Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam

1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…......................................................66010080099
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
2.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:….........................................................66010080099
Adrese:….....................................................................Priežu iela 10B, Limbaži, Limbažu nov.
3. Nekustamā īpašuma pamatdati
3.1. Nekustamā īpašuma nosaukums:…............................................................Priežu iela 10B
3.2. Īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība:…...........................................0.2336ha
3.3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība:…........................................Nav
4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
4.1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs:…............................................................100000541483
4.2. Tiesas nosaukums:…........................Limbažu pilsētas zemesgrāmata, Vidzemes rajona tiesa
4.3. Zemes vienības kadastra apzīmējums:…............................................................66010080099
5. Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem
5.1. Informācija par nekustamā īpašuma piederību
NPK Vārds uzvārds/
nosaukums

1
2

3

Personas
kods/
reģistrācijas
numurs

Adrese

Īpašuma
tiesību
statuss

Finanšu ministrija 90000014724 Smilšu iela 1, Īpašnieks
Rīga, LV-1050
Latvijas
90000064161 Republikas
Īpašnieks
Republikas
laukums 2, Rīga,
Zemkopības
LV-1010
ministrija
Valsts sabiedrība 40003338357 Republikas
Lietotājs
ar
ierobežotu
laukums 2, Rīga,
atbildību
LV-1010
"Zemkopības
ministrijas
nekustamie
īpašumi"

Dom.
Daļas

Īpašuma kadastra Iznomātā objekta
numurs/būves
kadastra
kadastra
apzīmējums
apzīmējums

4233/6350

66010080099

Nereģistrē

Iznomātā
nekustamā
īpašuma
kadastra
numurs
Nereģistrē

2117/6350

66010080099

Nereģistrē

Nereģistrē

2117/6350

66010080099

Nereģistrē

Nereģistrē

6. Zemes vienības pamatdati
6.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…..........................................................66010080099
6.1.1. Adrese:…...........................................................Priežu iela 10B, Limbaži, Limbažu nov.
6.1.2. Zemes vienības statuss:…................................................................nekustamais īpašums
6.1.3. Zemes vienības platība:…...................................................................................0.2336ha
6.1.4. Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem ha:
LIZ meliorētās
(reģistrācija veikta
līdz 31.12.2007)

Pārējās zemes

Zeme zem ceļiem

Zeme zem ēkām un
pagalmiem

t. sk. Zeme zem
zivju dīķiem

t. sk. Zeme zem
ūdeņiem

Kopā

Purvs

Krūmājs

Ūdens objektu zeme

Mežs

t. sk. Ganības

t. sk. Pļava

t. sk. Augļu dārzs

t. sk. Aramzeme

Kopā

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
(LIZ)

0.2336

6.1.5. Zemes vienības vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:…...................................Nav
6.1.6. Jaunaudzes platība:…..................................................................................................Nav
6.1.7. Uz zemes vienības ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):….........................
66010080099004
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6.1.8. Uz zemes vienības ir pirmsreģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…........ Nav
6.1.9. Veicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū nav konstatētas būves ar kadastra apzīmējumu(iem):….................................................................................................................................. Nav

1104 Transporta
līdzekļu garāžu
apbūve

Kopā: 0.2336
1104 0.2336

LIZ meliorētās
(reģistrācija veikta līdz
31.12.2007)

Pārējās zemes

Zeme zem ceļiem

t. sk. Zeme zem
zivju dīķiem

t. sk. Zeme zem
ūdeņiem

Kopā

Purvs

Krūmājs

Ūdens objektu zeme

Mežs

t. sk. Ganības

t. sk. Pļava

t. sk. Augļu
dārzs

t. sk. Aram zeme

Kopā

Kopplatība, ha

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis

NĪLM kods

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
(LIZ)

Zeme zem ēkām un
pagalmiem

7. Zemes vienības daļas pamatdati
7.1. Dati par zemes vienības daļu nav reģistrēti
8. Zemes vienības, zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
8.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu …......................................................66010080099

0.2336
0.2336

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9.1. Zemes vienības kadastra apzīmējums….............................................................66010080099
Kārtas Apgrūtinājuma
Apgrūtinājumam
Apgrūtinājuma apraksts
numurs
kods
piekritīgā platība
1
7313030600 biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija
0.2336ha
2
7312050601 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu
0.015ha
līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
3
7316020100 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa
0.0728ha
4
7312030100 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā
0.0049ha
līnija

Apgrūtinājuma
noteikšanas datums
12.11.2012
12.11.2012
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12.11.2012
12.11.2012

10. Būves pamatdati
10.1. Īpašuma sastāvā būves nav reģistrētas
11. Būves tips
11.1. Īpašuma sastāvā būves nav reģistrētas
12. Būves konstruktīvie elementi
12.1. Īpašuma sastāvā būves nav reģistrētas
13. Būves apjoma rādītāji
13.1. Īpašuma sastāvā būves nav reģistrētas
14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
14.1. Īpašuma sastāvā būves nav reģistrētas
16. Telpu grupas pamatdati
16.1. Īpašuma sastāvā telpu grupas nav reģistrētas
17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie
rādītāji
17.1. Īpašuma sastāvā telpu grupas nav reģistrētas
18. Labiekārtojumi
18.1. Nevienai būvei vai telpu grupai labiekārtojumi nav reģistrēti
19. Nomas pamatdati
19.1.Noma nav reģistrēta
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:….......................................................2870 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:….............................................................2870 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…..................................................66010080099
Kadastrālā vērtība
2870 EUR

Vērtēšanas datums
01.01.2021

Mežaudzes vērtība
Nav

21. Atzīmes
21.1. Īpašumā nav reģistrēta neviena atzīme
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