
1. Kad tiks atrisināta problēma ar piespiedu zemes nomu zem dzīvojamām  mājām, ko 

spiesti maksāt daudzi Rīgas iedzīvotāji?   

Pašvaldības nevar risināt jautājumu par piespiedu nomas attiecību sakārtošanu, tas ir Saeimas 

kompetencē. Patlaban noteikts, ka zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā 

vienojoties, bet strīdus gadījumā dzīvokļa īpašniekam tā nosakāma 6% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

Pašlaik Saeimā pēc “Saskaņas” frakcijas deputāta Andreja Elksniņa iniciatīvas tiek skatīts 

likumprojekts, kas paredz: gadījumos, kad privatizēta dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas 

īpašnieks ar zemes īpašnieku nevar vienoties par zemes gabala nomas maksu, 2018.gadā to 

varēs noteikt līdz 5%, 2019.gadā - līdz 4%, bet 2020.gadā - līdz 3% no zemes kadastrālās 

vērtības.  

2. Daudzās citās Latvijas pilsētās, piemēram Valmierā, Talsos, mājas lielākoties ir 

nosiltinātas, turpretim Rīgā tādas ir tikai dažas. 

Lai atrisinātu gan māju siltināšanas problēmu, gan arī māju labiekārtošanu, ir tikai viens 

instruments – dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidošana. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāapvienojas! 

Tallinā dzīvokļu īpašnieku biedrības masveidā sāka dibināt 90. gados. Rezultāts – mājas ir 

sakoptas, tiek veikti ne tikai kārtējie remonti, bet arī māju siltināšana un  rekonstrukcija. 

Atšķirība starp Rīgu un Tallinu ir ļoti vienkārša un skumja. Tallinā iedzīvotāju biedrības 

izveidotas praktiski visās daudzdzīvokļu mājās, bet Rīgā tādu ir mazāk par 200. Rīgas dome 

piedāvā reformu, kas  ir vērsta uz to, lai palīdzētu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem izveidot 

dzīvokļu īpašnieku biedrības.  

Priekšlikums ir vienkāršs: jūs dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, ko apsaimnieko RNP vai privāta 

namu pārvalde. Jūs izveidojat dzīvokļu īpašnieku biedrību. Pašvaldība ir gatava sniegt jums 

maksimālu administratīvu palīdzību biedrības izveidē. Dome pēdējos gados organizē 

bezmaksas kursus māju vecākajiem, tos beiguši jau vairāk nekā 300 rīdzinieku. Šajos kursos 

tiek sniegtas zināšanas māju apsaimniekošanas juridiskajos un tehniskajos jautājumos.  

Tālāk sākas pats svarīgākais. Pēc tam, kad izveidota biedrība, Rīgas dome jūsu mājai nākamo 

četru gadu laikā piešķir 50% līdzfinansējumu ēkas siltināšanai un remontam. Lai dzīvokļu 

īpašniekiem būtu vienkāršāk nodrošināt savu līdzfinansējuma daļu, visi dzīvokļi pēc dzīvokļu 

īpašnieku biedrības izveides divus nākamos taksācijas gadus saņems nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaides 90% apmērā. Jaunie noteikumi par atlaidēm nekustamā īpašuma nodoklim 

un par pašvaldības  līdzfinansējumu tika pieņemti Rīgas domes sēdē maijā. Šie noteikumi tiks 

attiecināti arī uz tām mājām, kas jau ir izveidojušas dzīvokļu īpašnieku biedrības. 

3. Kāpēc uz krievu plūsmas bērnudārziem rindas ir mazākas nekā uz latviešu plūsmas? 

Vecāki var brīvi izvēlēties izglītības programmas pirmsskolas izglītības ieguvei. Vērojumi 

liecina, ka daudzās ģimenēs, piemēram, jauktajās ģimenēs,  priekšroka tiek dota latviešu 

valodas izglītības programmām. Reaģējot uz vecāku pieprasījumu,  laikā no 2009.gada līdz 

2016.gadam (8 gadi) tika atvērtas 152 grupas ar latviešu valodas izglītības programmām un 37 

grupas ar mazākumtautību valodu izglītības programmām.  



 

Salīdzinājumam, pirms tam, laikā no 1996.gada līdz 2009.gadam, (12 gadi) tika atvērtas 110 

grupas ar latviešu valodas izglītības programmām un 80 grupas ar mazākumtautību valodu 

izglītības programmām. 

Ņemot vērā to, ka patlaban rindu pieteikumu skaits pirmsskolas izglītības programmās ar 

latviešu mācību valodu ir lielāks,  septiņās pirmsskolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību 

programmas, ir licencētas programmas arī valsts valodā. Mainot grupu proporcionālo 

dalījumu pēc mācību valodas, 2017. gada septembrī vēl par 21 palielināsies grupu skaits ar 

latviešu mācību valodu. 

4. Kāpēc Rīgā ir tik augsts nekustamā īpašuma nodoklis, ja Tallinā un Viļņā nav vispār?  

Jāatgādina, ka nodokļu politiku nekustamā īpašuma jomā izstrādā nevis pašvaldība, bet gan 

valsts. Saeima un valdība nolemj, kādas būs nodokļu likmes, kā tās ir saistītas ar kadastrālo 

vērtību. Savukārt pašvaldībai ir tiesības sniegt atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām un 

pēc saviem ieskatiem piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 

Pašvaldībai ir tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt NĪN likmi 0,2% - 3% apmērā no 

nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Tā kā aptuveni 85% rīdzinieku dzīvo tipveida 

dzīvokļos, viņu mitekļiem nodoklis tiek piemērots pēc šādām likmēm: 

0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro 

0,4% - no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000, bet nepārsniedz 107 000 eiro;  

0,6% - no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 107 000 eiro. 

Par zemi nodoklis tiek piemērots 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

Lai objektam varētu piemērot samazināto nodokļa likmi (0,2% - 0,4% -0,6% likmi), dzīvoklī 

jābūt deklarētam vismaz vienam iedzīvotājam.  

Samazināto  NĪN likmi (0,2 – 0,6 %)  maksā 249 818 no visiem NĪN maksātājiem Rīgā. 

Ja dzīvoklī nav deklarēts neviens iedzīvotājs, tad samazinātās likmes vietā tiek piemērota likme 

1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

Savukārt paaugstināto nodokļa likmi  3% no kadastrālās vērtības piemēro  nekoptām zemēm, 

kā arī būvēm, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī 

gadījumos, kad notikusi patvaļīga būvniecība vai būvniecība ilgst ilgāk, nekā tas pieļaujams 

normatīvajos aktos. 

Saskaņā ar Rīgas domes prioritātēm, visvairāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek 

piešķirti ģimenēm ar bērniem. 

Atvieglojumi ģimenei ar vienu bērnu ir  50% no aprēķinātās summas, ģimenei ar diviem 

bērniem – 70% no aprēķinātās summas, bet ģimenei ar trīs vai vairāk bērniem – 90% no 

aprēķinātās summas. 



Svarīgi atzīmēt, ka Rīgā notikti  arī atvieglojumi citām iedzīvotāju grupām. Kopumā šādu 

kategoriju ir 26. Tādējādi NĪN atvieglojumi piešķirti 68 000  nodokļu maksātāju.   

Lai motivētu iedzīvotājus veidot dzīvokļu īpašnieku biedrības, kas sekmīgi risinātu māju 

remontu un siltināšanas jautājumus, Rīgas dome maijā papildināja atvieglojumu saņēmēju 

kategorijas, nosakot, ka 90% atlaidi divus gadus saņems arī to dzīvokļu īpašnieki, kas 

izveidojuši dzīvokļu īpašnieku biedrības un aktīvi iesaistās savu māju pārvaldīšanā.  

 

5. Kāpēc nepietiekami remontē pagalmus un ceļus pie daudzdzīvokļu mājām? Viens no 

daudzajiem piemēriem – Bieriņi. 

 

Kopš 2012. gada pašvaldība plānveidīgi realizē iekšpagalmu remontu programmu, tajā 

ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro. Remonti norit plānveidīgi un pakāpeniski, tiek remontēti 

tie pagalmi, kur pašvaldība drīkst ieguldīt savus līdzekļus. Šobrīd kopumā ir izremontēta vairāk 

nekā puse no visiem iekšpagalmu ceļiem Rīgā. Pagalmu remonti ir veikti un norit šādās 

apkaimēs: Āgenskalns, Bišumuiža, Bolderāja, Čiekurkalns, Dārzciems, Dzirciems, Iļģuciems, 

Jugla, Imanta, Mežciems, Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems,  Sarkandaugava, Teika, 

Vecmīlgrāvis, Ziepniekkalns un Zolitūde. Darbi tiks turpināti, kamēr visi iekšpagalmi tiks savesti 

kārtībā. Bieriņi pamatā ir privātmāju rajons, tur faktiski nav iekškvartālu piebraucamo ceļu. 

 

6. –  7. Pļavniekos Rembates iela ir neizbraucama, iedzīvotāji to cenšas labot pašu 

spēkiem. Kāpēc ielas remonts tiek solīts ne ātrāk par 2020. gadu? Kāpēc Rembates 

ielā policija regulāri liek sodus par stāvēšanu zaļajā zonā, kuras tur nav? 

 

Rembates iela vēl nemaz nav izbūvēta, kartē tikai   formāli ir iezīmētas ielas sarkanās līnijas, 

tāpēc tā nav iekļauta pašvaldības uzturamo ielu sarakstā. Posms, ko Salnas ielas jaunā projekta 

dzīvokļu īpašnieki uzskata par ielu, būtībā ir patvaļīgi izbraukāts posms zaļajā zonā. Šāda 

situācija ir izveidojusies, jo projekta attīstītājs ir uzbūvējis daudzdzīvokļu ēku, nenodrošinot 

ērtus piebraucamos ceļus, bet atbildību noveļot uz Rīgas pašvaldību. Salnas ielas iedzīvotāji 

tiek aicināti vērsties ar iesniegumiem pie objekta attīstītāja, pieprasot nodrošināt ērtākus 

piebraucamos ceļus.  

Ja zaļā zona ir izbraukāta, tas nenozīmē, ka tā vairāk neskaitās zaļā zona. Šādos gadījumos 

policija pamatā reaģē uz iedzīvotāju izsaukumiem. Tātad kādam no vietējiem iedzīvotājiem, 

visticamāk, šī situācija nepatīk, un viņš izsauc policiju, kurai uz izsaukumu ir jāreaģē.  

 

 

 



 


