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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

05000111515

-

2220

100000125618

Daugavpils

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
(EUR):

2220

Kopplatība:

0.0478

Platības mērvienība:

ha

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

2220 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2021; izmantošanai no
2022.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

4448 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Prognozētais īpašuma novērtējums (EUR):

2220 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2021; izmantošanai no
2022.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR):

4448 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Īpašuma sastāvs
Zemes vienības
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa
īpašumos nesadalītajai domājamajai
daļai (EUR)

Adrese

05000111515

1/1

1090

Mihaila iela 1,
Daugavpils,
LV-5401

Kadastrālā vērtība (EUR):

1090

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums:

01.01.2021

Nekustamā īpašuma objekta platība:

0.0478

Nekustamā īpašuma objekta platības
mērvienība:

ha

Statuss:

nekustamais īpašums

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:

-

Starpgabals:

Nav

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

1090 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2021; izmantošanai no
2022.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

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

Būves, kas atrodas uz zemes vienības
Kadastra
apzīmējums

05000111515001

Dzīvokļu
īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas
1/1

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai
daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

1130

Mihaila iela
1,
Daugavpils,
LV-5401

Caurlaides
ēka

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

0.0478

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:

0.0478

Zemes zem ceļiem platība:

0.0000

Pārējās zemes platība:

0.0000

Lietošanas mērķi
Mērķis

Kods

Platība

Platības mērvienība

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0908

0.0478

ha

Mērniecība
Mērniecības metode

Mērnieks

Uzmērīšanas datums

instrumentālā uzmērīšana

Aleksejs Timofejenko

22.04.2000

Reģistrētās atzīmes:

Būves
Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos nesadalītajai
domājamajai daļai (EUR)

Adrese

Nosaukums

05000111515001

1/1

1130

Mihaila iela
1,
Daugavpils,
LV-5401

Caurlaides
ēka

Kadastrālā vērtība (EUR):

1130

Kadastrālās vērtības
noteikšanas datums:

01.01.2021

Prognozētā kadastrālā vērtība
(EUR):

1130 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2021; izmantošanai no 2022.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība
(EUR):

3492 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta
platība (kv.m.):

58.2

Galvenais lietošanas veids:

1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Būves tips:

12740201 - Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas,
pagrabi un sabiedriskās tualetes

Ekspluatācijas uzsākšanas
gads:

1948

Ekspluatācijā pieņemšanas
gads(-i):

-

Kadastrālās uzmērīšanas
datums:

20.06.2003

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
Kopējā platība (kv.m.):

58.2

Lietderīgā platība (kv.m.):

58.2

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.):

58.2

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.):

58.2

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.):

0

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 (%):

50

Nolietojuma aprēķina datums:

-

Telpu grupas
Kadastra apzīmējums

Adrese

05000111515001001

-

Ēkas vēsture
Ēkas liters

Ēkas vēsturiskais nosaukums

-

Caurlaides ēka

Būves apjoma rādītāji
Apjoma
rādītāja veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Būvtilpums

-

264.0 kub.m.

-

-

Apbūves laukums

-

82.8 apbūves
laukuma kv.m.

-

-

Būves konstruktīvie elementi
Nosaukums

Materiāls

Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas
gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati

Dzelzsbetons

-

1948

-

50

Ārsienas un
karkasi

Silikātķieģeļi

-

1948

-

50

Pārsegumi

Dzelzsbetons

-

1948

-

50

Jumts
(segums)

Elastīgie
lokšņu
materiāli

-

1948

-

50

Reģistrētie labiekārtojumi
Labiekārtojuma veids

Apjoms (ja
tāds ir)

Labiekārtojuma noteikšanas veids
(ja tāds ir)

Apkure. Vietējā. Krāsns
https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods /
pisuārs / bidē
Elektroapgāde. Centralizētā
Kanalizācija. Centralizētā
Karstā ūdens apgāde. Individuālā
Kurināmais. Cietais
Kurināmais. Gāze

Īpašnieki
Personas kods
/ reģ. nr.

Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

Īpašuma kad. nr. /
būves kad. apz.

Adrese

90000014724

Finanšu ministrija

1/1

valsts

05000111515

Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1050

Zemesgrāmata
Nosaukums

Lēmuma datums

Lēmuma pamatojums

Daugavpils pilsētas zemesgrāmata

17.01.2012

-

Daugavpils pilsētas zemesgrāmata

16.02.2004

-

Dokumenti
Dokumenta veids

Izdošanas
datums

Izdošanas
nr.

Izdevējiestāde

Lēmums par adreses
noteikšanu vai maiņu

13.12.2007

1105-23.66

Daugavpils pilsētas dome

Cita veida dokuments

29.05.2000

13-37/333

VAS"Valsts nekustāmā īpašuma aģentūra"

Zemes robežu plāns mērogā
1:500

05.05.2000

-

VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils
filiāles Mērniecības birojs

Lēmums par adreses
noteikšanu vai maiņu

20.04.2000

435-8.45.1

Daugavpils pilsētas Dome

Cita veida dokuments

06.04.2000

68-7.2.10

Daugavpils pilsētas Zemes komisija

Nodošanas un pieņemšanas
akts

29.04.1999

-

daugavpils Dzīvokļu saimniecības uzņēmums

Ministru kabineta rīkojums

25.08.1998

426

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Ministru kabineta rīkojums

21.06.1994

294-r

Latvijas Republikas Ministru kabinets

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

05000111515

Mihaila iela 1, Daugavpils, LV-5401

05000111515001

Mihaila iela 1, Daugavpils, LV-5401

05000111515001001

-

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

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Nodalījuma noraksts
Daugavpils tiesa
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000125618
Kadastra numurs: 05000111515
Mihaila iela 1, Daugavpils
I daļas 1.iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes
gabali

Domājamā daļa

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1515.
1.2. Uz zemes gabala atrodas: nedzīvojamā ēka (kadastra
apzīmējums 0500 011 1515 001).

Platība, lielums

478 m²

Žurn. Nr. 300000671869, lēmums 16.02.2004., tiesnese Valda Strode

2.1. Mainīta īpašuma adrese no Aviācijas iela 137A,
Daugavpils, uz Mihaila iela 1, Daugavpils. Pamats: Daugavpils
pilsētas domes 2007.gada 13.decembra lēmums Nr.1105.
Žurn. Nr. 300003169947, lēmums 17.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa

1.1. Īpašnieks: Latvijas valsts VALSTS NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA AĢENTŪRA, Valsts akciju sabiedrība,
nodokļu maksātāja kods 40003294758 personā.
1.2. Pamats: 2004. gada 20. janvāra uzziņa par valstij
piekrītošo zemes gabalu Nr.15-02-2/743, 1994. gada
21. jūnija LR Ministru kabineta rīkojums Nr.294-r,
1998. gada 25. augusta LR Ministru kabineta
rīkojums Nr.426.

Summa

1

Žurn. Nr. 300000671869, lēmums 16.02.2004., tiesnese Valda
Strode

2.1. Īpašnieks: Latvijas valsts, Finanšu ministrijas,
vienotais reģistrācijas numurs 90000014724,
personā.
2.2. Pamats: Ministru kabineta 2011.gada
2.novembra rīkojums Nr.571.
2.3. Persona: Latvijas valsts, Valsts akciju
sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi", vienotais
reģistrācijas numurs 40003294758, personā.
Īpašuma tiesība izbeigusies.

1

0

Žurn. Nr. 300003169947, lēmums 17.01.2012., tiesnesis Juris
Taukuls

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

Platība,
lielums

1.1. Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla. Pamats: 2004. gada 20. janvāra
uzziņa par valstij piekrītošo zemes gabalu Nr.15-02-2/743.

110 m²

Žurn. Nr. 300000671869, lēmums 16.02.2004., tiesnese Valda Strode

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu
pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub
Informācijas prasītājs: Ilvija Peimane. Pieprasījums izdarīts 21.07.2021. 12:01:20.
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.

Lapa 1 no 1

LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSETAS DOME
Reg. Nr. 90000077325, K. Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, talrunis 65404344, 65404365, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

LEMUMS
DaugavpilT
2021.gada lO.junija

Nr.380
(prot. Nr.24, 30.§)

Par nekustamo Tpasumu Mihaila iela 1, DaugavpilT, un Heke|a iela 3, DaugavpilT,
paripemsanu Daugavpils pilsetas pasvaldTbas Tpasuma
Pamatojoties uz likuma “Par pasvaldTbam” IS.panta pirmas dajas 2. un S.punktu, 21.panta
pirmas dajas IT.punktu, pemot vera Daugavpils cietoksna saglabasanas un attTstTbas padomes
2021.gada lO.marta lemumu Nr.83 “Par VAS “Valsts nekustamie Tpasumi” planotajam iecerem
nekustama Tpasuma atsavinasanai: Hekeja iela 3, Nikolaja iela 21, Mihaila iela 1, DaugavpilF’, un
to, kanekustamie Tpasumi Mihaila iela 1, DaugavpilT (kadastraNr.0500 011 1515) un Imperatora
iela 2, DaugavpilT (kadastra Nr.0500 011 1805), pieder valstij Latvijas Republikas Finansu
ministrijas persona un ir nepieciesamie Daugavpils pilsetas pasvaldTbas autonomo funkciju - gadat
par savas administratTvas teritorijas labiekartosanu un sanitaro tTrTbu (ielu, ceju un laukumu
buvniecTba, rekonstruesana un uzturesana; ielu, laukumu un citu publiskai lietosanai paredzeto
teritoriju apgaismosana; parku, skveru un zajo zonu ierTkosana un uzturesana), rQpeties par kulturu
un sekmet tradicionalo kulturas vertTbu saglabasanu un tautas jaunrades attTstTbu (organizatoriska
un fmansiala palTdzTba kulturas iestadem un pasakumiem, atbalsts kulturas pieminekju
saglabasanai u.c.), izpildei, Daugavpils pilsetas domes Tpasuma komitejas 2021 .gada 3.junija sedes
atzinumu, Daugavpils pilsetas domes Finansu komitejas 2021.gada 3.junija sedes atzinumu, atklati
balsojot: PAR - 13 (A.Broks, J.Duksinskis, A.Elksnins, A.Grzibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,
I.Kokina, V.Kononovs, N.Kozanova, M.Lavrenovs, J.Lacplesis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Daugavpils pilsetas dome nolemj:
Lugt Latvijas Republikas Finansu ministriju (vienotais registracijas numurs 90000014724)
nodot Daugavpils pilsetas pasvaldTbas Tpasuma bez atlTdzTbas:
1. Nekustamo Tpasumu ar kadastra Nr.0500 011 1515, Mihaila iela 1, DaugavpilT, kas sastav
no zemes gabala, kadastra apzTmejums 0500 011 1515,478 m^ platTba un nedzTvojamas ekas, buves
kadastra apzTmejums 0500 011 1515 001, 58,2 m^ platTba un kas ir nepieciesams Daugavpils
pilsetas pasvaldTbas autonomas funkcijas - rupeties par kulturu un sekmet tradicionalo kulturas
vertTbu saglabasanu un tautas jaunrades attTstTbu (organizatoriska un fmansiala palTdzTba kulturas
iestadem un pasakumiem, atbalsts kulturas pieminekju saglabasanai u.c.), izpildei.
2. Nekustamo Tpasumu ar kadastra Nr.0500 011 1805, Hekeja iela 3, DaugavpilT, kas sastav
no zemes gabala, kadastra apzTmejums 0500 011 1805, 8190 m^ platTba, un kas ir nepieciesams
Daugavpils pilsetas pasvaldTbas autonomas funkcijas - gadat par savas administratTvas teritorijas
labiekartosanu un sanitaro tTrTbu (ielu, ceju un laukumu buvniecTba, rekonstruesana un uzturesana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietosanai paredzeto teritoriju apgaismosana; parku, skveru un zaJo
zonu ierTkosana un uzturesana), izpildei.
___
Domes priekssedetajs

I. Prelatovs

IZRAKSTS
IZKPL-21/27-4
Valsts akciju sabiedrības

„Valsts nekustamie īpašumi’’
ĪPAŠUMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. IZKP-21/27
Microsoft Teams

Sēdi vada
Valdes loceklis
Sēdē piedalās
Izpilddirektors
Pārvaldes direktors
Daļas vadītājs
Daļas vadītājs
NĪ izvērtēšanas eksperts

2021. gada 1. jūlijā plkst. 11:00
Andris Vārna
Ojārs Valkers
Anita Feldmane
Juta Balode
Matīss Markus
Iveta Alksne

Uzaicināti
NĪ izvērtēšanas eksperts
Būvinženieris
Daļas vadītājs
Arhitekts

Iveta Alksne
Aleksandrs Vasiļjevs
Matīss Markus
Bruno Livkišs

Protokolē
NĪ izvērtēšanas speciālists

Daiga Kodina

Darba kārtība:
[..]
4. Par nekustamo īpašumu (kadastra Nr.0500 011 1515) Mihaila ielā 1, Daugavpilī (ZIN/6878,
29.06.2021.)
[..]

4. Par nekustamo īpašumu (kadastra Nr.0500 011 1515) Mihaila ielā 1, Daugavpilī
(ZIN/6878, 29.06.2021.)
Ziņo: Iveta Alksne
Debatēs piedalās: Andris Vārna, Ojārs Valkers, Anita Feldmane, Juta Balode, Matīss
Markus, Iveta Alksne
1.
1.1.

Vispārēja informācija
Vispārēja informācija

1.1.1.

Nekustamais īpašums

1.1.2.

Nekustamā īpašuma
sastāvs

Mihaila ielā 1, Daugavpilī (kadastra Nr.0500 011
1515)
Zemes vienība 478 m2 platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 0500 011 1515);
Caurlaides ēka 58,20 m2 platībā (būves kadastra
apzīmējums 0500 011 1515 001).

1.1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.1.1.
5.
5.1.

5.1.1.

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

Nekustamā īpašuma
Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā
īpašnieki
Nekustamā īpašuma izmantošana
Nav spēkā esošu nomas līgumu.
Saskaņā ar VNĪ Daugavpils filiāles (S.Kaļķe) sniegto informāciju, ēka tika
izmantota VNĪ saimniecības darbinieku vajadzībām, patreiz ēka vairs netiek
izmantota un ir tukša.
Finanses
Rentabilitāte: zaudējumi 2018.gadā 5 176,24 euro, 2019.gadā - 5 683,20 euro;
2020.gadā - 8 669,72 euro; 2021.gada 5 mēnešos (bez struktūrvienību un
pieskaitāmajām izmaksām) - 2 974,80 euro.
Bilances vērtība uz 28.06.2021. - zemei 1 088,50 euro, ēkai 101,69 euro.
Tehniskais stāvoklis un ieguldījumi
Nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis
Saskaņā ar VNĪ Daugavpils filiāles (S.Kaļķe) sniegto informāciju, ēka atrodas pie
iebrauktuves Daugavpils cietokšņa teritorijā un ir apmierinošā/labā tehniskā
stāvoklī.
Juridiskie jautājumi
Normatīvais regulējums
Likums "Par pašvaldībām"
- 15 pants Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm
un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Nekustamā īpašuma tirgus situācija un izmantošanas iespējas
Tirgus situācija un izmantošanas iespējas
Saskaņā ar VNĪ Daugavpils filiāles (S.Kaļķe) sniegto informāciju, pēdējā laikā
vairākkārt ir izrādīta interese par būves iegādi no privātpersonu un juridisko
personu puses.
Saskaņā ar NĪ Tirgus analītiķa (Z.Spole) sniegto informāciju nekustamā īpašuma
Mihaila ielā 1, Daugavpilī, zemes vienība ar kopējo platību 478 m2 un caurlaides
ēka (1948.gada ķieģeļu mūra 1 – stāva ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī) – 58,2
m2, atrašanās vieta blakus Marka Rodko Mākslas centram, vērtība varētu sastādīt
3000 – 5000 euro.
Cita informācija
Papildus informācija
Saņemts Daugavpils pilsētas domes 10.06.2021. lēmums Nr.380 (prot.Nr.34,
30.paragrāfs) "Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī un Hekeļa ielā 3,
Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā", ar kuru tiek
lūgts Finanšu ministrijai nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības nekustamos īpašumus Mihaila ielā 1, Daugavpilī un Hekeļa ielā 3,
Daugavpilī. Nekustamais īpašums Mihaila ielā 1, Daugavpilī ir nepieciešams
Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem:
- kadastrālā vērtība uz 01.01.2021. - 2220 euro;

2

- lietošanas mērķis zemei - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

NOLEMJ:

4.1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0500 011 1515) Mihaila ielā 1,
Daugavpilī, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā autonomās
funkcijas -rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) īstenošanai, un uzdot NĪ portfeļa vadības
pārvaldes direktorei D.Grinbergai -Ķeselei līdz 08.07.2021., saskaņojot ar Finanšu ministriju,
informēt Daugavpils pilsētas pašvaldību par pieņemto lēmumu.
4.2. Uzdot izpilddirektoram O.Valkeram (A.Gricenko) līdz 01.09.2021. sagatavot Ministru
kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0500 011 1515) Mihaila ielā
1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības autonomās
funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) īstenošanai.

Balso PAR - Andris Vārna, Ojārs Valkers, Anita Feldmane, Juta Balode, Matīss
Markus, Iveta Alksne
Īpašumu izvērtēšanas komisijas sēdi slēdz plkst. 12:00

Andris Vārna

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

Ojārs Valkers
Anita Feldmane
Juta Balode
Matīss Markus
Iveta Alksne
Daiga Kodina

Protokolēja (personiskais paraksts)
IZRAKSTS PAREIZS
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
NĪ izvērtēšanas speciālists
_______________Daiga Kodina

Rīgā, 2021. gada 6. jūlijā
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