val{rtãjaregistrãciju Kadastra informãcijas sistemã.

\emot võrã iepriek5 minõtos faktiskos un tiesiskos apstãkfus un pamatojoties uz
Administratrvã procesa likuma 63.parfiapirmãs dalas Lpunktu, Kadastra likuma 55.panta
tre5ãs dalas l.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.263 5.1.apak5punktu, 7.punktu,
3 7.punktu, reþionãlã nodala

nolemj:

-

atteikt büves

aÍ

kadastra apzïmëjumu 98740020040002 kadastra datu

re$istrãciju Kadastra informãcijas sistëmã.
Saskaqã ar Administralla procesa likuma 7}.panta pirmo un otro dalu lëmums
stãjas spëkã ar br-rdi, kad tas pazir,rots adresãtam, savukãrt lëmumu paziryo adresãtam
atbilsto5i Pazir,ro5anas likumam. Pazi4o5anas likuma g.panta otrajâ da!ã noteikts, ka
dokuments, kas süt-rts pa elektronisko pastu, uzskatãms par paziryotu otrajã darba dienã
pec tã nosütr5anas.

“Grenču noliktava”, Usmas pagasts, Ventspils novads
Kadastra Nr. 9847 002 0097, sastāvs: angārveida noliktavas pamati ar kadastra apzīmējumu
9874 002 0040 001 un sūkņu māja ar kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 002, “Grenču
noliktava”, Usmas pagasts, Ventspils novads, Kadastra Nr. 9847 002 0097 sastāvā
ietilpstošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98470020074.
NĪ apsekots 2021.gada 11.maijā.
Būve- angārveida noliktavas pamati
(kad.apz. 9874 002 0040 001)

