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RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTA RĪCĪBAS PLĀNA 2019. - 2023.GADAM
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS STRATĒĢIJAS 2018. - 2023.GADAM IEVIEŠANAI
IZPILDE 2020.GADĀ
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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
stratēģiskiem mērkiem un ilgtermiņa attīstības principiem
2019
RDID direktors,
Pašvaldības īpašumu pārvaldības (1) Veikta izpēte (analīze) par esošo Informācijas
RDĪD direktora
veidošanas Pašvaldības īpašumu pārvaldības un apkopojums
pilsētvides
un
vietnieki
sistēmas ietvara (normatīvais pilsētvides veidošanas sistēmas
regulējums, rīcība, kompetences) ietvaru (normatīvais regulējums,
rīcība, kompetences)
optimizēšana

Izpilde 2020.gadā
7

DAĻEJI IZPILDITS
Turpināta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru
(normatīvais regulējums, rīcība, kompetences), kuras rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi un izdoti jauni/grozīti
esošie normatīvie akti. Bez tam, ievērojot ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas
Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas
pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu,
RDĪD ir uzsākta Rīgas pilsētas izpilddirekciju valdījumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju izvērtēšana un
datu sakārtošana programmā PNIP (tajā skaitā datu ievadīšana par apsaimniekotājiem) - tiek apzinātas publiskā
lietošanā esošās teritorijas, neapdzīvojamās telpas, atpūtas zonas u.c. īpašumi, kas funkciju un uzdevumu
izpildes nodrošināšanai atradās Rīgas pilsētas izpilddirekciju valdījumā:
ir uzsākts darbs pie nekustamā īpašuma esošo un potenciālo lietotāju, kā arī potenciālās īpašuma
izmantošanas noskaidrošanas;
ir uzsākts darbs pie jauna normatīvā regulējuma izstrādes, ar kuru paredzēts noteikt tās Pašvaldības
institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei pārņems minētos nekustamos īpašumus;
tiek veikts darbs īpašuma apzināšanā, lai rastu iespējas sniegt atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanai;
ir uzsākts Mazjumpravas muižas un koka ēku renovācijas centra "Koka Rīga" infrastruktūras attīstības
izvērtējums.
Ņemot vērā minēto, kā arī izpētāmās informācijas apjomu un analīzes komplicētību, pasākuma izpilde
turpināma 2021.gadā.
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(2)
Izstrādāti
priekšlikumi
Pašvaldības īpašumu pārvaldības un
veidošanas sistēmas
pilsētvides
ietvara optimizēšanai (normatīvais
regulējums, rīcība, kompetences)
(3) Izdoti jauni/grozīti esošie
normatīvie akti

M

u

2.

Izstrādāti priekšlikumi

Izdoti
jauni/ grozīti
esošie normatīvie akti

2019 - 2021

2019 - 2023

RDID direktors,
RDĪD direktora
vietnieki

RDID direktors,
RDĪD direktora
vietnieki

Efektīvs Pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tām nepieciešamo nekustamo īpašumu
Pilnveidot Pašvaldības funkciju nodrošinājuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par rīcību ar īpašumu vienotās attīstības plānošanas sistēmas
ietvaros
priekšlikumi Samazināts nekustamā
Izstrādāti
2019
RDID !AP
Pašvaldības funkciju izpildes (1)
iegādei
nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādes iekšējo īpašuma
nodrošinājumam
-ipasuma
sagatavojamo
iegādes procesu optimizācijai
nekustamā
2019 - 2020
procesa efektivizācija
(2) Izdoti jauni/grozīti esošie dokumentu skaits, to
noformēšanas laiks un
normatīvie akti
paātrināta dokumentu
aprite

NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildes.
Ņemot vērā nepieciešamību turpināt pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildi 2021.gadā, pasākuma izpilde
nosakāma līdz 2022.gadam.

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildes.

IZPILDITS (2019.GADA)

V

DAĻEJI IZPILDITS
Nekustamo īpašumu iegādes process no pirmās saziņas ar īpašniekiem līdz Pašvaldības īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā gandrīz pilnībā notika attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Izmantojot
elektronisko pastu, attālo darbvirsmu, kā arī sapulču platformas Microsoft Teams un Zoom, iespēju parakstīt

dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un citus risinājumus, saziņa ar nekustamo īpašumu īpašniekiem,
Atlīdzības komisijas darbs, Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana, līgumu saskaņošana un noslēgšana,
notariālo pakalpojumu saņemšana un pušu īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā notika elektroniskā
veidā, tādējādi operatīvi nodrošinot uzdevumu izpildi.
Ņemot vērā ieviesto attālināto procesu un plašu elektronisko dokumentu apriti, normatīvajos aktos nepieciešams
ieklaut arī jaunās e-vidē īstenojamās procedūras. Līdz ar to, pasākuma izpilde turpināma 2021 .zadā.

3.

4.

Rīcības modeļa izstrāde valsts (1) Veikts pēdējo gadu darbības I izvērtējums
pārvaldes funkciju īstenošanai izvērtējums
aktuālā
normatīvā
plānoto
nekustamo
īpašumu regulējuma un faktiskās situācijas
atbilstības nodrošināšanai
un 1-----------------ir-------------,
kontekstā
pagaidu izmantošanai līdz valsts (2) Sagatavots iekšējā normatīvā 1 projekts
pārvaldes funkcijas realizācijas akta projekts
uzsākšanai

(1) Vides nozare, satiksmes nozare,
māioklis

3 saraksti

2019 - 2020

RDID NIP, iesaistot
citus valdītājus

DAĻEJI IZPILDITS
Šobrīd valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto neapbūvēto zemesgabalu pagaidu izmantošanu līdz valsts
pārvaldes funkciju realizācijas uzsākšanai Pašvaldībā regulē Rīgas domes 23.01.2019. ieteikumi Nr.2 "Rīgas
pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un
apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" (turpmāk - Ieteikumi).
2020.gadā turpināta Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai plānoto neapbūvēto zemesgabalu faktisko
lietotāju, kuriem nav sakārtotas zemes lietošanas tiesības, apzināšana, un vērtēta iespēja un definēti nosacījumi
lietojamo zemesgabalu iznomāšanai un jau iznomāto zemesgabalu pagaidu izmantošanas turpināšanai līdz
Pašvaldības autonomās funkcijas realizācijas uzsākšanai vai zemesgabala atbrīvošanai (attiecīgi atbilstoši
Ieteikumiem sagatavojot dokumentus zemes nomas līguma slēgšanai vai atteikumu pagarināt zemes nomas
līgumu).
2019. un 2020.gadā apzināti vairāk kā 400 lietotāji; 2019.gadā sagatavoti 197 atzinumi zemesgabalu
iznomāšanai, savukārt 2020.gadā sagatavoti 232 atzinumi zemesgabalu iznomāšanai.
2021.gadā plānots izstrādāt precizējumus 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).
Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju
centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa
Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārņem RDĪD valdījumā, pasākuma izpilde turpināma līdz
2022.gadam (ieskaitot).

IZPILDITS (2019.GADA)

2019

2

5.

Nozaru funkcijām nepieciešamo
nekustamo īpašumu
sarakstu
izvērtēšana

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

8 saraksti

un
efektīvākās
Racionālākās
Pašvaldības
rīcības
ar
zemesgabalu apmaiņas fondā
esošajiem
zemesgabaliem
izvērtēšana

(1) Veikta izpēte par zemesgabalu

Pilnveidota Pašvaldības
rīcība ar tai piederošo,
atsavināšanai paredzēto
nekustamo īpašumu

apmaiņas fonda
mērķu sasniegšanu

uzdevumu

un

1------------------j

2020 - 2023

RDID NIP, iesaistot
nozares un RD
PAD

RDID !AP
līdzdarbojoties
RDĪDNĪP

2019 - 2020

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)
Izvērtēti vides nozares, satiksmes nozares, atkritumu saimniecības un Pašvaldības policijas darbības
nodrošināšanai un izglītības, jaunatnes un sporta nozares funkcijām un SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksti:
• Rīgas domes 12.11.2020. lēmums Nr.37 "Par grozījumiem Rīgas domes 06.07.2010. lēmumā Nr.1661 "Par
valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamajiem Rīgas Latgales priekšpilsētas
administratīvajā teritorijā esošajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā arī par
zemesgabalu piekritību un piederību"";
• Rīgas domes 12.11.2020. lēmums Nr.36 "Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2343 "Par
valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamajiem Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
esošajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem (publiskā ārtelpa iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides
uzlabošanai Daugavas krastmalā), kā arī par zemesgabalu piekritību un piederību"";
• Rīgas domes 08.05.2020. lēmums Nr.263 "Par grozījumiem Rīgas domes 12.09.2006. lēmumā Nr.1494
"Par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" nepieciešamajiem nekustamajiem
īpašumiem (zemes gabaliem) publiskas personas komercdarbības veikšanai"";
• Rīgas domes 06.08.2020. lēmums Nr. 623 "Par grozījumu Rīgas domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 734 "Par
nekustamajiem īpašumiem Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai"";
• Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.523 "Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2376
"Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai"";
• Rīgas domes 19.06.2020. lēmums Nr.430 "Par grozījumiem Rīgas domes 13.12.2011. lēmumā Nr.3981
"Par zemesgabalu piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda"" (izbūvētās
ielas);
• Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.156 "Par grozījumiem Rīgas domes 19.05.2011. lēmumā Nr.3189
"Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo un rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piederību un
piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai"";
• Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.155 "Par grozījumiem Rīgas domes 07.07.2015. lēmumā Nr.2804
"Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu vai to daļu piederību un piekritību Rīgas pilsētas
pašvaldībai un grozījumu Rīgas domes 14.10.2010. lēmumā Nr.2376"'';
• Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.151 "Par grozījumiem Rīgas domes 15.05.2012. lēmumā Nr.4672
"Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piederību un piekritību Rīgas pilsētas
pašvaldībai"".
Līdz 2023.gadam tiks turpināts darbs pie citu nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu
izvērtēšanas (kopumā 8 saraksti).

IZPILDITS (2019.GADA)

DAĻEJI IZPILDITS

(2) Izstrādāti priekšlikumi par
zemesgabalu
apmaiņas
fondā
iekļauto
īpašumu
turpmāko
lietderīgāko izmantošanu

Ņemot vērā, ka daži no Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā (turpmāk - AF) iekļautajiem zemesgabaliem
sākotnēji bija Pašvaldībai piekritīgi, taču ne piederoši, tiesiskais pamats Pašvaldības īpašuma tiesību uz šiem
zemesgabaliem nostiprināšanai bija attiecīgais Rīgas domes lēmums, kuram pievienotajā sarakstā nosaukta
konkrētā zemes vienība. Laika posmā līdz 2020.gadam Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas uz visiem AF
iekļautajiem zemesgabaliem, izņemot vienu zemes vienību, kas atzīta par piekritīgu Pašvaldībai un iekļauta AF
2. sarakstā, tādējādi 2019.gadā sagatavoto priekšlikumu projekti turpmākai rīcībai ar AF esošajiem
zemesgabaliem 2020.e:adā atradās orecizēšanas stadiiā. Līdz ar to oasākuma izpilde turpināma 2021.gadā.

DAĻĒJI IZPILDĪTS

(3) Pamatojoties uz izvērtēšanas
rezultātiem,
izdoti jauni/grozīti
esošie normatīvie akti.

AF veido trīs zemesgabalu saraksti:
• l.saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 25.08.2009. lēmumu Nr. 138 "Par apmaiņas zemju fonda
apstiprināšanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā, kā arī atsevišķu Rīgas domes lēmumu atzīšanu par spēku
zaudējušiem";
3

•
•

2. saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 2220 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas
pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā un zemesgabalu piederību";
3. saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 13.09.2011. lēmumu Nr. 3616 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas
pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā".

Ņemot vērā to, ka turpmākā rīcība ar visiem trīs AF zemesgabalu sarakstiem jāīsteno kompleksi, lai varētu atzīt
par spēku zaudējušu Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 2220 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas
pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā un zemesgabalu piederību", nepieciešams nodrošināt vienas atlikušās
zemes vienības uzmērīšanu un Pašvaldības īpašuma tiesību uz to nostiprināšanu zemesgrāmatā, ko plānots
īstenot 2021.gadā.
Vienlaikus precizēšanas stadijā 2020.gadā atradās arī 2019.gadā sagatavoto grozījumu Rīgas domes iekšējos
noteikumos projekti:
• grozījumu 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" projekts;
• grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. iekšējos noteikumos Nr.2 "Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo
nekustamo īpašumu atsavināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā" projekts. 2019.gadā sagatavotie
lēmumprojekti un grozījumu iekšējos normatīvajos tiesību aktos projekti 2020.gadā atradās precizēšanas
stadijā.
Līdz ar to pasākuma izpilde turpināma 2021. gadā.

u
6.

Pilnveidot nekustamā īpašuma izmantošanas, valdījuma realizācijas un tehniskā stāvokļa uzraudzības (vadības) sistēmu, lēmumu pieņemšanas
nodrošināšanai
2019
RDID NIP, iesaistot
Metodikas izstrāde teritoriju (1) Faktiskās situācijas un normatīvā 1 izvērtējums
izpilddirekcijas,
apsaimniekotāju noteikšanai
regulējuma izpēte
SIA RM un RD
MVD

(2)

Divu

(blīvas

pilotprojektu

apbūves

izstrāde

teritorijai

2 pilotprojekti

2020

DAĻEJI IZPILDĪTS
Kopš 2019 .gada norit faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte, kuras rezultātā tika 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;
• 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.
2020.gadā turpināts izpētes darbs, kā arī darbs pie pilotprojektu konkrētai teritorijai izstrādes (tā ietvaros
apkopojot visu potenciālo apsaimniekotāju sniegto informāciju, tostarp kartogrāfiski).
Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju
centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa
Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārnem RDĪD valdījumā, pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā.
DAĻĒJI IZPILDĪTS

un

Ir izstrādāti divi pilotprojekti. To izstrādei tika izvēlētas divas Rīgas pilsētas apkaimes:
• Čiekurkalna apkaime kā blīvas apbūves teritorija;
• Andrejsalas - Pētersalas apkaime kā perspektīvās infrastruktūras izbūves teritorija.
Faktiskās situācijas izpētes gaitā konstatēts, 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. Pilotprojektu izstrādes gaitā tika pieprasīti dati par publiskā lietošanā esošo Pašvaldības piederošo,
piekrītošo zemes vienību, rīcībā esošo un rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību apsaimniekošanu no
Rīgas domes Satiksmes departamenta, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas un SIA "Rīgas meži", kas tika apkopoti
un attēloti digitālā kartē dgn failu formātā. Pilotprojektu izstrādes procesā secināts:
• tā kā īpašumu struktūra nepārtraukti mainās un katram lietotājam (Pašvaldības iestādei) nepieciešama cita
informācija par apsaimniekojamo teritoriju, apsaimniekojamo teritoriju kartei jābūt interaktīvai, ar iespēju
pieslēgt un atslēgt dažādus datu slāņus;
• tā būtu aktualizējama ar noteiktu perioditāti;
• dati par piederību ņemami no valsts kadastra;
• dati par apsaimniekotāju no PN!Pa;
• telpiskie dati par apsaimniekojamo teritoriju no apsaimniekotāja;
• apsaimniekojamo teritoriju interaktīvā karte būtu jāiekļauj Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmā
(Geokiga);

perspektīvās infrastruktūras izbūves
teritorijai)
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•

(3)
Noteiktas
apsaimniekotāju
teritorijas
(4) Uzsākta interaktīvas sistēmas
(kartes) izveidošana

7.

u
8.

9.

M

u

10.

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
obiekti)
(2) Valdījumā nodoto ģimenes
dārziņu
teritoriju
saraksta
aktualizācija
un
iznomāšanas
nosacījumu izstrāde

Līdz
60%
no
apbūvētajām teritorijām
Interaktīvas
sistēmas
(kartes) modelis

2020 - 2023

RD PAD 08.10.2020. norisinājās sanāksme par apsaimniekojamo teritoriju kartes iekļaušanas iespējām
GeoRiga;
• apsaimniekotājam/valdītājam ir regulāri jāveic datu sakārtošana un atjaunošana;
• jāizstrādā noteikumi vienotai telpisko datu uzturēšanas sistēmai Pašvaldībā, lai dati būtu savietojami, jo
izejas materiāli - arī kartes par apsaimniekojamām teritorijām ir dažādās iestādēs un dažādās datu bāzēs.
Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju
centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa
Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārņem RDĪD valdījumā, kā arī tiks noteikti jauni apsaimniekotāji,
2020.gadā divos izstrādātajos pilotprojektos iekļautā informācija vairs neatbildīs faktiskajai situācijai. Līdz ar
to izstrādātie pilotprojekti ir jāpārstrādā - pasākuma izpilde turpināma līdz 2022.gadam (ieskaitot).
NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ

2022 - 2023

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS

1 iekšējais tiesību akts

2019

1 iekšējais tiesību akts

2019 - 2020

RDID NIP, iesaistot
izpilddirekcijas

DAĻĒJI IZPILDĪTS

Veikta informācijas pieprasīšana no visām izpilddirekcijām un informācijas apkopošana, kā rezultātā
sagatavotas 60 skices par plānotajām ģimenes dārziņu nomas teritorijām, sagatavota apkopojuma tabula par
zemes vienībām un ģimenes dārziņu aizņemtajām platībām tajās. Kopumā ģimenes dārziņu aptvertā platība
sastāda ~ 330 ha. Minēto informāciju turpmāk plānots pielietot ģimenes dārziņu dokumentācijai. Skices būs
precizējamas atbilstoši aktuālai situācijai Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam spēkā stāšanās brīdī.
Ņemot vērā, ka 2020.gadājauns teritorijas plāns vēl nebija stājies spēkā, lai nodrošinātu nepārtrauktu ģimenes
dārziņu teritorijas iznomāšanas procesu līdz tiek apstiprināta jauna kārtība ģimenes dārziņu teritorijās esošās
zemes iznomāšanā, ar RD 02.12.2020. lēmumu Nr.104 tika veikti grozījumi RD 10.04.2007. lēmumā 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", paredzot RD
10.04.2007. lēmuma Nr.2255 nosacījumu piemērošanu vēl uz gadu.
Tikai pēc jauna Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stāšanās spēkā, būs iespējams pabeigt darbu pie
ģimenes dārziņu teritorijas apzināšanas un izstrādāt jaunu iekšējo normatīvo aktu, kas regulēs turpmāko rīcību
esošajās ģimenes dārziņu teritorijās un definēs nosacījumus jaunu ģimenes dārziņu iekārtošanai. Tādējādi,
pasākuma izpildes terminš pagarināms līdz 2022.gadam (ieskaitot).

Turpināt stiprināt kapacitāti funkciiu nodrošināšanai nepieciešamo Pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanā un jaunu īpašuma objektu izveidē
Valsts un ārvalstu finansējuma Pašvaldības īstenoti projekti ar Piesaistīts
2019 - 2021
RDID BP
piesaiste projektu realizācijai
piesaistītu
Eiropas
savienības, līdzfinansējums
7
Klimata
pārmaiņu
finanšu Pašvaldības projektiem
instrumenta un citiem ārējiem
finansēšanas fondiem

Nekustamā
īpašuma ~ 50 objekti/gadā
būvprojektēšanas,
rekonstrukcijas,
renovācijas,
restaurācijas
un
jaunās
būvniecības projektu realizēšana
Racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība
Turpināt pilnveidot Pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites sistēmu, kas
Ieņēmumu un izdevumu uzskaites (1) Izstrādāti priekšlikumi nomas
pilnveidošana
ieņēmumu uzskaitei sadalījumā pa
nomas veidiem (zeme, nekustamais

Nepieciešams precizēt izpildes rezultātu, nosakot, ka interaktīvā sistēma (karte) būtu jāiekļauj Pašvaldības
ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GeoRiga). GeoRiga turētājs ir RD PAD, līdz ar to pasākuma izpilde
iespējama tikai sadarbībā un ar RD PAD (tehnisko) atbalstu.
IZPILDITS (2019.GADA)

Akti par pieņemšanu nodošanu ekspluatācijā

2019 - 2023

RDID BP

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)
Realizēti šādi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēti projekti:
• Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides
ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu;
• Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā,
jauno dabaszinātņu korpusu izveide;
• Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas
izglītības iestādes ēkā Apuzes ielā 74, Rīgā.
IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU)
Realizēti 150 nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai jaunās
būvniecības projekti.

nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanas procesu
„Horizon" sistēmā tiks
2019 - 2023
RDID FPP, RDĪD
aizpildīti papildus lauki
IPP
izmantojot analītiskās
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IZPILDITS (PAR 2020.GADU)

īpašums,
noma
RD
struktūrvienībām,
publiskām
personām,
noma
privātām
struktūrām
- jeb sadalījumā pa

nomas maksas noteikšanas veidiem)

2020.gadā VIS "HOROZON" papildināts ar analītisko uzskaiti nomas līgumiem (zeme, nekustamais īpašums,
noma RD struktūrvienībām, publiskām personām (daļēji), noma privātām struktūrām). Izveidota analītiskā
uzskaite izpildrīkojumiem. 2021.gadā tiks nodrošināta analītiskās uzskaites pārcelšana no VIS
"HOROZON" uz ACTO ERP.

uzskaites kodus, kā
rezultātā
tiks
nodrošinātā ieņēmumu

veidošanas
uzskaite

detalizētā

Līdz 21.01.2022. tiks izstrādāta un ieviesta metodika nomas maksas aprēķinam, saskaņā ar MK 20.02.2018.
noteikumu Nr.97 3.nodaļu.
2021. - 2022. sistēmā "LĪGUMI 2.0" tiks nodrošināta atsevišķa ieņēmumu analītiskā uzskaite nomas līgumiem,
kuri noslēgti, saskanā ar MK 20.02.2018. noteikumu Nr.97 3.nodalu.

11.

u
12.

13.

14.

Nekustamā īpašuma uzskaites
kārtošana un uzlabošana

(2) Pilnveidota esošo investīciju
projektu
analītiskā
uzskaite,
detalizējot pa objektiem ievērojot
LR normatīvo aktu izmaiņas

Kapitālieguldījumu
strukturētā
uzskaite
excel tabulā

2019 - 2020

(1) Sakārtota informācija par zemes
vienību saistītajām
personām
(pārvaldītāji,
apsaimniekotāji,
valdītāji, kā arī lietotāji), izveidojot
automatizētus
datu
apstrādes
risinājumus
(nepieciešams
finansējuma pieprasījums)

Katrai
Pašvaldības
zemes vienībai sistēmā
norādīta saistītā persona
lietotājs,
apsaimniekotājs,
valdītājs u.c., ieviesta
un
tiek
lietota
automatizēta
datu
apstrāde
Izstrādāts koncepcijas
dokuments

2019 - 2021

IZPILDĪTS (2019.GADA)

2019.gada tika izveidota kapitālieguldījumu analītiskās uzskaites MS excel tabula, kā arī ievadīta informācija,
par laika posmā no 2014.gada veiktiem ilgtermiņa ieguldījumiem. 2021.gadā plānots analītikas tabulu
papildināt, turpmāk norādot objektā veikto galveno darbu veidus, plānots pilnveidot izmaksu sadalījumu pa
objektiem un darbu veidiem resursu vadības informācijas sistēmas ACTO ERP, PNIP, excel.
RDID AP
sadarbībā ar RDĪD
NĪP

2020 - 2023
(2)
Koncepcijas
izstrāde
RDĪD AP sadarbībā
ar RDĪD FPP, RD
(nepieciešams
finansējuma
FD, RD ITC
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
Pilnveidot „Atgriezenisko saiti" ar citiem Pašvaldības nekustamā īpašuma valdītājiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanas atbilstību noteiktajam
mērkirn (t.sk. kapitālsabiedrību lietojumā esošajam īpašumam)
1 iekšējais tiesību akts
2020 I ceturksnis
RDIDNIP,
No Rīgas izpilddirekcijām un RD Atskaites veidlapas izstrāde
sadarbībā ar Rīgas
MVD kā valdītājiem pieprasāmās
izpilddirekcijām un
atskaites veidlapas par nodotā
RDMVD
nekustamā īpašuma izmantošanu
sadalījumā pa izmantošanas
veidiem
(piemēram,
komercdarbībai, bērnu spēļu
laukumiem, ģimenes dārziņiem,
atkritumu saimniecībai) izstrāde

Ikgadēja Rīgas izpilddirekciju un
RD MVD atskaites analīze, sākot
ar stāvokli uz 31.12.2020.
Informācijas apkopojums par
komercsabiedrībām lietošanā un
apsaimniekošanā (izņemot ar
deleģēšanas
līgumu
apsaimniekošanā)
nodotā
Pašvaldības nekustamā īpašuma
faktisko izmantošanu, uzrādot
atsevišķi
katru
neizmantoto
nekustamo īpašumu

Rīgas izpilddirekciju un RD MVD 1--R_D_I_D_
at_z_in_u_m_s
-+-_2_0_2_1_I_c_e_tu_r_k_sn_i_s__,
RDIDNIP
ikgadējās atskaites analīze
RDĪD atzinums
2022 I ceturksnis
RDID atzinums
2023 I ceturksnis
RDIDNĪP,
Pieprasīts un saņemts pārskats no Analīze par Pašvaldības
2020 - 2021
komercsabiedrībām
nekustamā
īpašuma
sadarbībā ar
faktiskās izmantošanas
komercsabiedrībām
atbilstību piešķirtajam
mērķim un priekšlikumi
turpmākai rīcībai par
neizmantoto nekustamo
īpašumu
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IZPILDITS (PAR 2020.GADU)

Pēc 2019.gada decembrī veiktajiem automatizētajiem datu apstrādes darbiem, 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, pakāpeniski tika veikta zemes vienību saistīto personu
pārskatīšana, kā arī identificētas un ievadītas saistītās personas neapbūvētām zemes vienībām. Zemes vienību
saistīto personu sakārtošanu, kur to būs iespējams noteikt pēc dokumentiem, plānots pabeigt līdz 2021.gada
beigām.
NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ

Pasākuma risināšana notiek Pašvaldības jaunās finanšu un grāmatvedības resursu vadības sistēmas ACTO ERP
ieviešanas ietvaros. 2020.gada februārī tika pabeigta un pieņemta NEKIP un ACTO ERP integrācijas
koncepcija. Tālākā koncepcijā aprakstīto risinājumu izstrāde ir atkarīga no prioritātēm un pieejamā finansējuma
Pašvaldībā.
Papildus minētajiem pasākumiem RDĪD 2021.gadā būtu jāsāk aktualizēt RDĪD 02.10.2015. rīkojuma Nr.DI15-217-rs "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtību" pielikumi - KPMG
izstrādātie nekustamā īpašuma pārvaldības procesi.

DAĻEJI IZPILDITS

Ir izstrādāts atskaites veidlapas projekts (ar RDĪD 10.08.2020. vēstulēm Nr.DI-20-454-dv un Nr.DI-20-455-dv
ir nosūtīts izpilddirekcijām un RD MVD izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai).
Ir veikta apspriešanās ar RD MVD un izpilddirekciju pārstāvjiem par atskaišu sniegšanu/RDĪD nepieciešamo
informāciju un atbildīgo iestāžu rīcībā esošo (uzkrāto/pieejamo/apkopoto) informāciju.
Informācija, atbilstoši atskaites veidlapā pieprasītajam, saņemta par dzīvojamām telpām no RD MVD (kas ir
faktiskais valdītājs šādam nekustamajam īpašumam uz nolikuma pamata).
Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju
centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības
izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā mainīsies
nekustamā īpašuma faktiskie valdītāji, nosakāms jauns valdītājs (no kā saņemama informācija). Līdz ar to,
pasākuma izpilde turpināma līdz 2021.gadam (ieskaitot).
NAV
NAV
NAV
NAV

IEST AJIES
IEST AJIES
IEST AJIES
IEST AJIES

IZPILDES TERMINS
IZPILDES TERMINŠ
IZPILDES TERMINŠ
(GALA) IZPILDES TERMIŅŠ

Tika veikta Pašvaldības kapitālsabiedrībām nodotā nekustamā īpašuma apzināšana, veicot strukturētu
apkopojumu, kurā iekļaujama informācija par nekustamā īpašuma nosaukumu, adresi, platību, nodošanas mērķi,
kā arī faktisko izmantošanu. 2021.gadā tiek turpināta informācijas apkopošana un tiks pieprasīts pārskats.

u
15.

Pēc iespējas īstenot Pašvaldības nekustamā īpašuma konsolidāciju (tai skaitā kopīpašuma un dalīta īpašuma izbeigšanu, funkciju izpildei
nepieciešamo īpašumu iegūšanu)
50 obiekti
2019
RDID NIP, RDID
Nozaru funkcijām nepieciešamo ( 1) 50 obiekti
BP, nozares
- 300 objekti
2020 - 2023
nekustamo īpašumu, kuru sastāvā (2) Visu objektu izvērtēšana
ir būves, sarakstu izvērtēšana

IZPILDITS (2019.GADA)
NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Turpināts darbs pie nekustamo īpašumu objektu izvērtēšanas, 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); rezultātā - 2020.gadā sagatavoti kopumā 39 plāni, no tiem 33 plāni izglītības
iestādēm, 2 kultūras iestādēm, 3 labklājības/sociālajā jomā izmantojamajiem nekustamajiem īpašumiem, un 1
par Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai izmantojamo nekustamo īpašumu. 28 izglītības iestādēm
precizēts to lietojumā nodotais nekustamā īnašuma sastāvs (ar oienemšanas - nodošanas aktu).

u
16.

u
17.

18.

u
19.

1

Iesaistīties priekšlikumu veidošanā valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādē Pašvaldības interesēm atbilstošas īpašumu, tai skaitā kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību, pārvaldības politikas veidošanai, kā arī Piedalīties to izstrādē
2019 - 2023
RDID IAP
Pašvaldības interešu pārstāvība Ipašuma atsavināšanas un iegādes Netiek noteikts
efektivizācija
normatīvo tiesību aktu un to procesa
izstrādē publiskas ( vienkāršošana, biokrātiskā sloga
grozījumu
personas mantas atsavināšanas un mazināšana, uzņēmējdarbības vides
un
likuma
robu
īpašuma sabiedrības vajadzībām pilnveide)
iegādes procesa ietvaros Latvijas aizpildīšana.
Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas
pašvaldību savienības, atbildīgo
ministriju darba grupās un
Saeimas komisijās.
Uzlabot kapitāla daļu pārvaldības procesa efektivitāti, tai skaitā izstrādājot un pilnveidojot iekšējos procesus un īstenojot Rīgas domē akceptētos
priekšlikumus attiecībā uz kapitāla dalu pārvaldību
atzinums
2019
RDID KNP
izveidi (1) Veikta izpēte (analīze) par Sagatavots
padomes
Nodrošināt
(3
izveidi
(normatīvais kapitāla daļu turētāja
kapitālsabiedrībās, padomes
lielajās
kapitālsabiedrībās)
korporatīvās regulējums, atbilstība kritērijiem, pārstāvim
labas
ievērojot
apmēra
noteikšana
atlīdzības
pārvaldības principus'
locekļiem,
to
padomes
kompetences, atlases procedūra
u.c.)
komisijas
(2) Nodrošināts padomes locekļu Konkursa
2019
RDĪD KNP
sadarbībā ar
nominēšanas konkursa komisijas sēžu skaits
konkursa komisiiu
darbs
..
jauni/grozīti
2019
RDID KNP
Izteikt priekšlikumus kapitāla (1) Izdoti jauni/grozīti esosie Izdoti
iekšējie
procesa iekšējie normatīvie akti attiecībā uz esošie
pārvaldības
daļu
kanitāla dalu pārvaldību
normatīvie akti
uzlabošanai
(2) Izstrādāt vadlīnijas atsevišķu Izstrādāti 2 iekšējie
sagatavošanai procesi
jautājumu
dalībnieku
vai
izskatīšanai
akcionāru sapulcē
Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu
2019 - 2020
RDID KNP
Nodrošināt Pašvaldības tiešās (1) Izstrādāts Pašvaldības tiešās Izstrādāts laika grafiks,
sadarbībā ar
kapitālsabiedrībās sagatavoti
vēstuļu
kapitālsabiedrībās līdzdalības
līdzdalības
kapitālsabiedrībām
pārvērtēšanu atbilstoši Publiskas pārvērtēšanas laika grafiks, paredzot projekti un/vai
Konkurences iepirkuma
un nozaru
ar
un konsultēšanos
kapitāla
daļu
personas
komersantus dokumentācija
departamentiem
un
pārvaldības padomi
kapitālsabiedrību
. - ··un
pārstāvošajām orgamzacijam
likumam
gadījumā
nepieciešamības
ārpakalpojuma sniedzēja piesaisti
izvērtējuma (tai skaitā ekonomiskā)
sagatavošanai

IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)
2020.gadā jaunu normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrāde 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 netika virzīta.

IZPILDE NAV ATTIECINAMA UZRDID
Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.

IZPILDE NAV ATTIECINAMA UZ RDID
Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
IZPILDE NAV ATTIECINAMA UZ RDĪD
Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.

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-S0Es.pdf
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(2) Sagatavots Pašvaldības tiešās
līdzdalības
kapitālsabiedrībās
izvērtējums

20.

u
21.

22.

M

u

23.

u

24.

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

2020

2020 - 2023
RDID KNP
Īstenoti
pasākumi
atbilstoši
sadarbībā ar
Pašvaldības
tiešās
līdzdalības
kapitālsabiedrībām
kapitālsabiedrībās
izvērtējumā
un nozaru
noteiktajam,
nepieciešamības
departamentiem
gadījumā
nodrošinot
kapitālsabiedrību
reorganizācijas
vai likvidācijas procesus u. c.
nepieciešamo darbību veikšanu
Veicināt Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu pieejamību sabiedrībai, atbalstot telpu pieejamību uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšanai,
tai skaitā pagaidu lietošanai
2019 - 2023
RDID BP, RDĪD
Pašvaldībai piederošo nekustamo (1) Objekta piemērotības analīze un 2 objekti
NĪP, RD IKSD, RD
īpašumu
pārveidošana, f---'a"--' p:s'----'a--im
_n_ie=--k-=o---=-š-an_a_s_m
_o_
d~
el,_a_i_
zv_e_i_
de_ -1--------------,
LD
pārvaldības
un
izmantošanas (2)
Darbības
uzsākšana
un Realizēts modelis (2
objekti)
modeļa izstrāde
optimizācija, normatīvā regulējuma
izstrāde (ja būs nepieciešams)
2019
RDID IPP
Izvērtēt
nomas
maksas (1) Veikta izpēte un analīze par Izvērtēšanai
atlasīto
pārskatīšanas
pamatotību nekustamā īpašuma nomas līgumu līgumu skaits atbilstoši
nekustamā
īpašuma
nomas nosacījumiem, kas attiecas uz nomas izvēlētajiem kritērijiem
līgumos, ņemot vērā patēriņa l----'m
--' .:..:a.c:..k:.::.s.as
:.:.:=--pi:...ā:.;.cr-=.sk:..:.a.c:.t.c.īš
:. : :..:.a--n-'as
-'-;:__cie_s_..___
pēj,_ā_m__ -1-_-_7_1_4
+-----------l
2019 - 2023
cenu indeksu valstī, un saistībā ar (2) Izstrādāti priekšlikumi nomas Sagatavoto dokumentu
izmaiņām publiskas personas maksas pārskatīšanai nekustamā vienošanos
un
mantas iznomāšanas normatīvajā īpašuma nomas
līgumos, kas paziņojumu - skaits
regulējumā
noslēgti līdz 2011.gadam
Nodrošināt
Pašvaldības
līdzdalību
kapitālsabiedrībās
atbilstoši 2020. gadā Rīgas domes
apstiprinātajam Pašvaldības tiešās
līdzdalības
kapitālsabiedrībās
izvērtējumam

Sakārtota un kvalitatīva pilsētvide
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
RDID BSP, RDID
Pilsētvides
attīstību
un (1) Veikta izpēte par teritoriju ar 2019 .gads:
izstrādāts
2019 - 2020
BP
sakārtošanu kavējošo faktoru un izteikti zemāku vides kvalitāti, pētījuma uzdevums un
prioritāšu noteikšana
ieskaitot
graustus
veidošanās pieprasīts finansējums
iemesliem un to sakārtošanu un līguma noslēgšanai
attīstību kavējošiem faktoriem
2020.gads:
noslēgts
( 1.1) pētījuma uzdevuma izstrāde
līgums
un
veikts
(1.2) pētījuma veikšana
pētījums
f---"--~~~----------ļ-"-~~---------i---------j----=--------=--1
(2) Ir veikta dažādu interešu grupu Tikšanās ar apkaimēm
2020
RDID BSP, RDID
viedokļa noskaidrošana un to izpēte
BP
saistībā ar l .punktā minēto
2021 - 2022
RDID BSP, RDID
(3) Balstoties uz Rīgas pilsētas Informatīvais ziņojums
BP, RDĪD DB
attīstības
stratēģijā
noteiktām
prioritātēm un rīcības virzieniem, kā
arī veiktās izpētes rezultātiem
apstiprinātas prioritātes pilsētvides
un dzīves kvalitātes uzlabošanas
pasākumiem, ko savas kompetences
ietvaros veic RDĪD
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 (līdzfinansējuma orozrarnmas paplašināšana
2021
RDID BSP, RDID
Balstoties
uz
noteiktām ( 1) Ir izstrādāts instrumenta modelis, Izstrādāts ekonomiskais
BP
pilsētvides kvalitātes uzlabošanas noteiktas iesaistītas personas, kā arī pamatojums
prioritātēm un citu valstu pieredzi tā realizēšanas tiesiskais ietvars
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IZPILDE NAV ATTIECINAMA UZ RDID
Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.

NAV IESTAJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
2019.gadā pasākums īstenots 1 objektā - Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kur plānots paplašināt esošās ēkas
izmantošanas funkcijas.
IZPILDITS (2019.GADA)

IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU)
Atlasīti 47 īpašuma nomas līgumi, kuriem jāizvērtē iespējas grozīt nomas maksu atbilstoši spēkā esošajiem
līgumiem un normatīvajiem aktiem. No minētajiem 47 īpašuma nomas līgumiem 2019.gadā pārskatīti 19
līgumi, spēku zaudējuši 3 līgumi, 2020.gadā 12 nomas līgumiem grozīta nomas maksa atbilstoši līguma
nosacījumiem vai pagarinot līgumus - atbilstoši licencēta vērtētāja noteiktai objekta tirgus nomas maksai.
Atlikušajiem 13 līgumiem nomas maksas aprēķināšanas nosacījumi tiks izvērtēti līdz 2021.gada beigām un,
nepieciešamības gadījumā, tiks veikti grozījumi līdz 2023.gada beigām.

IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)
Pasākums tika definēts, rēķinoties ar to, ka 2020.gadā tiks apstiprināts jauns Rīgas pilsētas attīstības plāns un
jauna Rīgas attīstības programma, ko RDĪD būtu jāņem par pamatu attīstot savus lokālos mērķus. Ņemot vērā,
ka iepriekš minēto dokumentu apstiprināšana vēl nav notikusi, pasākuma izpilde atliekama uz vēlāku laiku,
izņemot komunikāciju ar apkaimēm, kas būtu izvirzāma par prioritāti klientu atbalsta un iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošanas pasākumu ietvaros. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz
turpmākajiem gadiem atbilstoši iepriekš minēto dokumentu plānotajam apstiprināšanas termiņam.

NAV IEST AJIES IZPILDES TERMIŅŠ

Izstrādāts
modeļa
juridiskais
ietvars,
nepieciešamā
dokumentāciia
Realizēts
pirmais
2022
(2)
Veikta
prototipēšana
projekts un izvērtēti tā
praktiskais izmēģinājums
rezultāti
Nepieciešamības
gadījumā
veiktas
korekcijas
izstrādātā
procesā
(3)
Izstrādāti
un
pieņemti Ir pieņemts normatīvais
2023
Pašvaldības
normatīvie
akti akts, ar kuru process
ieviests
pastāvīgai
instrumenta ieviešanai
oielietošanai
Nodrošināt pastāvīgu sabiedrībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izvērtēšanu, lai radītu cilvēkiem draudzīgu un pieejamu pilsētvidi un
infrastruktūru
RDID BSP, RDID
2020 - 2023
definēti
infrastruktūras Izveidota vienota interneta vietne 2020.gads:
Izveidot
BP
projekta
mērķi
un
objektiem,
kuri
ir
klasificēti
kā
izvērtēšanas mehānismu, kurš
ļautu
sasaistīt
Pašvaldības pilsētvidi degradējošie nekustamā izveidota projekta vīzija
pieprasīts
nodokļa
uzskaites 2021.gads:
plānošanas dokumentos noteikto īpašuma
mērķu sasniegšanu ar pilsētvides vajadzībām, un objektiem, kuri ir finansējums
noslēgts
ar
Pašvaldības 2022.gads:
izmaiņām un sabiedrības viedokli sakārtoti
līdzfinansējumu
kultūrvēsturiskā līgums par projekta
par to
ieviešanu
būvrnantojuma saglabāšanai.
2023.gads:
projekta
ieviešanas process
izstrādāti
jauni
Pašvaldības
līdzfinansējuma instrumenti

u
25.

26.

u
27.

u
28.

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 NIP, RDID
BP, RD PAD, RP
BV

Pašvaldības īnašumā esošu ēku, būvju un teritoriiu oastāvīza izvērtēšana, lai noteiktu iesoēias tās pielāgot sabiedriskai izmantošanai
Izstrādāt nekustamo īpašumu (1)
Izstrādāti
priekšlikumi Pilnveidota nekustamo
2020 - 2023
RDID !AP, RDID
izvērtēšanas kārtību sabiedriskai izvērtēšanas orocesa 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
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 iesnēias īsākā laika periodā un ar mazākiem resursiem oanāktu oilsētvides degradācijas vai bīstamības novēršanu
Sagatavot
un
virzīt
uz (1)
Iesaistīto
iestāžu
sniegto 1 iekšējo noteikumu
2019
RDĪD BSP
apstiprināšanu Rīgas domē jaunu viedokļu izvērtēšana un noteikumu projekts
Rīgas domes iekšējo noteikumu, proiekta 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)
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Pasākums bija definēts kā nākamais līdzfinansējuma instrumenta attīstības posms, kura ietvaros tam tiktu
piešķirts multiplikatīvais efekts. Ņemot vērā, ka 2020.gadā RDĪD pārņēma dzīvojamo māju atjaunošanas
programmas un sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas administrēšanu, kā arī to, ka saistībā ar Covid 19 pandēmijas izraisīto krīzi Eiropā tika izvirzītas jaunas uz klimata pārmaiņu novēršanu vērstās prioritātes,
jauna instrumenta izveidošanas procesa sākuma termiņš atliekams uz 2022.gadu. Respektīvi, 2021.gada ietvaros
RDĪD nepieciešams veikt virkni pasākumu dzīvojamo māju atjaunošanas programmas un sakrālā mantojuma
atjaunošanas programmas palaišanai. Līdz ar to, vēl viena jauna procesa analīzei un ieviešanai pagaidām nav
ne cilvēku, ne finanšu resursu.

IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)
Ņemot vērā, ka Rīgas domē tiek plānots izstrādāt jaunus IT politikas plānošanas dokumentus un interneta
vietnes ir viens no šādas politikas objektiem, pasākums atliekams uz vēlāku laiku - līdz tiks definēti mērķi un
rīcības IT politikas nozarē. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem
gadiem.

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)
Notika 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, kā arī 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, informācijas apkopošana un sniegšana par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību
valstij, Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošana īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes
ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanai dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" būvniecības uzsākšanai,
personālservitūtu nodibināšana uz Pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem par labu Satiksmes
ministrijai, pilnvarojumu sniegšana nepieciešamo zemesgabalu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un
īoašumtiesību nostiorināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Ir uzsākts apzināt lietderīgāko nekustamo īpašumu sabiedriskajai izmantošanai izvērtēšanas modeli, izvērtējot
veicamo darbību kopumu izvērtēšanas procesa īstenošanai esošo iekšējo un ārējo normatīvo aktu ietvaros.

IZPILDE ZAUDEJUSI AKTUALITATI
Kopš Noteikumu izdošanas ir pagājis ievērojams laika periods, kurā ir mainījušies gan faktiskie, gan tiesiskie
apstākļi un Noteikumos izvirzītā mērķa īstenošana vairs nenotiek atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai,
proti - Noteikumos ir atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas ir zaudējuši spēku, kā arī kopš RDĪD Būvju
sakārtošanas pārvaldes izveides (2014.gadā) RDĪD ir pārņēmis lielāko daļu Noteikumos reglamentēto funkciju,
kas atbilstoši Noteikumiem tika deleģētas citām iestādēm un struktūrvienībām. Šāda funkciju pārdale ir
nostiprināta attiecīgo iestāžu un struktūrvienību nolikumos, kā arī citos normatīvajos aktos (Rīgas domes
28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi" u.c.).
Papildus jau konstatētajam Noteikumu aktualitātes zudumam, šobrīd atsevišķu Noteikumos iesaistīto iestāžu un
struktūrvienību pastāvēšana un to turomākās funkciias nav skaidras, oroti - Rīgas domes Pilsētas attīstības

komitejas 11.01.2021. sēdē tika nolemts iesniegt lēmuma projektu izskatīšanai Rīgas domes sēdē par Rīgas
pilsētas būvvaldes likvidēšanu un tās funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja izveidotā darba grupa (30.10.2020. rīkojums Nr. RD-20209-r "Par darba grupas izveidi") nonākusi pie secinājuma, ka izpilddirekciju funkcijas pārklājas ar Rīgas domes
departamentu funkcijām, tajā skaitā funkcijām, ko pilda RDĪD saistībā ar vidi degradējošu būvju sakārtošanu,
nojaukšanu vai konservāciju, līdz ar ko darba grupa ierosinājusi likvidēt izpilddirekcijas, paredzot, ka minētās
funkcijas turpinās pildīt attiecīgie Rīgas domes departamenti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ne tikai Noteikumi ir zaudējuši savu aktualitāti, bet arī jaunu
noteikumu izdošanai vairs nav saskatāms racionāls pamatojums - pasākuma izpilde ir zaudējusi savu aktualitāti.
29.

30.

31.

M

u

32.

33.

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

1 iekšējie noteikumi

2019

RDID BSP

2019
RDID BSP
Izstrādāt un apstiprināt RDID Tā kā šo noteikumu redakcija Ir 1 iekšējie noteikumi
iekšējos noteikumus „Lēmuma atkarīga no Noteikumu redakcijas,
par
pienākuma
noteikšanu gala redakcijā tie tiks apstiprināti
sakārtot, konservēt vai nojaukt pēc Noteikumu apstiprināšanas
būvi sagatavošanas, izpildes Rīgas domē
kontroles un piespiedu izpildes
kārtība"
2019
RDID BSP
Izstrādāt un apstiprināt RDID Izstrādāti un apstiprināti RDID 1 iekšējie noteikumi
iekšējos
noteikumus iekšējie noteikumi līdzfinansējuma
administrēšanai,
līdzfinansējuma
programmas programmas
administrēšanai, paredzot kārtību, paredzot kārtību, kādā RDĪD
kādā RDĪD organizē konkursus, organizē konkursus, kā arī kārtību,
kā arī kārtību, kādā tiek kādā tiek administrēti noslēgtie
administrēti noslēgtie projektu projektu ieviešanas līgumi
ieviešanas līgumi
Atvērta un iesaistoša pārvaldība
Izveidot pastāvīgu dialoga platformu starp Pašvaldību un sabiedrību, kas tiktu pielietota, lai apspriestu paredzētos 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
seminārs
2019 - 2023
RDID BSP, RDID
Pašvaldības realizēto atbalsta Reizi gadā tiek rīkots pieredzes un Novadīts
apmaiņas
pasākums vienu reizi gadā
BP
instrumentu realizācijas ietvaros viedokļu
programmas
ieviesti pieredzes un viedokļu līdzfinansējuma
ietvaros
apmaiņas pasākumi

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

IZPILDITS (2019.GADA)

atkarīga no Noteikumu redakcijas,
gala redakcijā tie tiks apstiprināti
pēc Noteikumu apstiprināšanas
Rīgas domē

(1) Izveidots komunikācijas kanāls
ar pilsētas apkaimju pārstāvjiem,
kura ietvaros Pašvaldība iegūst
informāciju
par
pilsētvides
veidošanas un attīstības problēmām
un vaiadzībām, kā arī noskaidro

Veicot tikšanās ar
apkaimēm, paralēli ar
aktuālo
jautājumu
apspriešanu, ir definēts
savstarpēji ērts un
efektīvas
pastāvīgas

2020 - 2023

RDID BSP, RDID
BP

IZPILDITS (2019.GADA)

IZPILDITS (2019.GADA)

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)
01.10.2020. VEF kultūras pilī noorganizēts informatīvs seminārs par Pašvaldības programmu "Pašvaldības
līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021.gadā" un programmu "Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021. - 2022.gadā", ievērojot Ministru kabineta
09.06.2020. noteikumus Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai".
Papildus, RDĪD ir ieviesis vairākas attālinātās komunikācijas aktivitātes, kuras plāno attīstīt arī turpmāk:
• ir izveidots līdzfinansējuma programmām speciāls Youtube kanāls, kurā notiek informatīvo pasākumu
tiešraides un tiek glabāti to ieraksti (2020.gada rudenī - ziemā tie ir trīs online semināri);
• tiek veidoti un publicēti Youtube kanālā īsie raidījumi, kuros tiek stāstīts par programmu aktuālajiem
jautājumiem, kā arī īpašniekiem tiek sniegta cita projekta sagatavošanai noderīgā informācija;
• ir ieviestas attālinātās konsultācijas ar klientiem, kuru ietvaros nav ierobežots dalībnieku skaits, kas ļauj
jautājuma apspriedē iesaistīt plašāku ieinteresēto personu loku.
2021.gadā RDĪD plāno attīstīt visus iepriekš minētos komunikācijas kanālus un papildināt ar jaunām
aktivitātēm. Piemēram, izstrādāt programmu mājas lapā www.atjauno.riga.lv balsošanas mehānismu dzīvojamo
māju atjaunošanas programmas ietvaros, kas ļautu atbalstāmās darbības definēt, tajā skaitā atbilstošu dzīvokļu
īpašnieku balsošanas rezultātā iegūtajam viedoklim.
NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Ņemot vērā 2020.gadā gūto pieredzi un to, ka RDĪD administrēšanā ir jau trīs dažādas līdzfinansējuma
programmas, pastāvīgai, efektīvai un kvalitatīvai komunikācijai ar klientiem un iedzīvotājiem būtu
nepieciešams veidot klientu atbalsta centru, kurš pildītu trīs pamatfunkcijas:
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viedokli par veidojamiem jauniem
Pašvaldības pasākumiem pilsētvides
un dzīves kvalitātes uzlabošanai

34.

u
35.

u
36.

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

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

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
Vēstule;
VDBK lēmums;
Darba grupas rezultāts

Izstrādāts un ieviests
Pašvaldības
labās
prakses pārneses plāns
no Kemnicas pilsētas
(plāns+ 1 pilotprojekts)

•
•

•

2019 - 2020

RDID DB,
līdzdarbojoties
citām RDĪD
struktūrvienībām

2020 - 2023
RDID BSP, RDID
(2) Pastāvīgi tiek pētīta Eiropas Pēc nepieciešamības, ja
nepieciešamība
BP
politika pašvaldību jomā un citu šāda
Eiropas pilsētu pašvaldību pieredze tiek identificēta.
konstatēto problēmu un uzdevumu
risināšanai un jaunu pasākumu
plānošanai
Pārskatīt un mērķtiecīgi veidot iestāžu lomas efektīvākai Pašvaldības komunikācijai ar sabiedrību, skaidrojot iestāžu darbības kompetences
robežas, tās iespējas nodrošināt Pašvaldības noteikto mērku sasniegšanu, svarīgākos procesus, kā arī skaidrojot lēmumu pienemšanas mērkus
Publiskās ārtelpas (labiekārtotās Pilnveidotas publiskās ārtelpas Nozīmīgu
pilsētas
2019 - 2021
RDID BP
teritorijas) funkciju pilnveidošana (labiekārtotās teritorijas)
publisko
skvēru
sakārtošana
(2
objekti)

Pilnveidot sadarbības procesu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem graustu
Veikt sistēmisku degradējošu (1) Ir definēti vidi degradējošu
objektu un teritoriju rašanās objektu un teritoriju rašanās iemesli,
iemeslu izpēti un faktoriem, kas kā arī degradācijas novēršanu
kavē degradācijas mazināšanos kavējošie faktori
un objektu sakārtošanu

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

apzināšanā un sakārtošanā
2020: izstrādāts darba
uzdevums pētījumam
un pieprasīti līdzekļi no
budžeta
2021: noslēgts līgums
un veiks pētījums, kura
rezultātā
saņemts
ziņojums ar kavējošu
faktoru izskaitījumu
2022: balstoties uz
pētījuma
rezultātiem
izvērtēta Pašvaldības
politika un normatīvie
akti
un
sagatavoti
priekšlikumi
nepieciešamām
izmainām

2020 - 2021

RDID BSP

klientu primārā konsultēšana par programmām;
atbalsts noteiktām klientu grupām (vispirms, dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku biedrības, kā arī
dzīvojamo māju apsaimniekotāji) projekta sagatavošanā, ieskaitot pieredzes apmaiņas vietas izveidošanu,
kur klienti var komunicēt savā starpā, apmainoties ar pieredzi vai veidojot sadarbību;
komunikācijas platformas izveidošana ar apkaimēm un citām iedzīvotāju grupām, kas ir nepieciešama esošo
programmu uzlabošanai un jaunu pilsētvides uzlabošanas instrumentu attīstībai.

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētā projekta "URBACT III programmas projekta
"Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (AL T/BAU)" otrā flīze" (PVS 1D 3961) ietvaros 2020.gadā notika
darbs pie izstrādātā Pašvaldības labās prakses pārneses plāna ieviešanas, ko plānots ieviest 2021.gadā (saistībā
ar valstīs noteiktajiem Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežojošajiem pasākumiem projekta ieviešanas
termiņš tika pagarināts līdz 2021.gada jūnijam). Līdz ar to, pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā, attiecīgi
precizējot pasākuma izpildes beigu terminu.
IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)
Saistībā ar valstī noteiktajiem Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežojošajiem pasākumiem pieredzes
apmaiņas aktivitātes netika rīkotas.

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
Noslēgti sadarbības līgumi ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (projektu realizētāju), piesaistot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projektos:
• Dailes teātra skvēra atjaunošanas darbi;
• Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošanas darbi.
Skvēru atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021 .aada novembrim.
IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)
Ņemot vērā, ka 2020.gadā RDĪD pārņēma dzīvojamo māju atjaunošanas programmas un sakrālā mantojuma
atjaunošanas programmas administrēšanu, kā arī to, ka saistībā ar Covid - 19 pandēmijas izraisīto krīzi Eiropā
tika izvirzītas jaunas uz klimata pārmaiņu novēršanu vērstās prioritātes, pasākuma īstenošanai pagaidām nav ne
cilvēku, ne finanšu resursu. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem
gadiem.
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2023:
veiktas
apstiprinātās izmainas

u
37.

Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli Pašvaldības īoašumā un nrivātlnašumā
nekustamā - 2 objekti
konkrēts
Aprobēt nekustamā -tpasuma Ieviests
īpašuma pagaidu lietošanas modelis
pagaidu lietošanas modeli
V

2019 - 2023

RDID NIP, RDID
IPP, RDĪD BP

NAV IEST AJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅS

Konstatēts, ka nav aktualitāte. 2020.gadā nav saņemts neviens iesniegums par ilgstoši brīvo telpu sarakstā esošo
telpu iegūšanu pagaidu lietošanā.

u
38.

39.

40.

u
41.

u
2

Veidot vienotu Pašvaldības atbalsta instrumentu sistēmu, kura būtu saprotama un ērti izmantojama gala saņēmējam, nosakot iestāžu lomu sistēmas
administrēšanā un tās darbības efektivitātes novērtēšanā
2020 - 2023
RDID BSP, RDID
Izveidot interneta vietni, kurā ir (1) Apkopoti visi uz pilsētvides un 2020: izstrādāts darba
BP
un
apkopota dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstie izdevums IT risinājuma
apvienota
informācija un saites par visiem Pašvaldības atbalsta pasākumi, tajā pasūtīšanai un pieprasīti
atbalsta skaitā izvērtēta to kompleksa līdzekļi budžetā
Pašvaldības
mērķa
pasākumu
instrumentiem, kuru mērķis ir pie! ietošana,
atbalsts būvju un teritoriju auditorija un pieejamība
sakārtošanai
(2) Izveidota vienota interneta 2021: noslēgts līgums
sākta
projekta
vietne ar informāciju par minētiem un
pasākumiem un saitēm uz iestādēm, ieviešana
kuras ir atbildīgas par to ieviešanu
2020 - 2021
RDID IAP,
Pašvaldības nekustamo īpašumu (1) Uzsākta nekustamo īpašumu Notikušo e-izsoļu skaits
līdzdarbojoties
atsavināšana
e-izsolu
vidē
(pārdošanas)
atsavināšanas
RDĪD
2020 - 2023
efektivitātes (2) Vienkāršota nelielas vērtības Atsavināšanas
procesa
struktūrvienībām
paaugstināšana
Pašvaldības nekustamo īpašumu procedūras visu posmu
realizēšana tikai RDĪD
atsavināšanas procedūra
2019 - 2023
(3) Izdoti jauni/grozīti esošie
normatīvie akti, līdzdarbošanās
ārējo normatīvo aktu izstrādē
vides
Uzņēmējdarbības
procesa
pilnveidošanas
un
efektivizācijas paaugstināšanas
ietvaros samazināt administratīvo
slogu Pašvaldības pirmpirkumu
tiesību izskatīšanas procesā

(1) Nodrošināta elektronisku datu
apmaiņa starp Pirmpirkuma reģistru
un Valsts vienoto datorizēto
zemesgrāmatu
(2) Iesaiste starpinstitūciju darba
grupā
(3) Līdzdarbošanās ārējo normatīvo
aktu grozījumu izstrādē

Elektroniski
pirmpirkuma
atteikumu
skaits

nosūtīto
izziņu,
lēmumu

2019 - 2023

RDID IAP,
līdzdarbojoties
RDĪD
struktūrvienībām

2019 - 2023
2019 - 2023

Nodrošināt informācijas par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, publisku pieejamību un pilnveidot pieejamās informācijas
saturu
2019 - 2023
RDID KNP
informācijas
par (1) Veikta izpēte (citu publisko Ikgadējais publiskais
Uzlabot
sadarbībā ar
pārskati, pārskats ar uzlabotu
publiskie
kapitālsabiedrībām pieejamību un personu
kapitālsabiedrībām
Pārresoru koordinācijas centra u. c. saturu
saturu
un pārņemta labākā
vadlīnijas)
prakse, nodrošinot informācijas par
kapitālsabiedrībām publiskošanu
uz
2019 - 2023
RDĪD KNP
(2) Uzraudzīt kā Pašvaldības Balstoties
kapitālsabiedrības izpilda likumā2 publiskotās
informācijas informācijas
noteiktās
izvērtējumu,
publiskošanas prasības
nepieciešamības
gadījumā
sniegt
norādījumus
kapitālsabiedrībām
Pilnveidot kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju loceklu izvēles procesu, to efektīvas darbības nodrošināšanai

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pants.
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IZPILDE NEBIJA IESPEJAMA (PAR 2020.GADU)

Ņemot vērā, ka Rīgas domē tiek plānots izstrādāt jaunus IT politikas plānošanas dokumentus un interneta
vietnes ir viens no šādas politikas objektiem, pasākums atliekams uz vēlāku laiku - līdz tiks definēti mērķi un
rīcības IT politikas nozarē. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem
gadiem.

IZPILDITS (PAR 2020.GADU)

Izstrādāta un 09.03.2020. apstiprināta Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma elektroniskas izsoles
organizēšanas kārtība. 2020.gada jūnijā uzsākta elektronisko izsoļu rīkošana (elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv). 2020.gadā rīkotas 39 izsoles.
Bez tam, ņemot vērā grozījumus vairākos ārējos normatīvajos tiesību aktos, izstrādāti grozījumi Pašvaldības
atsavināmā nekustamā īpašuma mutiskas izsoles ar augšupejošu soli organizēšanas un rīkošanas kārtībā un
Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma mutiskas izsoles ar lejupejošu soli organizēšanas un rīkošanas
kārtībā, kā arī sagatavotas jaunas pieteikumu par dalību izsolē veidlapas.
IZPILDITS (PAR 2020.GADU)

Atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem" 15.1 punktā noteiktajam, no 01.01.2020. Valsts vienotajā datorizētajā
zemesgrāmatā tiek ievietotas izziņas par pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanu, lēmumi par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu, lēmumi par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības. Tādējādi, elektroniski sagatavotas un nosūtītas 563 no 646 izziņām par dokumentu
pieņemšanu, 636 no 863 izziņām par Pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un 96 no 100
vēstulēm par jautājumiem saistībā ar Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Bez tam, sadarbībā ar
Latvijas Pašvaldību savienību sniegti priekšlikumi par VARAM izstrādāto: informatīvā ziņojuma "Par
Pašvaldību likuma izstrādi" (VSS-120) redakciju (daļā par pirmpirkuma tiesību aizstāšanu ar izpirkuma tiesību)
un likumprojekta "Pašvaldību likums" (VSS-912) redakciju (daļā par pirmpirkuma tiesību atcelšanu). Ņemot
vērā, ka Pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūtu paredzēts atcelt, uzsāktais darbs pie grozījumiem iekšējos
noteikumos par pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Pašvaldībā tika apturēts. Likumprojekts paredz, ka
jaunais Pašvaldību likums stāsies spēkā 01.01.2022.

IZPILDE NAV ATTIECINAMA UZ RDID

Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta
reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
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Izstrādāt
priekšlikumus
kapitālsabiedrību
pārvaldes
institūciju locekļu izvēles procesa
uzlabošanai

Izdoti jauni/grozīti esošie
iekšējie normatīvie akti attiecībā uz
kapitālsabiedrību
valdes
un
padomes locekļu nominēšanas
kārtību
(2) Izstrādāt
ieteikumus
labas
korporatīvās pārvaldības prakses
(1)

jauni/grozīti
Izdoti
esošie
iekšējie
normatīvie akti
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reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un
akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.

Izstrādāti ieteikumi

piemērošanai pārvaldes institūcijas

loceklu atlasē.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Direktora biroja
Tiesiskā atbalsta un projektu vadības
nodaļas vadītāja - juriste
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