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Finanšu ministrijai 
 
Par rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku 
laukumā 3 Rīgā daļas pārņemšanu valsts īpašumā 
un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam 
Latviešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā” (VSS-224) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība, balstoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 
sniegto atzinumu, nesaskaņo Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Rīgas 
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3 Rīgā 
daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam 
īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā” tālāku virzību, jo ir šāds 
iebildums:  

- Rīgas domes 20.12.2016. lēmuma nr. 4664 “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3 Rīgā 
(kadastra nr. 01000010108) daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā un Rīgas domes 12.05.2009. 
lēmuma nr. 5127 atzīšanu par spēku zaudējušu” 3. punktā ir noteikts, ka 
valstij nododamais nekustamais īpašums nododams atpakaļ bez atlīdzības 
Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts pārvaldes 
funkcijas – valsts politikas realizācija muzeju jomā – veikšanai.  
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa 
nosaka: “2) Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot 
bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. 
Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, 
kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas 
vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek 
nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par 
atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots 
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās 
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valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai 
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska 
persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai 
personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.” 
Tādējādi Ministru kabineta rīkojuma projektā norādāms, ka īpašuma 
tiesības uz nododamo zemesgabalu valstij nostiprināmas uz laiku, kamēr 
nekustamais īpašums ir nepieciešams konkrētas valsts pārvaldes funkcijas 
veikšanai, un ka nekustamais īpašums bez atlīdzības nododams atpakaļ 
Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots norādītās valsts 
pārvaldes funkcijas veikšanai.  
Rīgas pilsētas pašvaldības ieskatā Ministru kabineta rīkojuma projekta 
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku 
laukumā 3 Rīgā daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts 
nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā” 3. punkta 
redakcija nav korekta.  
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