
No 11.06.2021. 

Īpašuma departamenta informācija par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem 

 
Informācija tiek publiskota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

 minētie nekustamie īpašumi iznomāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nerīkojot nomas tiesību izsoli.  
 

 

N.p.k

. 
Nomnieks 

 

Nekustamais īpašums 

 

Nomas maksa Iznomāšanas termiņš 

1. 
Biedrība “Jelgavas 

48” 

Zemesgabals Jelgavas ielā, Rīgā, kadastra 

apzīmējums 0100 050 0132 8001, 75 m2 

platībā 

28,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Jelgavas ielas un Bieķensalas 

ielas pārbūves, būvprojekta “Rīgas brīvostas 

savienojums ar VIA Baltica dienvidu ievadu Rīgā 

(Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas 

ielas savienojums)” īstenošanas vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet 

ne ilgāk kā līdz 07.06.2026. 

2. 
Biedrība “Jelgavas 

48” 

Zemesgabals bez adreses, Bieķensalas 

ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 

0100 050 0205, 165 m2 platībā 

28,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Jelgavas ielas un 

Bieķensalas ielas pārbūves, būvprojekta “Rīgas 

brīvostas savienojums ar VIA Baltica dienvidu 

ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, 

Mūkusalas ielas savienojums)” īstenošanas vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, 

bet ne ilgāk kā līdz 07.06.2026. 



3. 
Biedrība “Jelgavas 

48” 

Zemesgabals bez adreses, Jelgavas ielas 

rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 

054 0227, 156 m2 platībā 

28,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Jelgavas ielas un 

Bieķensalas ielas pārbūves, būvprojekta “Rīgas 

brīvostas savienojums ar VIA Baltica dienvidu 

ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, 

Mūkusalas ielas savienojums)” īstenošanas vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, 

bet ne ilgāk kā līdz 07.06.2026. 

4. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“PMT Invest” 

Zemesgabals bez adreses, Zvejnieku ielas 

rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 

062 0161, 221 m2 platībā 

254,64 EUR /gadā 

 

Līgums ir spēkā līdz Zvejnieku ielas pārbūvei vai 

inženierkomunikāciju izbūvei, bet ne ilgāk kā 

līdz 15.05.2026 

5. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“PMT Invest” 

Zemesgabals bez adreses, Zvejnieku  ielas 

rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 

062 0159, 206 m2 platībā 

237,36 EUR /gadā 

 

Līgums ir spēkā līdz Zvejnieku ielas pārbūvei vai 

inženierkomunikāciju izbūvei, bet ne ilgāk kā 

līdz 15.05.2026 

6. Ivo Milzers 

Zemesgabals, bez adreses, Dāliju ielas 

rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 

105 0595, 288 m2  platībā 

135,21 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Dāliju ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 2026.gada 25.maijam. 

7. 
Irēna Vitenburga 

 

Zemesgabals, starpgabals, bez adreses, 

Zebrenes ielas rajonā, Rīgā, kadastra 

apzīmējums 0100 099 0665, 85 m2  platībā 

39,92 EUR/gadā 

Līgums tiek pagarināts līdz zemesgabala 

atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet 

ne ilgāk kā līdz 2026.gada 19.jūlijam. 

8. 
Genādijs 

Celuškovskis 

Zemesgabals bez adreses, Kroņu ielas 

rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 

070 0635), ar platību 688 m2 

306,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Kroņu ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai,  

bet ne ilgāk kā līdz 10.06.2026. 

9. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“EfTEN Domina” 

Zemesgabals bez adreses, Ieriķu ielā, 

Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 070 0935 

8003, 6 m² platībā 

858,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Ieriķu ielas pārbūves un/vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, 

bet ne ilgāk kā līdz 17.06.2026. 



10. 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Happy Ampple” 

Zemesgabals Lubānas ielā, Rīgā, kadastra 

apzīmējums 0100 121 1447 8004, 1060 m2 

platībā 

800,00 EUR/gadā 

Līgums ir spēkā līdz Lubānas ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, 

bet ne ilgāk kā līdz 17.06.2026. 

 

 


