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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

05000390043

-

30

100000610235

Daugavpils

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
(EUR):

30

Kopplatība:

0.0149

Platības mērvienība:

ha

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

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

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

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

Prognozētais īpašuma novērtējums (EUR):

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

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR):

45 (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

05000390015

1/1

30

-

Kadastrālā vērtība (EUR):

30

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums:

04.01.2021

Nekustamā īpašuma objekta platība:

0.0149

Nekustamā īpašuma objekta platības
mērvienība:

ha

Statuss:

nekustamais īpašums

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:

-

Starpgabals:

Nav

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR):

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

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR):

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

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem
Platība:

0.0149

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

0.0149

Pārējās zemes platība:

0.0000

Lietošanas mērķi
Mērķis

Kods

Platība

Platības
mērvienība

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā

1101

0.0149

ha

Apgrūtinājumi
Nr.

Noteikšanas
datums

Tips

Apraksts

Platība

Mērv.

1

20.11.2020

7312050201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu kabeļu līniju

0.0061

ha

2

20.11.2020

7312050300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu sadales iekārtu

0.0004

ha

3

20.11.2020

7312040200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

0.0023

ha

4

20.11.2020

7316120300

pierobeža

0.0149

ha

Mērniecība
Mērniecības metode

Mērnieks

Uzmērīšanas datums

uzmērīts LKS-92TM

Anda Gaile

20.11.2020

Reģistrētās atzīmes:

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

05000390043

Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1050

Zemesgrāmata
Nosaukums

Lēmuma datums

Lēmuma pamatojums

Daugavpils pilsētas zemesgrāmata

18.02.2021

-

Dokumenti
Dokumenta veids

Izdošanas
datums

Izdošanas
nr.

Izdevējiestāde

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu
aktualizāciju

11.12.2020

-

Valsts nekustamie īpašumi VAS;
p.p. Kaļķe Skaidrīte

Zemes robežu plāns

20.11.2020

-

Sertificēts mērnieks Gaile Anda

Situācijas plāns

20.11.2020

-

Sertificēts mērnieks Gaile Anda

Robežas noteikšanas akts

20.11.2020

-

Sertificēts mērnieks Gaile Anda

Apgrūtinājumu plāns

20.11.2020

-

Sertificēts mērnieks Gaile Anda

Robežu apsekošanas un atjaunošanas akts

20.11.2020

-

Sertificēts mērnieks Gaile Anda

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu
aktualizāciju

15.07.2019

3/1-6/7604

Valsts nekustamie īpašumi VAS

https://www.kadastrs.lv/report/print_preview
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Akts par kadastra objekta vai kadastra identifikatora
dzēšanu vai atjaunošanu NĪVK IS

11.12.2014

11-10L2/4333

Valsts zemes dienests

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu
aktualizāciju

22.10.2014

3/23/16581

Valsts nekustamie īpašumi VAS

Lēmums par zemes vienības izveidi, sadali vai
apvienošanu

16.09.2014

9_5 (47)

DAUGAVPILS PILSĒTAS ZEMES
KOMISIJA

Ministru kabineta rīkojums

12.06.2012

256

Ministru Kabinets

Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes
fondā

10.02.2011

14-06L2/13181

Valsts zemes dienests, Latgales
reģionālā nodaļa

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

05000390015

-

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. 100000610235
Kadastra numurs: 05000390043
Daugavpils
I daļas 1.iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes
gabali

Domājamā daļa

1.1. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 05000390015).

149 m²

Žurn. Nr. 300005299706, lēmums 18.02.2021., tiesnesis Juris Taukuls

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

1.1. Īpašnieks: Latvijas valsts, Finanšu ministrijas,
reģistrācijas numurs 90000014724, personā.
1.2. Pamats: 2021.gada 9.februāra uzziņa Nr.38-2/93/754.

Platība, lielums

Domājamā daļa

Summa

1

Žurn. Nr. 300005299706, lēmums 18.02.2021., tiesnesis Juris
Taukuls

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 26.08.2021. 14:07:54.
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

VAS "Valsts nekustamie tpaíunti"
Lalgales reþiona klientu apkalpoíanas centram
Rîgas iela 22
Daugavpill, LV-5401

Jarla Rubîna
Magorlu iela I4A
Daugavpih, LV-5401
t.2922825 2

Iesniegums

Man pieder nekustamais þa5ums Magoçu ielã l4A, Daugavpih (kadastra Nr.0500
039 0315), kur5 re$istrets zemesgrãmatas nodah]umã Nr.1584.
Blakus atrodas neapbüvets zemes starpgabals ar kadastra apzrmejumu 0500 039
0015, kuru es izmantoju, ka vienïgu piebrauk5anas iespêju manam þa5umam.
Zemesgabals izveidots pamatojoties ùz VAS "Valsts nekustamie þa5umi"
20 | 4. gada 1 2. septenvbra iesniegumu Nr. 3 /2- 3 I | 407 1 (Pielikumã).
AtbilstoÈi Nekustama þa5uma valsts kadastra informãcijas sistëmas datiem
augstãkminetais zemesgabals piekrlt valstij, Finan5u ministrij as personã.
Lüdzu atfaut atsavinãt man, ka vienrgajam lietotãjam, augstãkmineto zemes
starpgabalu ar kadastra apzrmêjumu 0500 039 0015.

Ar ciequ.
Jãnis RubTns

2020.gada 16jülija.
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Daugavpils pilsëtas domes
Zemes komisijai

K.Valdemara ielã l, Daugavpil!

LV

5401

Nata$ai Sapkovai r/
Mago¡ru ielã 14, Daugavpill

LV

5401

Par zemesgabalu Daugavpill Mago4u ielã 14
(kadastra Nr.0500 039 0333)

VAS ,,Valsts nekustamie þa5umi" (turpmãk tekstã VNI-) 20l4.gada 29.augustä ir
saqëmu5i un registrëjuSi lietvedlbã ar Nr. 5/9836 Nata[jas Éapkovas iesniegumu par
zemesgabala Daugavpili Magogu ielã 14 robeåu korigë5anu.

IelUkojoties VZD kadastra informãcijas sistemã un izvërtêjot iesniegumam pievienotos

materiãlus

ir

redzams,

ka

dala

no zemesgabala (kadastra Nr.0500 039 0333) tiek lietota kã

piebraucamais cef5 zemesgabalam Daugavpill Magoçu ielã 144 (kadastra Nr.0500 039 0315).
Lúdzam izskatlt jautãjumu par cela dalas izdall5anu no zemesgabala (kadastra Nr.0500
039 0333) ur pievienot ielai.

NI forme5anas un relistrãcijas dafas vad-rtãja

l.Laizãne

S.Kafte 6540792s
ckaidriæ.kalls@vnllv

.,,?,ii

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Reģistrācijas Nr. 40003294758
Tālr. 80002000, vni@vni.lv
www.vni.lv

Rīgā,
23.02.2021.
Uz _____

Nr. 2/9-3/2045
Nr ____

Latvijas Republikas Daugavpils
pilsētas dome
info@daugavpils.lv

Par informācijas sniegšanu
Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000610235 ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz neapbūvētu zemes vienību
Daugavpilī, kadastra numurs 0500 039 0043, kadastra apzīmējums 0500 039 0015.
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” lūdz informēt :
1)
kāda atļautā izmantošana minētajai zemes vienībai ir noteikta spēkā
esošajā pašvaldības teritorijas plānojumā;
2)
vai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta
11.punktā noteikto minētā zemes vienība ir uzskatāma par starpgabalu;
3)
vai uz minētās zemes vienības atsavināšanu attiecas likuma “Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 21.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi
darījumiem ar zemes īpašumiem;
4)
vai minētā zemes vienības atrodas vai neatrodas degradētā teritorijā;
5)
vai zemes vienībai ir nodrošināts pieslēgums no koplietošanas ielas.
Informācija nepieciešama, lai sagatavotu lēmumu par zemes vienības Daugavpilī,
kadastra apzīmējums 0500 039 0015, pārdošanu.

NĪ formēšanas un reģistrācijas daļa
Daļas vadītājs
(paraksts*)
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Skaidrīte Kaļķe
Vecākais nekustamā īpašuma lietu speciālists, 65407925, 29463676
Skaidrite.Kalke@vni.lv

Indra Silabriede

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404365,
fakss 65421941, e-pasts info@daugavpils.lv, www.daugavpils.lv
Daugavpilī
2021.gada 16.aprīlī Nr.1.2.-8/614
Uz 23.02.2021., Nr.2/9-3/2045
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
vni@vni.lv
Par informācijas sniegšanu
Daugavpils pilsētas dome 2021.gada 24.februārī saņēma no VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
2021.gada 23.februāra iesniegumu Nr.2/9-3/2045 (reģistrēts Domē 24.02.2021., reģ.Nr.1.2.-7/735) par
informācijas sniegšanu.
Daugavpils pilsētas dome informē, ka pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.
Saistošiem noteikumiem Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves
saistošie noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.12) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 05000390015 (turpmāk – Zemes vienība) plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) – funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko
nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.daļas a) punkts noteic, ka zemes
starpgabals - publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā esošo informāciju Zemes vienības
platība ir 149 m2. Savrupmājai, saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.12 punktu 94.1.2.noteikts, ka minimālā
platība zemes vienībā vienas ēkas vai tās raksturīgās daļas izvietošanai, ietverot arī platības, ko aizņem
palīgēkas, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzM) – 1200 m2.
Papildus informējam, ka, Zemes vienībai ir pieslēgums Magoņu ielai – zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 05000390425, tomēr faktiski, šo zemes vienību izmanto zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 05000390315, Magoņu ielā 14A, Daugavpilī, kā piebraucamo ceļu.
Ņemot vērā augstāk minēto, Zemes vienība 149 m2 kopplatībā ir uzskatāma par starpgabalu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.daļas izpratnē.
Uz neapbūvētu Zemes vienību Daugavpilī, kadastra numurs 0500 039 0043, kadastra apzīmējums
0500 039 0015, neattiecas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 21.panta otrajā daļā
minētie ierobežojumi
Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.12 tematiskās kartes „Degradētās teritorijas” datiem Zemes
vienība neatrodas degradētā teritorijā.
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

S.Šņepste

M.Ancāne 65407784
V.Velika 65404353
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Reģistrācijas Nr. 40003294758
Tālr. 80002000, vni@vni.lv
www.vni.lv

Rīgā,
08.05.2021.
Uz _____

Nr. 2/9-3/4899
Nr ____

Latvijas Republikas Daugavpils
pilsētas dome
eAdrese

Par informācijas precizēšanu
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” informē, ka ir saņemta
Daugavpils pilsētas domes 16.04.2021. vēstule Nr. 1.2.-8/614, kurā ir sniegta informācija
Finanšu ministrijas lēmuma projekta sagatavošanai par valstij piederošās zemes vienības
Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0015 (turpmāk - Zemes vienība), nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 0500 039 0043, atsavināšanu.
Šajā vēstulē ir norādīts, ka Zemes vienībai ir pieslēgums Magoņu ielai un faktiski tā tiek
izmantota kā piebraucamais ceļš zemes vienībai Magoņu ielā 14A, Daugavpilī, kadastra
apzīmējums 0500 039 0315.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem Zemes vienībai (starpgabalam) ir trīs pierobežnieki:
- Magoņu iela 12, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0309,
- Magoņu iela 14, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0014,
- Magoņu iela 14A, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0315.
Saskaņā ar interneta GOOGLE meklētājā publicēto karti Zemes vienību kā piebraucamo
ceļu izmanto arī valstij piederošajai zemes vienībai Magoņu ielā 14, Daugavpilī.
Ņemot vērā izklāstīto, lūdzam precizēt, vai zemes vienībām Daugavpilī Magoņu ielā 12
un Magoņu ielā 14 ir nodrošināta piekļūšana Magoņu ielai, neizmantojot Zemes vienību šai
vajadzībai.

NĪ formēšanas un reģistrācijas daļa
Daļas vadītājs
(paraksts*)
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Daina Rause
Vecākais nekustamā īpašuma lietu speciālists, 29446989
Daina.Rause@vni.lv

Indra Silabriede

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404365,
fakss 65421941, e-pasts info@daugavpils.lv, www.daugavpils.lv
Daugavpilī
2021.gada 25.maijā Nr.1.2.-8/820
Uz 08.05.2021., Nr.2/9-3/4899
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
vni@vni.lv
Par informācijas sniegšanu
Daugavpils pilsētas dome ir saņēmusi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 2021.gada
8.maija vēstuli Nr.2/9-3/4899 (reģistrēts Domē 10.05.2021., reģ.Nr.1.2.-7/1692) par informācijas
precizēšanu.
Daugavpils pilsētas dome informē, ka valstij piederošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 0500 039 0015, nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 039 0043, kā piebraucamo
ceļu izmanto ne tikai Magoņu ielas 14A, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0315
pierobežnieki, bet arī Magoņu ielas 14, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0014,
iedzīvotāji, jo no piebraukšanas ceļa puses tur ir izveidoti lielie vārtiņi iebraukšanai ar transportu.
Šīs mājas iedzīvotājiem piekļūšana Magoņu ielai ir tikai caur mazajiem gājēju vārtiņiem.
Magoņu ielas 12, Daugavpilī, pierobežniekiem nav vajadzīgs šis piebraucamais ceļš, jo piekļuve
īpašumam ir nodrošināta no Magoņu ielas.
Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Lāčplēsis

V.Velika 65404353

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Reģistrācijas Nr. 40003294758
Tālr. 80002000, vni@vni.lv
www.vni.lv

Rīgā,
15.06.2021.
Uz _____

Nr. 2/9-3/6340
Nr ____

Latvijas Republikas Daugavpils
pilsētas dome
eAdrese

Par zemes vienības pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Saskaņā ar ierakstu Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610235
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 039 0043, kas sastāv no neapbūvēta
zemesgabala bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0015, Daugavpilī (turpmāk –
Zemesgabals), nostiprinātas uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Zemesgabals
atrodas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) pārvaldīšanā.
Ņemot vērā to, ka ir saņemts Zemesgabala atsavināšanas ierosinājums, VNĪ sagatavoja
dokumentus Zemesgabala atsavināšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem. Lēmumprojekta izstrādes gaitā VNĪ saņēma Finanšu ministrijas iebildumus par
Zemesgabala virzīšanu atsavināšanai, jo Zemesgabals tiek izmantots piekļūšanai gan nekustamajam
īpašumam Magoņu ielā 14A, gan Magoņu ielā 14, Daugavpilī.
Lūdzam Daugavpils pilsētas domi izvērtēt iespēju pārņemt Zemesgabalu Daugavpils pilsētas
pašvaldības īpašumā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otrajā daļa minētās autonomās funkcijas –
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) veikšanai. Par minēto lūdzam pieņemt attiecīgu domes
lēmumu.

NĪ formēšanas un reģistrācijas daļa
Daļas vadītājs
(paraksts*)
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dace Iļjenko
Vecākais NĪ lietu speciālists, 29802808
Dace.Iljenko@vni.lv

Indra Silabriede

DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBA
65404365, fakss 65421941
Res. Nr. 90000077325, K. Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, talr. 65404344,
e-pasts : info@daugavpils.1v
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Daugavpili

2021. gada i.

Nr.Ai-\\\\
LR Finanvs u ndnistrijai
Smil§u iela 1, RI-ga, LV-1050

VAS "Valsts nekustamie tpavsumi"
Talejas iela 1,
RIga, LV-1026

Par nekustamd tpdssuma, kadastra Nr.05000390043, pdrpendanu
2021.gada 29.jtilija Daugavpils dome piep5ma lemumu Nr.488 "Par nekustama ipa§uma,
kadastra Nr.0500 039 0043, parpem§anu Daugavpils pilsetas pa§valdfoas ipasuma", ar kuru
tick ltigts Latvijas Republikas Finan§u ministriju nodot Daugavpils pilsetas pa§valdfoas
lpa§uma bez atlidzfoas nekustamo lpasumu, kadastra Nr.0500 039 0043, kas sastgiv no zemes
gabala, kadastra apzinejums 0500 039 0015,149 m2 platiba.

SANEMTS
VAS «Valsts nekustamie ipa§umi»

SKENETS
i. Prande

Oat
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081.Z021.
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DAUGAVPILS DOME
K. Valdemara iela I, Daugavpils, LV-5401, talr. 65404344, 65404365. fakss 65421941
e-pasts info@daugavp i ls. Iv
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LEMUMS
2021.gada29.jdlija

DaugavpilT

Nr.488
®rot. Nr.31, 29.§)

Parnekustamaipa§uma,kadastraNr.05000390043,parpem§anuDaugavpils
pi]setas pasvaldibas ipasuma
Panatojoties ur likuna "Par pasvaldfoin" 15.panta pimas da|as 2.punktu, 21.panta
pimas da}as 17.punktu, pemot vera to, ka nekustamais ipa§uns, kadastra Nr.0500 039 0043,
piedervalstijLatvijasRepublikasFinan§uministrijaspersonaunirnepiecie§ansDaugavpils
pilsetas pa§valdfoas autonomas fukcijas - gadat par savas administrativds teritorijas
labiekatosanu un sanitato tirfbu (ielu, ce|u un laukunu bnvniecfoa, rekonstrue§ana un
uzturesana; ielu, 1aukumu un citu publiskai lietosanai paredzeto teritoriju apgaismo§ana;

parku, skveru un za}o zonu ienkosana un uzture§ana), izpildei, Daugavpils pilsetas domes
lpasuna un majok|u komitejas 22.07.2021. atzinunu, Daugavpils pilsetas domes Finansu
komitejas 22.07.2021. atzinunu, atklati balsojot: PAR - 14 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe,
A.Elksnips,
A.Grzibovskis,
L.Jankovska,
I.Juksinska,
V.Kononovs, N.Kozanova,
M.Lavrenovs, I.Prelatovs, V.Sporine-Hudojana, I.§kinds, M.Truskovskis, A.Vasitievs),
PRET -nav, ATTURAS -nav, Daugavpils dome nolemj:
Ltigt Latvijas Republikas Finan§u ministriju (vienotais registracijas numurs
90000014724) nodot Daugavpils pils5tas pa§valdfoas ipa§uma bez atlidzfoas nekustano
lpa§unu ar kadastra Nr.0500 039 0043, kas sastav no zemes gabala, kadastra apzimejuns
0500 039 0015, 149 m2 platha, un kas ir nepieciesans Daugavpils pils5tas pasvaldfoas
autonomds funkcijas - gadat par savas administrativas teritorijas labiekanosanu un sanitato
tinl)u (ielu, ce|u un laukunu bgivniecfoa, rekonstrue§ana un uzturesana; ielu,
laukumu
un citu
1
. _ __tl__I___
parku,
skveru
un
za}o
zonu
ienkosana
publiskai lieto§anai paredzeto teritorij u apgaismo§ana;
un uzture§ana), izpildei.
Domes priekssedetaj s

A.Elksnips

VAS "Valsts nekustamie Tpasumi"
Talejas iela 1, RTga, LV-1026
Registracijas Nr. 40003294758
Talr. 80002000, vni@vni.lv
www.vni.lv

VALSTS NEKUSTAMIE
lPASUMI

Riga,

25 -08- 2021Uz

Nr. 4/3-2/

Janim Rubinam
Magm}u iela 14A
Daugavpils, LV-5401

ff S 5"' 8

_Nr. _ _ _ __

Par nekustamo ipasumu Daugavpili
(kadastra Nr. 0500 039 0043)

Labdien!
Valsts akciju sabiednoa "Valsts nekustamie Ipasumi" (VNI) informe, ka VNI Ipasumu
izvertesanas komisijas 2021. gada 12. augusta sede tika izskafits jautajums par turpmako ricrbu ar
nekustamo Ipasumu DaugavpilI (kadastra Nr. 0500 039 0043).
l';J"emot vera Daugavpils domes 2021. gada 29. julija lemumu Nr. 488 (prot. Nr. 31, 29 §), ar
kuru ir nolemts lugt Latvijas Republikas Finansu ministriju nodot Daugavpils pilsetas pasvaldrbas
Ipasuma bez atlidzrbas nekustamo Ipasumu ar kadastra Nr. 0500 039 0043, kas sastav no zemes
gabala (kadastra apzimejums 0500 039 0015, 149 m 2 platrba), tika pieQ.emts lemums konceptuali
atbalsfit mineta nekustama Ipasuma nodosanu bez atlidzrbas Daugavpils pilsetas pasvaldrbas
Ipasuma. Pasvaldrbas autonomas funkcijas - gadat par savas administrafivas teritorijas labiekartosanu
un sanitaro finou (ielu, ce!u un laukumu buvniecrba, rekonstruesana un uzturesana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietosanai paredzeto teritoriju apgaismosana; parku, skveru un za!o zonu ien1rnsana un
uzturesana).
SaskaQ.a ar mineto lemumu VNI noteikta kartrba sagatavos un virzis izskafisanai attiecigu
Ministru kabineta rikojuma projektu.

Ar cieQ.u
klientu apkalposanas un atbalsta da!as vaditaja

Ilze Gegere

/

1:~ '

Krisfine Rozk:alne
klientu apkalposanas specialiste
25
.. ,,
80002000

SKENE.TS
M.Sibanova
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