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Nr. 
p.k. 

1 
1. 

) 1.1. 

_) 

Pasākums Rezultāts Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš Atbildīgais par pasākuma 
izpildi 

2 3 4 5 6 
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 stratēģiskiem mērkiem un ilgtermina attīstības principiem 
Nekustamā īpašuma pārvaldības modeļa pilnveidošana (]) Sagatavots plāns nekustamā īpašuma izvērtēšanai Sagatavots plāns r-"-~~~--~-----~----------------------+---------~-------t----------1 

(2) Izstrādāti priekšlikumi vienotiem pārvaldības principiem nozarēs Izstrādāti priekšlikumi 
līdz 31.05.2021. 
līdz 31.08.2021. 

(3) Izstrādāti priekšlikumi pakalpojuma iegādes modeļiem un iepirkumiem Publisko Izstrādāti priekšlikumi 
iepirkumu likuma kārtībā 

līdz 30.09.2021. 

(4) Izstrādāti priekšlikumi pārvaldības pilnveidošanai Izstrādāti priekšlikumi līdz 31.10.2021. 
(5) Izstrādāti priekšlikumi pārvaldības novērtēšanas sistēmai Izstrādāti priekšlikumi līdz 30.11.2021. 

RDĪD direktors, RDĪD 
direktora vietnieki, RDĪD 

struktūrvienību vadītāji 

1.2. Nekustamā īpašuma perspektīvās izmantošanas, pārvaldības un (1) Izstrādāti priekšlikumi vienotu pārvaldības principu piemērošanai nozarēs (vadlīnijas) 
attīstības pilnveidošanas nodrošināšana (2) Izstrādāta vienota sistēma rezultatīvo rādītāju definēšanai un mērīšanai 

(3) Izstrādāts jauns plānošanas dokuments nekustamā īpašuma pārvaldības jomai 

Izstrādāti priekšlikumi 
Izstrādāti priekšlikumi 

Izstrādāts jauns plānošanas dokuments 

līdz 30.09.2021. 
līdz 31.12.2021. 

RDID direktors, RDID 
direktora vietnieki, RDĪD 

struktūrvienību vadītāji 
1.3. Nekustamā īpašuma pārvaldības un pilsētvides veidošanas (1) Veikta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides 

sistēmas ietvara (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) 1-------------'~-----'-'---"--'----'---_,.__ __ _,_ --+-----------j 

optimizēšana (2) Izstrādāti priekšlikumi Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas 
sistēmas ietvara optimizēšanai (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) 

Sagatavots informācijas apkopojums 

Izstrādāti priekšlikumi 

līdz 31. I 2.2021. 

līdz 31.12.2022. 

(3) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti līdz 31.12.2023. 

RDĪD direktors, RDĪD 
direktora vietnieki, RDĪD 

struktūrvienību vadītāji 

2. M - Efektīvs Pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tām nepieciešamo nekustamo īpašumu 
2.1. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošinājumam nepieciešamā (1) Apzināta un apkopota (saraksta veidā) Pašvaldības par nozarēm atbildīgo departamentu 

nekustamā īpašuma iegādes procesa efektivizācija (kā Pašvaldības izpildinstitūciju) sniegtā informācija par to prioritātēm nekustamo īpašumu, 
kas nepieciešami tiem deleģēto funkciju izpildes īstenošanai, iegādē tuvāko piecu gadu laikā 

Apzināta un apkopota (saraksta veidā) 
informācija 

(2) Sagatavots un virzīts izskatīšanai Rīgas domē lēmuma projekts (kā lēmējinstitūcijas 
politisku lēmumu) par minētā saraksta apstiprināšanu 

Sagatavots un virzīts izskatīšanai Rīgas 
domē lēmuma projekts 

līdz 31. I2.2021. RDĪD ĪAP 

2.2. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošinājumam nepieciešamā 
valstij piederošā/piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanas 
procesa efektivizācija 

(1) Izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma pārnemšanai no valsts procesa optimizācijai 
(2) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti 

Samazināts lēmuma par valsts nekustamā ,___lī_d_z_3_1_.1_2_.2_0_2_1_. ----< 
īpašuma pārņemšanu pieņemšanas līdz 31.12.2022. 

ilgums Rīgas domē, noteikta iekšējā 
kārtība 

RDID NIP līdzdarbojoties 
RDĪD ĪAP 

2.3. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošinājumam nepieciešamo (1) Izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma nomāšanas no trešajām personām procesu 
trešajām personām piederošo nekustamo īpašumu nomāšanas optimizācijai 1--~--~---------------------------------j 
procesa pilnveidošana (2) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti 

Pilnveidota nomāšanas no trešajām 
personām kārtība, noteikta iekšējā 

kārtība 

līdz 31.12.2021. 

līdz 31.12.2022. 

RDĪD NĪP līdzdarbojoties 
RDĪD ĪAP 

2.4. Rīcības modeļa izstrāde valsts pārvaldes funkciju īstenošanai (1) Veikts pēdējo gadu darbības izvērtējums aktuālā normatīvā regulējuma un faktiskās 
plānoto nekustamo īpašumu atbilstības nodrošināšanai un situācijas kontekstā 

1---~~-------------------------------t-----------------j 
pagaidu izmantošanai līdz valsts pārvaldes funkcijas (2) Sagatavots iekšējā normatīvā akta projekts 
realizācijas uzsākšanai 

1 izvērtējums 

1 projekts 

līdz 31.12.2022. RDĪD NĪP, iesaistot citus 
valdītājus 

2.5. Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu 
izvērtēšana 

Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšana prioritārā secībā, 
ievērojot nozaru aktualitātes 

Izvērtēti saraksti līdz 31.12.2023. RDĪD NIP, iesaistot nozares 
un RD PAD 

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

(1) Izstrādāti priekšlikumi par zemesgabalu apmaiņas fondā iekļauto īpašumu turpmāko 
lietderīgāko izmantošanu 
(2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti. 

Pilnveidota Pašvaldības rīcība ar tai 
piederošo, atsavināšanai paredzēto 

nekustamo īpašumu 

līdz 31.12.2021. 

līdz 31.12.2022. 

RDID IAP līdzdarbojoties 
RDĪDNĪP 

2.7. Metodikas izstrāde teritoriju apsaimniekotāju noteikšanai (1) Faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte 1 izvērtējums līdz 31.12.2021. 
(2) Divu pilotprojektu izstrāde (blīvas apbūves teritorijai un perspektīvās infrastruktūras 
izbūves teritorijai) 

2 pilotprojekti līdz 31.12.2022. 

(3) Noteiktas apsaimniekotāju teritorijas Līdz 60% no apbūvētajām teritorijām līdz 31.12.2023. 

RDĪD NIP, iesaistot SIA 
RM, RD MVD, RD SD, RD 

TLP un RD PAD 



) 

2.8. Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību valdījumā nodoto (1) Valdījumā nodoto nekustamo īpašumu saraksta aktualizācija Saraksta aktualizēšana un turpmākā līdz 31.12.2022. RDID NIP, iesaistot RD 
nekustamo īpašumu izvērtēšana valdījuma noteikšana iestādes un struktūrvienības 

(2) Valdījumā nodoto ģimenes dārziņu teritoriju saraksta aktualizācija un iznomāšanas 1 iekšējais tiesību akts līdz 31.12.2021. 
nosacījumu izstrāde 

2.9. Nekustamā īpašuma saglabāšanas un drošas ekspluatācijas ( 1) Sagatavots valdījumā esošo publisko ēku tehniskās apsekošanas grafiks Sagatavots grafiks līdz 30.06.2021. RDĪD BP 
nodrošināšana (2) Izstrādāta kārtība nekustamo īpašumu uzturēšanas darbību apjoma, biežuma un prioritāšu Izstrādāta kārtība, izveidota datu līdz 30.09.2021. 

un atbildīgo personu par kontrolējošo institūciju konstatēto nepilnību novēršanu noteikšanai, uzturēšanas sistēma 
kā arī izveidota šo datu uzturēšanas sistēma 
(3) Izstrādāta nekustamā īpašuma uzturēšanas darbu izpildes kontroles kārtība Izstrādāta kārtība 
( 4) Izstrādāta nekustamā īpašuma tehniskā stāvokla apzināšanas un uzraudzības kārtība Izstrādāta kārtība 
(5) Izstrādāts ēku uzturēšanas darbiem nepieciešamais finanšu plāns 3 gadu periodam Izstrādāts finanšu plāns RDĪD BP, RDĪD FPP 

2.10. Valsts un ārvalstu finansējuma piesaiste projektu realizācijai Pašvaldības īstenoti projekti ar piesaistītu Eiropas savienības, Klimata pārmaiņu finanšu Piesaistīts līdzfinansējums Pašvaldības līdz 31.12.2021. RDĪD BP 
instrumenta un citiem ārējiem finansēšanas fondiem projektiem 

2.11. Nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, - 50 objekti/gadā Akti par pieņemšanu - nodošanu līdz 31.12.2023. RDID BP 
renovācijas, restaurācijas un jaunās būvniecības projektu ekspluatācijā 
realizēšana 

3. Racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība 
3.1. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites pilnveidošana (1) Izstrādāti priekšlikumi nomas ieņēmumu uzskaitei sadalījumā pa nomas veidiem (zeme, ROVIS sistēma "Līgumi" un resursu līdz 31.12.2023. RDID FPP, RDID IPP 

nekustamais īpašums, noma Rīgas domes struktūrvienībām, publiskām personām, noma plānošanas un vadības sistēmā ACTO 
privātām struktūrām - jeb sadalījumā pa nomas maksas noteikšanas veidiem) ERP tiks aizpildīti papildus lauki 

izmantojot analītiskās uzskaites kodus, 
kā rezultātā tiks nodrošinātā ieņēmumu 

veidošanas detalizētā uzskaite 
(2) Pilnveidota esošā iznomāšanas kārtība, detalizēti aprakstot komponentes, t.sk. N Pilnveidota kārtība līdz 30.09.2021. RDĪD FPP, RDĪD IPP 
komponentes (tiešās izmaksas) - izdevumu aprēkināšanas kārtību 
(3) Paplašināta analītiskā uzskaite nekustamajiem īpašumiem Paplašināta analītiskā uzskaite RDĪD FPP 

3.2. Nekustamā īpašuma uzskaites kārtošana un uzlabošana (]) Sakārtota informācija par zemes vienību saistītajām personām (pārvaldītāji, Katrai Pašvaldības zemes vienībai līdz 3 1.12.2023. RDĪD AP sadarbībā ar 
apsaimniekotāji, valdītāji, kā arī lietotāji), izveidojot automatizētus datu apstrādes risinājumus sistēmā norādīta saistītā persona - RDĪDNĪP 
(nepieciešams finansējuma pieprasījums) lietotājs, apsaimniekotājs, valdītājs u.c., 

ieviesta un tiek lietota automatizēta datu 
apstrāde 

(2) Papildināt nekustamā īpašuma uzskaiti un esošās informācijas sistēmas ar iztrūkstošajiem Papildinātas informācijas sistēmas ar līdz 30.06.2021. RDĪD AP sadarbībā ar 
datiem par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un datiem RDĪD NĪP, RDĪD BP un 
būvēm, kurām ir demontēta virszemes dala. kapitālsabiedrībām 
(3) Papildināt nekustamā īpašuma uzskaiti un esošās informācijas sistēmas ar iztrūkstošajiem Papildinātas informācijas sistēmas ar līdz 30.09.2021. RDID BP 
datiem par būvju tehnisko stāvokli un uzturēšanas darbību apjomu, biežumu un prioritātēm, datiem vai izveidotas pagaidu uzskaites 
un atbildīgo personu par kontrolējošo institūciju konstatēto nepilnību novēršanu Excel tabulas, līdz nepieciešamo 

funkcionālo papildinājumu izstrādei 
ROVIS 

3.3. Vienotas informācijas publiskošana par Pašvaldības nekustamo (1) Izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināta vienotas informācijas publiskošana par Izstrādāta kārtība līdz 31.07.2021. RDĪD struktūrvienības 
īpašumu un darījumiem ar to Pašvaldības mājaslapā Pašvaldības nekustamo īpašumu un darījumiem ar to Pašvaldības mājaslapā 

(2) Publiskota vienota informācija par Pašvaldības nekustamo īpašumu un darījumiem ar to Publiskota vienota informācija līdz 30.09.2021. 
Pašvaldības mājaslapā 
(3) Izveidota interaktīvās sistēmas (karte) Pašvaldības ģeotelpisko datu centralizētas Izveidota interaktīvās sistēmas (karte) līdz 31.12.2023. 
publicēšanas platformā GeoRiga.lv 

3.4. Informācijas apkopojums par komercsabiedrībām lietošanā un Pieprasīts un saņemts pārskats no komercsabiedrībām Analīze par Pašvaldības nekustamā līdz 31.12.2021. RDĪD NIP, sadarbībā ar 
apsaimniekošanā (izņemot ar deleģēšanas līgumu īpašuma faktiskās izmantošanas komercsabiedrībām 
apsaimniekošanā) nodotā Pašvaldības nekustamā īpašuma atbilstību piešķirtajam mērķim un 
faktisko izmantošanu, uzrādot atsevišķi katru neizmantoto priekšlikumi turpmākai rīcībai par 
nekustamo īpašumu neizmantoto nekustamo īpašumu 

3.5. Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu, kuru Objektu izvērtēšana Izvērtēti objekti līdz 31.12.2023. RDĪD NĪP, RDĪD BP, 
sastāvā ir būves, sarakstu izvērtēšana nozares 

3.6. Pašvaldības interešu pārstāvība normatīvo tiesību aktu un to Pārstāvētas Pašvaldības intereses normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrādē. Netiek noteikts līdz 31.12.2023. RDID struktūrvienības 
grozījumu izstrādē Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas 
pašvaldību savienības, atbildīgo ministriju darba grupās un 
Saeimas komisijās. 

3.7. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu funkcionālās (1) Objekta piemērotības analīze un apsaimniekošanas modela izveide 2 objekti līdz 31.12.2023. RDĪD BP, RDĪD NĪP, RD 
izmantošanas modela maiņa (2) Darbības uzsākšana un optimizācija, normatīvā regulējuma izstrāde (ia būs nepieciešams) Realizēts modelis (2 objekti) IKSD, RD LD 

3.8. Nekustamā īpašuma nomas procesu pilnveide (1) Pilnveidoti procesi nomas līgumu izpildes kontrolei Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti līdz 30.09.2021. RDĪD IPP 
(2) Izstrādāti priekšlikumi nomas maksas pārskatīšanai nekustamā īpašuma nomas līgumos, Sagatavoto dokumentu - vienošanos un līdz 31.12.2023. 
kas noslēgti līdz 20 ! ! .gadam pazinojumu - skaits 

2 



) 

) 

3.9. Potenciālo nekustamo īpašumu darījumu partneru piesaistes 
veicināšana 

(1) Izstrādāti priekšlikumi e-izsoļu vietnes tehniskiem uzlabojumiem saistībā ar nekustamā 
īpašuma pārdošanu 

Izstrādāti priekšlikumi līdz 30.06.2021. RDID !AP 

(2) Izstrādāti priekšlikumi par iespēju rīkot nomas tiesību e-izsoles vienota platforma Izstrādāti priekšlikumi RDĪD IPP 
4. Sakārtota un kvalitatīva pilsētvide 

4.1. Balstoties uz noteiktām pilsētvides kvalitātes uzlabošanas 
prioritātēm un citu valstu pieredzi izstrādāti jauni Pašvaldības 
līdzfinansējuma instrumenti 

(1) Ir izstrādāts instrumenta modelis, noteiktas iesaistītas personas, kā arī tā realizēšanas 
tiesiskais ietvars 

Izstrādāts ekonomiskais pamatojums; 
Izstrādāts modeļa juridiskais ietvars, 

nepieciešamā dokumentācija 
(2) Veikta prototipēšana - praktiskais izmēģinājums Realizēts pirmais projekts un izvērtēti tā 

rezultāti 
Nepieciešamības gadījumā veiktas 

korekcijas izstrādātā procesā 
(3) Izstrādāti un pieņemti Pašvaldības normatīvie akti instrumenta ieviešanai Ir pieņemts normatīvais akts, ar kuru 

process ieviests pastāvīgai pielietošanai 

līdz 31.12.2023. RDĪD BSP, RDID BP 

4.2. Līdzdalība valsts nozīmes projektu realizācijā Dalība Rail Baltie projekta izstrādē un realizācijā Izpildītās nepieciešamās darbības ar 
Pašvaldības zemes vienībām Rail Baltie 

trasējumā un saskarsmes zonā 

līdz 31.12.2023. RDID NIP, RDID BP, RD 
PAD, RP BV 

4.3. Izstrādāt nekustamo īpašumu izvērtēšanas kārtību sabiedriskai f-~ (1 )~Iz_s_tr_ā_d_ā_ti~p_1r_ie_k_š_li_k_u_m_i_i_zv_ē_rt_ē_š_a_n_a_s~ pro_c_e_s_a_o_r~gan_i_z_ē_ša_n_a_i _ 
izmantošanai, optimāli to iekļaujot esošajā turpmākās rīcības ar (2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti 
pašvaldības nekustamo mantu izvērtēšanas procesā 

Pilnveidota nekustamo īpašumu 
izvērtēšanas kārtība Pašvaldībā 

līdz 31.12.2022. 
līdz 31.12.2023. 

RDĪD NIP, RDID BP un 
RDĪD ĪAP sadarbībā ar RD 

atbildīgajām 
struktūrvienībām 

4.4. Rīgas domes 20.03.2012. iekšējo noteikumu Nr.15 "Kārtība, 
kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, 
sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā" 
(turpmāk - Iekšējie noteikumi Nr.15) regulējuma 
nepieciešamības izvērtēšana 

Sagatavots un virzīts uz apstiprināšanu Rīgas domē Rīgas domes iekšējo noteikumu projekts, 
kas aktualizē vai atzīst par spēku zaudējušiem Iekšējos noteikumus Nr.15 

1 iekšējo noteikumu projekts līdz 31.12.2021. RDID BSP 

5. Atvērta un iesaistoša pārvaldība 
5.1. Pašvaldības realizēto atbalsta instrumentu realizācijas ietvaros 

ieviesti pieredzes un viedoklu apmainas pasākumi 
Reizi gadā tiek rīkots pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākums līdzfinansējuma programmas 
ietvaros 

Novadīts seminārs vienu reizi gadā līdz 31.12.2023. RDID BSP, RDID BP 

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

(1) Izveidots komunikācijas 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 tikšanās 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 Vēstule; 
interešu grupu pārstāvji konstatēto problēmu apspriešanai, esošo Pašvaldības veikto VDBK lēmums; 
pasākumu izvērtēšanai un jaunu pasākumu apspriešanai Darba grupas rezultāts 

līdz 31.12.2023. RDID BSP, RDID BP 

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

(1) lstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētais projekts „URBACT Izstrādāts un ieviests Pašvaldības labās 
III programmas projekta „Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (AL T/BAU)" otrā flīze" prakses pārneses plāns no Kemnicas 
(PVS 1D 3961) pilsētas (plāns+ 1 pilotprojekts) 

līdz 30.06.2021. RDID 08, līdzdarbojoties 
citām RDĪD 

struktūrvienībām 
(2) Pastāvīgi tiek pētīta Eiropas politika pašvaldību jomā un citu Eiropas pilsētu pašvaldību Pēc nepieciešamības, ja šāda 
pieredze konstatēto problēmu un uzdevumu risināšanai un jaunu pasākumu plānošanai nepieciešamība tiek identificēta. 

līdz 31.12.2023. RDĪD BSP, RDĪD BP 

5.4. Publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas) funkciju Pilnveidotas publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas) Nozīmīgu pilsētas publisko skvēru 
pilnveidošana sakārtošana (- 2 objekti) 

līdz 31.12.2021. RDID BP 

5.5. Izveidot interneta vietni, kurā ir apvienota un apkopota ( 1) Apkopoti visi uz pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstie Pašvaldības atbalsta Izstrādāts darba izdevums IT risinājuma 
informācija un saites par visiem Pašvaldības atbalsta pasākumi, tajā skaitā izvērtēta to kompleksa pielietošana, pasākumu mērķa auditorija un pasūtīšanai un pieprasīti līdzekļi budžetā; 
instrumentiem, kuru mērķis ir atbalsts būvju un teritoriju >-~pie_e~:ja_m_īb_a --< Noslēgts līgums un sākta projekta 
sakārtošanai" (2) Izveidota vienota interneta vietne ar informāciju par minētiem pasākumiem un saitēm uz ieviešana 

iestādēm, kuras ir atbildīgas par to ieviešanu 

līdz 31.12.2023. RDĪD BSP, RDID BP 

5.6. Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas (pārdošanas) (1) Uzsākta nekustamo īpašumu ar pirmpirkuma tiesībām atsavināšana e-izsolu vidē 
procesa efektivitātes paaugstināšana (2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti, līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu izstrādē 

Rīkoto e-izsolu skaits 
Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie 

akti, līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu 
izstrādē 

līdz 31.12.2021. 
līdz 31.12.2023. 

RDĪD ĪAP 

* Ņemot vērā Rīgas domes priekšsēdētāja 23.02.2021. rīkojumu Nr.RD-21-21-r "Par finanšu līdzekļu ieguldījumu mājaslapu izstrādē un uzturēšana", pasākuma izpilde ir apturēta līdz turpmākiem Rīgas domes vadības norādījumiem un uzdevumiem par Rīgas pašvaldības 
tīmekļvietņu risinājumiem un attīstību. 
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