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Departamenta darbībaspamatdokumenti

 Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums
(RD 18.06.2013. nolikumsNr.367)
NosakaRīgasdomesĪpašumadepartamenta funkcijas,uzdevumus,  
struktūru un darbaorganizāciju.

 Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībasstratēģija
(apstiprināta ar RD 15.01.2013. lēmumuNr.5758)

NosakavienotuRīgaspilsētaspašvaldībasīpašumupārvaldībasmodeliun  Rīgas
domesĪpašumadepartamentukānozarescentralizācijaspamatu.



Departaments ir vadošā iestādešādās  
pašvaldībasnozarēs:

 pašvaldības īpašumupārvaldība*
 pilsētvidi degradējošu būvjupašvaldības  teritorijā

sakārtošana.

*IzņemotRīgas brīvostas teritoriju,pašvaldības dzīvojamofondu,Rīgas pilsētaszaļās teritorijasun  satiksmes
infrastruktūru.



Pašvaldībai piederošo kapitāladaļu
pārvaldība

Ārējo finansējuma un resursupiesaiste  
projekturealizācijai

Apsaimniekošana BūvniecībaTiesiskā  
sakārtošana

Nekustamā īpašumapārvaldīšana

Nozarespolitikas  
veidošana

Nozaresrīcībpolitikas  
veidošana

Vidi degradējošubūvju  
sakārtošana

Dalība citupašvaldības  
nozarespolitikas

veidošanā

Īpašuma uzskaite

Īpašuma departamentafunkcijas

Īpašuma izmantošanasizvērtēšana

Faktiskā valdījumā tiesību sadaleun  
funkcionālāpārraudzība

Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  
atsavināšana un īpašuma iegāde 

pašvaldības  funkcijunodrošināšanai





Departamenta organizatoriskā struktūra unfunkcijas

Direktora  birojs  
Departamentapolitikas  plānošana,iekšējo 
procesuadministrēšana  un koordinēšana, 

departamentadarbības  atbalsts

Administratīvā pārvalde
Pašvaldības īpašuma  uzskaite,

IT sistēmu uzturēšana un  departamenta 
saimnieciskās darbības  atbalsts

Iznomāšanas un piedziņaspārvalde
Departamenta  bilancē esošo nekustamo 

īpašumu iznomāšana un  noslēgto līgumu izpildes
kontroles nodrošināšana

Nekustamā īpašumapārvalde
Pašvaldības īpašuma apzināšanaun

tiesiska sakārtošana. Nekustamāīpašuma  
faktiskā valdījuma un lietojumu tiesiska  

sadale

Īpašuma atsavināšanaspārvalde
Atsavināšanas un privatizācijasprocesa  
nodrošināšana. Nekustamā īpašuma 

iegāde, pašvaldības pirmpirkuma  tiesību 
izskatīšana

Būvniecībaspārvalde
Pašvaldības nekustamā īpašuma

būvprojektēšanas un būvniecības procesa  
nodrošināšana, apsaimniekošana

Būvju sakārtošanaspārvalde
Pilsētvidi degradējošu būvju  

pašvaldības administratīvā teritorijā  
sakārtošanas nodrošināšana

DIREKTORS  
STRUKTŪRVIENĪBAS

Finanšu  plānošanas  pārvalde
Finanšu resursu plānošanaun  vadība

Komercdarbībasnodrošinājuma  
pārvalde

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu  
(akciju)pārvaldīšana



Skaits Platība Mērvienība

Ēkas,būves 7055 gab.

Zemes
vienības

9458 15 821.25 ha

Mežaudzes 438 7 045.19 ha

Pašvaldības nekustamais īpašums



Īpašuma departamenta valdījumā esošie nekustamie  
īpašumi (% no kopējāskaita)

66%
14%

7%
7%

3% 2% 1%
Izglītības, interešu, sporta, kultūras
iestādes
Iznomātie īpašumi

Veselības un labklājības iestādes

Neiznomātie īpašumi

Bezatlīdzības lietošanā

Rīgas domes departamenti un
institūcijas
Drošības iestādes

Kopā:  544 nekustamie īpašumi (ēkas)



Pašvaldības funkciju sarakstos iekļautā zeme 
nozarēm (zemes vienību skaits)

Ielām, ceļiem un laukumiem

Izglītībai, t.sk. interešu izglītībai, 
sportam un kultūrai
Vides nozarei, t.sk. iedzīvotāju atpūtai 
un rekreācijai
"Rail Baltica" trases izbūves atbalstam 
(pieguļošo teritoriju labiekārtošanai)
pašvaldības SIA vai A/S
darbības nodrošinašanai
Rīgas rajonu un priekšpilsētu pārvaldei

Sociālajai palīdzībai un veselības aprūpei

Citām nozarēm

Kopā: skaits:6948

3950

987

784

436

202
168 118 303



Pašvaldības funkcijāmnepieciešamo  
zemesgabalu piederība

16%

84%

Privātpersonu īpašumā Pašvaldībasīpašumā



Iznomāšanas termiņi
Iznomāšanastermiņi Nomasobjekts Institūcija

Līdz 30gadiem
Zeme RD
Ēka + zeme(ja paredzētikapitālieguldījumi) RD

Līdz 12gadiem Ēka +zeme RDID

Līdz 9gadiem
Zeme
Mazdārziņi

Izpilddirekcijas

Līdz 5gadiem Ēkas(telpas) Kapitālsabiedrības

Līdz 5gadiem Ēka +zeme Izpilddirekcijas

Līdz 5gadiem

Zemeneapbūvēta
sarkanajās līnijās un kasparedzēta
funkcijām, bet vēl netiek tām izmantotaar
tiesībām būvēt īslaicīgas lietošanasbūves

RD

Zemeapbūvēta,
kas nav ierakstītazemesgrāmatā

RDID

Zeme neapbūvēta, kas paredzēta
piekļūšanai un papildusteritorijai

RDID

Līdz 3gadiem
Zemeneapbūvēta
pagaidu būvju izvietošanai uz būvniecības  
darbulaiku

RDID



Iznomāšana
Vairāk kā 2 700 spēkā esošu  

nomas līgumu

2 530 zemes  
nomas līgumu

187 telpu  
nomas līgumu

Aptuvenā iznomājamotelpu  
kopējā platība ir
190 000 kv.m.



Nomnieki



Nomas objekti
• Īpašuma departaments iznomā telpas sākot no  

kioskiem ar 2,2 m2 līdz pat vairāk kā 8300 m2LNMM



Bezatlīdzības lietošana

• Īpašuma departaments administrē arī  
nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanas  
līgumus ar sabiedriskā labuma organizācijām,  
šobrīd to skaits ir 38



Rīgas pilsētas pašvaldībāsaņemto  
privatizācijas ierosinājumuskaits

12318
99.98%

2
0.02%

Izskatīti

Apturēta izskatīšana
(tiesvedības par īpašuma
tiesībām)



Šobrīd privatizējamie un atsavināmie
nekustamie īpašumi Privatizācija (kopā): 40

 Apbūvēti zemesgabali 3
 Neapbūvēti zemesgabali 23
 Īpašuma objekti (ēkas) 11
 Starpgabali 3

Atsavināšana (kopā): 474
 Apbūvēti zemesgabali 333
 Neapbūvēti zemesgabali 24
 Īpašuma objekti (ēkas) 44
 Starpgabali 7393%

7%



Pirkuma līgumu kontrole (līgumuskaits)

154

182

Atsavināšanas procesā
Privatizācijas procesā



Nekustamo īpašumu atsavināšana par labu 
pašvaldībai sabiedrības vajadzību nodrošināšanai,
lai pašvaldība varētu realizēt:

Austrumu maģistrālesesošie  
un vēl trūkstošieposmi

 aktuālu pašvaldības projektu īstenošanu, t.sk. drīzumā 
plānoto:

• Austrumu maģistrāles, posmā no Ieriķu ielas līdz 
Vietalvas ielai, izbūvi,

• satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļam Rīga–
Skulte ar pievadceļiem izbūvi,

• veloceļa Imanta–Daugavgrīva izbūvi,
• veloceļa Rumbula–Dārziņi izbūvi,
• Skanstes apkaimes revitalizācijas 1.kārtas būvniecību 

u.c.;
 dalīto īpašuma tiesību likvidēšanu, iegūstot īpašumā 

izglītības u.c. pašvaldības iestāžu lietojumā esošās zemes;
 kopīpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu;
 zemes īpašumu robežu atbilstoši teritorijas plānojumā 

noteiktajām sarkanajām līnijām sakārtošanu.



Nekustamo īpašumu 
atsavināšana pašvaldības 
autonomo funkciju izpildes 
(sabiedrības vajadzībām) 

nodrošināšanai

pērkot

mainot

pieņemot 
dāvinājumā

piemērojot 
piespiedu 

atsavināšanu

pārņemot bez 
atlīdzības no citas 
publiskas personas



Pašvaldībai pieder kapitāla daļas 15 kapitālsabiedrībās, t. sk. 1 publiski privātā un 1 publisku
personu kontrolētā kapitālsabiedrībā. Pašvaldības līdzdarbojas 4 biedrībās un 6nodibinājumos.

Kopējā pašvaldībai piederošo kapitāla daļu uzskaites vērtība pēc pašu kapitāla metodes atbilstoši  
revidētajiem gada pārskatiem uz 2016. gada 31. decembri bija 669 miljoni euro.



Kapitālsabiedrību aktīvu īpatsvars 2016. gada 31. decembrī,
% no kopējiem aktīviem

Kapitālsabiedrību neto apgrozījuma īpatsvars 2016.gadā,
% no kopējā neto apgrozījuma

Kapitālsabiedrību (bez AS «Rīgas siltums») kopējais neto apgrozījums 2016. gadā pārsniedza 350
miljonus euro, kopējā aktīvu vērtība bija 1,21 miljards euro, tajās bija nodarbināti vairāk nekā 10 800
darbinieku un kopējais valsts un pašvaldību budžetos iemaksātais nodokļu un nodevu apmērs
pārsniedza 82 miljonus euro gadā.

RP SIA"Rīgas  
satiksme"  

43.6%

SIA "Rīgasnamu  
pārvaldnieks"  

16.7%

SIA "Rīgasūdens"  
13.1%

Veselības aprūpes  
kapitālsabiedrības  

9.2%

SIA "Rīgasmeži" 
4.2%

SIA "Getliņi EKO" 
4.0%

SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks"  

3.4%

AS "Rīgas  
Centrāltirgus"

2.0%

SIA "Rīgasnami"
1.6%

SIA "Rīgasserviss"  
1.2%

SIA "Rīgas  
Nacionālais

zooloģiskais dārzs"
1.0%

RP SIA"Rīgas  
satiksme"  

29.3%

SIA "Rīgasūdens"  
22.8%SIA "Rīgas

pilsētbūvnieks"  
13.3%

SIA "Rīgasmeži"  
10.7%

SIA "Rīgasnami" 
9.4%

SIA "Rīgasnamu 
pārvaldnieks"  

7.1%

SIA Getliņi EKO" 
2.4%

SIA "Rīgas  
Nacionālais

zooloģiskais dārzs"  
2.3%

Veselībasaprūpes  
kapitālsabiedrības  

1.5%

AS"Rīgas
Centrāltirgus"  

1.1%

SIA "Rīgasserviss"
0.1%



Būvju sakārtošanas efektīvākie instrumenti

• RD un  RDĪD  lēmumi par piespiedusakārtošanu
• Paaugstinātā nodokļa likme - 3%
• Nodokļu atvieglojumi
• Pašvaldības līdzfinasējums kultūras pieminekļu  

saglabāšanai
• www.grausti.riga.lv



RD lēmumi par piespiedusakārtošanu
Paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme -3%

• Kopš 2014. ir pieņemti 90 Rīgas domes lēmumi par
graustu piespiedu sakārtošanu (nojaukšanu).

A kategorijas būves (A kategorijas grausti) 209 objekti
538graustiB kategorijas būves (B kategorijasgrausti) 329 objekti

C kategorijas būves 67 objekti
Kopā: 605objekti



Sakārtoto objektu dinamika
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Nodokļu atvieglojumi

- 25%
- 50%
- 75%

- 90%





www.grausti.riga.lv
Funkcijas:
• Informēt iedzīvotājus par  

Rīgas pilsētā esošajām vidi  
degradējošām būvēm un  
par darbībām ar tām;

• Aicināt iedzīvotājus  
informēt par vidi  
degradējošām būvēm  
Rīgas pilsētas teritorijā.

Kopš izveidošanas brīža 
vietni apmeklēja ~ 300 000 
reižu.



Galvenie uzdevumi būvniecībasprocesa  
nodrošināšanā:

• Nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa  
noteikšana

• Apsaimniekošanas procesa organizēšana
• Investīciju plānošana būvniecībai
• Būvdarbu organizēšana un līguma izpildes  

kontrole



Būvniecības pārvalde:

Departamenta valdījumā esošie, pašvaldības funkcijai izmantotie  
objekti –544 (izglītība, kultūras, sports, veselība, sociālā  
nodrošināšana, drošība).

Lai nodrošinātu vienotu kārtību nekustāmā
apsaimniekošanai un uzturēšanai, Departaments ar

īpašuma
attiecīgo

nozaru departamentiem un iestādēm ir noslēdzis trīspusējos  
līgumus.



Līdz 2017. gadam nozīmīgākie realizētieobjekti
M. Čehova Rīgaskrievu teātris



Kultūras pils«Ziemeļblāzma»



Rīgas 1.slimnīca



Latvijas Nacionālais mākslasmuzejs



Rīgas skolas



Rīgas 84.vidusskolas sporta un aktīvās atpūtaslaukums



2017. gada nozīmīgākieobjekti:  
Centra sporta kvartāls



Kultūras pils «VEF»rekonstrukcija



Mežaparka Lielās estrādesrekonstrukcija

2018 2021



Paldies paruzmanību!


