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VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Vaļņu ielā 28, Rīgā
LV-1980
20___.gada ___.______________
Nr.___________________________

Apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājums

Atsavināšanas ierosinātāja: vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums:
____________________________________________________________________

□ - pilsonis □ - pastāvīgais iedzīvotājs □ - ______________________
Personas kods/reģistrācijas Nr.___________________________
Dzīvesvietas/juridiskā adrese: ___________________________________LV-______
Kontaktinformācija (tālr. Nr.,

e-pasta adrese)______________________________________

Lūdzu atsavināt valstij piederošu /piekrītošu zemesgabalu:
Adrese:
Kadastra
numurs:

Domājamās daļas

Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā ierakstītas un atsavināšanas ierosinātāja
īpašumā esošas būves:
Adrese:
Kadastra
numurs:

Domājamās daļas

Kontaktpersona / pilnvarotā persona (lūdzam pasvītrot)
Personas vārds, uzvārds, personas kods:
____________________________________________________________________
Dzīvesvietas adrese: ___________________________________LV-______________
Kontaktinformācija (tālr. Nr., e-pasta adrese)______________________________________
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Zemesgabala nomas līgums noslēgts:

□
□
□

ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”
ar _______________________________________________________________
nav noslēgts

Lūdzam informēt vai līdz šim ir iesniegts ierosinājumu šī zemesgabala
privatizācijai/atsavināšanai kādā no institūcijām.

□

ir ______________________________________________________________
(institūcijas nosaukums)

□

nav

Pielikumā:

□ Zemesgrāmatu apliecības (akta) par būvju īpašuma tiesību nostiprināšanu kopija;
□ būvju tehniskās inventarizācijas lietas (ja tāda ir) kopija;
□ Zemesgabala nomas līguma, ja tas nav noslēgts ar valsts akciju sabiedrību
„Valsts nekustamie īpašumi”, kopija;

□ (tikai kapitālsabiedrībām) izziņa par tās dalībnieku (akcionāru) sastāvu, norādot
dalībnieku daļu (akciju) skaitu un dalībnieku pilsonību;

□ Pilnvarotās personas pilnvaras kopija;
Ja uz zemesgabala ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem
īpašniekiem, tad tiek iesniegts atbilstoši zemāk minētais dokuments:

□ ja visi īpašnieki savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši zemesgrāmatā,notariāli apliecināta vienošanās par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst
zemesgabalu, vai Valsts zemes dienesta atzinums par zemes vienības sadali
domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja
kāds no ēku īpašniekiem atteicies to slēgt;

□ ja tikai viens savas īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā un
iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu, - Valsts zemes dienesta atzinums par zemes
vienības sadali domājamās daļās;

□

ja daži
ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši
zemesgrāmatā, - notariāli apliecināta vienošanās par to, kādās domājamās daļās katrs
īpašnieks iegūst zemesgabalu, paredzot, ka zemesgrāmatā neierakstītajām ēkām tiek
rezervēta tām piekrītoša, proporcionāla zemesgabala domājamā daļa, pamatojoties uz
Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās vai Valsts
zemes dienesta atzinums par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli
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apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja kāds no ēku īpašniekiem, kurš savas
īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā, atteicies to slēgt.

□ ja Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās
daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, par atsavināmo
zemesgabalu ir jau iesniedzis cits patstāvīgo būvju īpašuma īpašnieks – atsavināšanas
ierosinātāja piekrišana iegādāties zemesgabalu atbilstoši jau iesniegtajam Valsts
zemes dienesta atzinumam.

□

_______________________________________________________________________
(papildus dokumenti)

_____________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums/ juridiskas personas pārstāvja amats)

Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesības pieprasīt papildus
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanai.

Esmu informēts(-a), ka atsavināšanas ierosinājuma apstrādes ietvaros VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” (VNĪ) veiks atsavināšanas ierosinājumā norādīto personas datu
apstrādi. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un
2.punktā norādīto papildus informāciju var iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv
izvietotajā “Personas datu aizsardzības politikā”.

_____________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums/ juridiskas personas pārstāvja amats)
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