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1 Jāņa Asara iela 3 0100 037 0005 001 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta
atlikts

Izbeigt lietu par Būves faktiskās situācijas 
konstatāciju faktu trūkuma dēļ.
Īpašuma departamentam uzraudzīt sakārtošanas 
darbu norisi.

2 Krāslavas iela 1 0100 040 2009 001 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta
atlikts

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

3 Merķeļa iela 9 0100 005 0027 001 privātīpašums Centra rajons
Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

4
Krišjāņa 

Valdemāra iela 40
0100 020 0052 002 privātīpašums

Vidzemes 
priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

5 Gogoļa iela 16 0100 041 0040 001 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

6 Gaismas iela 58 0100 071 0844 002 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

7 Dārziņu iela 196 0100 125 5133 001 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

8 Līņu iela 11 0100 125 5643 001 privātīpašums
Latgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

0100 093 0224 010
Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

0100 093 0224 011
Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

0100 093 0224 014
Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

10
Ojāra Vācieša iela 

25
0100 055 0175 002 privātīpašums

Zemgales 
priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

11 Žubīšu iela 1 0100 058 0071 001 privātīpašums
Zemgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā B kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

12 Žubīšu iela 2 0100 058 0053 002 privātīpašums
Zemgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

13 Volguntes iela 52B 0100 076 0462 002 privātīpašums
Zemgales 

priekšpilsēta

Klasificēt būvi kā A kategorijas graustu,                   
piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi (3%)

kopīpašums Kurzemes rajons
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