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Par Rīgas domes 16.06.2021. lēmumu
Nr. 659 un Nr.660 nosūtīšanu
Nosūtām Jums Rīgas domes 16.06.2021. lēmumu Nr. 659 “Par piekrišanu
pārņemt bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā uz Latvijas valsts vārda
Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītā nekustamā īpašuma Kadagas ielā,
Rīgā (kadastra Nr. 01000850165), 2684/4139 domājamās daļas” un lēmumu Nr. 660
“Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma Kadagas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000850165),
1455/4139 domājamo daļu pieņemšanu”.
Pielikumā: 1. Rīgas domes 16.06.2021. lēmums Nr.659.
2. Rīgas domes 16.06.2021. lēmums Nr.660.
Sekretariāta vadītājs

S. Laganovska

Kešāne 67026262

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 29.06.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

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

LĒMUMS
Rīgā
16.06.2021.

Nr. 659
(prot. Nr. 24, 56. §)

Par piekrišanu pārņemt bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītā
nekustamā īpašuma Kadagas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000850165),
2684/4139 domājamās daļas
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un otro daļu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 5. panta pirmo daļu
un 42. panta pirmo daļu, ņemot vērā valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”
09.11.2020. vēstuli Nr. 2/9-3/10167, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LORAS NAMI”
10.11.2020. vēstuli
Nr. 81/V-20
un
Rīgas
domes
Satiksmes
departamenta
01.04.2021. vēstuli Nr. DS-21-297-dv, Rīgas dome nolemj:
1. Piekrist bez atlīdzības pārņemt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā uz Latvijas
valsts vārda Finanšu ministrijas personā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000582141 ierakstītā nekustamā īpašuma Kadagas ielā, Rīgā (kadastra
Nr. 01000850165), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000850137)
4 139 m2 platībā, uz kura ir izbūvēta Kadagas iela (turpmāk – Nekustamais īpašums),
2684/4139 domājamās daļas, ņemot vērā, ka Nekustamais īpašums, kura domājamās daļas
tiek iegūtas īpašumā, ir nepieciešams sabiedrības vajadzību īstenošanai, tas ir, likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas –
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildes nodrošināšanai, konkrēti,
izbūvētās Kadagas ielas uzturēšanai un publisko lietojuma tiesību nodrošināšanai.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšana Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
īstenojama pēc Ministru kabineta rīkojuma par Nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo
daļu nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā izdošanas vienlaikus no
abiem Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem – Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā un
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LORAS NAMI”, tādējādi Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā iegūstot visu ielu teritorijā esošo zemesgabalu (kadastra apzīmējums
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01000850137), kas atrodas Kadagas ielas sarkano līniju robežās, kopā ar izbūvēto Kadagas
ielu.
3. Pilnvarot Rīgas domes Īpašuma departamenta direktoru Rīgas pilsētas pašvaldības
vārdā parakstīt dokumentus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu, tajā skaitā
pieņemšanas un nodošanas aktu un nostiprinājuma lūgumu, kas iesniedzams Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī citus dokumentus, ja tādi būs nepieciešami.
4. Noteikt, ka visus izdevumus saistībā ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā, tajā skaitā izdevumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma
reģistrēšanu zemesgrāmatā, sedz Rīgas pilsētas pašvaldība.
5. Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam samaksāt 4. punktā minētos
izdevumus no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 03.01.00. “Rīgas
domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu
nodrošinājums” līdzekļiem.
6. Noteikt, ka ar brīdi, kad Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz Nekustamo
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, tas pāriet Rīgas domes Satiksmes departamenta
valdījumā.
7. Rīgas domes Īpašuma departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis

Redisone 67037580
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RĪGAS DOME
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS
Rīgā
16.06.2021.

Nr. 660
(prot. Nr. 24, 57. §)

Par dāvinājuma – nekustamā īpašuma Kadagas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000850165),
1455/4139 domājamo daļu pieņemšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 4. pantu, 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 19. punktu
un otro daļu, Civillikuma 1912. un 1915. pantu, ņemot vērā Rīgas domes
04.07.2017. iekšējos noteikumus Nr. 2 “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo
īpašumu atsavināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”, valsts akciju sabiedrības “Valsts
nekustamie īpašumi” 09.11.2020. vēstuli Nr. 2/9-3/10167, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LORAS NAMI” 10.11.2020. vēstuli Nr. 81/V-20 un Rīgas domes Satiksmes
departamenta 01.04.2021. vēstuli Nr. DS-21-297-dv, Rīgas dome nolemj:
1. Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LORAS NAMI” dāvinājumu – tai
piederošā nekustamā īpašuma Kadagas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000850165), kas sastāv no
zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000850137) 4139 m2 platībā, uz kura ir izbūvēta
Kadagas iela (turpmāk – Nekustamais īpašums), 1455/4139 domājamās daļas, kas
ierakstītas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000582141, ņemot vērā, ka Nekustamais
īpašums, kura domājamās daļas tiek iegūtas īpašumā, ir nepieciešams sabiedrības vajadzību
īstenošanai, tas ir, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās
pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) –
izpildes nodrošināšanai, konkrēti, izbūvētās Kadagas ielas uzturēšanai un publisko lietojuma
tiesību nodrošināšanai.
2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšana Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
īstenojama pēc Ministru kabineta rīkojuma par Nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo
daļu nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā izdošanas vienlaikus no
abiem Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem – Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā un
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LORAS NAMI”, tādējādi Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašumā iegūstot visu ielu teritorijā esošo zemesgabalu (kadastra apzīmējums
01000850137), kas atrodas Kadagas ielas sarkano līniju robežās, kopā ar izbūvēto Kadagas
ielu.
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3. Noteikt, ka dāvinājuma līgums ir slēdzams arī ar Nekustamā īpašuma iespējamiem
nākamajiem ieguvējiem, ja tādi ir dāvinājuma līguma noslēgšanas brīdī un ja viņu īpašuma
tiesības ir ierakstītas zemesgrāmatā.
4. Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot Nekustamā īpašuma
dāvinājuma līgumu, tajā paredzot, ka dāvinātājs atsakās nākotnē izvirzīt jebkādas
pretenzijas saistībā ar izbūvēto Kadagas ielu.
5. Pilnvarot Rīgas domes Īpašuma departamenta direktoru Rīgas pilsētas pašvaldības
vārdā noslēgt Nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumu un parakstīt dokumentus, kas saistīti
ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu, tajā skaitā nostiprinājuma lūgumu, kas iesniedzams
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī citus dokumentus, ja tādi būs
nepieciešami.
6. Noteikt, ka visus izdevumus saistībā ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā, tajā skaitā izdevumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma
reģistrēšanu zemesgrāmatā, sedz Rīgas pilsētas pašvaldība.
7. Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam samaksāt 6. punktā minētos
izdevumus no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 03.01.00. “Rīgas
domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu
nodrošinājums” līdzekļiem.
8. Noteikt, ka ar brīdi, kad Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz Nekustamo
īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, tas pāriet Rīgas domes Satiksmes departamenta
valdījumā.
9. Rīgas domes Īpašuma departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis

Redisone 67037580
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IZRAKSTS
IZKPL-21/29-6
Valsts akciju sabiedrības

„Valsts nekustamie īpašumi’’
ĪPAŠUMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. IZKP-21/29
Microsoft Teams

Sēdi vada
Valdes loceklis
Sēdē piedalās
Pārvaldes direktors
Daļas vadītājs
Daļas vadītājs

2021. gada 15. jūlijā plkst. 12:00
Andris Vārna
Anita Feldmane
Juta Balode
Matīss Markus

Uzaicināti
NĪ pārvaldnieks
Vecākais NĪ lietu speciālists
Sektora vadītājs
Daļas vadītājs

Agnese Sproģe
Dace Iļjenko
Lita Kokorēviča
Antra Gricenko

Protokolē
NĪ izvērtēšanas speciālists

Ieva Vecvagare

Darba kārtība:
[..]
6. Par nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0100 085 0165) Rīgā (Kadagas iela) (ZIN/7105,
05.07.2021.)
[..]

6. Par nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0100 085 0165) Rīgā (Kadagas iela)
(ZIN/7105, 05.07.2021.)
Ziņo: Juta Balode
Debatēs piedalās: Andris Vārna, Anita Feldmane, Juta Balode, Matīss Markus
NOLEMJ:
6.1.Uzdot Izpilddirektoram O.Valkeram (A.Gricenko) līdz 15.09.2021. noteiktā
kārtībā sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par
2684/4139 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 085 0165)
Rīgā, nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības
autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana) īstenošanai.

6.2.Uzdot NĪ portfeļa vadības pārvaldes direktorei D.Grinbergai-Ķeselei 1 (viena)
mēneša laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma par 2684/4139 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 085 0165) Rīgā, nodošanu bez atlīdzības Rīgas
pilsētas pašvaldības
īpašumā
pieņemšanas,
organizēt minēto
nekustamā
īpašuma domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldībai vienlaikus ar SIA
"LORAS NAMI" piederošajām nekustamā īpašuma 1455/4139 domājamām daļām.
6.3.Uzdot NĪ portfeļa vadības pārvaldes direktorei D.Grinbergai-Ķeselei līdz
29.07.2021. informēt Rīgas pilsētas pašvaldību par pieņemto lēmumu.
Balso PAR - Andris Vārna, Anita Feldmane, Juta Balode, Matīss Markus
Īpašumu izvērtēšanas komisijas sēdi slēdz plkst. 13:30

Andris Vārna

Valdes loceklis: (personiskais paraksts)
Sēdes dalībnieki (personiskais paraksts)

Anita Feldmane
Juta Balode
Matīss Markus
Ieva Vecvagare

Protokolēja (personiskais paraksts)
IZRAKSTS PAREIZS
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
NĪ izvērtēšanas speciālists
_______________Ieva Vecvagare

Rīgā, 2021. gada 16. jūlijā
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