
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

3.pielikums 

Rīgas domes Īpašuma departamenta 

___.___.______. rīkojumam Nr.__________ 

 

 

Apmeklētāju pieņemšana 

pie Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto pakalpojumu atbildīgajiem 

Rīgas domes Īpašuma departamenta darbiniekiem 

 
Pakalpojuma 

nosaukums 

Pieņemšanas Atbildīgā persona Tālrunis 

iepriekšējam 

pierakstam 
diena un laiks veids 

Būvprojektu un ar 

teritorijas plānošanu 

saistītu projektu 

saskaņošana Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības 

vārdā no ēkas vai zemes 

īpašuma tiesību viedokļa 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (220., 223., 404.kab.), 

Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Ruta Dobičina  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes plānošanas nodaļas vadītāja) 

Anda Spandega 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes plānošanas nodaļas vadītāja vietniece) 

Nataļja Makuševa 

(Departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu 

nodaļas projektu vadītāja-arhitekte) 

67026190 

 

 

67012589 

 

 

67012071 

Dokumentu sagatavošana 

fizisko un juridisko 

personu nomas tiesību 

nostiprināšanai 

zemesgrāmatā 

 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 3 (405.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Anita Barona 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Īpašuma reģistrācijas nodaļas vadītāja vietniece 

ēku īpašuma tiesību jautājumos) 

67105396 

Dzīvojamo māju un tām 

funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu 

pārvaldīšanas tiesību 

nodošana 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (317.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Inga Gontareva  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Juridiskās nodaļas vadītāja) 

67037529 
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Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederoša 

nekustamā īpašuma 

nodošana bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijām 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (317.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Inga Gontareva  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Juridiskās nodaļas vadītāja) 

67037529 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu 

lietošanas tiesību 

aprobežojumu noteikšana 

vai apgrūtināšana ar lietu 

tiesībām 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (317.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Inga Gontareva 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Juridiskās nodaļas vadītāja) 

67026334 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības un citu 

personu kopīpašumā esošo 

nekustamo īpašumu sadale 

vai lietošanas kārtības 

noteikšana 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (317.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Inga Gontareva  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Juridiskās nodaļas vadītāja) 

67037529 

Telpu nomas līgumu 

slēgšana ar trešajām 

personām, ja tām 

piederošās telpas 

nepieciešamas Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības 

izglītības vai kultūras 

iestāžu lietošanai un to 

darbības nodrošināšanai 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (104.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Ilze Grīniņa 

(Departamenta  Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes lietošanas un atsavināšanas sagatavošanas 

nodaļas Īpašuma nodrošinājuma sektora vadītāja) 

67012623 

Zemes nomas līgumu 

slēgšana ar zemes 

īpašniekiem, kuru zemes ir 

piesaistītas vai uz tām 

atrodas Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (104.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Ilze Grīniņa 

(Departamenta  Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes lietošanas un atsavināšanas sagatavošanas 

nodaļas Īpašuma nodrošinājuma sektora vadītājs) 

 

67012623 
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izglītības, kultūras un 

labklājības iestādes, kā arī 

nedzīvojamās ēkas  
Zemesgabalu 

apgrūtinājumu plānu vai 

informācijas par 

apgrūtinājumu neesamību 

saskaņošana Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības 

vārdā 

  

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (213., 214., 220., 

223.kab.), Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Iveta Jēkabsone  

(Departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes 

Īpašuma apzināšanas un formēšanas nodaļas 

vadītāja vietniece) 

Evija Luste (Departamenta Nekustamās Īpašuma 

pārvaldes Īpašuma apzināšanas un formēšanas 

nodaļas Austrumu sektora vadītāja) 

Ruta Dobičina  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes plānošanas nodaļas vadītāja) 

Anda Spandega  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

Zemes plānošanas nodaļas vadītāja vietniece) 

67037545 

67105233 

67026190 

67012589 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošās un 

piekrītošās apbūvētās 

zemes iznomāšana 

  

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (314., 318., 329.kab.), 

Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Anita Jākobsone 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

priekšnieka vietnieks -Zemes lietošanas un 

atsavināšanas sagatavošanas nodaļas vadītājs) 

Santa Viļumsone  

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

priekšnieka vietnieks -Zemes lietošanas un 

atsavināšanas sagatavošanas nodaļas vadītāja 

vietnieks) 

Ināra Zvaigzne 

(Departamenta Iznomāšanas un piedziņas 

pārvaldes priekšnieka vietniece iznomāšanas 

jautājumos) 

67026266 

67037595 

67012590 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošās, 

piekrītošās un valdījumā 

uz likuma pamata esošās 

neapbūvētās zemes 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Anita Jākobsone 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

priekšnieka vietnieks -Zemes lietošanas un 

atsavināšanas sagatavošanas nodaļas vadītājs) 

Santa Viļumsone  

67026266 

67037595 

67012590 
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iznomāšana (bez apbūves 

tiesības) 

  

Vāgnera ielā 5 (314., 318., 329.kab.), 

Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

(Departamenta Nekustamās īpašuma pārvaldes 

priekšnieka vietnieks -Zemes lietošanas un 

atsavināšanas sagatavošanas nodaļas vadītāja 

vietnieks) 

Ināra Zvaigzne 

(Departamenta Iznomāšanas un piedziņas 

pārvaldes priekšnieka vietniece iznomāšanas 

jautājumos) 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošā un 

piekrītošā nekustamā 

īpašuma (nedzīvojamo 

ēku un tām piekrītošās 

zemes) iznomāšana 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (329.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Ināra Zvaigzne 

(Departamenta Iznomāšanas un piedziņas 

pārvaldes priekšnieka vietniece iznomāšanas 

jautājumos) 

67012593 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošā un 

piekrītošā nekustamā 

īpašuma iznomāšana 

sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai un uzturēšanai 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Kalēju ielā 

10 (Klientu apkalpošanas centrā), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

Sandra Puķīte  

(Departamenta Iznomāšanas un piedziņas 

pārvaldes Sakņu (ģimenes) dārzu un pagaidu 

zemes nomas nodaļas vadītāja) 

 

67026656 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības pirmpirkuma 

tiesību izskatīšana 

  

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Kalēju ielā 

10 (427.kab.), Rīgā (otrdienās - 

piektdienās) 

Elgars Vinters 

(Departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes 

Privatizācijas pabeigšanas un pirmpirkuma nodaļas 

projektu vadītājs) 

Ingūna Kļaviņa 

(Departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes 

Privatizācijas pabeigšanas un pirmpirkuma nodaļas 

projektu vadītāja) 

67026241 

67026320 

Piekrišanas sniegšana 

zemesgabala 

iegūšanai/saglabāšanai 

īpašumā 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Kalēju ielā 

10 (231.kab.), Rīgā (otrdienās - 

piektdienās) 

Undīne Lēruma 

(Departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes 

Iesniegumu nodaļas galvenā speciāliste) 

67105343 

https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/saknu-gimenes-darzu-un-pagaidu-zemes-nomas-nodala
https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/saknu-gimenes-darzu-un-pagaidu-zemes-nomas-nodala
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Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšana  

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Kalēju ielā 

10 (231.kab.), Rīgā (otrdienās - 

piektdienās) 

Iveta Spila 

(Departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes 

Iesniegumu nodaļas vadītāja juriste) 

67026033 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

piešķiršana 

kultūrvēsturiskā 

būvmantojuma 

saglabāšanai 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Krāsotāju 

ielā 12, Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Ilona Pētersone  

(Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes 

Klientu atbalsta nodaļas vadītāja) 

67181015 

(konsultacijas_a

tjauno@riga.lv) 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

dzīvojamo māju 

atjaunošanai 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Krāsotāju 

ielā 12, Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Ilona Pētersone  

(Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes 

Klientu atbalsta nodaļas vadītāja) 

67181015 

(konsultacijas_a

tjauno@riga.lv) 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējums sakrālā 

mantojuma saglabāšanai  

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Krāsotāju 

ielā 12, Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Ilona Pētersone  

(Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes 

Klientu atbalsta nodaļas vadītāja) 

67181015 

(konsultacijas_a

tjauno@riga.lv) 

Telpu iznomāšana 

semināriem un 

prezentāciju pasākumiem 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba 

dienu un darba 

laika ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Krāsotāju 

ielā 12, Rīgā (otrdienās - piektdienās) 

Ilona Pētersone  

(Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes 

Klientu atbalsta nodaļas vadītāja) 

67181015 

(konsultacijas_a

tjauno@riga.lv) 
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