
Kadastra apzīmējums Kadastra numurs

Objekta daļa Adrese Iznomātā platība (m2) Nomnieks (juridiskam personām 

attēlo nosaukumu, NMR; fiziskām 

personām attēlo tekstu Fiziska 

persona)

Nomas maksa Iznomāšanas termiņš Iznomātājs  (pašvaldības 

institūcijas vai kapitālsabiedrības 

nosaukums)

010008190038001 01000810169 Šampētera iela 127, Rīgā 49 "Fiziska persona" 28,00 EUR/gadā

Līdz Šampētera ielas 

pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 11.05.2022.

Īpašuma departaments

0100 075 9008 01000750861 daļa "A"
Bez adreses, Kārļa Ulmaņa gatves 

rajonā, Rīgā
188 SIA “KNVP LV 2”, reģ. Nr. 40203334875 433,00 EUR/gadā

Līdz Zemesgabala 

atsavināšanas līguma spēkā 

stāšanās dienai, bet ne ilgāk 

kā līdz 04.05.2027.

Īpašuma departaments

0100 054 0095 01000540155 Laivu ielā, Rīgā 1883
RpSIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas 

Nr. 40003619950
308,00 EUR/gadā

Līdz Laivu (Buru) ielas 

izbūves vai 

inženierkomunikāciju 

ierīkošanas uzsākšanai, bet 

ne ilgāk kā līdz 06.09.2026.

Īpašuma departaments

0100 122 2129 01001222125 Malienas iela 11B,Rīgā 325 SIA “MARIV”, reģ. Nr. 40203334875 117,36 EUR/gadā

Līdz Zemesgabala 

atsavināšanas līguma spēkā 

stāšanās dienai, bet ne ilgāk 

kā līdz 17.08.2045.,ja 

normatīvie akti nenosaka 

citādi.

Īpašuma departaments

0100 127 0745 Bez adreses, Berģu ielas rajonā,Rīgā 91 Fiziska persona 38,85 EUR/gadā

Līdz Berģu ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 29.04.2027.

Īpašuma departaments

01000700440
Bez adreses, Paipalu ielas 

rajonā,Rīgā
17 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

līdz Paipalu ielas pārbūves 

vai inženierkomunikāciju 

ierīkošanas darbu uzsākšanai, 

bet ne ilgāk kā līdz 

10.05.2027.

Īpašuma departaments

01001230180  daļa “A” 
Bez adreses, Juglas ezera krastmalā, 

Rīgā
466 Fiziska persona 40,83 EUR/gadā

līdz zemesgabala bez 

adreses, Juglas ezera 

krastmalā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 0100 123 0180) 

plānotās (perspektīvas) 

izmantošanas uzsākšanai 

valsts pārvaldes funkciju 

veikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 

17.05.2027.

Īpašuma departaments

Informācija par pašvaldības un kapitālsabiedrību iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem nerīkojot nomas tiesību izsoli*

*Nekustamā īpašuma iznomāšana, nerīkojot nomas tiesību izsoli, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” minētajos izņēmumu gadījumos.



01001201717
Bez adreses, Pludmales ielas rajonā, 

Rīgā
178 Fiziska persona 58,50 EUR/gadā

līdz plānotās izmantošanas 

valsts pārvaldes funkciju 

veikšanai uzsākšanai, t.i., līdz 

Pludmales ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 21.05.2027.

Īpašuma departaments

01000700075 01000700019 Nīcgales ielā, Rīgā 820

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests

reģistrācijas Nr. 90009029104

465,53 EUR/gadā

Līdz Zemesgabala 

atsavināšanas līguma spēkā 

stāšanās dienai, bet ne ilgāk 

kā līdz 12.05.2027.

Īpašuma departaments

010008604338002 01000860433
zemes vienības daļa Vairoga ielā, 

Rīgā
2458

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P 

Services”reģistrācijas Nr. 40203114379
2870,00  EUR/gadā

Gustava Zemgala gatves vai 

tilta pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

ierīkošanas uzsākšanai, bet 

ne ilgāk kā līdz 20.05.2023.

Īpašuma departaments

01000702544
bez adreses, Ieriķu ielas rajonā, 

Rīgā 
172

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Latimpeks auto"40003253073
117,47  EUR/gadā

Līdz Zemesgabala plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz Ieriķu 

ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 07.06.2027 .

Īpašuma departaments

010009221758001 01000922175 Brīvības gatvē 430A, Rīgā 24

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“NARVESEN BALTIJA”, 

reģ. Nr. 40003365783

1394,41 EUR/gadā

Līdz Zemesgabala Brīvības 

gatvē 430A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 0100 092 2175), 

plānotās izmantošanas 

uzsākšanai valsts pārvaldes 

funkciju veikšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 20.09.2027

Īpašuma departaments

0100 127 2084 01001272084 Brīvības gatvē 438E, Rīgā 905

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, reģ. 

Nr.40003493561

1472,00 EUR/gadā

Līdz Brīvības gatves 

pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

ierīkošanas uzsākšanai, bet 

ne ilgāk kā līdz 04.08.2027

Īpašuma departaments

01000920079 01000920042 Zemgaļu iela, Rīga 11 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā Līdz 23.03.2035. Īpašuma departaments

01000890484
Bez adreses, Burtnieku ielas rajonā, 

Rīgā 
131 Fiziska persona

21.02.2022. līdz 

27.02.2022. - 28,00  EUR/ 

gadā, no 28.02.2022. - 

97,86 EUR/gadā.

Līgums ir spēkā līdz 

Burtnieku ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 20.02.2027.

Īpašuma departaments

01001130292 01001130292 daļa "A" Emmas iela 45, Rīga 1934 Fiziska persona 50,00 EUR/dienā
Līgums ir spēkā no 

26.05.2022. līdz 29.05.2022.
Īpašuma departaments



01000782199001 01000782199

Automātiskā 

telefona stacija 

zemes vienības daļa  

Nek.īp adrese (Vizlas iela 11) sastāv 

no automātiskās telefona stacijas ar 

adresi Prūšu iela 73A, Rīga un 

zemes vienības daļas 425,76 kv.m                                                                          

203,30
Biedrība "Radošā keramikas asociācija 

"LOGS""
135,00 mēnesī Līgums spēkā no 01.12.2027. Īpašuma departaments

01000782118007 / 

01000782118008
01000780024

Veļas mazgātuve, 

šķūnis zemesgabals 

1824 kv.m

Višķu iela 15A, Rīga 515,10 SIA "Vidness" 240,00 mēnesī
Līgums spēkā līdz 

15.11.2027.
Īpašuma departaments

010007221508001 01000722150
Bez adreses, Krasta ielas rajonā, 

Rīgā
2080

Akciju sabiedrība "RD ALFA", reģ. 

Nr.40003354898
1341,75 EUR/gadā

Līgums pagarināts līdz 

Zemesgabala plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i. līdz Maskavas 

ielas vai Dienvidu tilta 

pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 31.01.2027.

Īpašuma departaments

010005920448001
Bez adreses, Sabiles ielas rajonā, 

Rīgā
414 Fiziska persona 282,74 EUR/gadā

Līgums spēkā līdz Sabiles 

ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 25.05.2027.

Īpašuma departaments

010008390078001 01000830233 Bez adreses, Aizupes ielas rajonā 73 Fiziska persona 34,28 EUR/gadā

Līdz Aizupes ielas pārbūves 

vai inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai,  bet ne 

ilgāk kā līdz 26.04.2027.

Īpašuma departaments

01000821311 01000821312 daļa "B"
Bez adreses, Platones ielas rajonā, 

Rīgā
24 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

Līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par 

zemesgabala kadastra 

apzīmējums 01000821311 

ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz valsts vārda vai līdz 

zemesgabala kadastra 

apzīmējums 01000821311 

atsavināšanas līguma spēkā 

stāšanās dienai, bet ne ilgāk 

kā līdz 26.04.2027.

Īpašuma departaments



01000930536 01000939999
Bez adreses, Beberbeķu 7.līnijas 

rajonā, Rīgā
148 Fiziska persona 50,55 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

zemesgabala   plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz Imantas 

4.līnijas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet  ne 

ilgāk kā līdz 23.02.2027.

Īpašuma departaments

01001100146 01001100142
Bez adreses, Ķemmdziju ielas 

rajonā, Rīgā 
162 Fiziska persona 41,48 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

zemesgabala   plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz 

Ķemmdziju ielas pārbūves 

vai inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet  ne 

ilgāk kā līdz 24.01.2027.

Īpašuma departaments

01000760524 01000769005
Bez adreses, Rucavas ielas rajonā, 

Rīgā
53 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

Līdz Rucavas ielas pārbūves 

vai inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 11.01.2027.

Īpašuma departaments

01000990672 01000990258
Bez adreses, Vecaines ielas rajonā, 

Rīgā 
116 Fiziska persona 54,47 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

zemesgabala   plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz Imantas 

4.līnijas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet  ne 

ilgāk kā līdz 02.02.2027.

Īpašuma departaments

01000930514 01000939999
Bez adreses, Imantas 4.līnijas 

rajonā, Rīgā
13 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

zemesgabala   plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz Vecaines 

ielas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet  ne 

ilgāk kā līdz 22.01.2027.

Īpašuma departaments



01000930527 01000939999
Bez adreses, Imantas 5.līnijas 

rajonā, Rīgā
18 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

zemesgabala   plānotās 

izmantošanas valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai 

uzsākšanai, t.i., līdz Imantas 

5.līnijas pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet  ne 

ilgāk kā līdz 20.02.2027.

Īpašuma departaments

01000930176 01000930158 Imantas 6.līnija 13 314 Fiziska persona 79,37 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

Zemesgabala atsavināšanas 

līguma noslēgšanas dienai, 

bet ne ilgāk kā līdz 

19.03.2027.

Īpašuma departaments

010009302128003 01000930335 Bez adreses, Imantas 6.līnijā, Rīgā 28 Fiziska persona 28,00 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz Imantas 

6.līnijas un/vai Zārdu ielas 

pārbūves vai 

inženierkomunikāciju 

izbūves uzsākšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 11.05.2027.

Īpašuma departaments

01000730341 01000730239
Bez adreses, Kartupeļu ielas rajonā, 

Rīgā
95 Dzīvokļu īpašnieku vārdā A.Karlsons 36,50 EUR/gadā

Līgums ir spēkā līdz 

Kartupeļu ielas pārbūvei vai 

inženierkounikāciju izbūvei, 

bet ne ilgāk kā līdz 

14.12.2026.

Īpašuma departaments


