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PAR  VAS «VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI» 

Primārie VNĪ uzdevumi - valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana, 

attīstība un efektīva pārvaldība, valsts pārvaldes iestāžu nodrošināšana ar 

telpām.  

 

• Savā darbībā VNĪ īsteno 2006. gada 9. maijā ar MK rīkojumu Nr. 319 

apstiprināto Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas koncepciju. Tās ietvaros FM valdījumā un VNĪ 

pārvaldīšanā uz 2016.gada 31.martu ir pārņemti 298 valsts nekustamie 

īpašumi, tai skaitā daļēji Kultūras ministrijas, Prokuratūras, Veselības 

ministrijas īpašumi. 



NĪ VĒRTĪBA 

• VNĪ nekustamo īpašumu (zeme un ēkas, būves) bilances vērtība: 

  333,3 milj.eiro 

• VNĪ īpašumu kadastrālā vērtība: 

       123,7 milj.eiro  

• FM īpašumu kadastrālā vērtība: 

            197,6 milj.eiro 

 



TELPU UN BŪVJU ĪPAŠUMU  STRUKTŪRA 

436 nekustamie īpašumi (neskaitot zemju īpašumus) 
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1,079 tūkst.m² 



ZEMJU ĪPAŠUMU STRUKTŪRA 

31% 

27% 

17% 

8% 

4% 

2% 
11% 

Dzīvojamo ēku apbūve (31%)

Neattīstīta zeme (27%)

Industriālā apbūve (17%)

Publiskas nozīmes apbūve
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4,411 zemju īpašumi.  

 

10,536 tūkst.m ² 



TELPU UN BŪVJU TEHNISKAIS STĀVOKLIS 

labs  16%  

apmierinošs 

56%  

neapmierinošs 

24%  

avārijas  4%  

Telpu sadalījums pēc tehniskā stāvokļa 

Portfelī  ir 1286 būves -  203 vidi degradējoši objekti, kas sastāda  15% 



ĪPAŠUMU IEGŪŠANAS  VEIDI 

FM valdījumā VNĪ pārvaldīšanā tiek nodoti šādi nekustamie īpašumi: 

• nekustamie īpašumi, kas ministrijām jānodod Finanšu ministrijas 

valdījumā saskaņā ar Valsts nekustamā īpašuma vienotas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju, tostarp ar tiešo 

funkciju veikšanu nesaistīti un valsts īpašumā saglabājami 

nekustamie īpašumi; 

• rezerves zemes fondā esošas zemes vienības, kas piekrīt valstij 

Finanšu ministrijas personā; 

• nekustamie īpašumi, ko atgriež atvasinātas publiskas personas, ja tie 

vairs nav vajadzīgi to funkciju veikšanai; 

• atmesta, konfiscēta, bezīpašnieka un bezmantinieka manta (tostarp 

bezmantinieka manta, ko nav izdevies pārdot tiesu izpildītājiem). 

 

 



NOMAS LĪGUMI 

82% 

18% 
Telpu nomnieku tipi 

Publiskie klienti

(82%)

Privātie klienti

(18%)

Avots: VNĪ 

 82% VNĪ iznomātās telpu platības lieto Valsts iestādes. 

 Publiskajā sektorā 50% platības ir  nodotas lietošanā uz  apsaimniekošanas-  

lietošanas līgumu pamata.  

  n+1 n+2 n+3 

Nepieciešamais finansējums pārejai uz nomas attiecībām 

(milj. eiro) salīdzinājumā ar esošo  - NĪ uzturēšanai, kā arī 

tehniskā  stāvokļa saglabāšanai  un uzlabošanai 

+2,153  +5,149 +8,607 



 

NO KOKA BŪDIŅĀM  LĪDZ PILĪM 
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Iekšlietu ministrijas ēku komplekss Čiekurkalnā 

Rīgas pils (1.kārta) 

NOZĪMĪGĀKIE  PROJEKTI 

 
 

Iekšlietu ministrijas ēku komplekss Čiekurkalnā Rīgas pils (Ikārta) 



NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 

 

Ārlietu ministrijas ēka Valdemāra ielā Biržas ēka Doma laukumā 



ES FONDU PIESAISTE 

2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā turpināt piesaisti attīstītajos 

virzienos: 

• Energoefektivitātes paaugstināšana valsts iestāžu lietotās ēkās 

• Kultūras infrastruktūras attīstība Rīgas degradētajās teritorijās 

• Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība 

 

 



REALIZĒTIE ES FONDU  PROJEKTI 

 2007.-2014. ES fondu plānošanas periodā īstenoti projekti šādās jomās: 

• Energoefektivitātes paaugstināšana – paaugstināta energoefektivitāte divās 

Latvijas Nacionālā arhīva ēkās Rīgā un Ventspilī. 

• Kultūras mantojuma saglabāšana veicot arhitektoniski mākslinieciskās 

izpētes vairākos īpašumos, piemēram, Brīvības ielā 61 (Tetera nams) un 

memoriālo muzeju rekonstrukciju – Raiņa muzejs «Jasmuiža».  

• Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstība – RŠV «Vientuļi 2» 

būvniecība 

 

 

 

 

 



ES FONDU PIESAISTE NĪ ATTĪSTĪBAI 

Projektu 
skaits 

Īpašumu 
skaits, 
kuros 
veikti 
ieguldīju
mi 

Summa bez PVN 
 

Pabeigtie projekti 10 9 14,7 milj. 

Projekti īstenošanas 
posmā 

3 5 7,7 milj. 

Projekti par kuru virzību 
panākta konceptuāla 
vienošanās 

10 13 33,9 milj. 



Priekšlikumiem valsts resursu izmantošanas uzlabošanā  

Priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos: 

• Meža likuma 44.panta grozīšana, paplašinot gadījumu loku, kad 

pieļaujama valsts meža zemes atsavināšana; 

• Aizsargjoslu likuma 36.panta grozīšana, paplašinot gadījumu loku, kad 

pieļaujama valsts zemes Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslā atsavināšana; 

• MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” grozīšana, paredzot ar privātpersonu būvēm apbūvētu 

publiskas personas zemesgabalu pakāpenisku nomas maksas celšanu. 

 

 



NĪ PORTFEĻA  IZMAIŅAS (2/3) 

52% 
35% 

13% 

Telpu un būvju īpašumi 2015.gadā -1,079 tūkst.m²  

75% 

10% 

15% 

Telpu un būvju īpašumi 2025.gadā – 871 tūkst.m²    



VNĪ PORTFEĻA NĀKOTNES STRUKTŪRA 



Valsts akciju sabiedrība 

«Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) 
Reģistrācijas nr.: 40003294758 

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980 

Tālruņa nr.: 80002000 

Fakss: 67024909 

E-pasts: vni@vni.lv 

http://www.twitter.com/VNI_LV 

http://www.facebook.com/Valstsnekustamieipasumi 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


