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RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTA RĪCĪBAS PLĀNA 2019. -2023.GADAM 
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS STRATĒĢIJAS 2018. -2023.GADAM IEVIEŠANAI 

IZPILDE 2019.GADĀ 

1. Lietotie saīsinājumi 

Nr. Saīsinājums Saīsinājuma atšifrējums 
o.k. 

1 2 . 3 
1. DZMPKMPO Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informācijas sistēma 
2. IT Informācijas tehnoloģijas 
3. M Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam mērkis 
4. MVR Meža valsts reģistrs 
5. NEKIP Nekustamo īpašumu informācijas sistēma 
6. NEKIP PNIP Nekustamo īpašumu informācijas sistēmas Pašvaldības nekustamo īpašumu modulis 
7. Pašvaldība Rīgas pilsētas pašvaldība 
8. RDFD Rīgas domes Finanšu departaments 
9. RDIKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
10. RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs 
11. RDLD Rīgas domes Labklājības departaments 
12. RDMYD Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 
13. RDPAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
14. RDID Rīgas domes īpašuma departaments 
15. RDĪDAP Rīgas domes īpašuma departamenta Administratīvā pārvalde 
16. RDĪD BP Rīgas domes Ipašuma departamenta Būvniecības pārvalde 
17. RDID BSP Rīgas domes Ipašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde 
18. RDID 08 Rīgas domes īpašuma departamenta Direktora birojs 
19. RDID FPP Rīgas domes īpašuma departamenta Finanšu plānošanas pārvalde 
20. RDID IPP Rīgas domes īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde 
21. RDID IAP Rīgas domes īpašuma departamenta Ipašuma atsavināšanas pārvalde 
22. RDID KNP Rīgas domes Ipašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde 
23. RDIDNIP Rīgas domes īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde 
24. RPBV Rīgas pilsētas būvvalde 
25. RVS (ERP) Resursu vadības sistēma (Enterprise Resource Planning) 
26. RYS PL Resursu vadības sistēmas pamatlīdzekli (pamatlīdzeklu bloks, pamatlīdzeklu modulis) 
27. SIARM SIA „Rīgas meži" 
28. Stratēģija Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam 
29. u Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam uzdevums 
30. VM Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023 .aadam virsmērkis 
31. VZD NIVKIS Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma 



2. Rīcības plāna izpilde 2019.gadā 

Nr. Pasākums Rezultāts Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš Atbildīgais par Izpilde 2019.gadā 
p.k. vai periods pasākuma izpildi 
1 2 3 4 5 6 7 

VM Nostiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences), tādējādi 
no jauna definējot nozari, tās uzdevumus un mērķus, vadošās iestādes lomu, iesaistīto iestāžu kompetences, kas atbilstu Pašvaldības kopējiem 
stratēziskiem mērkiem un ilztermina attīstības principiem 

1. Pašvaldības īpašumu pārvaldības (1) Veikta izpēte (analīze) par esošo Informācijas 2019 RDĪD direktors, DAĻEJI IZPILDlTS 
un pilsētvides veidošanas Pašvaldības īpašumu pārvaldības un apkopojums RDĪD direktora 
sistēmas ietvara (normatīvais pilsētvides veidošanas sistēmas vietnieki Uzsākta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru 
regulējums, rīcība, kompetences) ietvaru (normatīvais regulējums, (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences). Ņemot vērā izpētāmās informācijas apjomu un analīzes 
optimizēšana rīcība, kompetences) komplicētību, pasākuma izpilde tiks turpināta 2020.gadā. 

(2) Izstrādāti priekšlikumi Izstrādāti priekšlikumi 2019 - 2021 RDID direktors, NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ 
Pašvaldības īpašumu pārvaldības un RDĪD direktora 
pilsētvides veidošanas sistēmas vietnieki Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma izpildes - izpētes izpildes. 
ietvara optimizēšanai (normatīvais 
regulējums, rīcība, kompetences) 
(3) Izdoti jauni/grozīti esošie Izdoti jauni/grozīti 2019 - 2023 RDID direktors, NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS 
normatīvie akti esošie normatīvie akti RDĪD direktora 

vietnieki Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma izpildes - izpētes izpildes. 
M Efektīvs Pašvaldības funkciiu nodrošināiums ar tām nesieciešamo nekustamo īpašumu 
u Pilnveidot Pašvaldības funkciju nodrošinājuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par rīcību ar īpašumu vienotās attīstības plānošanas sistēmas 

ietvaros 
2. Pašvaldības funkciju izpildes (1) Izstrādāti priekšlikumi Samazināts nekustamā 2019 RDID IAP IZPILDITS 

nodrošinājumam nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādes iekšējo īpašuma iegādei 
nekustamā īpašuma iegādes procesu optimizācijai sagatavojamo Izstrādāti priekšlikumi un ieviesti šādi jauninājumi iekšējo procesu optimizācijai: 
procesa efektivizācija dokumentu skaits, to • uz koplietošanas servera izvietotas sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu iegādes 

noformēšanas laiks un lietu mapes (tiek paātrināta dokumentu aprite vizēšanas procesā, samazināts dokumentu skaits un 
paātrināta dokumentu ieskatīšanās reizes zemesgrāmatas nodalījumos), kā arī darba uzdevumu efektīvākai pārvaldīšanai 
aprite ieviesta Microsoft Planner lietojumprogramma; 

• Zemes ierīcības darbu uzsākšanas procedūras optimizācija - iegādājoties nekustamā īpašuma daļu, Rīgas 
pilsētas būvvaldei tiek pieprasīti nosacījumi uzreiz pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas, negaidot 
līguma noslēgšanas brīdi (tādējādi tiek saīsināts zemes ierīcības process); 

• Paplašināts darbību apjoms pilnvarojumam, kas izsniegts Departamentam, slēdzot iegādes darījuma 
līgumus, saņemams no nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiek nodrošināta noslēgtā līguma koroborēšana 
zemesgrāmatā, neiesaistot otru līgumslēdzējpusi, kas pilnvarotāja nāves gadījumā garantē darījuma 
sekmīgu pabeigšanu). 

(2) Izdoti jauni/grozīti esošie 2019 - 2020 NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS 
normatīvie akti 

3. Rīcības modeļa izstrāde valsts (1) Veikts pēdējo gadu darbības 1 izvērtējums 2019-2020 RDID NĪP, iesaistot IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 
pārvaldes funkciju īstenošanai izvērtējums aktuālā normatīvā citus valdītājus 
plānoto nekustamo īpašumu regulējuma un faktiskās situācijas • Šobrīd valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto, neapbūvēto zemesgabalu pagaidu izmantošanu līdz 
atbilstības nodrošināšanai un kontekstā valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai Pašvaldībā regulē Rīgas domes 23.01.2019. ieteikumi 
pagaidu izmantošanai līdz valsts (2) Sagatavots iekšējā normatīvā 1 projekts Nr.2 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes 
pārvaldes funkcijas realizācijas akta projekts iznomāšanas un apbūves piešķiršanas kārtība" (turpmāk - Ieteikumi). 
uzsākšanai • 2019.gadā plānveidīgi tiek turpināta valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto, neapbūvēto 

zemesgabalu faktisko lietotāju, kuriem nav sakārtotas lietošanas tiesības uz konkrēto zemesgabalu, 
apzināšana un izvērtēta iespēja un definēti nosacījumi lietoto zemesgabalu pagaidu izmantošanas 
turpināšanai līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai, attiecīgi sagatavojot dokumentus 
zemes nomas līgumu slēgšanai (piem., iežogoti zemesgabali ielu sarkanajās līnijās, apstādījumu un dabas 

' 
teritorijās) vai atbrīvošanai. 

• Pēc ierosinājuma (iesnieguma) saņemšanas par Pašvaldībai piekrītoša un piederoša valsts pārvaldes 
funkciju īstenošanai plānotā zemesgabala iznomāšanu, iestādē tiek izvērtēta zemesgabalu izmantošanas 
iespēja līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai (tostarp iegūstot informāciju no 
kompetentām iestādēm par zemesgabala pagaidu izmantošanas nosacījumiem), piem., īslaicīgas lietošanas 
inženierbūves - reklāmas objekta izvietošanai, vai īslaicīgas lietošanas būves - preses un impulsa preču 
kioska uzturēšanai vai izvietošanai. Atbilstoši Ieteikumiem tiek sagatavoti dokumenti zemes nomas 
līguma noslēgšanai. 
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• 2020.gadā iespējams (vēl jāvērtē) būs jāizstrādā precizējumi Ieteikumos, kas definētu kritērijus lietderības 
apsvērumu noteikšanai (nereti par nozari atbildīgā iestāde nepiekrīt zemesgabala pagaidu iznomāšanai, 
vienlaicīgi pašai neuzsākot faktiskas darbības zemesgabala plānotajai izmantošanai nozarē). 

4. Nozaru funkcijām nepieciešamo 
nekustamo īpašumu sarakstu 
izvērtēšana 

(1) Vides nozare, satiksmes nozare, 
mājoklis 

3 saraksti 2019 RDID NIP, iesaistot 
nozares un RD 

PAD 

IZPILDĪTS 

(2) Visu nozaru funkcijām 
nepieciešamo nekustamo īpašumu 
sarakstu izvērtēšana prioritārā 
secībā, ievērojot nozaru aktualitātes 

8 saraksti 2020 - 2023 

Vides nozarē izvērtēti un aktualizēti: 
• atkritumu saimniecības teritoriju saraksts (RD 20.06.2019. lēm. Nr.2400); 
• vides nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts Nr.6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un 

dzīvesveida uzlabošanai) (RD 23.01.2019. lēm. Nr.1957); 
• pabeigta visu Pašvaldības kapsētu teritoriju un būvju precizēšana, nekustamā īpašuma reģistrēšana 

zemesgrāmatā un nodošana valdījumā MVD (RD 24.04.2019. lēm.Nr.2203, RD 24.04.2019. lēm. Nr. 2204; 
iesniegti domē lēmuma pieņemšanai DINIP-19-87plp un DINIP-19-81-plp); 

• minētajai darbībai pēc būtības pielīdzināma aktuālā pielikuma sagatavošana mežu un meža zemju Rīgā un 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanai ar SIA „Rīgas 
meži" (RD 30.10.2019. lēm. Nr.2690). 

Satiksmes nozarē izvērtēti un aktualizēti: 
• ielu teritoriju saraksti (ar RD 30.10.2019. lēm. Nr.2455 un 18.12.2019. lēm. Nr.2818 - grozīts RD 14.12.2010. 

lēmums Nr.2376; iesniegti domē lēmuma pieņemšanai DINIP-19-100-plp (15.05.2012. lēmuma Nr.4672 
grozīšanai); 

• Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme" īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu un pašvaldības komercdarbības 
veikšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2702); 

• valsts pārvaldes funkciju veikšanai satiksmes infrastruktūras nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu 
saraksts (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2701). 

Izglītības, jaunatnes un sporta nozarē izvērtēti un aktualizēti: 
• valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas 

pašvaldības nekustamajiem īpašumiem (18.12.2019. lēm.Nr.2817 groza 26.05.2009. lēmumu Nr.5280); 
• nekustamo īpašumu saraksts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu 

nodrošināšanai (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2696 groza 13.12.2011. Lēm.Nr.3977). 
NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

5. Racionālākās 
rīcības ar 
zemesgabalu 
esošajiem 
izvērtēšana 

un efektīvākās (1) Veikta izpēte par zemesgabalu Pilnveidota Pašvaldības 
Pašvaldības apmaiņas fonda uzdevumu un rīcība ar tai piederošo, 

apmaiņas fondā mērķu sasniegšanu atsavināšanai paredzēto 
zemesgabaliem 1-------------------, nekustamo īpašumu 

(2) Izstrādāti priekšlikumi par 
zemesgabalu apmaiņas fondā 
iekļauto īpašumu turpmāko 
lietderīgāko izmantošanu 
(3) Pamatojoties uz izvērtēšanas 
rezultātiem, izdoti jauni/grozīti 
esošie normatīvie akti. 

2019 - 2020 RDĪD ĪAP 
līdzdarbojoties 

RDĪDNĪP 

IZPĪLDITS 

Veikta izpēte par Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā (turpmāk - AF) esošo zemesgabalu optimālāko 
izmantošanu. 
IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Sagatavots priekšlikumu projekts turpmākai rīcībai ar AF esošajiem zemesgabaliem (vēstules projekts Rīgas 
domes Pilsētas īpašuma komitejai). 
IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Sagatavoti priekšlikumi (projekts) grozījumiem iekšējos normatīvajos tiesību aktos: Rīgas domes 19.02.2013. 
iekšējos noteikumos Nr.22 „Kārtība, kādā izvērtējama turpmākā rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo 
mantu un kādā Rīgas pilsētas pašvaldība pēc savas iniciatīvas ierosina nekustamās mantas pārdošanu" un Rīgas 
domes 04.07.2017. iekšējos noteikumos Nr.2 „Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu 
atsavināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā". 

u Pilnveidot nekustamā īpašuma izmantošanas, valdījuma realizācijas un tehniskā stāvokļa uzraudzības (vadības) sistēmu, lēmumu pieņemšanas 
nodrošināšanai 

6. Metodikas izstrāde teritoriju (1) Faktiskās situācijas un normatīvā l izvērtējums 
apsaimniekotāju noteikšanai regulējuma izpēte 

2019 RDID NIP, iesaistot 
izpilddirekcijas, 
SIA RM un RD 

MVD 

DAĻEJĪ IZPILDĪTS 

• Uzsākta faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte. 
• Konstatēts: 

ka pie esošā regulējuma un Pašvaldībā pieejamajām esošajām datu bāzēm nekustamo īpašumu 
apsaimniekotājus patstāvīgi nereti nespēj noteikt Rīgas domes Administratīvā inspekcija un Rīgas 
pašvaldības policija, kuras saņem iedzīvotāju sūdzības par nekoptām teritorijām; 
ka atsevišķām Pašvaldības īpašuma objektu grupām, piemēram, zaļajām zonām, kam nav noteikts 
meža vai parka, vai skvēra statuss, rezerves zemes fonda zemēm, teritorijām ielu sarkanajās līnijās ir 
noteikts t.s. funkcionālais valdītājs (ar iestāžu nolikumiem). Minētās teritorijas pēc savas 
funkcionalitātes parasti atrodas publiskā lietošanā, tādēļ nereti rodas domstarpības apsaimniekotāju 
starpā. 
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• Darbs turpināsies 2020.gadā izstrādājot pilotprojektu konkrētai teritorijai, tā ietvaros apkopojot visu 
potenciālo apsaimniekotāju sniegto informāciju, tostarp kartogrāfiski. 

(2) Divu pilotprojektu izstrāde 
(blīvas apbūves teritorijai un 
perspektīvās infrastruktūras izbūves 
teritorijai) 

2 pilotprojekti 2020 

(3) Noteiktas apsaimniekotāju 
teritoriias 

Līdz 60% no 
apbūvētajām teritoriiām 

2020 - 2023 

(4) Uzsākta interaktīvas sistēmas 
(kartes) izveidošana 

Interaktīvas sistēmas 
(kartes) modelis 

2022 - 2023 

NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

7. Rīgas izpilddirekciju valdījumā 
nodoto nekustamo īpašumu 
izvērtējums 

(1) Valdījumā nodoto nekustamo 
īpašumu saraksta aktualizācija, 
sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām 
precizējot ēku īpašumiem 
piesaistītās zemes vienības ( ~ 80 
objekti) 

l iekšejais tiesību akts 2019 RDID NIP, iesaistot 
izpilddirekcijas 

IZPILDITS 

Izstrādāts iekšējais tiesību akts, izvērtēts nekustamo īpašumu saraksts, apstiprināts ar RD 18.12.2019. lēm. 
Nr.2825 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības 
izpilddirekcijām un RD 18.06.2013. lēmuma Nr.6347 „Par atsevišķu Rīgas pilsētas pašvaldības nedzīvojamā 
fonda īpašuma objektu nodošanu valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām" atzīšanu par spēku 
zaudējušu?". 

(2) Valdījumā nodoto 
dārziņu teritoriju 
aktualizācija un 
nosacījumu izstrāde 

ģimenes 
saraksta 

iznomāšanas 

1 iekšējais tiesību akts 2019 - 2020 NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS 

• Apkopota ģimenes dārziņu teritoriju valdītāju iesniegtā informācija (17.09.2019. vēstule Nr.IZ-19-612- 
dv, 26.09.2019. vēstule Nr.IP-19-601-dv, 03.10.2019. vēstule Nr. IA-19-670-dv), izstrādātas Austrumu 
izpilddirekcijas teritorijā esošo faktisko dārziņu teritoriju skices. 

• Šobrīd līdz Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam spēkā esamībai, rīcību ar ģimenes dārziņu 
teritorijās regulē RD 10.04.2007. lēmums Nr.2255 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekrītošo, 
pašvaldības rīcībā esošo un pašvaldības valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto neapbūvēto 
zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju faktiskajā 
valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību" (teritorijas, to kategorijas, līgumu termiņi un 
nosacījumi), kuram sagatavots un pieņemts grozījums (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2697). 

• Līdz 2020.gada beigām, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi kopsakarā ar Rīgas teritorijas plānojuma 
līdz 2030.gadam paredzēto teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumiem, izstrādājams jauns iekšējais 
normatīvais akts, kas regulēs rīcību esošajās ģimenes dārziņu teritorijās un definēs nosacījumus jaunu 
ģimenes dārziņu iekārtošanai. 

• Izstrādāti un pieņemti RD 27.02.2019. saistošie noteikumi Nr.70 „Par neapbūvēta zemesgabala, kuru 
iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā" (Departamenta 
iznomāšanas un piedziņas pārvalde). 

u 
8. 

Turpināt stiprināt kapacitāti funkciiu nodrošināšanai nepieciešamo Pašvaldības nekustamo īpašumu atiaunošanā un jaunu īpašuma objektu izveidē 
Valsts un ārvalstu finansējuma 
piesaiste projektu realizācijai 

Pašvaldības īstenoti projekti ar 
piesaistītu Eiropas savienības, 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta un citiem ārējiem 
finansēšanas fondiem 

Piesaistīts 
līdzfinansējums 7 
Pašvaldības projektiem 

2019 - 2021 RDĪD BP IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Pasākuma ietvaros tiek realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts: 
1. Nr.8.1.2.0/18/1/008 „Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot 

ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumu ieviešanu", par kuru līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts 
2019 .gada augustā; 

2. Nr.8.1.2.0/19/1/001 „Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide", par kuriem līgums ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts 2019.gada decembrī. 

9. Nekustamā īpašuma ~ 50 objekti/gadā 
būvprojektēšanas, 
rekonstrukcijas, renovācijas, 
restaurācijas un jaunās 
būvniecības projektu realizēšana 

Akti par pieņemšanu - 
nodošanu ekspluatācijā 

2019 - 2023 RDID BP lZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

2019.gada realizēti 60 nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un 
jaunās būvniecības projekti. 

M Racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība 
u Turpināt pilnveidot Pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites sistēmu, kas nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanas procesu 
10. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites 

pilnveidošana 
( 1) Izstrādāti priekšlikumi nomas 
ieņēmumu uzskaitei sadalījumā pa 
nomas veidiem (zeme, nekustamais 
īpašums, noma RD 
struktūrvienībām, publiskām 
personām, noma privātām 
struktūrām - jeb sadalījumā pa 
nomas maksas noteikšanas veidiem) 

„Horizon" sistēmā tiks 
aizpildīti papildus lauki 
izmantojot analītiskās 
uzskaites kodus, kā 
rezultātā tiks 
nodrošinātā ieņēmumu 
veidošanas detalizētā 
uzskaite 

2019-2023 RDID FPP, RDĪD 
IPP 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

2019.gadā sagatavoti priekšlikumi LĪGUMU klasifikācijai, rezultātā tika pilnveidota sistēma Līgumi (ZZ Dats 
RDVIS LĪGUMI darba uzdevums Nr.25 Debitoru līgumi (2.etaps)) un apstiprināta testa vide. Pēc testēšanas 
pozitīviem rezultātiem, klasificēti līgumu dati tiks pārnesti uz HORIZON sistēmu. 
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(2) Pilnveidota esošo investīciju 
projektu analītiskā uzskaite, 
detalizējot pa objektiem ievērojot 
LR normatīvo aktu izmainas 

Kapitālieguldījumu 
strukturētā uzskaite 
excel tabulā 

2019 - 2020 IZPILDITS 

2019.gadā ir izveidota kapitālieguldījumu strukturēta uzskaites excel tabula detalizējot pa objektiem. 

11. Nekustamā īpašuma uzskaites 
kārtošana un uzlabošana 

(1) Sakartota informacija par zemes Katrai Pašvaldības 
vienību saistītajām personām zemes vienībai sistēmā 
(pārvaldītāji, apsaimniekotāji, norādīta saistītā persona 
valdītāji, kā arī lietotāji), izveidojot - lietotājs, 
automatizētus datu apstrādes apsaimniekotājs, 
risinājumus (nepieciešams valdītājs u.c., ieviesta 
finansējuma pieprasījums) un tiek lietota 

automatizēta datu 
apstrāde 

2019 - 2021 RDIDAP 
sadarbībā ar RDĪD 

NĪP 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

(2) Koncepcijas izstrāde 
(nepieciešams finansējuma 
pieprasījums) NEKIP un RVS 
(ERP) integrācijai un risinājumiem 
nekustamā īpašuma pamatlīdzekļu 
uzskaites datu gada pārskata 
inventarizācijas procesā 
automatizētai salīdzināšanai starp 
RVS PL, VZD NĪVKIS, NEKIP 
PNIP, DZMPK MPO, MVR 

Izstrādāts koncepcijas 
dokuments 

2020 - 2023 RDID AP sadarbībā 
ar RDĪD FPP, RD 

FD,RDITC 

Pasākuma realizēšanai 2019.gadā tika pasūtīti automatizēti NEKIP PNIP datu apstrādes darbi, lai, balstoties 
uz VZD NĪVKR datiem, identificētu ar būvēm funkcionāli saistītās zemes vienības un pārnestu uz tām saistītās 
personas no būvēm, kuras atrodas uz šīm zemes vienībām. Automatizētās datu apstrādes un pārnešanas darbi 
tiks pabeigti līdz šī gada beigām. 
Tālāk sekos manuāls darbs - automatizēti pārnesto datu pārbaudīšana un nepieciešamības gadījumā koriģēšana 
un papildināšana. 
Sadarbībā ar RDĪD NĪP un atbilstoši rīcībā esošajiem dokumentiem veiksim arī neapbūvēto zemes vienību 
saistīto personu identificēšanu un to piesaisti zemes vienībām. 
Plānojam zemes vienību saistīto personu sakārtošanu, kur to būs iespējams noteikt pēc dokumentiem, veikt līdz 
2021. gada beigām. 
NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

Pasākuma risināšana notiek Pašvaldības jaunās finanšu un grāmatvedības resursu vadības sistēmas ACTO ERP 
ieviešanas ietvaros. 2019.gada rudenī ir notikušas vairākas darba grupas sanāksmes kopējā darba apjoma 
noteikšanai un funkcionālo prasību ACTO ERP integrācijai ar sistēmu NEKIP definēšanai. 
Koncepcijas izstrādes termiņš ir 2020.gada 31. janvāris. 

Papildus minētajiem pasākumiem Departamentam 2020.gadā būtu jāaktualizē 02.10.2015. rīkojuma Nr.DI-15- 
217-rs „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtību" pielikumi - KPMG izstrādātie 
nekustamā īpašuma pārvaldības procesi, nemot vērā Departamenta struktūras mainu un pašreizējo aktualitāti. 

u Pilnveidot „Atgriezenisko saiti" ar citiem Pašvaldības nekustama īpašuma valdītājiem, lai kontroletu īpašuma izmantošanas atbilstību noteiktajam 
mērkim (t.sk. kapitālsabiedrību lietojumā esošajam īpašumam) 

12. No Rīgas izpilddirekcijām un RD Atskaites veidlapas izstrāde 
MVD kā valdītājiem pieprasāmās 
atskaites veidlapas par nodotā 
nekustamā īpašuma izmantošanu 
sadalījumā pa izmantošanas 
veidiem (piemēram, 
komercdarbībai, bērnu spēļu 
laukumiem, ģimenes dārziņiem, 
atkritumu saimniecībai) izstrāde 

I iekšējais tiesību akts 2020 I ceturksnis RDIDNIP, 
sadarbībā ar Rīgas 

izpilddirekcijām un 
RDMVD 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

13. Ikgadēja Rīgas izpilddirekciju un Rīgas izpilddirekciju un RD MVD ,__RD_I_D_at_z_in_u_m_s 2_0_2_l_I_c_e_tu_r_k_sn_i_s__. 
RD MVD atskaites analīze, sākot ikgadējās atskaites analīze RDĪD atzinums 2022 I ceturksnis 
ar stāvokli uz 31.12.2020. 

RDIDNIP NAV IEST AJIES IZPILDES TERMINŠ 
NAV IESTAJIES IZPILDES TERMINŠ 

RDID atzinums 2023 I ceturksnis NAV IEST AJIES IZPILDES TERMINŠ 
14. Informācijas apkopojums par Pieprasīts un saņemts pārskats no 

komercsabiedrībām lietošanā un komercsabiedrībām 
apsaimniekošanā (izņemot ar 
deleģēšanas līgumu 
apsaimniekošanā) nodotā 
Pašvaldības nekustamā īpašuma 
faktisko izmantošanu, uzrādot 
atsevišķi katru neizmantoto 
nekustamo īpašumu 

Analīze par Pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
faktiskās izmantošanas 
atbilstību piešķirtajam 
mērķim un priekšlikumi 
turpmākai rīcībai par 
neizmantoto nekustamo 
īpašumu 

2020 - 2021 RDIDNIP, 
sadarbībā ar 

komercsabiedrībām 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

u Pēc iespējas īstenot Pašvaldības nekustama 
nepieciešamo īpašumu iegūšanu) 

īpašuma konsolidaciju (tai skaita kopīpašuma un dalīta īpašuma izbeigšanu, funkciju izpildei 

15. Nozaru funkcijām nepieciešamo (1) 50 objekti 
nekustamo īpašumu, kuru sastāvā 
ir būves, sarakstu izvērtēšana 

50 objekti 2019 RDID NIP, RDID 
BP, nozares 

IZPILDITS 

Ir izvērtēti -50 nekustamo īpašumu objekti, kuru sastāvā ir būve, galvenokārt izglītības iestādēm: 
• Veikta izglītības iestādēm piesaistītās teritorijas robežu aktualizācija, veicot zemesgabalu sadali/apvienošanu, 

piesaistot iegādātos zemes gabalus (piemēram sporta laukumu paplašināšanai pie skolas, bērnu dārzu 
teritoriju paplašināšanai); 

• Veikta būvju sastāva aktualizācija, izslēdzot nojauktās izbūves (nojumes, lapenes, šķūņus un tamlīdzīgi); 
• Rezultātē -čū izglītības iestādēm precizēts to lietojumā nodotais nekustamā īpašuma sastāvs (ar pieņemšanas 

nodošanas aktu). 
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(2) Visu objektu izvērtēšana ~ 300 objekti 2020 - 2023 NAV IESTAJIES IZPILDES TERMIŅS 

u Iesaistīties priekšlikumu veidošanā valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādē Pašvaldības interesēm atbilstošas īpašumu, tai skaita kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību, pārvaldības politikas veidošanai, kā arī piedalīties to izstrādē 

16. Pašvaldības interešu pārstāvība 
normatīvo tiesību aktu un to 
grozījumu izstrādē publiskas 
personas mantas atsavināšanas un 
īpašuma sabiedrības vajadzībām 
iegādes procesa ietvaros Latvijas 
Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas 
pašvaldību savienības, atbildīgo 
ministriju darba grupās un 
Saeimas komisijās. 

Ipašuma atsavināšanas un iegādes Netiek noteikts 
procesa efektivizācija 
(vienkāršošana, biokrātiskā sloga 
mazināšana, uzņēmējdarbības vides 
pilnveide) un likuma robu 
aizpildīšana. 

2019 - 2023 RDID !AP lZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju sniegti priekšlikumi (tostarp 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības izveidotajā 
darba grupā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas rīkotajās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmēs, kā 
arī starpinstitūciju sanāksmēs) par: 
• likumprojekta (VSS-18) ,,Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" redakciju (par 

uzņēmējdarbības atbalsta instrumenta izveidošanu); 
• Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS-1023) ,,Grozījumi Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos 

Nr. l 09 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"" (par procesuālo kārtību, lai pašvaldības 
likumā noteiktajos gadījumos varētu iegūt bez maksas valsts nekustamo īpašumu, kuru paredzēts atsavināt, 
ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai); 

• Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS-622) ,,Grozījums Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos 
Nr. t 09 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"" (par de minimis atbalsta noregulējumu); 

• likumprojektu (VSS-209) ,,Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (par personas tiesībām uz atlīdzību, ja tās 
īpašums ir apgrūtināts un tāpēc pilnībā neizmantojams); 

• Zemes pārvaldības likuma normu piemērošanu saistībā ar sarkano līniju noteikšanu turpmākajā plānošanas 
procesā un pašvaldību pienākumu atlīdzināt zaudējumus saistībā ar to īpašumu apgrūtināšanu (Latvijas 
Lielo pilsētu asociācijas rīkotās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmēs); 

• konceptuālā ziņojuma (VSS-1069) projektu „Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā" (starpinstitūciju 
sanāksmēs; jauna tiesību institūta izveidošana, lai atvieglotu iespēju izveidot racionālu saimniecību 
struktūru un zemes gabalu platību, veicinātu lauku infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides 
aizsardzību); 

• sagatavoti priekšlikumi likumprojektam (VSS-521) ,,Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 
nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā" (iesniegti LPS un LLPA). 

u Uzlabot kapitāla daļu pārvaldības procesa efektivitāti, tai skaitā izstradajot un pilnveidojot iekšejos procesus un īstenojot Rīgas domē akceptetos 
priekšlikumus attiecībā uz kapitāla dalu pārvaldību 

17. Nodrošināt padomes izveidi (1) Veikta izpete (analīze) par 
lielajās kapitālsabiedrībās, padomes izveidi (normatīvais 
ievērojot labas korporatīvās regulējums, atbilstība kritērijiem, 
pārvaldības principus1 atlīdzības apmēra noteikšana 

padomes locekļiem, to 
kompetences, atlases procedūra 
u.c.) 

Sagatavots atzinums 
kapitāla daļu turētāja 
pārstāvim 

2019 
(3 

kapitālsabiedrībās) 

RDID KNP IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) 

Veiktās darbības 
• Veikta visu kapitālsabiedrību rādītāju analīze un sagatavots pārskats Rīgas domes priekšsēdētājam, no kura 

izriet, ka, ņemot vērā 2018.gada auditētos datus, padomes obligāti ir veidojamas trīs kapitālsabiedrībās. 
• Ar 09.07.2019. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 8) tika izveidota Rīgas pašvaldības sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme" (turpmāk - RPSIA „Rīgas satiksme") padome un, ņemot vērā 
padomes locekļa amatu kandidātu konkursa rezultātus, tika ievēlēti četri padomes locekļi. Uz piekto 
padomes locekļa amata vietu tika rīkots atkārtots nominēšanas konkurss. Lai nodrošinātu dalībnieku 
sapulces norisi, tika sagatavots Departamenta atzinums, t.sk. ietverot jautājumu par normatīvo regulējumu, 
atbilstību kritērijiem, atlīdzības apmēru. 

• Ņemot vērā RPSIA „Rīgas satiksme" atkārtota padomes locekļa amata kandidātu konkursa rezultātus, 
19.11.2019. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. l 1) tika ievēlēts vēl viens padomes loceklis. 

Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
1 pārskats par kapitālsabiedrību rādītājiem (aktuālie rādītāji analizējami katru gadu). 
1 Departamenta atzinums, attiecībā uz pārējām kapitālsabiedrībām izpilde turpināma 2020.gadā 

Veiktās darbības 
Ņemot vērā, ka 16.06.2019. tika pieņemts likums „Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (stāsies spēkā O 1.01.2020.), kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldībās, pārvaldības institūciju locekļu nominēšanas procesu, paredzot, ka 
Ministru kabinetam ir jāizdod arī pašvaldībām saistoši noteikumi, un padomes izveidi, kā arī ievērojot pieredzi 
RPSIA „Rīgas satiksme" padomes izveides procesā, kas ir resursietilpīgs un ilgstošs process, padomju 
izveidošanas process SIA „Rīgas namu pārvaldnieks" un SIA „Rīgas ūdens" tiks uzsākts 2020.gadā, lai 
nodrošinātu, ka šis process un tā rezultātā izvēlētie kandidāti atbilst jaunajām likuma un vēl šobrīd nepieņemto 
Ministru kabineta noteikumu prasībām. 
Rezultatīvais rādītāis vai izoildes oārcelšanas neoieciešamība 

1 Skat. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta ieteikumus profesionālas padomes izveidei, pieejami: http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2016/07/BICG-Recommendations-on-Nomination-Process-of-Supervisory-Board-Members-in-Latvian-SOEs.pdf 

6 



Attiecībā uz 2 kapitālsabiedrībām izpilde pārceļama uz 2020.gadu atbilstoši likuma „Grozījumi Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" pārejas noteikumos teiktajiem termiņiem. 

Veiktās darbības 
Pasākuma ietvaros RDĪD KNP sniedza atzinumu par Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās 
kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" un Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas 
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši 
kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo 
apmēru"'"', kas tika nosūtīts Pārresoru koordinācijas centram, kā arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijai. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Sagatavoti 2 atzinumi. 

(2) Nodrošināts padomes locekļu Konkursa komisijas 
nominēšanas konkursa komisijas sēžu skaits 
darbs 

2019 RDID KNP IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 
sadarbībā ar 

konkursa komisiju Veiktās darbības 
Ir nodrošināts RP SIA „Rīgas satiksme" padomes locekļu divu nominēšanas konkursa komisiju darbs, t.sk. 
dalība nominēšanas konkursa komisijas sastāvā. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Nodrošināta 19 ( 11, 7 un 1) sēžu norise. 
Attiecībā uz pārējām kapitālsabiedrībām izpilde turpināma 2020.gadā. 

18. Izteikt priekšlikumus 
daļu pārvaldības 
uzlabošanai 

kapitāla (1) Izdoti jauni/grozīti esošie 
procesa iekšējie normatīvie akti attiecībā uz 

kapitāla daļu pārvaldību 

Izdoti jauni/grozīti 
esošie iekšējie 
normatīvie akti 

(2) Izstrādāt vadlīnijas atsevišķu Izstrādāti 2 iekšējie 
jautājumu sagatavošanai procesi 
izskatīšanai dalībnieku vai 
akcionāru sapulcē 

2019 RDID KNP IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Veiktās darbības 
• Tika sagatavoti un virzīti izskatīšanai grozījumi Rīgas domes 18.12.2018. lēmumā Nr. 1785 „Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietniekam un Rīgas domes 03.12.2014. lēmuma Nr.1928 atzīšanu par spēku zaudējušu", 
jauns Rīgas domes lēmums „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas 
tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas domes 18.12.2018. lēmuma Nr.1785 
atzīšanu par spēku zaudējušu" un grozījumi Rīgas domes 20.08.2019. lēmumā Nr.2477. 

• Grozījumi citos iekšējos normatīvajos aktos/jaunu normatīvo aktu izstrāde un virzība saistībā ar kapitāla 
daļu pārvaldību tiks uzsākta 2019 .gada nogalē un turpināta 2020.gadā, jo O 1.01.2020. stāsies spēkā likums 
„Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā", kas būtiski ietekmēs 
šo dokumentu saturu un formu. 

Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Izdots jauns (1), grozīts(!) un sagatavoti grozījumi (1) Rīgas domes lēmumā. 
Izpilde turpināma 2020.gadā. 
DAĻEJI IZPILDITS 

Veiktās darbības 
Ir sagatavots RDĪD KNP vadlīniju projekts kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces kompetencē 
esošo jautājumu sagatavošanai izskatīšanai dalībnieku vai akcionāru sapulcē. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Izstrādāts 1 process. 

Veiktās darbības 
Kapitālsabiedrību budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles vadlīnijas ir 
izstrādes procesā. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Izpilde turpināma 2020.gadā. 

u Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās oārvērtēšanu 
19. Nodrošināt Pašvaldības tiešās (1) Izstrādāts Pašvaldības tiešās 

līdzdalības kapitālsabiedrībās līdzdalības kapitālsabiedrībās 
pārvērtēšanu atbilstoši Publiskas pārvērtēšanas laika grafiks, paredzot 
personas kapitāla daļu un konsultēšanos ar Konkurences 
kapitālsabiedrību pārvaldības padomi un komersantus 
likumam pārstāvošajām organizācijām un 

nepieciešamības gadījumā 
ārpakalpojuma sniedzēja piesaisti 
izvērtējuma (tai skaitā ekonomiskā) 
sagatavošanai 

Izstrādāts laika grafiks, 
sagatavoti vēstuļu 
projekti un/vai 
iepirkuma 
dokumentācija 

2019 - 2020 RDĪD KNP 
sadarbībā ar 

kapitālsabiedrībām 
un nozaru 

departamentiem 

DAĻEJI IZPILDITS 

Veiktās darbības 
Ir sagatavots un pieņemts Rīgas domes 28.08.2019. lēmums Nr. 2556 „Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu 
veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās", kas paredz ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu 13 Rīgas 
pašvaldības kapitālsabiedrībās, tai skaitā izvērtējuma 2.posmā veikt Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās 
atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējumu (analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību 
katram no kapitālsabiedrības darbības veidiem, ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu, nosakot, 
vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz 
brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot 
iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus). · 
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Rīgas domes lēmumā noteikts izvērtējuma ziņojuma iesniegšanas kapitāla dalu turētāja pārstāvim termiņš - ne 
vēlāk kā līdz O 1.05.2020. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Sagatavots un pieņemts I Rīgas domes lēmums. 
Ņemot vērā kapitāla daļu turētāja maiņu, kā arī plānoto kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības padomes 
izveidi, laika grafiks tiks izstrādāts 2020.gada februārī/martā, vēstuļu projekti sagatavoti 2020.gada martā/aprīlī. 

Veiktās darbības 
Ar dalībnieku sapulču lēmumiem 13 kapitālsabiedrību valdēm uzdots nekavējoties atbilstoši publiskos 
iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām organizēt procedūru ārēja neatkarīga izvērtējuma veicēja 
atlasei. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Sagatavoti 13 Departamenta atzinumi. 

(2) Sagatavots Pašvaldības tiešās 
līdzdalības kapitālsabiedrībās 
izvērtējums 

Sagatavots Rīgas 
domes lēmuma un 
izvērtējuma projekts un 
Rīgas domes saistošo 
noteikumu projekts 

2020 NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

20. Nodrošināt Pašvaldības 
līdzdalību kapitālsabiedrībās 
atbilstoši 2020. gadā Rīgas domes 
apstiprinātajam Pašvaldības tiešās 
līdzdalības kapitālsabiedrībās 
izvērtējumam 

īstenoti pasākumi atbilstoši 
Pašvaldības tiešās līdzdalības 
kapitālsabiedrībās izvērtējumā 
noteiktajam, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot 
kapitālsabiedrību reorganizācijas 
vai likvidācijas procesus u. c. 
nepieciešamo darbību veikšanu 

Sagatavots Rīgas 
domes lēmuma projekts 

2020 - 2023 RDIDKNP 
sadarbībā ar 

kapitālsabiedrībām 
un nozaru 

departamentiem 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

u Veicināt Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu pieejamību sabiedrībai, atbalstot telpu pieejamību uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšanai, 
tai skaitā pagaidu lietošanai 

21. Pašvaldībai piederošo nekustamo (1) Objekta piemērotības analīze un 
īpašumu pārveidošana, f-=aLp:s:..:a.:..:.im.:..:..:..:.n'-ie'--k-'o-'š_an_a_s_m_o_d~el,_a_i_zv_e_i_d_e_-t-----:-:--------,----- :-:-------,- ::-1 
pārvaldības un izmantošanas (2) Darbības uzsākšana un Realizēts modelis (2 
modeļa izstrāde optimizācija, normatīvā regulējuma objekti) 

izstrāde (ia būs nepieciešams) 

2 objekti 2019 - 2023 RDID BP, RDID 
NĪP, RD IKSD, RD 

LD 

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ 

Pasākums īstenots I objektā - Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kur esošās skolas telpas plānots iznomāt daļēji 
privātā izglītības procesa nodrošināšanai, kā arī paplašināt esošās ēkas izmantošanas funkcijas. 

22. Izvērtēt nomas maksas 
pārskatīšanas pamatotību 
nekustamā īpašuma nomas 
līgumos, ņemot vērā patēriņa 
cenu indeksu valstī, un saistībā ar 
izmaiņām publiskas personas 
mantas iznomāšanas normatīvajā 
regulējumā 

( 1) Veikta izpēte un analīze par 
nekustamā īpašuma nomas līgumu 
nosacījumiem, kas attiecas uz nomas 
maksas pārskatīšanas iespējām 

Izvertešanai atlasi to 
līgumu skaits atbilstoši 
izvēlētajiem kritērijiem 
- 714 

2019 RDID IPP IZPILDITS 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 
99.1.punkts paredz iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja Centrālās statistikas 
pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņu dienu pārsniedz 10 
procentus. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas 
pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem. 

Veiktās darbības 
Izpētei un analīzei atlasīti visi 2018.gada beigās spēkā esošie Pašvaldības īpašumu nomas līgumi, kuri noslēgti 
līdz 2011.gada beigām. 
Nomas maksas pārskatīšana sakarā ar patēriņa cenu pieaugumu valstī vairāk kā par 10%, kurus sasniedzot, 
nomas maksa jāgroza, pirmsšķietami attiecināma uz līgumiem, kas noslēgti ne vēlāk kā 2011.gadā. (Pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem inflācijas koeficients 2018.gadā sasniedza I 0% pret 2011.gadu.) 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Atlasīto līgumu skaits - 714. 

(2) Izstrādāti priekšlikumi nomas 
maksas pārskatīšanai nekustamā 
īpašuma nomas līgumos, kas 
noslēgti līdz 2011.gadam 

Sagatavoto dokumentu 
- vienošanos un 
paziņojumu - skaits 

2019 - 2023 IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Veiktās darbības 
No kopējā atlasīto līgumu skaita ir izskatīti un izslēgti līdz 2011.gada beigām noslēgtie zemes nomas un citi ar 
zemes lietošanu saistītie līgumi, jo tiem nomas maksa tiek pārskatīta ik gadu atkarībā no kadastrālo vērtību 
izmaiņām. 
Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība 
Atlasīti 47 īpašuma nomas līgumi, kuriem jāizvērtē iespējas grozīt nomas maksu atbilstoši spēkā esošajiem 
līgumiem un normatīvajiem aktiem. 
No minētajiem 47 īpašuma nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 31.12.2011., 2019.gada beigās 2 līgumi ir 
zaudējuši spēku; nomas maksas pārskatīšanas nosacījumi grozīti 19 līgumos. 
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9 nomas līgumiem ar beigu termiņu 2020.gadā, ja tie tiks pagarināti, nomas maksa nosakāma atbilstoši 
neatkarīga eksperta noteiktajai nekustamā īpašuma tirgus nomas maksai; 1 objektam nomas maksa atbilstoši 
līguma nosacījumiem pārskatāma 2023.gadā. 
Atlikušajiem 16 līgumiem nomas maksas aprēķināšanas nosacījumi tiks izvērtēti līdz 2020.gada beigām, un 
nepieciešamības gadījumā tiks veikti grozījumi līgumos līdz 2023.gada beigām. 

M Sakārtota mm kvalitatīva pilsētvide 
u Noteikt prioritātes pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas ir par pamatu dažādu Pašvaldības pasākumu un atbalsta instrumentu veidošanai 

privātīpašumā esošu teritoriju un īpašumu sakārtošanai, vides risku mazināšanai un degradācijas novēršanai 
23. Pilsētvides attīstību un (1) Veikta izpēte par teritoriju ar 2019.gads: izstrādāts 2019 - 2020 RDID BSP, RDID 2019.GADA IZPILDE NAV IESPEJAMA 

sakārtošanu kavējošo faktoru un izteikti zemāku vides kvalitāti, pētījuma uzdevums un BP 
prioritāšu noteikšana ieskaitot graustus veidošanās pieprasīts finansējums Ņemot vērā, ka pasākuma izpilde ir tiešā veidā atkarīga no citu dokumentu izstrādes un pieņemšanas - jaunās 

iemesliem un to sakārtošanu un līguma noslēgšanai Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas un jauno Ministru Kabineta noteikumu, 
attīstību kavējošiem faktoriem· 2020.gads: noslēgts kuri top saistībā ar Zemes pārvaldīšanas likumu un kuriem ir tieša ietekme uz šo jautājumu - kā arī pieņemtajos 
( 1.1) pētījuma uzdevuma izstrāde līgums un veikts dokumentos noteiktā satura, uz šo brīdi nav iespējams nodefinēt pētījuma uzdevumus. 
( 1.2) pētījuma veikšana pētījums Pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem atbilstoši iepriekš minēto 

dokumentu plānotajam pieņemšanas terminam. 
(2) Ir veikta dažādu interešu grupu Tikšanās ar apkaimēm 2020 RDID BSP, RDID NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 
viedokļa noskaidrošana un to izpēte BP 
saistībā ar l .punktā minēto 
(3) Balstoties uz Rīgas pilsētas Informatīvais ziņojums 2021 - 2022 RDID BSP, RDID NAV IESTAJIES IZPILDES TERMIŅŠ 
attīstības stratēģijā noteiktām BP, RDĪD 08 
prioritātēm un rīcības virzieniem, kā 
arī veiktās izpētes rezultātiem 
apstiprinātas prioritātes pilsētvides 
un dzīves kvalitātes uzlabošanas 
pasākumiem, ko savas kompetences 
ietvaros veic RDĪD 

V Pilnveidot un attīstīt Pašvaldības atbalsta instrumentus, tostarp pašvaldības līdzfinansējumu, un sadarbības modeļus privātīpašuma piesaistīšanai 
Pašvaldības mērķu sasniegšanā un sabiedrības vajadzību apmierināšanā, kas: 
- veicinātu nekustamo īpašumu sakārtošanu, neizmantotu īpašumu un teritoriju atkal izmantošanu (revitalizācija), pilsētvides kvalitātes 

uzlabošanu 
- īstenotu pasākumus vidi degradējošu objektu Pašvaldības teritorijā samazināšanai 
- veicinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (līdzfinansēiuma orozrammas paplašināšana 

24. Balstoties uz noteiktām (1) Ir izstradats instrumenta modelis, Izstradats ekonomiskais 2021 RDID BSP, RDĪD NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 
pilsētvides kvalitātes uzlabošanas noteiktas iesaistītas personas, kā arī pamatojums BP 
prioritātēm un citu valstu pieredzi tā realizēšanas tiesiskais ietvars Izstrādāts modeļa 
izstrādāti jauni Pašvaldības juridiskais ietvars, 
līdzfinansējuma instrumenti nepieciešamā 

dokumentācija 
(2) Veikta prototipēšana - Realizēts pirmais 2022 NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 
praktiskais izmēģinājums projekts un izvērtēti tā 

rezultāti 
Nepieciešamības 
gadījumā veiktas 
korekcijas izstrādātā 
procesā 

(3) Izstrādāti un pieņemti Ir pieņemts normatīvais 2023 NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 
Pašvaldības normatīvie akti akts, ar kuru process 
instrumenta ieviešanai ieviests pastāvīgai 

pielietošanai 
u Nodrošināt pastāvīgu sabiedrībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izvērtēšanu, lai radītu cilvēkiem draudzīgu un pieejamu pilsētvidi un 

infrastruktūru 
25. Izveidot infrastruktūras Izveidota vienota interneta vietne 2020.gads: defineti 2020 - 2023 RDID BSP, RDID NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

izvērtēšanas mehānismu, kurš objektiem, kuri ir klasificēti kā projekta mērķi un BP 
ļautu sasaistīt Pašvaldības pilsētvidi degradējošie nekustamā izveidota projekta vīzija 
plānošanas dokumentos noteikto īpašuma nodokļa uzskaites 2021.gads: pieprasīts 
mērķu sasniegšanu ar pilsētvides vajadzībām, un objektiem, kuri ir finansējums 
izmaiņām un sabiedrības viedokli sakārtoti ar Pašvaldības 2022.gads: noslēgts 
par to līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā līgums par projekta 

būvmantojuma saglabāšanai. ieviešanu 
2023.gads: projekta 
ieviešanas process 
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26. Līdzdalība valsts 
projektu realizācijā 

nozīmes Dalība Rail Baltie projekta izstrādē 
un realizācijā 

Izpildītās 
nepieciešamās darbības 
ar Pašvaldības zemes 
vienībām Rail Baltie 
trasējumā un 
saskarsmes zonā 

2019 - 2023 RDID NĪP, RDID 
BP, RD PAD, RP 

BV 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

• Regulāra darbība publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica" trases teritorijas lokālplānojuma kā 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pašvaldības speciālistu darba grupā (darbība aktualizēta ar Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamenta 19.09.2019 rīkojumu Nr.DA-19-69-rs). 

• Regulāra sadarbība ar projekta izstrādātājiem SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas" un AS "RB Rail" saistībā ar 
dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta teritorijā Rīgā esošo zemes gabalu īpašuma tiesībām: 
- kadastra datu aktualizācija, zemes vienību robežu precizēšana (tostarp 24.01.2019. vēstule Nr.DI-19- 

97-nd, 19.03.2019. vēstule Nr.Dl-19-301-nd); 
- informācijas apkopošana un sniegšana par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību valstij 

(tostarp 27.02.2019. vēstule Nr.DI-19-213-nd, 03.052019. vēstule Nr.DI-19-540-nd); 
- Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošana īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes 

ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanai dzelzceļa līnijas „Rail Baltica" būvniecības 
uzsākšanai (RD 25.09.2019. lēmums Nr. 2611); 

- personālservitūtu nodibināšana uz Pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem par labu Satiksmes 
ministrijai (RD 25.09.2019. lēmumi Nr. 2620 un Nr.2621); 

- pilnvarojumu sniegšana nepieciešamo zemesgabalu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un īpašumtiesību 
nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā (16.09.2019. pilnvara RD- 
19-118-pv). 

u Pašvaldības īpašumā esošu ēku, būvju un teritoriju pastāvīga izvērtēšana, lai noteiktu iespējas tās pielāgot sabiedriskai izmantošanai 
27. Izstrādāt nekustamo īpašumu (1) Izstrādāti priekšlikumi Pilnveidota nekustamo 2020 - 2023 RDID ĪAP, RDID 

izvērtēšanas kārtību sabiedriskai izvērtēšanas procesa organizēšanai īpašumu izvērtēšanas NĪP, RDID BP, 
izmantošanai, optimāli to (2) Izdoti jauni/grozīti esošie kārtība Pašvaldībā sadarbībā ar RD 
iekļaujot esošajā turpmākās normatīvie akti atbildīgajām 
rīcības ar pašvaldības nekustamo struktūrvienībām 
mantu izvērtēšanas procesā 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

u Izvērtēt Pašvaldības aktivitātes un tiesisko regulējumu pilsētvidi degradējošu un bīstamu nekustamo īpašumu piespiedu sakārtošanā, kā arī to 
klasificēšanā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem un definēt pasākumus, kas ir veicami, lai visu pastāvošo piespiedu līdzekļu kompleksā 
izmantošanā pēc iespējas īsākā laika periodā un ar mazākiem resursiem panāktu pilsētvides degradācijas vai bīstamības novēršanu 

28. Sagatavot un virzīt uz (1) Iesaistīto iestāžu sniegto 1 iekšējo noteikumu 2019 RDID BSP 
apstiprināšanu Rīgas domē jaunu viedokļu izvērtēšana un noteikumu projekts 
Rīgas domes iekšējo noteikumu, projekta precizēšana 
kas pilnībā aizstās Rīgas domes (2) Precizētā projekta saskaņošana 
20.03.2012. iekšējos noteikumus ar iesaistītām iestādēm 
Nr.15 „Kārtība, kādā (3) Saskaņotā projekta virzīšana 
sakārtojamas vai nojaucamas vidi izskatīšanai Rīgas domē 
degradējošas, sabrukušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas ēkas 
(būves) Rīgā", projektu (turpmāk 
- Noteikumi) 

DAĻEJI IZPILDITS 

Pasākuma izpilde ir procesā - Rīgas domes iekšējo noteikumu, kas pilnībā aizstās Rīgas domes 20.03.2012. 
iekšējos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sabrukušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā", projekta (turpmāk - Noteikumi), izstrādes procesa gaitā tika 
organizētas gan vairākas darba sanāksmes, gan arī elektroniska Noteikumu atsevišķu sadaļu saskaņošana, kuru 
ietvaros RDĪD BSP tika saņemti Pašvaldības iestāžu viedokļi, tostarp priekšlikumi jauna regulējuma ietveršanai 
Noteikumos, kas būtiski atšķiras no RDĪD BSP izstrādātajiem priekšlikumiem, kā rezultātā vēl joprojām nav 
panākta vienošanās par būtiskiem procesa posmiem. Ņemot vērā to, ka turpinās aktīvas diskusijas par RDĪD 
BSP piedāvāto veicamo pienākumu optimizācijas priekšlikumiem, kā arī par RDĪD BSP precizētajiem 
atsevišķajiem procesa posmiem vēl būs jāpanāk rakstveida vienošanās ar attiecīgajām iesaistītajām Pašvaldības 
iestādēm, nepieciešamības gadījumā atkārtoti organizējot darba grupas sanāksmes un atkārtotu elektronisko 
saskanošanu, RDĪD BSP lūdz pagarināt pasākuma izpildes terminu līdz 31.12.2020. 

29. Izstrādāt un apstiprināt RDĪD 
iekšējos noteikumus „Rīgas 
domes Vidi degradējošu būvju 
komisijas darbības, kas saistīta ar 
lēmumu pieņemšanu nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas 
vajadzībām, nodrošināšanas 
kārtība" 

Tā kā šo noteikumu redakcija ir 
atkarīga no Noteikumu redakcijas, 
gala redakcijā tie tiks apstiprināti 
pēc Noteikumu apstiprināšanas 
Rīgas domē 

1 iekšējie noteikumi 2019 RDID BSP IZPILDITS 

Rīgas domes Īpašuma departamenta 20.11.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-7-nts „Rīgas domes Vidi 
degradējošu būvju komisijas darba, kas saistīts ar lēmumu pieņemšanu nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas vajadzībām, nodrošināšanas kārtība" 

30. Izstrādāt un apstiprināt RDĪD 
iekšējos noteikumus „Lēmuma 
par pienākuma noteikšanu 
sakārtot, konservēt vai nojaukt 
būvi sagatavošanas, izpildes 
kontroles un piespiedu izpildes 
kārtība" 

Tā kā šo noteikumu redakcija ir 
atkarīga no Noteikumu redakcijas, 
gala redakcijā tie tiks apstiprināti 
pēc Noteikumu apstiprināšanas 
Rīgas domē 

1 iekšējie noteikumi 2019 RDID BSP IZPILDĪTS 

Rīgas domes Īpašuma departamenta 06.11.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-5-nts „Lēmuma par pienākuma 
noteikšanu sakārtot, konservēt vai nojaukt būvi sagatavošanas, izpildes kontroles un piespiedu izpildes kārtība" 

31. Izstrādāt un apstiprināt RDID Izstrādāti un apstiprināti RDID 
noteikumus iekšējie noteikumi līdzfinansējuma 

programmas programmas administrēšanai, 
iekšējos 
līdzfinansējuma 

1 iekšējie noteikumi 2019 RDID BSP IZPILDITS 
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administrēšanai, paredzot kārtību, 
kādā RDĪD organizē konkursus, 
kā arī kārtību, kādā tiek 
administrēti noslēgtie projektu 
ieviešanas līgumi 

paredzot kārtību, kada RDID 
organizē konkursus, kā arī kārtību, 
kādā tiek administrēti noslēgtie 
projektu ieviešanas līgumi 

Rīgas domes īpašuma departamenta 03.10.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-4-nts „Konkursu „Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai" norises un līgumu par līdzfinansētā 
projekta administrēšanas kārtība" 

M Atvērta un iesaistoša nārvaldība 
u Izveidot pastāvīgu dialoga platformu starp Pašvaldību un sabiednbu, kas tiktu pielietota, lai apspriestu paredzetos lēmumus, noskaidrotu dažādu 

sabiedrības grupu, tajā skaitā nevalstisko organizāciju viedokli, intereses un vajadzības, lai to ņemtu vērā pie nekustamā īpašuma objektu 
renovācijas vai jaunu objektu izveides, tai skaitā noteiktajos gadījumos sabiedrības viedokļa par Pašvaldības īpašuma attīstības projektiem 
noskaidrošanai organizēšanai 

32. Pašvaldības realizēto atbalsta 
instrumentu realizācijas ietvaros 
ieviesti pieredzes un viedokļu 
apmaiņas pasākumi 

Reizi gadā tiek rīkots pieredzes un 
viedokļu apmaiņas pasākums 
līdzfinansējuma programmas 
ietvaros 

Novadīts seminārs 
vienu reizi gadā 

2019 - 2023 RDID BSP, RDID 
BP 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

17.10.2019. no plkst.12:00 līdz plkst.15:00 VEF kultūras pilī tika novadīts Pašvaldības programmas 
„Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai" 2020.gada konkursam veltīts seminārs 
(Departamenta 0 1.10.2019. rīkojums Nr.DI-19-294-rs „Par informatīvo semināru pašvaldības programmas 
"Pašvaldības līdzfinansēiums kultūrvēsturiskā būvmantoiuma sazlabāšanai 2020.gadā" ietvaros"). 

33. Pašvaldības un iedzīvotāju 
komunikācijas kanāla 
izveidošana pilsētvides 
uzlabošanas un Pašvaldības 
atbalsta pasākumu apspriešanai 

(1) Izveidots komunikacijas kanāls 
ar pilsētas apkaimju pārstāvjiem, 
kura ietvaros Pašvaldība iegūst 
informāciju par pilsētvides 
veidošanas un attīstības problēmām 
un vajadzībām, kā arī noskaidro 
viedokli par veidojamiem jauniem 
Pašvaldības pasākumiem pilsētvides 
un dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Veicot tikšanas ar 
apkaimēm, paralēli ar 
aktuālo jautājumu 
apspriešanu, ir definēts 
savstarpēji ērts un 
efektīvas pastāvīgas 
sadarbības ietvars (nav 
obligāti to nostiprināt 
dokumentāli) 
Piemēram, balstoties uz 
tām aktivitātēm, kurās 
piedalās RDĪD 
pilsētvides kvalitātes 
uzlabošanai, apkaimes 
ir klasificētas pēc katrai 
aktuāliem jautājumiem, 
lai to apspriešanā 
iesaistītu tieši šīs 
apkaimes 

(2) Pēc nepieciešamības tiek 
veidotas tematiskas darba grupas, 
kurās tiek aicināti dažādu interešu 
grupu pārstāvji konstatēto problēmu 
apspriešanai, esošo Pašvaldības 
veikto pasākumu izvērtēšanai un 
jaunu pasākumu apspriešanai 

Vēstule; 
VDBK lēmums; 
Darba grupas rezultāts 

2020 - 2023 RDID BSP, RDID 
BP 

NAV IESTAJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

34. Eiropas politikas pašvaldību jomā 
un citu Eiropas pilsētu pieredzes 
izpēte ar mērķi uzlabot esošus un 
veidot jaunus atbalsta pasākumus 

( 1) īstenots Eiropas Reģionalas 
attīstības fonda URBACT III 
finansētais projekts „URBACT III 
programmas projekta „Alternatīvās 
būvju atdzīvināšanas vienības 
(AL T/BAU)" otrā fāze" (PVS ID 
3961) 

lzstrādats un ieviests 
Pašvaldības labās 
prakses pārneses plāns 
no Kemnicas pilsētas 
(plāns+ l pilotprojekts) 

2019 - 2020 RDIDDB, 
līdzdarbojoties 
citām RDĪD 

struktūrvienībām 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētā projekta „URBACT III programmas projekta 
„Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (AL T/BAU)" otrā fāze" (PVS ID 3961) ietvaros 2019. gadā ir 
izstrādāts Pašvaldības labās prakses pārneses plāns, ko plānots ieviest 2020.gadā. 

(2) Pastāvīgi tiek pētīta Eiropas 
politika pašvaldību jomā un citu 
Eiropas pilsētu pašvaldību pieredze 
konstatēto problēmu un uzdevumu 
risināšanai un jaunu pasākumu 
plānošanai 

Pēc nepieciešamības, ja 
šāda nepieciešamība 
tiek identificēta. 

2020 - 2023 RDID BSP, RDID 
BP 

NAV IESTAJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

u Pārskatīt un mērķtiecīgi veidot iestāžu lomas efektīvakai Pašvaldības komunikacijai ar sabiedrību, skaidrojot iestažu darbības kompetences 
robežas, tās iespējas nodrošināt Pašvaldības noteikto mērku sasniegšanu, svarīgākos procesus, kā arī skaidrojot lēmumu pienemšanas mērkus 

35. Publiskās ārtelpas (labiekārtotās Pilnveidotas publiskas artelpas Nozīmīgu pilsetas 2019 - 2021 RDID BP 
teritorijas) funkciju pilnveidošana (labiekārtotās teritorijas) publisko skvēru 

sakārtošana ( ~ 2 
objekti) 

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ 

Pasākuma ietvaros plānotais projekts „Dailes teātra skvēra, Brīvības ielā 75 atjaunošana" un projekts 
„Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošana" tiek pārcelti izpildei 2020.gadā, sakarā ar grozījumiem atbilstošajos 
Ministru kabineta noteikumos par oroiektu iesniegumu atlases kritēriiiem. 
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u Pilnveidot sadarbības procesu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem graustu aozinašana un sakartošanā 
36. Veikt sistēmisku degradējošu 

objektu un teritoriju rašanās 
iemeslu izpēti un faktoriem, kas 
kavē degradācijas mazināšanos 
un objektu sakārtošanu 

(1) Ir definēti vidi degradējošu 
objektu un teritoriju rašanās iemesli, 
kā arī degradācijas novēršanu 
kavējošie faktori 

2020: izstrādāts darba 
uzdevums pētījumam 
un pieprasīti līdzekļi no 
budžeta 
2021: noslēgts līgums 
un veiks pētījums, kura 
rezultātā saņemts 
ziņojums ar kavējošu 
faktoru izskaitīiumu 

(2) Veikti grozījumi normatīvos 
aktos un Pašvaldības politikā, ar 
mērķi novērst degradēto teritoriju 
kavējošus faktorus, kā arī veicināt 
vidi degradējošu objektu īpašniekus 
tos sakārtot 

2022: balstoties uz 
pētījuma rezultātiem 
izvērtēta Pašvaldības 
politika un normatīvie 
akti un sagatavoti 
priekšlikumi 
nepieciešamām 
izmaiņām 
2023: veiktas 
aostiorinātās izmainas 

2020 - 2021 RDID BSP NAV IESTAJIES IZPILDES TERMIŅS 

U Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli Pašvaldības īpašuma un privātīpašumā 
37. Aprobēt nekustamā īpašuma Ieviests konkrēts nekustama - 2 objekti 

pagaidu lietošanas modeli īpašuma pagaidu lietošanas modelis 
2019 - 2023 RDID NIP, RDID NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS 

IPP, RDĪD BP 
Konstatēts, ka nav aktualitāte. 2019.gadā nav saņemts neviens iesniegums par ilgstoši brīvo telpu sarakstā esošo 
telpu iegūšanu pagaidu lietošanā. 

u Veidot vienotu Pašvaldības atbalsta instrumentu sistemu, kura butu saprotama un ērti izmantojama gala saņēmējam, nosakot iestažu lomu sistēmas 
administrēšanā un tās darbības efektivitātes novērtēšanā 

38. Izveidot interneta vietni, kurā ir (1) Apkopoti visi uz pilsētvides un 2020: izstradats darba 
apvienota un apkopota dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstie 
informācija un saites par visiem Pašvaldības atbalsta pasākumi, tajā 
Pašvaldības atbalsta skaitā izvērtēta to kompleksa 
instrumentiem, kuru mērķis ir pielietošana, pasākumu mērķa 
atbalsts būvju un teritoriju 1----=au:::d:::i.=toc:.:r_:.ii ic::a--=u::.n:..,Pc:..:ic::.e.::.eic::a.::m:..:ī-=-ba=-------+---------~ 
sakārtošanai (2) Izveidota vienota interneta 2021: noslēgts līgums 

vietne ar informāciju par minētiem un sākta projekta 
pasākumiem un saitēm uz iestādēm, ieviešana 
kuras ir atbildīzas par to ieviešanu 

izdevums IT risinājuma 
pasūtīšanai un pieprasīti 
līdzekļi budžetā 

2020 - 2023 RDID BSP, RDID 
BP 

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ 

39. 

procesa 
paaugstināšana 

Pašvaldības nekustamo īpašumu (1) Uzsākta nekustamo īpašumu Notikušo e-izsoļu skaits 
atsavināšanas (pārdošanas) 1----=a.::::ts:.::a~v::.in:.::ā:::::ša=n.::a=-e=--_::iz=s--=o-'-'lu::.....:...v:..:id=-=ē----+-----------1--------~ 

efektivitātes (2) Vienkāršota nelielas vērtības Atsavināšanas 
Pašvaldības nekustamo īpašumu procedūras visu posmu 
atsavināšanas procedūra realizēšana tikai RDĪD 
(3) Izdoti jauni/grozīti esošie 
normatīvie akti, līdzdarbošanās 
ārējo normatīvo aktu izstrādē 

2020 - 2021 

2020 - 2023 

2019 - 2023 

RDID IAP, 
līdzdarbojoties 

RDĪD 
struktūrvienībām 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

19.11.2019. ar Tiesu administrāciju noslēgts līgums par maksas pakalpojumu izmantošanu elektronisko izsoļu 
vietnē. 
Departamenta darbinieki, kas nodarbojas ar izsoļu rīkošanu, no Tiesu administrācijas ir saņēmuši pielaidi 
elektronisko izsoļu vietnes testa videi. 
Pašlaik notiek elektronisko izsoļu vietnes darbības apgūšana, lai nākotnē varētu rīkot Pašvaldības nekustamo 
īpašumu elektroniskās izsoles. 
Vienlaikus ir sagatavots Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles organizēšanas un 
rīkošanas kārtības projekts. 
Līdzdarbojāmies Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma grozījumu attiecībā uz elektronisko izsolu 
organizēšanu izstrādē, kas stājušies spēkā 16.07.2019., pirms tam, 2018.gadā sniegti priekšlikumi grozījumu 
izstrādē Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumos Nr.318 „Elektronisko izsolu vietnes noteikumi". 

40. Uzņēmējdarbības vides ( 1) Nodrošinata elektronisku datu 
pilnveidošanas un procesa apmaiņa starp Pirmpirkuma reģistru 
efektivizācijas paaugstināšanas un Valsts vienoto datorizēto 
ietvaros samazināt administratīvo ,-=z-=-em:.:.:..:.e=-<sg:2:r.=ā.:..:.m.:..:.a:..:ctu=---------- 
slogu Pašvaldības pirmpirkumu (2) Iesaiste starpinstitūciju darba 
tiesību izskatīšanas procesā grupā 

(3) Līdzdarbošanās ārējo normatīvo 
aktu grozījumu izstrādē 

Elektroniski 
pirmpirkuma 
atteikumu 
skaits 

nosutīto 
izziņu, 

lēmumu 

2019 - 2023 

2019 - 2023 

2019 - 2023 

RDĪD IAP, 
līdzdarbojoties 

RDĪD 
struktūrvienībām 

IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un procesa efektivizācijas paaugstināšanas ietvaros, lai samazinātu 
administratīvo slogu Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšanas procesā, rasts tiesiskais un tehniskais 
risinājums par lēmuma par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības ievietošanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu 
tiešsaistes risinājumu. 
Sniegti priekšlikumi grozījumiem 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo 
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" (grozījumi stājušies spēkā O 1.11.2019.) un 
līdzdarbošanās starpinstitūciju darba grupā saistībā ar minētajiem grozījumiem. 
Grozījumi cita starpā paredz izziņas par pirkuma līguma saņemšanu, lēmuma par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu vai par atteikumu izmantot nirrnnirkuma tiesības, izzinas oar atteikumu izmantot pirmpirkuma 
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tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietošanu 
Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu (minētā 
norma stāsies spēkā 0 1.01.2020.). 
Ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta noteikumos, 2020.gadā tiks veiktas izmaiņas iekšējos noteikumos 
par pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Pašvaldībā. 

u Nodrošināt informācijas par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, publisku pieejamību un pilnveidot pieejamās informācijas 
saturu 

41. Uzlabot informācijas par (1) Veikta izpēte (citu publisko Ikgadējais publiskais 2019 - 2023 RDID KNP DAĻEJI IZPILDITS 
kapitālsabiedrībām pieejamību un personu publiskie pārskati, pārskats ar uzlabotu sadarbībā ar 
saturu Pārresoru koordinācijas centra u. c. saturu kapitālsabiedrībām Veiktās darbības 

vadlīnijas) un pārņemta labākā Ir veikta citu publisko personu un Pārresoru koordinācijas centra prakses, nodrošinot informācijas par 
prakse, nodrošinot informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanu, izpēte. Ir sagatavots ikgadējā publiskā pārskata projekts. 
kapitālsabiedrībām publiskošanu Rezultatīvais rādītājs vai izgildes gārcelšanas negieciešamība 

Sagatavots publiskā pārskata oroiekts. 
(2) Uzraudzīt kā Pašvaldības Balstoties uz 2019- 2023 RDID KNP IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 
kapitālsabiedrības izpilda likumā2 publiskotās 
noteiktās informācijas informācijas Veiktās darbības 
publiskošanas prasības izvērtējumu, Veikta pārbaude pār Pašvaldības kapitālsabiedrību likumā noteikto informācijas publiskošanas prasību izpildi. 

nepieciešamības Balstoties uz publiskotās informācijas izvērtējumu, kapitālsabiedrībām, kuras nav izpildījušas informācijas 
gadījumā sniegt publiskošanas prasības, sniegti attiecīgi norādījumi (telefoniski, elektroniski). 
norādījumus Rezultatīvais rādītājs vai izgildes gārcelšanas negieciešamība 
kaoitālsabiedrībām Sniegti norādīiumi. 

u Pilnveidot kapitālsabiedrību pārvaldes instituciiu loceklu izveles procesu, to efektīvas darbības nodrošināšanai 
42. Izstrādāt priekšlikumus (1) Izdoti jauni/grozīti esošie Izdoti jauni/grozīti 2019 - 2020 RDID KNP IZPILDITS (PAR 2019.GADU) 

kapitālsabiedrību pārvaldes iekšējie normatīvie akti attiecībā uz esošie iekšējie 
institūciju locekļu izvēles procesa kapitālsabiedrību valdes un normatīvie akti Veiktās darbības 
uzlabošanai padomes locekļu nominēšanas Sagatavoti un pieņemti (29.05.2019.) grozījumi Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr.17 

kārtību „Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība", kas saistīti ar padomes nominēšanas 
procesa regulēšanu. 
Rezultatīvais rādītājs vai izgildes gārcelšanas negieciešamība 
Sagatavots un pieņemts 1 Rīgas domes iekšējo noteikumu projekts. 
Izpilde tiks turpināta 2020.gadā atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumā un uz to oamata izdotaiiem MK noteikumiem. 

(2) Izstrādāt ieteikumus labas Izstrādāti ieteikumi NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ 
korporatīvās pārvaldības prakses 
piemērošanai pārvaldes institūcijas 
loceklu atlasē 

panan ... 
, 1 ,i 11 ,1a dcprn t;1rnents 
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2>{01.~Jt). --- Hips domes Īpašuma departamenta 
Fir,anšu plānošanas pārvaldes 
priekšniece 

Jeļena Golub 
Rīgā,J./ P/.tffJ(ft(l 

2 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pants. 
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