RĪGAS DOMES SEKRETARIĀTS
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026141, e-pasts: sekretariats@riga.lv

Rīgā
25.08.2020
Uz

Nr. S-20-273-nd
Nr.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
_DEFAULT@40003294758
Finanšu ministrijai
_DEFAULT@90000014724

Par Rīgas domes 21.08.2020. lēmuma
Nr. 670 nosūtīšanu
Nosūtām Jums Rīgas domes 21.08.2020. lēmumu Nr. 670 “Par Latvijas valstij
piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā
(kadastra apzīmējums 01000670250), daļas nepieciešamību Rīgas pilsētas pašvaldībai
tās autonomo funkciju nodrošināšanai un pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā”.
Pielikumā: Rīgas domes 21.08.2020. lēmums Nr. 670.

Sekretariāta vadītājs

S. Laganovska

Upāns 67026243

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 25.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

RĪGAS DOME
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS
Rīgā
21.08.2020.

Nr. 670
(prot. Nr. 24, 14. §)

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala Palangas ielā, Rīgā,
Garajā ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000670250), daļas nepieciešamību Rīgas
pilsētas pašvaldībai tās autonomo funkciju nodrošināšanai un pārņemšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā
Pamatojoties uz Rīgas domes atlaišanas likuma 3. pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
17. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84. pantu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 5. panta
pirmo daļu un 42. panta pirmo daļu, ņemot vērā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas
23.10.2019. izdruku no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 11298 par nekustamo
īpašumu Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000670250), kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000670250, uz kuru īpašuma tiesības
1/2 domājamās daļas apmērā ir nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā un
1/2 domājamās daļas apmērā ir nostiprinātas privātpersonai, 28.07.2020. izdruku no Rīgas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 19564 par nekustamo īpašumu Palangas
ielā 1, Rīgā (kadastra Nr. 01005670065), kura sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu māja (kadastra
apzīmējums 01000672066001) ar 75 dzīvokļu īpašumiem, uz kuru īpašuma tiesības
nostiprinātas privātpersonām un Rīgas pilsētas pašvaldībai atsevišķos zemesgrāmatas
nodalījumos, 28.07.2020. izdruku no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 17730
par nekustamo īpašumu Palangas ielā 6, Rīgā (kadastra Nr. 01005670050), kura sastāvā
ietilpst daudzdzīvokļu māja (kadastra apzīmējums 01000672067001) ar 60 dzīvokļu
īpašumiem, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas privātpersonām un Rīgas pilsētas
pašvaldībai atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos, 1998. gadā izstrādāto projektu
“Privatizējamo dzīvojamo māju piesaistāmie zemesgabalu projekti kvartālā Nr. 5605
(Daudzdzīvokļu māju kvartāls Rīgā starp Buļļu–Spilves–Skodas–Palangas–Garo ielu)” un
2009. gadā izstrādāto projektu “Zemes robežu noteikšanas projekts zemesgabala
reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Dzīvojamā māja
Rīgā, Palangas ielā 6)”, saskaņā ar kuriem zemesgabals (kadastra apzīmējums
01000670250) ir funkcionāli piesaistīts dzīvojamām mājām Palangas ielā 1, Rīgā (kadastra
apzīmējums 01000672066001), un Palangas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums
01000672067001), valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 08.10.2019.
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2020. gada 24. augustā. Elektroniskā dokumenta Nr.
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vēstuli Nr. DI-19-1980-sd, Rīgas domes Satiksmes departamenta 08.07.2020. vēstuli
Nr. DS-20-503-dv un, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu māju Palangas ielā 1, Rīgā (kadastra
apzīmējums 01000672066001), un Palangas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums
01000672067001), privatizācijas procesa pabeigšanu, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu
administrācija nolemj:
1. Lūgt Ministru kabinetu izdot rīkojumu par Latvijas valstij piederošās
1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā (kadastra
Nr. 01000670250; turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 01000670250 961 m2 platībā, nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas
pašvaldības īpašumā, jo nekustamais īpašums Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā
(kadastra Nr. 01000670250), nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana, nodrošināšanai, un kā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
Palangas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000672066001), un Palangas ielā 6, Rīgā
(kadastra apzīmējums 01000672067001), piesaistītais zemesgabals nepieciešams šo
privatizācijas objektu privatizācijas procesa pabeigšanai.
2. Pilnvarot Rīgas domes Īpašuma departamenta direktoru pēc Ministru kabineta
rīkojuma par Nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā izdošanas Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt dokumentus, kas saistīti ar
Nekustamā īpašuma pārņemšanu, tai skaitā nostiprinājuma lūgumu, kas iesniedzams Rīgas
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī citus dokumentus, ja tādi būs nepieciešami.
3. Rīgas domes Īpašuma departamentam pēc Ministru kabineta rīkojuma par
Nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā izdošanas
pārņemt Nekustamo īpašumu ar aktu, uzņemot to Rīgas domes Īpašuma departamenta
pamatlīdzekļu uzskaitē.
4. Rīgas domes Īpašuma departamentam pēc īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu
nostiprināšanas zemesgrāmatā veikt nepieciešamās darbības jautājuma par kopīpašuma
tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā (kadastra
Nr. 01000670250), un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000670250 reālās sadales
īstenošanu sagatavošanai un izskatīšanai Rīgas domes sēdē.
5. Noteikt, ka visus izdevumus saistībā ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā, tai skaitā zemesgrāmatas kancelejas nodevu, kā arī
izdevumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma reālo sadali, sedz Rīgas pilsētas pašvaldība no
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Rīgas domes Īpašuma departamenta
darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” līdzekļiem.

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2020. gada 24. augustā. Elektroniskā dokumenta Nr.
RD006765AX2379

3

6. Rīgas domes Īpašuma departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

E. Balševics

Skapste 67181016

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2020. gada 24. augustā. Elektroniskā dokumenta Nr.
RD006765AX2379

Nodalījuma noraksts
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 11298
Kadastra numurs: 01000670250
Garā iela, Rīga;
Palangas iela, Rīga
I daļas 1.iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes
gabali

Domājamā daļa

1.1. Zemes gabals ar kadastra numuru 0100- 067- 0250.

Platība, lielums

961 m²

Žurn. Nr. 2877, lēmums 30.03.1998., tiesnese Dzintra Zitmane

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa

1.1. Īpašnieks: JEPISTINIJA JERMOLAJEVA,
personas kods 051112-12157 dzim. 05.11.1912
Preiļu rajonā.Īpašuma tiesības nostiprinātas uz
zemi.Pamats: 1996. gada 23. augusta Rīgas pilsētas
Kurzemes rajona tiesas sprieduma norakstsNr.2204/7, kas stājies likumīgā spēkā 1996. gada 13.
septembrī.

1/2

Summa

Žurn. Nr. 2877, lēmums 30.03.1998., tiesnese Dzintra Zitmane

2.1. Īpašnieks: VASILISA MEDVEDEVA, personas
kods 090931-12168, dzim. 09.09.1931.
3.1. Īpašuma tiesības nostiprinātas uz zemi.
4.1. Pamats: 2000. gada 8. decembra Preiļu rajona
tiesas spriedums lietā Nr.2-954m/2.
5.1. Persona: JEPISTINIJA JERMOLAJEVA,
personas kods 051112-12157, dzim. 05.11.1912.
Īpašuma tiesības izbeigušās.

1/2

0

Žurn. Nr. 7182, lēmums 07.03.2001., tiesnese Liāna Liepiņa

6.1. Īpašnieks:Latvijas valsts - LR Finansu ministrijas,
nodokļu maksātāja kods 90000014724, personā.
6.2. Īpašuma tiesības nostiprinātas uz zemi.
6.3. Pamats: 2001. gada 7. maija uzziņa par zemes
gabalu Nr.38-03-4/4820.

1/2

Žurn. Nr. 300000008456, lēmums 15.05.2001., tiesnese Argita
Eniņa

7.1. Persona: VASILISA MEDVEDEVA, personas
kods 090931-12168. Īpašuma tiesība izbeigusies.
8.1. Īpašnieks: ARMENS GUKASJANS, personas
kods 020163-10302.
9.1. Pamats: 2004. gada 13. jūlija dāvinājuma līgums
Nr. 8367. Īpašuma kadastrālā vērtība: zeme - Ls
3169.

0
1/2

Žurn. Nr. 300000813688, lēmums 11.08.2004., tiesnese Smaida
Grava

10.1. Atzīme - 2004. gada 20. decembrī noslēgts
pirkuma līgums par 1/2 domājamo daļu kopīpašuma
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GRANT- M",
nodokļu maksātāja kods 40103012008.Pamats: 2004.
gada 20. decembra nostprinājuma lūgums.
Žurn. Nr. 300000962275, lēmums 03.01.2005., tiesnese Liāna
Liepiņa
Aizstāts
Saistīts ar ierakstu: II daļas 1.iedaļa 11.1 (300001005382)

11.1. Atzīmi Nr. 10.1 (žurnāla Nr. 300000962275,
28.12.2004) aizstāt ar ierakstu:.Persona: ARMENS
GUKASJANS, personas kods 020163-10302.
Īpašuma tiesība izbeigusies.

0
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II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa

12.1. Īpašnieks: GRANT-M, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību, nodokļu maksātāja kods 40103012008.
13.1. Pamats: 2004. gada 20. decembra pirkuma
līgums.Īpašuma kadastrālā vērtība: zeme - Ls 3169.

Summa

1/2
15570.00 LVL

Žurn. Nr. 300001005382, lēmums 07.03.2005., tiesnese Smaida
Grava

III daļas 1.iedaļa
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu

1.1. Atzīme - ceļa servitūts.
1.2. Zemes gabala teritorijā izbūvētas SIA "Lattelekom" telekomunikācijas.

Platība,
lielums

62 m²

Dzēsts
Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 1.2 (300005231704)

1.3. Atzīme -a/s "Latvijas Gāze" gāzes vada aizsargjosla.
Žurn. Nr. 300000008456, lēmums 15.05.2001., tiesnese Argita Eniņa
Dzēsts
Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 1.2 (300005231704)

2.1. Nostiprināta nomas tiesība uz 5 gadiem uz zemes gabala 1/2 domājamo daļu.
Nomnieks : VASILISA MEDVEDEVA, personas kods 090931-12168. Pamats:
2002.gada 28.oktobra nomas līgums Nr.3196-Z.
Žurn. Nr. 300000351827, lēmums 06.11.2002., tiesnese Ilze Ieviņa
Dzēsts
Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 1.1 (300005231704)

III daļas 2.iedaļa
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi

Platība,
lielums

1.1. Dzēsts 1. iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300000351827, 28.10.2002).
Pamats: 2020.gada 27.oktobra nostiprinājuma lūgums Nr.2/9-3/9722.
1.2. Dzēsts 1.iedaļas ieraksts Nr.1.2, 1.3 (žurnāls Nr.300000008456, 10.05.2001).
Pamats: Zemesgrāmatu likuma pārejas noteikumu 19. punkts.
Žurn. Nr. 300005231704, lēmums 05.11.2020., tiesnese Inguna Helmane

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu
pārvaldības sistēmā OZOLS http://ozols.daba.gov.lv
Informācijas prasītājs: Arta Tupiņa(e-lug). Pieprasījums izdarīts 05.11.2020. 15:15:38.
Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.
Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.
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VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA
GARĀ IELĀ, PALANGAS IELĀ (kadastra Nr.0100 067 0250)
½ DOMĀJAMĀS DAĻAS 14.05.2019. NOMAS LĪGUMĀ Nr.IEN/2019/1341
(ar 31.05.2019. vienošanos Nr.IEN/2019/1341-1)

Rīga

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts akciju sabiedrība “VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, kas reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 01.10.2004. ar vienoto reģistrācijas
Nr.40003294758, kuru saskaņā ar 18.05.2020. pilnvaru Nr.PILNV/2020/111 pārstāv valdes loceklis
Andris Vārna (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un
AS "GRANT-M", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
06.09.2004. ar vienoto reģistrācijas Nr.40103012008, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
locekle Valentīna Baranova (turpmāk - NOMNIEKS), no otras puses,
(IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse), izsakot savu
brīvi radušos gribu, bez maldības un viltus, ņemot vērā Īpašumu iznomāšanas komisijas 25.02.2021.
lēmumu (protokols Nr.INKP- 21/16) pagarināt neapbūvēta zemesgabala Garā ielā, Palangas ielā,
kadastra Nr.0100 067 0250, ½ domājamās daļas 14.05.2019. nomas līguma Nr.IEN/2019/1341
(turpmāk- Līgums) termiņu līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 13.05.2024., nomas maksu, sākot
no 14.05.2021., nosakot EUR 179,05 gadā, kurai papildus jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis,
veicot maksājumus pa ceturkšņiem, kā arī drošības naudu nosakot viena ceturkšņa nomas un
papildmaksājumu apmērā,
vienojas veikt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk- Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz
Zemesgabala atsavināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31.05.2022. ieskaitot, un līdz brīdim, kad Puses pēc
Līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.
2. Līguma noteikumi, kas netiek grozīti ar Vienošanos, paliek nemainīti.
3. Vienošanās stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un
parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
5. Pušu paraksti:
IZNOMĀTĀJS:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Valdes loceklis

NOMNIEKS:
AS "GRANT-M"
Valdes locekle

(paraksts*)
A.Vārna

(paraksts*)
V.Baranova

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR
LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.

-

10.09.2019
Uz 11.07.2019

e-pasts: dmpk@riga.lv

Nr. DMPK-19-4673ap
Nr. 3/1-6/7522
VALSTS NEKUSTAMIE
-1050
vni@vni.lv

Atbild
-19-10911)
Spilves Skodas-PalangasR
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2
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2
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Par zemes
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erakstiem,
2

kuru veido
Nr.01000670250.
4) 11.0
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(
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SKA-809/2010 (A42759009)
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SKA-159/2010 (A42635807) 9.punkts).
Noteikumi) 2.2. punkts nosaka, ka Noteikumi nea

-1050, e-pasts: di@riga.lv.
1.
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3.
4.
vietnieks

Brakovskis

67012689

Situâcijas plâns
zemes vienîbai 0100 067 0250
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Bez adreses (Palangas ielâ), Rîga

7315030100008

01000672067
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01000670248004
01000670248003

01000670250
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01000670248001

"B"

01000670248
01000670089
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Zemes vienîbas ar kad. apz. 0100 067 0250 robeþlînija
Zemes vienîbas daïa "A" ar platîbu 5 m² /funkcionâli piesaistîta privatizçjamai
paðvaldîbas dzîvojamai mâjai Palangas ielâ 1, Rîgâ/
Zemes vienîbas daïa "B" ar platîbu 802 m² /funkcionâli piesaistîta privatizçjamai
paðvaldîbas dzîvojamai mâjai Palangas ielâ 6, Rîgâ/
Zemes vienîbas daïa "C" ar platîbu 154 m², kas atrodas Palangas ielas sarkanajâs lînijâs
Sarkanâ lînija
Kadastrâ reìistrçtâs zemes vienîbas robeþas

Nekustamâ îpaðuma valsts kadastra informâcijas sistçmas dati
(Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2020)
Sagatavoja RD Îpaðuma departaments

RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
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Rīgā
26.02.2021
Uz 09.02.2021

Nr. DI-21-407-nd
Nr. 2/9-1/1475

Par nekustamo īpašumu Palangas ielā, Rīgā
(kadastra Nr.0100 067 0250)

VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
VAS
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
_DEFAULT@40003294758

Atbildot uz jūsu vēstuli par nekustamā īpašuma Palangas ielā, Rīgā (kadastra
Nr.0100 067 0250), ½ domājamās daļas nodošanu īpašumā Rīgas pilsētas pašvaldībai tās
funkciju nodrošināšanai, Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments)
paskaidro sekojošo.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 067 0250 daļa ~ 154 m2 platībā
saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam, kas piemērojams līdz Rīgas
teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam īstenošanas uzsākšanai (Rīgas domes 20.12.2005.
saistošie noteikumi Nr.34; Rīgas domes 25.04.2018. lēmums Nr.1099) kā tas ir attēlots
Departamentā izstrādātājā un pielikumā pievienotajā skicē, atrodas ielu teritorijā, savukārt
atlikusī zemes vienības daļa atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, un ir piesaistīta divām
dzīvojamām mājām Palangas ielā 1 un Palangas ielā 6, Rīgā.
Atbilstoši šobrīd izskatāmajai jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijai, spēkā
esošais teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 067
0250 nav koriģēts, un nav plānota korekcijas priekšlikumu iesniegšana. Departamentā nav
arī iesniegta informācija par dzīvojamām mājām Palangas ielā 1 un Palangas ielā 6, Rīgā,
piesaistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu robežu izmaiņām. Līdz ar to nav
pamata atkārtotam izvērtējumam par valstij piederošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 067 0250 daļas nepieciešamību pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Rīgas domes 21.08.2020. lēmumā Nr.670 izteiktais lūgums savu aktualitāti nav zaudējis un
Rīgas domes lēmuma precizēšana, lai ar to noteiktu katram izmantošanas veidam
paredzēto platības apmēru, mūsu ieskatā, nav nepieciešama.
Attiecībā uz jūsu lūgumu sniegt viedokli par iespējām veikt zemes vienības sadali,
atdalot no tās daļu ielu teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka nekustamais īpašums ar kadastra
Nr.0100 067 0250 atrodas valsts un privātpersonas kopīpašumā. Pie nosacījuma, ka Rīgas
pilsētas pašvaldība iestāsies kopīpašumā Latvijas valsts vietā, ar Rīgas domes 21.08.2020.
lēmumu Nr.670 Departamentam ir uzdots risināt jautājumu par kopīpašuma izbeigšanu,
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īstenojot nekustamā īpašuma Palangas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 0250), reālo
sadali.
Pielikumā: skice uz 1 lp.
Departamenta direktore

Soste

A. Rimicāne

67037561
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RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, e-pasts: di@riga.lv

Rīgā
28.09.2021
Uz 17.08.2021

Nr. DI-21-1899-nd
Nr. 2/9-3/8325

VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
VAS
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
_DEFAULT@40003294758

Par viedokļa sniegšanu par zemesgabala
Palangas ielā, Rīgā, Garajā ielā, Rīgā,
nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
Atbildot uz Rīgas domes Īpašuma departamentā (turpmāk – Departaments)
17.08.2021. saņemto VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vēstuli Nr. 2/9-3/8325 (reģistrēta
17.08.2021. ar Nr. RD-21-6123-sd) ar lūgumu sniegt viedokli par Tieslietu ministrijas
izteiktajiem iebildumiem par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma
½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā” (turpmāk –
Projekts), paskaidrojam sekojošo.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Likums)
1. panta 20. punkts noteic, ka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais
zemes gabals ir zeme, uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai
un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi,
kas uzrādīti šā zemesgabala detālplānojumā.
Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumu Nr. 20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai
nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” 4. punkts noteica, ka funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala plānu izstrādā un zemes gabala robežas dabā uzmēra pēc
attiecīgā privatizācijas komisijas vai tās pilnvarotas personas pasūtījuma Valsts zemes
dienests, attiecīgās pašvaldības dienesti vai licencētas fiziskās un juridiskās personas
atbilstoši savstarpēji noslēgtiem līgumiem un saskaņotiem darbu izpildes grafikiem
(redakcija spēkā līdz 11.09.2015.).
Minēto noteikumu 33. punkts noteica, ka funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
plānu izstrādā un zemes gabala robežas dabā nosaka atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem norādījumiem par privatizējamai dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu (redakcija spēkā līdz 11.09.2015.).
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 18.12.1997.
apstiprināto noteikumu „Metodika zemes gabalu noteikšanai pie privatizējamām
daudzdzīvokļu mājām” (turpmāk – Metodika) 2.1. un 2.3. punktu, tādu koplietošanas
infrastruktūras elementu aizņemtās platības, kā bērnu rotaļu laukumi, atpūtas laukumi,
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sporta laukumi, saimniecības laukumi, autostāvvietas, u.c., kā arī piebraucamais ceļš, kas
nav noteikts ar sarkanajām līnijām, ietilpst mājas vai māju grupu koplietošanas teritorijas
platībā, ievērojot konkrēto teritorijas plānojumu. Savukārt, 2.4. punkts noteica, ka mājas vai
māju grupas apsaimniekošanai nepieciešamās teritorijas platības noteikšanā jāorientējas pēc
apbūves noteikumos noteiktās apbūves intensitātes atbilstoši māju stāvu skaitam, paredzot
papildu pasākumus vides kvalitātes nodrošināšanai (redakcija spēkā līdz 11.09.2015.).
Atbilstoši minētajām tiesību normām Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir veikusi darbību kopumu, lai dzīvojamās
mājas Palangas ielā 1 un Palangas ielā 6, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamās mājas), nodotu
privatizācijai, kas ietver arī Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
noteikšanu, pasūtot funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānus.
Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju sertificēts arhitekts 1998. gadā izstrādāja
daudzdzīvokļu māju kvartāla Nr. 5605 (Buļļu – Spilves – Skodas – Palangas - Garā ielas) un
kvartāla Nr. 5607 (Lidoņu – Garā – Palangas – Cementa ielas) zemesgabalu vienkāršotos
detālplānojumus, kas no zemes piederības viedokļa saskaņoti Departamentā. Ar minēto
kvartālu plānojumiem noteiktas arī Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
robežas, iekļaujot iepriekš minētās koplietošanas infrastruktūras elementu aizņemtās
platības pēc apbūves noteikumos noteiktās apbūves intensitātes.
Rīgas pilsētas zemes komisija ar 20.05.1999. lēmumu Nr. 19/46 „Par zemes gabala
Rīgā, Palangas ielā 1 platības un robežu plāna apstiprināšanu” apstiprināja nepilnā īpašuma
kadastra Nr. 01005670065, Palangas ielā 1, Rīgā (kas izveidots apvienojot bijušo
zemesgabalu 67. grupā, Nr. 20, Nr. 226, Nr. 336, Nr. 337 un Nr. 341 daļas un zemesgabala
ar kadastra Nr. 01000670250 daļu un bijušās ielas daļu), ar platību 3041 m2, izgatavoto
zemes robežu plānu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai. Lēmumā norādīts, ka uz
minētā zemes gabala atrodas dzīvojamā māja Palangas ielā 1, Rīgā.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 19546 ierakstiem,
03.08.1999. uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināts nekustamais īpašums Palangas
ielā 1, Rīgā, kas sastāv no dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters
Nr. 19), ar atzīmi, ka minētā ēka saistīta ar zemesgabalu 3041 m2 platībā, kas izveidots
apvienojot bijušo zemesgabalu 67. grupā, grunts Nr. 20, Nr. 226, Nr. 336, Nr. 337 un
Nr. 341 daļas, zemesgabala ar kadastra Nr. 01000670250 daļu un bijušās ielas daļu.
Tādējādi tika noteikta dzīvojamās mājas Palangas ielā 1, Rīgā, funkcionālā saistība ar
zemesgabalu 3041 m2 platībā, kas izveidots apvienojot bijušo zemesgabalu 67. grupā, grunts
Nr. 20, Nr. 226, Nr. 336, Nr. 337 un Nr. 341 daļas, zemesgabala ar kadastra
Nr. 01000670250 daļu un bijušās ielas daļas.
No minētā izriet, ka zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000670250 daļa
vēsturiski ir iekļauta dzīvojamās mājas Palangas ielā 1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robežās.
Rīgas dome 13.06.2000. pieņēma lēmumu Nr. 8604 “Par dzīvojamo māju
privatizācijas uzsākšanu”, ar kuru dzīvojamā māja Palangas ielā 1, Rīgā, nodota
privatizācijai bez zemes.
Rīgas pilsētas zemes komisija ar 18.03.1999. lēmumu Nr. 11/52 „Par zemes gabala
Rīgā, Palangas ielā 6 platības un robežu plāna apstiprināšanu” apstiprināja nepilnā īpašuma
kadastra Nr. 01005670050, Palangas ielā 6, Rīgā (kas izveidots apvienojot bijušo
zemesgabalu 67. grupā, Nr. 226, Nr. 248, Nr. 336 un Nr. 337 daļas un zemesgabala ar
kadastra Nr. 01000670250 daļu un bijušās Palangas ielas daļu), ar platību 4347 m2,
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izgatavoto zemes robežu plānu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai. Lēmumā
norādīts, ka uz minētā zemes gabala atrodas dzīvojamā māja Palangas ielā 6, Rīgā.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 17730 ierakstiem,
01.06.1999. uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināts nekustamais īpašums Palangas
ielā 6, Rīgā, kas sastāv no dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters
Nr. 15), ar atzīmi, ka minētā ēka saistīta ar zemesgabalu 4347 m2 platībā, kas izveidots
apvienojot bijušo zemesgabalu 67. grupā, grunts Nr. 226, Nr. 248, Nr. 336 un Nr. 337 daļas,
zemesgabala ar kadastra Nr. 01000670250 daļu un bijušās Palangas ielas daļu.
Tādējādi tika noteikta dzīvojamās mājas Palangas ielā 6, Rīgā, funkcionālā saistība ar
zemesgabalu 4347 m2 platībā, kas izveidots apvienojot bijušo zemesgabalu 67. grupā, grunts
Nr. 226, Nr. 248, Nr. 336 un Nr. 337 daļas, zemesgabala ar kadastra Nr. 01000670250 daļu
un bijušās Palangas ielas daļu.
No minētā izriet, ka zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000670250 daļa
vēsturiski ir iekļauta dzīvojamās mājas Palangas ielā 6, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robežās.
Rīgas dome 11.01.2000. pieņēma lēmumu Nr. 8042 “Par dzīvojamo māju
privatizācijas uzsākšanu”, ar kuru dzīvojamā māja Palangas ielā 6, Rīgā, nodota
privatizācijai bez zemes.
Tādējādi attiecībā par Tieslietu ministrijas atzinumā cita starpā norādīto, ka uz
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000670250 neatrodas Dzīvojamās mājas
paskaidrojam, ka zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000670250 daļas jau uz
Dzīvojamo māju privatizācijas brīdi ir iekļautas tām noteikto funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu robežās. Minētās zemesgabala daļas ir nepieciešamas Dzīvojamo māju
apsaimniekošanai, uzturēšanai, funkcionēšanai nepieciešamajiem infrastruktūras un
labiekārtojuma elementiem. Tās lieto Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Līdz ar to nav
izšķirošas nozīmes tam, ka Dzīvojamās mājas pilnībā vai daļēji neatrodas uz zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 01000670250. Minēto atzinis arī Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departaments 09.09.2019. lēmumā lietā Nr. SKA-766/2019
(A420281214).
Likuma 84. panta pirmā daļa cita starpā noteic, ka, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu
mājas privatizācija šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta līdz 30.09.2014. un šī
māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, attiecībā uz
kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai
daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes vai valsts
dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu privatizācijai nododams valsts
vai pašvaldības īpašumā esošais zemesgabals. Savukārt saskaņā ar minētā Likuma panta
pirmās daļas 1. punktu, zemesgabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā
dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības.
Taču, ņemot vērā to, ka Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu
robežās ir iekļautas zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000670250) daļas, kas šobrīd ir
valsts un juridiskas personas kopīpašums, pirms to daļu nodošanas privatizācijai Likuma
84. panta noteiktajā kārtībā, būtu jāveic kopīpašuma reālā sadale Likuma 7.1 panta un
pārejas noteikumu 48. un 49. punkta noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot Civillikuma 1068.
un 1075. pantu.
Ievērojot Tieslietu ministrijas izteikto iebildumu, ka Projektā paredzētā rīcība
neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmajai daļai, kas
noteic, ka Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
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atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas
funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, un tā
kā šajā gadījumā, nododot privatizācijai minētā zemesgabala daļas, to atpakaļ nodošana
valstij nav iespējama, Departamenta ieskatā, Projektā minētā nekustamā īpašuma
bezatlīdzības nodošana Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu veicama, pamatojoties uz likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84. pantu, privatizācijas procesa
pabeigšanai.
Ņemot vērā minēto, pirms Projekta tālākās virzības, būtu apsverama iespēja valstij
veikt nepieciešamās darbības, lai sadalītu minēto zemesgabalu reālās daļās proporcionāli
valstij un juridiskajai personai piederošo domājamo daļu lielumam atbilstoši likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.1 panta pirmajai daļai.
Pielikumā:
1. Rīgas pilsētas zemes komisijas 20.05.1999. lēmums Nr. 19/46 un piesaistāmo
zemju robežu plāns.
2. Rīgas pilsētas zemes komisijas 18.03.1999. lēmums Nr. 11/52 un piesaistāmo
zemju robežu plāns.
Departamenta direktora p.i.

V. Ozoliņš

Skapste 67181016
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