Rīgas pilsētas pašvaldības apmaiņai izmantojamo zemesgabalu saraksts uz 02.07.2018.
Rīgas
rajons /
pr-pils.

Apkaime

1 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214041

999 Silpureņu iela 19 Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- līdz jaunveidojamās Nātru ielas un Silpureņu ielas izbūvei apgrūtināta
piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

6 370.00

2 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214042

1 037 Silpureņu iela 18 Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

-AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 112kv.m;
- līdz jaunveidojamās Nātru ielas un Silpureņu ielas izbūvei apgrūtināta
piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

6 670.00

3 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214043

1 049 Silpureņu iela 20 Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

-AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 140kv.m;
- līdz jaunveidojamās Nātru ielas un Silpureņu ielas izbūvei apgrūtināta
piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

6 670.00

4 Latgales prpils.

Šķirotava

01001212624

1 065 Silpureņu iela 17 Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- līdz jaunveidojamās Nātru ielas un Silpureņu ielas izbūvei apgrūtināta
piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

6 790.00

5 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214044

1 154

Nātru iela 4

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

-AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 145kv.m;
- līdz jaunveidojamās Nātru ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

7 510.00

6 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214045

1 194

Ceļteku iela 1

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- līdz jaunveidojamās Ceļteku ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

7 830.00

7 Ziemeļu
raj.

Mīlgrāvis

01000680317

576

Ezera iela 4A

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (5st.)

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju
- ceļa servitūta teritorija 94kv.m

10 300.00

8 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001192069

700

Olektes iela 17

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

12 500.00

9 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001192167

750

Olektes iela 7

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

13 100.00

Nr.p.k.

Platība
kv.m

Adrese Rīgā

Atļautais izmantošanas
veids

Tirgus vērtība
(nosacītā cena)
EUR

Kadastra
apzīmējums

Lietošanas tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

10 Zemgales
pr-pils.
11 Zemgales
pr-pils.
12 Kurzemes
raj.
13 Kurzemes
raj.

Bišumuiža

01001192165

750

Olektes iela 11

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)

13 500.00

Bišumuiža

01001192166

750

Olektes iela 9

Bolderāja

01001000021

1 035

Jomas iela 2A

Bolderāja

01001000131

839

Lemešu iela 1B

14 Ziemeļu
raj.

Mangaļsala

01001200765

15 Kurzemes
raj.

Bolderāja

01001000015

16 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001192164

810

Olektes iela 13

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

17 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732087

861

Putnu ielā 48C

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

19 000.00

18 Kurzemes
raj.

Bolderāja

01001012002

1136

Gobas iela 5A

Dzīvojamās apbūves
teritorija (3.st.)

- atrodas Bolderājas apbūves aizsardzības teritorijā

19 000.00

19 Kurzemes
raj.

Bolderāja

01001020004

1 331

Lielā iela 8

13 500.00
- atrodas Bolderājas apbūves aizsardzības teritorijā

14 600.00

- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 9 kv.m;
- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 207 kv.m;
- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko gaisvadu līniju pilsētas un ciemos ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem 72 kv.m;
- aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un
būvi 22 kv.m;
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 5km ierobežotās saimnieciskās
darbības josla

15 400.00

1 770 Mangaļsalas iela Jauktas apbūves ar
5B
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

Meža zeme 1415kv.m
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 1770 kv.m
- vides un dabas aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli Daugavas grīvas krastu fortifikācijas komplekss- pilsētās1573kv.m
- ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 76 kv.m un 83
kv.m

16 200.00

1 219 Lielupes iela 18A Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)

- atrodas Bolderājas apbūves aizsardzības teritorijā;
- daļēji atrodas teritorijā ar applūšanas risku reizi 100gados

17 100.00
17 900.00

Jauktas apbūves teritorija - atrodas Bolderājas apbūves aizsardzības teritorijā;
ar dzīvojamo funkciju
- atrodas teritorijā ar applūšanas risku 1% 448 kv.m;
(3st.)
- atrodas projektējamā lidlauka Spilve 5km pacelšanās/nolaišanās radiusa
zonā;
- aizsargjosla gar kanalizācijas vadu 17kv.m

19 700.00

20 Ziemeļu
raj.

Mangaļsala

01001200770

1 723

Traleru iela 3A

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 1723 kv.m
- ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 82 kv.m un 79
kv.m
- aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumam- 109
kv.m
- atbrīvojams no patvaļīgi izvietotas(-ām) būves(-ēm)

20 800.00

21 Vidzemes
pr-pils.

Brekši

01001232056

1 088

Biķernieku iela
260

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju
- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 6 m²
- līdz piegulošās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

21 000.00

22 Kurzemes
raj.

Bolderāja

01001020100

1 546

Viesnīcas iela 1

Jauktas apbūves teritorija - atrodas Bolderājas apbūves aizsardzības teritorijā;
ar dzīvojamo funkciju
- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 84 kv.m;
(3st.)
- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju 51 kv.m;
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības josla
1546 kv.m

21 000.00

23 Ziemeļu
raj.

Mangaļsala

01001200766

1 817

Traleru iela 1E

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 1817 kv.m
- ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 112kv.m un
57 kv.m
- atbrīvojams no patvaļīgi izvietotas (-ām) būves(-ēm)

21 100.00

24 Vidzemes
pr-pils.

Teika

01000910422

1 416 Ropažu iela 122 Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

21 100.00

25 Zemgales
pr-pils.
26 Latgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732224

652

- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
- piekļūšanas nodrošināšanai jāslēdz servitūta līgums ar piegulošā
zemesgabala (kad. Nr.01000910356) īpašnieku;
- piebraucamā ceļa daļa
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

Maskavas
forštate

01000440043

1 038

- aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 81kv.m
'- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju 6kv.m
'- aizsargjosla ap elektrisko īklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz
20 kV - 18kv.m
'- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
5kv.m
'- būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības
plānošanas dokumentā (atrodas Maskavas priekšpilsētas apbūves
aizsardzības teritorijā un iedibinātās perimetrālās apbūves teritorijā)
'- patvaļīgi novietotas būves (šķūnis) daļa

22 500.00

Tumes iela 3
Jersikas iela 11

Dzīvojamās apbūves
teritorijas (4st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

21 900.00

27 Zemgales
pr-pils.
28 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732196

600

Kāļu iela

Bišumuiža

01001192121

1 047

Taures iela

29 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000742100

691

Svētes iela

30 Latgales prpils.

Šķirotava

01001212899

2 743

Krustpils iela

31 Ziemeļu
raj.

Mangaļsala

01001200768

2 480

32 Zemgales
pr-pils.
33 Vidzemes
pr-pils.
34 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732218

Mežciems

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā

22 900.00

- līdz jaunveidojamās Taures ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

23 800.00

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 6kv.m;
- atbrīvojams no patvaļīgi izvietotām būvēm (šķūņiem)

24 300.00

Jauktas apbūves teritorija - „Rīgas elektrotīkla” elektrisko gaisvadu tīkli 225kv. m;
ar ražošanas un
- līdz jaunveidojamās Rājuma ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
komercdarbības funkciju - atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)
(5st.)

24 500.00

Traleru iela 1C

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 248kv.m
- apgrūtināta piekļūšana: izbūvējams piebraucamais ceļš no Traleru ielas
atbrīvojams no patvaļīgi izvietotas(-ām) būves(-ēm)

24 800.00

1 268

Putnu iela 48D

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

27 000.00

01000712510

1 600

Lielvārdes iela

elektrisko sakaru tīkli, to iekārtas un būves

27 700.00

Bišumuiža

01001190321

929

Stabules iela 4

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves -14kv.m
- Aizsargjosla gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 79 kv.m. platībā.

28 000.00

35 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732241

1 643

Tīruma iela 9

līdz projektēto ielu izbūvei zemesgabalam apgrūtināta piekļūšana

28 800.00

36 Zemgales
pr-pils.
37 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732140

890

Dignājas iela

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

29 000.00

Ziepniekkalns

01000730527

1062

Putnu iela 48

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (4st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana
'ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2
metru dziļumam 0.0012 ha
'ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2
metru dziļumam 0.0014 ha
' ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
0.0009 ha
'ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru
tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0.0058 ha
'kspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
0.0132 ha

29 500.00

38 Latgales prpils.

Šķirotava

0100 121 2900

3 298

Krustpils iela

Jauktas apbūves teritorija - „Rīgas elektrotīkli” elektrisko gaisvadu tīkli 100kv. m
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)
1157 Ceraukstes iela 40 Savrupmāju apbūves
(1087)
teritorija (3st.)

39 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001190422
(01001192122)

40 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001192120

1 166 Ceraukstes iela 38 Savrupmāju apbūves
teritorija;
apstādījumu un dabas
teritorija (3st.)

41 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712511

1 900

Lielvārdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 1085kv.m;

30 200.00

42 Zemgales
pr-pils.
43 Vidzemes
pr-pils.

Zolitūde

01000992116

786

Zolitūdes iela

- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

30 800.00

Mežciems

01000712621

1 500

Lielvārdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 554kv.m;

30 900.00

44 Ziemeļu
raj.

Mangaļsala

01001200769

2 882

Traleru iela 1B

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 2882kv.m
- atbrīvojams no patvaļīgi izvietotas(-ām) būves(-ēm)
- apgrūtināta piekļūšana: izbūvējams piebraucamais ceļš no Traleru ielas

31 000.00

45 Zemgales
pr-pils.
46 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732219

1 484

Putnu iela 48B

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

32 200.00

Zolitūde

01000930215

733

- līdz Salgales ielas izbūvei piekļūšanas nodrošināšanai jāizbūvē
piebraucamais ceļš virs grāvja

32 200.00

47 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712622

1 600

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)
Jauktas apbūves teritorija
ar dzīvojamo funkciju
(5st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 515kv.m;

32 800.00

48 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732198

910

Mālu iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā

32 900.00

49 Ziemeļu
raj.

Čiekurkalns

01000880011

1 942

Čiekurkalna
5.šķērslīnija 13

Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)

- atrodas Čiekurkalna apbūves aizsardzības teritorijā

33 000.00

50 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712623

2 000

Lielvārdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 831kv.m;

33 400.00

51 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732220

1 555

Putnu iela 48A

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

33 700.00

Salgales iela

Lielvārdes iela

29 600.00

29 600.00

30 000.00

52 Zemgales
pr-pils.

Torņakalns

01000502060

750

53 Zemgales
pr-pils.

Ziepnniekkalns

01000732090

1 590

54 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01001072187

55 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

56 Zemgales
pr-pils.
57 Ziemeļu
raj.

58 Latgales prpils.

Buru iela

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (4st.)

- SIA „Lattelekom” telekomunikācijas;
- AS „Latvenergo” kabeļu tīkli 45 kv.m;
- piebraucamā ceļa servitūts 141 kv.m;
- zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma
sarakstā iekļautajā Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā

34 800.00

Stērstu iela
21B

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
0.0138 ha
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.001 ha
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0064 ha
- esoša iela, kura saglabājama līdz projektētās jaunās Stērstu ielas izbūvei
sarkano līniju robežās 0.038 ha

35 500.00

738

Bātas iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju5kv.m
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju
kaimiņa žogs pārceļams pa zemesgabala robežu

35 500.00

01000992256

749

Zolitūdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- līdz jaunveidojamā piebraucamā ceļa izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgas būves

36 400.00

Zolitūde

01000992257

763

Zolitūdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- līdz jaunveidojamā piebraucamā ceļa izbūvei apgrūtināta piekļūšana

37 100.00

Mangaļsala

01001200767

3 880

Traleru iela 1D

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

Meža zeme 142 kv.m
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības
aizsargjosla 388 kv.m
- vides un dabas aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli
pilsētās -Daugavas grīvas krastu fortifikācijas komplekss- 98kv.m
- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās 298 m²

37 300.00

Maskavas
forštate

01000720206

1 169

Zilupes iela 15

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (līdz 9 st.)

VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas elektrotīkli” kabeļu tīkli 232 m2 platībā,
AS „Rīgas siltums” siltumtīkli 55 m2 platībā, siltumkamera Nr.k-2-169
(daļēji)

37 400.00

59 Zemgales
pr-pils.

Torņakalns

01000540166

1 591

Friča
Jauktas apbūves ar
Brīvzemnieka iela dzīvojamo funkciju
7A
teritorija (4st.)

-sanitārā aizsargjosla ap kapsētu 1591kv.m
- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās 1591kv.m
- būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības
plānošanas dokumentā (atrodas apbūves aizsardzības teritorijā
Torņakalns)1591kv.m
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 115kv.m

38 400.00

60 Latgales prpils.

Maskavas
forštate

01000722114

1 263

61 Kurzemes
raj.

Āgenskalns

01000600308

855

62 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001190423

63 Zemgales
pr-pils.

Torņakalns

01000530147

778

Vēja iela 15

64 Latgales prpils.

Rumbula

010001250603

1460

Vējstūru iela 2

65 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732089

1 716

Stērstu iela

66 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000990296

805

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

40 700.00

67 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992263

811 Apuzes iela b/n Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

41 000.00

68 Latgales prpils.

Ķengarags

01000780192

1 294

Saites iela 31

Publiskas apbūves
teritorija;
(jaunajā teritorijas
plānojumā paredzēta
Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorija)

69 Kurzemes
raj.

Bolderāja

01000970169

1 724

Mežrozīšu iela
19A

Jauktas apbūves teritorija - AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves 10kv.m
ar dzīvojamo funkciju
(5st.)

Salacas iela 10

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (9st.)

-Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiālei " Rīgas elektrotīkli"
piederošs ievads un kabeļu tīkli 10 kvm.
'-Zemes gabala teritorijā izbūvētas telekomunikācijas.VA/S "Rīgas siltums"
siltumtīkli 376 kvm.

39 400.00

Kuldīgas iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
0.0032 ha

39 600.00

- aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu 1405 kv.m platībā, kas atrodas līdz
2 m dziļumā;

40 000.00

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- atrodas Torņkalna apbūves aizsardzības teritorijā;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves
'Daugavas HES avārijas riska applūšanas zona

40 100.00

-AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 210kv.m;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (žogs)

40 300.00

1632 Padures iela 47 Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

Plūmju iela b/n

Jauktas apbūves teritorija
ar dzīvojamo funkciju
(4st.)
Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija
Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 9kv.m un 43kv.m
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 92kv.m
- aizsargjosla gar ielu (būvlaide)- 179kv.m

40 200.00

41 200.00

41 800.00

70 Zemgales
pr-pils.
71 Kurzemes
raj.
72 Latgales prpils.

Zolitūde

01000992299

884

Plūmju iela b/n

Imanta

01000800185

1 634

Sniķeres iela 1

Ķengarags

01000782330

1 137

Aviācijas iela

73 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01001192024

74 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992127

75 Latgales prpils.

Šķirotava

01001211012

76 Latgales prpils.

Rumbula

01001256430

1 196

77 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992122

970

78 Latgales prpils.

Šķirotava

01001211013

79 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01001190387

80 Zemgales
pr-pils.
81 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992255

1 096

Zolitūdes iela

Ziepniekkalns

01000732217

2 402

Stērstu iela 41

Kleisti

01001042084

4 411

Kleistu iela

82 Kurzemes
raj.

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (9st.)

43 000.00
45 100.00
- siltumtīkli, to iekārtas un būves - 155kv.m;
'- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves 91kv.m

45 300.00

1 741 Ziepniekkalna iela Jauktas apbūves ar
47
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- atbrīvojams no patvaļīgas būves

48 000.00

1 329

- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves -63kv.m

48 100.00

-dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 2077kv.m
-līdz piegulošās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

49 000.00

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- ceļa servitūts - 338kv.m

51 400.00

Zebrenes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

10 413 Laukakmeņu iela Jauktas apbūves ar
44
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)
Maskavas iela

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju;
apstādījumu un dabas
teritorija (5st.)

Labraga iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

10 579 Laukakmeņu iela Jauktas apbūves ar
46
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)
2 610 Bauskas iela 201A Dzīvojamās apbūves
teritorija (7-9st.)

52 400.00
-dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija 1838kv.m
-līdz piegulošās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

52 684.67

- aizsargjosla gar ūdensvadu 206 kv.m
'- aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļa līniju 100 kv.m un 57 kv.m
' - aizsargjosla gar siltumvadu 10 kv.m
'- aizsargjosla gar pašteces kanalizāciju 275 kv.m
'- aizsargjosla gar elektroniskajiem sakaru tīkliem pazemes -140kv.m

52 800.00

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
Dzīvojamās apbūves
teritorija (6st.)

- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

53 900.00

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

55 700.00

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (5st.)

- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves

56 200.00

83 Kurzemes
raj.

Imanta

01000932261

988

Seces iela b/n

Jauktas apbūves teritorija - AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves
ar dzīvojamo funkciju
(17st.)

84 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01001070507

6 806 Rītausmas iela 21 Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (5st.)

- braucamā ceļa servitūts - 97kv.m;
- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām līdz 20 kilovoltiem 0,15ha
- aizsargjosla gar elektronisko sakaru tīkliem 0,0007ha (virszemes)un
0,0144ha (pazemes)

57 000.00

85 Zemgales
pr-pils.
86 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732223

1 956

Tumes iela 3A

- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

57 600.00

Zolitūde

01000992314

1 653

Zebrenes iela

- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 11kv.m

57 900.00

87 Zemgales
pr-pils.

Šampēteris

01000760849

1 447 Fridriha Candera Jauktas apbūves ar
iela
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- atrodas Pleskodāles apbūves aizsardzības teritorijā

59 700.00

88 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992145

2 190

Apuzes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

89 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732085

2 288

Stērstu iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 440kv.m;
- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

60 200.00

90 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000792124

1 137

Līvciema iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)

- esošie Rīgas pilsētas pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas tīkli, to
iekārtas un būves

61 400.00

91 Kurzemes
raj.

Imanta

01000802275

2 761

Baltegļu iela 1

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- aizsargjosla ap Lāčupes kapsētu;
- 5km zona ap starptautiskās lidostas kontrolpunktu;
- aizsargjosla gar elektrisko gaisvada līniju (vairāk par 100 kilovoltiem);
- aizsargjosla ap gāzes vadu;
- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm

62 400.00

92 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210667

6 962

Rājumsila iela
23

Jauktas apbūves ar
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)

- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm;
- līdz Rājumsila ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

63 300.00

93 Kurzemes
raj.

Rītabuļļi

01001082016

2 147 Dzelmes iela 10A Dzīvojamās apbūves
AS „Latvenergo” filiālei „Rīgas elektrotīkli” piederoši elektrisko gaisvadu
teritorija ar apstādījumiem tīkli 53 m2 platībā
(līdz 3 st.)

Dzīvojamās apbūves
teritorijas (4st.)
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

56 500.00

59 800.00

64 700.00

94 Latgales prpils.

Ķengarags

01000782222

1 484

Aviācijas iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (9st.)

- siltumtīkli, to iekārtas un būves - 378kv.m;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 94kv.m

95 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000730059

96 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214110

5 885

Radžu iela 3

Jauktas apbūves ar
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

66 100.00

97 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992315

1 654

Zebrenes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 16kv.m

66 200.00

98 Zemgales
pr-pils.
99 Vidzemes
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732215

2 862

Stērstu iela 39

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

66 400.00

Purvciems

01000712450

1 007

Dzelzavas iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (6st.)
Jauktas apbūves teritorija
ar dzīvojamo funkciju
(5st.)

- esošie Rīgas pilsētas pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas tīkli, to
iekārtas un būves;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 90kv.m

66 600.00

100 Zemgales
pr-pils.

Torņakalns

01000530162

1 740

Daudzeses iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- atrodas Torņakalna apbūves aizsardzības teritorijā;
- atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā

68 100.00

101 Zemgales
pr-pils.
102 Zemgales
pr-pils.
103 Zemgales
pr-pils.
104 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732074

- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

69 500.00

Ziepniekkalns

01000732059

-zemesgabals atbrīvojams no patvaļīgām būvēm

70 000.00

Zolitūde

01000992261

- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves 37kv.m

70 400.00

Ziepniekkalns

01000732075

2 531 Staburaga iela 4 Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)
1 817
Sīpolu iela
Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)
1 904
Valtaiķu iela
Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)
2 600
Tumes iela 4
Dzīvojamās apbūves
teritorija (4st.)

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgas būves

71 400.00

105 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992147

2 335

Valtaiķu iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- esošie Rīgas pilsētas pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas tīkli, to
iekārtas un būves - 644kv.m

71 500.00

106 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000742045

1 051

Tadaiķu iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves -171kv.m

72 000.00

107 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000992262

1 502 Apuzes iela 46A Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

Stērstu iela 25 A Dzīvojamās apbūves
teritorija(4st.)

64 900.00

66 000.00

72 300.00

108 Kurzemes
raj.

Iļģuciems

01000662062

1 159

Lielezeres iela

Jauktas apbūves teritorija - atrodas apbūves aizsardzības teritorijā – pilsētbūvnieciskie ansambļi un
ar dzīvojamo funkciju
to aizsargjoslas;
(3st.)
- esošie Rīgas pilsētas pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas tīkli, to
iekārtas un būves;
- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 127kv.m

109 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01000732110

1 565 Ziepniekkalna iela Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (3st.)

- aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju 28 m2;
- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju (ar nominālo spriegumu
110 kilovolti) 519 m2;
- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm

75 900.00

110 Zemgales
pr-pils.

Bišumuiža

01000522103

3 793

Komētas iela

Dzīvojamās apbūves
teritorija (3st.)

- elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 882kv.m

77 400.00

111 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712683

3 067

Dzelzavas iela

Jauktas apbūves teritorija - siltumtīkli, to iekārtas un būves - 353kv.m;
ar dzīvojamo funkciju
- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 884kv.m;
(3st.)
- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

80 200.00

112 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712625

2 330

Lielvārdes iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm);
-līdz jaunveidojamā piebraucamā ceļa izbūvei apgrūtināta piekļūšana

81 600.00

113 Latgales prpils.

Pļavnieki

01001212946

1 145

Pļavnieku iela

Centra apbūves teritorija
(9st.)

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- siltumtīkli, to iekārtas un būves - 333kv.m;
- ūdensvadu un kanalizācijas tīkli

82 800.00

114 Kurzemes
raj.

Imanta

01000930009

84 900.00

115 Kurzemes
raj.

Āgenskalns

01000612013

1 864 Jūrmalas gatve 22 Jauktas apbūves teritorija - elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves
ar dzīvojamo funkciju
(3st.)
921 Hāmaņa iela 5 Dzīvojamās apbūves
- atrodas Āgenskalna apbūves aizsardzības teritorijā;
teritorija (3st.)
- atrodas aizsargjoslas gar kapsētu teritorijā;
- atrodas iedibinātās perimetrālās apbūves teritorijā;
- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves

116 Latgales prpils.

Rumbula

01001250605

3 223

Vējstūru iela 4

87 600.00

117 Kurzemes
raj.

Imanta

01000760008

3 595

Nīcas iela 16

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija
Jauktas apbūves teritorija
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

Daugavas HES avārijas riska applūšanas zona
'ekspluatācijas aizsargjosla gar elektronisko sakaru tīklu gaisvada līniju 0,0071 ha

75 400.00

85 000.00

88 900.00

118 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214173

18 229

Šķembu iela 29

119 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214114

9 703 Krustpils iela 83G Jauktas apbūves teritorija
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

120 Latgales
pr-pils.

Maskavas
forštate

01000482071

2 547

121 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210668

8 001 Rājumsila iela 15 Jauktas apbūves ar
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)

122 Zemgales
pr-pils.

Zolitūde

01000820232

3 464

123 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210836

124 Latgales prpils.

Šķirotava

125 Latgales prpils.

Ķengarags

Grēdu ielā

Jauktas apbūves teritorija - līdz jaunveidojamās Sēlijas ielas un Šķembu ielas izbūvei apgrūtināta
ar ražošanas un
piekļūšana;
komercdarbības funkciju - atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)
(5st.)

90 782.07

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- koplietošanas ceļš;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 800kv.;
- atbrīvojams no patvaļīgās būves (-ēm)

93 100.00

Jauktas apbūves teritorija - elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
ar dzīvojamo funkciju
- piebraucamis ceļš - 480kv.m un kājceļš - 110kv.m;
(5st.)
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves -65kv.m

94 200.00

- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm;
- līdz Rājumsila ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana
'- aizsargjoslsa gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām līdz 20kw - 403kvm un
280kv.m

94 300.00

Zolitūdes iela
39

Jauktas apbūves teritorija - gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
ar dzīvojamo funkciju
- piebraucamais ceļš 191kv.m;
(3st.)
- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 790kv.m;
- elektriskie augstsprieguma un zemsprieguma tīkli, to iekārtas un būves 440kv.m;
- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

97 300.00

8 287

Radžu iela 12

- aizsargjosla gar ierīkotu ūdensnoteku 1067kv.m
'- līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas, Šķembu ielas, Radžu ielas u.c.
ielu izbūvei apgrūtināta piekļūšana

97 700.00

01001214174

8 904

Šķembu iela 26

Jauktas apbūves teritorija
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)
Jauktas apbūves teritorija
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

105 000.00

01000782267

2 085

Aviācijas iela

- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 1547 m²
'- līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas, Šķembu ielas, Radžu ielas u.c.
ielu izbūvei apgrūtināta piekļūšana
'- nepieciešama teritorijas inženiertehniskā sagatavošana
'- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm
- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
- esošie Rīgas pilsētas pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas tīkli, to
iekārtas un būves

Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

109 900.00

126 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210570

2 816 Krustpils iela 8D Jauktas apbūves teritorija
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

- aizsargjosla gar elektronisko sakaru tīkliem 87kv.m;
- aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 45kv.m
- atbrīvojams no nomniekam piederošas būves, izbeidzot īstermiņa zemes
nomas līgumu

113 600.00

127 Latgales prpils.

Ķengarags

01000782228

3 771 Aviācijas iela (6A) Dzīvojamās apbūves
teritorija (5st.)

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves;
- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
- siltumtīkli, to iekārtas un būves - 972,5kv.m;
- satiksmes josla - 469kv.m;
- AS "Latvenergo" elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 154kv.m;;
- autonomai piekļūšanai izbūvējams piebraucamais ceļš

130 300.00

128 Vidzemes
pr-pils.

Mežciems

01000712682

5 087 Dzelzavas iela b/n Jauktas apbūves teritorija - siltumtīkli, to iekārtas un būves - 818kv.m;
ar dzīvojamo funkciju
- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 774kv.m;
(3st.)
- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)

138 000.00

129 Zemgales
pr-pils.

Pleskodāle

01000992375

3 349 Zolitūdes iela 89A Jauktas apbūves teritorija - aizsargjoslas teritorija ap gāzes uzpildes staciju ar dzīvojamo funkciju
'- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju - 192kv.m
(3st.)

139 000.00

130 Kurzemes
raj.

Imanta

01000820790

2 179

- elektroniskie sakaru tīkli un to infrastruktūras būves 206kv.m;
- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla 280 kv.m
- līdz piegulošās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

140 300.00

131 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214171

13 199 Laukakmeņu iela Jauktas apbūves teritorija
47
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

- līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)
'- grāvja aizsargjoslas teritorija 0.960 ha
'- dzelzceļa aizsargjosla 0.2040 ha

145 000.00

132 Latgales prpils.

Šķirotava

01001214172

15 823 Laukakmeņu iela Tehniskās apbūves
49
teritorija (5st.)

- līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
- atbrīvojams no patvaļīgas būves (-ēm)
'- dzelzceļa aizsargjosla 0.1007 ha

148 000.00

133 Latgales prpils.

Šķirotava

01001212623

13 533

134 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210846

13 575 Laukakmeņu iela Jauktas apbūves teritorija - līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
43
ar ražošanas un
'- dzelzceļa aizsargjosla 0.2040 ha
komercdarbības funkciju
(5st.)

Akāciju iela 4A

Šķembu iela 30

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (17st.)

Jauktas apbūves teritorija - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 2791 kv.m
(5st.)

148 600.00
149 000.00

135 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01001072355

10 354

Tīraines iela

Jauktas apbūves teritorija
ar dzīvojamo funkciju;
apstādījumu un dabas
teritorija (6st.)
20 232 Laukakmeņu iela Jauktas apbūves teritorija
39
ar ražošanas un
komercdarbības funkciju
(5st.)

- līdz jaunveidojamās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

136 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210844

137 Zemgales
pr-pils.

Pleskodāle

01000752258

4 251

Jaunpils iela

138 Latgales prpils.

Rumbula

01001250609

10 779

Atbalss iela 15

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija
+ Apstādījumu un dabas
teritorija

'Daugavas HES avārijas riska applūšanas zona

257 500.00

139 Ziemeļu
raj.

Mežaparks

01000842071

1 687

Ezermalas iela

Savrupmāju apbūves
teritorija (3st.)

- gāzesvadi, gāzes apgādes iekārtas un būves;
- Ķīšezera aizsargjosla 111kv.m;
- AS „Latvenergo” elektrisko tīklu līnijas, to iekārtas un būves - 22kv.m;
- atrodas teritorijā ar daļējas applūšanas risku reizi 100gados;
- zemes gabala daļai nepieciešama teritorijas inženiertehniskā
sagatavošana

281 600.00

140 Zemgales
pr-pils.

Ziepniekkalns

01001070311

12 907

Rītausmas iela
20A

Jauktas apbūves ar
dzīvojamo funkciju
teritorija (5st.)

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-1234kv.m
'ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku
par 1,6 megapaskāliem- 325kv.m un 4kv.m
'ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru
tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju-21kvm un 1kv.m
'satiksmes josla
'līdz piegulošās ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

304 600.00

- līdz jaunveidojamās Laukakmeņu ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana;
'- grāvja aizsargjoslas teritorija 0.4183 ha
'- dzelzceļa aizsargjosla 0.167 ha
'- pazemes elektronisko sakaru tīklu aizsargjosla 0.0034ha

Jauktas apbūves teritorija
ar dzīvojamo funkciju
(5st.)

154 700.00

189 600.00

245 300.00

141 Latgales prpils.

Šķirotava

01001210307

24 222

Rūdas iela 2

Jauktas apbūves ar
ražošanas un
komercdarbības funkciju
teritorija (5st.)

- azsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā 123
m²
-aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju 120 m², 44 m² un 8
m²
- pagaidu koplietošanas ceļš līdz ielas izbūvei sarkanajās līnijās 127 m² un
159 m²
- mežs 10685 m² platībā

340 000.00

142 Latgales prpils.

Rumbula

01001250289

26 774

Čuibes iela 29

Dzīvojamās apbūves
teritorija

- Daugavas HES avārijas riska applūšanas zona;
- atbrīvojams no patvaļīgām būvēm;
- līdz Čuibes ielas un Rumbas ielas izbūvei apgrūtināta piekļūšana

508 400.00

143 Latgales prpils.

Rumbula

01001250611

59585 Lidlauka iela 29 Dzīvojamās apbūves
Daugavas HES avārijas riska applūšanas zona
teritorija +Apstādījumu un
dabas teritorija

825 700.00

144 Latgales prpils.

Maskavas
forštate

01000720297

9 055 Austuves iela 19 Jauktas apbūves teritorija - nepieciešama teritorijas inženiertehniskā sagatavošana;
ar dzīvojamo funkciju
- aizsargjoslas teritorijas gar ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2m (24st.)
567kv.m, 237 kv.J
- aizsargjoslas teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadu - 526kv.m un 389
kv.m

827 600.00

145 Latgales prpils.

Maskavas
forštate

01000720207

15 135 Austuves iela 17 Jauktas apbūves teritorija aizsargjosla teritorija gar ūdensvadu- 848kv.m, 200kv.m un 175kv.m
ar dzīvojamo funkciju
aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 583kv.m un 611kv.m
(24st.)
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 12kv.m

1 113 000.00

