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Saturs 

• Valsts NĪ pārvaldības izaicinājumi 
• VAS «Valsts nekustamie īpašumi» stratēģija 
• Atziņas 
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Выступающий
Заметки для презентации
Prezentācijā plānoju pieskarties 3 tēmām:Īsi par valsts NĪ pārvaldības kopumāNedaudz par VAS VNĪ darbības aktualitātēmDažas ziņas nozarei no mūsu puses



Valsts – lielākais NĪ īpašnieks Latvijā 
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Ēku platība (m2) >500 m2, izmantota publiskai funkcijai, avots: Ekonomikas ministrija 
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Выступающий
Заметки для презентации
Valsts neapšaubāmi ir lielākais NĪ īpašnieks, ne tikai zemes un ēkas, bet arī meži, ceļi, ūdeņi u.c.Lai arī VNĪ ir ticis izveidots, lai centralizēti nodrošinātu NĪ pārvaldību, kopumā NĪ pārvaldība ir decentralizētaDiemžēl precīza statistika par NĪ portfeli kopumā nav šobrīd pieejama (pie tā tiek strādāts).Šajā attēlā informācija par ēkām, kas >500m2 un kuras izmanto publiskās institūcijas. No tā redzams, ka ar NĪ ir daudzu ministriju valdījumā un FM/VNĪ pārvaldībā ir tikai ~1/3 no šo ēku platības



• Atbildīgā iestāde – Finanšu ministrija 
• Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas koncepcija (09.05.2006.) 

– FM valdījumā/VAS VNĪ pārvaldībā tiek nodota virkne 
īpašumu (FM, KM, daļa IM, AiM, VM), pamatā 
administratīvās ēkas un funkciju izpildei nevajadzīgie NĪ 

– NĪ pārvaldība resoru ietvaros, specializētas NĪ 
pārvaldības institūcijas 

 
 

Valsts politika NĪ pārvaldības jomā (1) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Īsi par valsts politku NĪ jomāPar to ir atbildīga VNĪ.Esošo lietu kārtību nosaka 2006.gadā pieņemta koncepcija, kura paredzēja daļēju centralizāciju FM/VNĪ pārziņā nodot atsevišķu ministriju īpašumus (pamatā administratīvās ēkās un funkciju izpildei nevajadzīgos NĪ).Paralēli VNĪ vairākos resoros ir specializētas NĪ pārvaldības organizācijas



Valsts politika NĪ pārvaldības jomā (2) 

• Izvērsts normatīvais regulējums 
– MK noteikumi, kas regulē valsts NĪ pārvaldīšanu 

(Nr.934), iznomāšanu (Nr.515, Nr.735), 
atsavināšanu (Nr.109) u.c. 

• Informatīvais ziņojums «Par priekšlikumiem 
turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
koncepcijas īstenošanai» - notiek saskaņošana 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ir vērts piezīmēt, ka valsts NĪ pārvaldība ir ļoti sīki reglementēta – sākot ar nomas maksu aprēķinu, beidzot ar iznomāšanas/atsavināsānas kārtību. Tādejādi dažķārt vērojamā neelastība un birokrātijas saistībā ar valts NĪ iznomāsānu/atsavināšanu izriet no šī regulējuma.Tāpāt ir jāpiemin, ka šobrīd saskaņošanā ir IZ, kurā ir izvērtētā 2006.koncepcijas īstenošas gaita un piedāvāti risinājumi atsevišķām problēmām.  



• Nepietiekams finansējuma apjoms valsts NĪ 
uzturēšanai un attīstībai 
– Jāpāriet pilnvērtīgiem «Nomas/uzturēšanas līgumiem» 

esošo «lietošanas-apsaimniekošanas līgumi» vietā 
– Pasliktinās valsts NĪ portfeļa stāvoklis, samazinās vērtība 
– Nepietiekams iestāžu nodrošinājums ar telpām to funkciju 

izpildei 

• Risinājumi 
• Papildus finansējums 
• Valsts NĪ portfeļa izmantošanas optimizēšana 

 
 

Galvenie izaicinājumi (1) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Kādi tad ir šobrīd aktuālie  izaicinājumi jeb risināmie jautājumi valsts līmenī NĪ jomā?Lai cik neorģināli tas neskanētu, vispirms jāmin nepietiekamais finansējums NĪ uzturēšanai un attīstībai.Kā piemēru un problēmu ar ko saskaras VNĪ var minēt t.s.lietošanas-apsaimniekošanas līgumus, kur VNĪ lai arī skaitās NĪ pārvaldītājs, nekāda noma netiek maksāta un NĪ paši saviem spēkiem kā nu sanāk apsaimnieko īpašumus.Tā visa rezultātā pasliktinās NĪ stāvoklis un portfeļa vērtība. Tādejādi tuvakajā laikā neizbēgami būs jālemj par papildus finansējuma šajā jomā, kas uz citu konkurējošo vajadzību fona protams neizskatās īpaši optimistiski.Jāpiezīmē, ka papildus finansējums nav saistīts ar pāriešanu uz nomas ligumiem ar VNĪ, bet gan objektīvu vajadzību tērēt noteiktus līdzekļus valsts vajadzību nodrošinājumā ar telpām. Tas protams arī liks kritiski izvērēt arī NĪ portfeļa  optimālu izmantošanu 



Galvenie izaicinājumi (2) 
• Valsts NĪ attīstības finansēšanas kārtības sakārtošana 

– Šobrīd 3 galvenie modeļi 
• «Klasiskais» - attīstību finansē no VAS VNĪ piesaistītiem resursiem, tos 

sedz no ilgtermiņa nomas maksām 
• «Klasiskā modifikācija» - attīstību finansē no VAS VNĪ piesaistītiem 

resursiem, tos atmaksā no budžeta 
• «Budžeta dotācija» – attīstību finansē no budžeta, atmaksa nomas 

maksā netiek iekļauta 

• Risinājums 
• Administratīvās ēkās tiek attīstītas no VAS VNĪ resursiem, atmaksa 

caur nomu (1.variants) 
• Funkciju izpildei nepieciešamā  NĪ attīstība ar budžeta dotāciju 

(3.variants) 
• NĪ izvērtēšana un administratīvo ēku nodošana VAS VNĪ 
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Выступающий
Заметки для презентации
Viens no būtiskiem izaicinājumiem ir arī valsts NĪ attīstības finansēšanas jautājumu sakārtošama.Te dabā ir sastopami 3 galvenie varianti.IZ mēs esam piedāvājuši izmantot 2 variantus:Administratīvās ēkās tiek nodotas VNĪ īpašumā un tās tiek attīstības no VNĪ resursiem atmaksājot ieguldījumus no caur nomu. Valsts specifisku funkiciju izpildei nepieciešamās ekās (muzeji, teātri, cietumi u.c.) tiek attīstības izmantojot budžeta dotāciju.  



Galvenie izaicinājumi (3) 

• Valsts NĪ pārvaldības modeļa tālākā 
pilnveidošana 
– Valsts NĪ attīstības vadības profesionalizācija un 

centralizācija 
– Vai un cik tālu mēs centralizējam NĪ pārvaldību/ 

apsaimniekošanu? 
– Īpašuma/valdījuma tiesību centralizācija uz FM vārda? 
Priekšnoteikums – valsts NĪ detalizēta uzskaite (plānots 
izveidot IS līdz gada beigām) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Kā minēts ar 2006.gada koncepcijas īstenošanu tika veikta daļēja NĪ pārvaldīšanas centralizācija.Acīmredzmi tuvākajā laikā ir jāizdiskutē un jāprecizē uz kādu modeli mēs valstī ejam nākotēVai un cik tālu ejam ar NĪ pārvaldības/apsaimniekošanas un attīstības centralizāciju Vai centralizācija nozīmē īpašuma nodošana FM? Iespējams specifisku funkciju izpildei nepieciešamajiem NĪ tie var palikt attiecīgas ministrijas īpašumā, savukārt tiek veikta centralizēta tikai uzturēšanas/apsaimnieošas/pārvaldīšanas funkcijaJebkurkā gadījumā priekšnoteikums mērķtiecīgas politikas izstrādē un īstenošanā ir detalizētas infrmāciajas pieejamība par valsts NĪ portfeli, tāpēc viens no prioritāriem uzdevumiem ir valsts NĪ uzskaites sistēmas izveide



Galvenie izaicinājumi (4) 

• Nozīmīgu nākotnes NĪ attīstības projektu 
realizācija 
– Laikmetīgās mākslas muzejs 
– Koncertzāle 
– Daugavas stadions 
– U.c. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Pabeidzot par izaicinājumiem ir jāpiemin, ka dienaskārtībā ir vairāku nozīmīgu NĪ attīstības projektu īstenošana, piemēram



Saturs 

• Valsts NĪ pārvaldības izaicinājumi 
• VAS «Valsts nekustamie īpašumi» stratēģija 
• Atziņas 
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Pamatinformācija par VAS «Valsts 
nekustamie īpašumi» 
• Iepriekš VAS «Valsts nekustamo īpašumu aģentūra», 

reģistrēta 1996.gada 17.maijā 
• Finanšu ministrija – 100% daļu turētāja 
• Darbinieku skaits ~500 
• Klientu apkalpošanas centri Rīgā, Liepājā un 

Daugavpilī 
• 100% SIA „VNĪ pilis”, 100% SIA „Veselības aprūpes 

nekustamie īpašumi”, 31,5% SIA „Biznesa Centrs 
Ezerparks”  
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Выступающий
Заметки для презентации
Tagad nedaudz par VAS VNĪUz slaida redzami pamatdari par uzņēmumu



VNĪ portfelis 
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[VALUE] 

 
[VALUE] 

 
[VALUE] 

 
[VALUE] 

428 1 157 293 

NĪ skaits Ekās/būves,  valsts (m2) 

VNĪ būves ar zemi FM būves ar zemi 

109 1 383 041 
203 260 319 

4 183 787 

192 

2 615 655 

4 293 

9 110 130 

4 930 17 495 873 

NĪ skaits Zeme, valsts (m2) 
VNĪ būves ar zemi  VNĪ zemes gabali 
FM būves ar zemi FM zemes gabali 
Apbūvētie zemes gabali Kopā 

Zemes Būves/ēkas 

Выступающий
Заметки для презентации
Šajā attēlā ir raksturots VNĪ progelis, kas sastāv no VNĪ īpašumiem un FM īpašumiem, ko VNĪ pārvalda uz pilnvarojuma līguma pamataTātad ir 438 ēkas ar platību ~1100m2, kā arī 5000 zemes gabalu, no kuriem lieklākā daļa ir valts zeme ar privāto apbūvi



Finanšu darbības rezultāti 
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Выступающий
Заметки для презентации
Šeit ir redzami finanšu darbība rezultāti



• Valsts NĪ vērtības saglabāšana un vairošana 
• NĪ pārvaldīšana un attīstīšana valsts un 

sabiedrības interesēs 
• Valsts iestāžu nodrošināšana ar publisko funkciju 

izpildei nepieciešamajām telpām 

VNĪ misija 
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Выступающий
Заметки для презентации
Tikko ir pieņemta VNĪ stratēģija, kurā ir precizēta VNĪ misija (eksistences jēga)Tā izriet no 3 virsuzdevumiem:



VNĪ biznesa virzieni 
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Выступающий
Заметки для презентации
Šie ir galvenie biznesa virzieni.Mēs nodalām VNĪ un valsts NĪ pārvaldību kā atšķirīgus viznesa virzienus!



Stratēģiskie mērķi – darbības apjoma 
pieaugums un klientu apmierinātība 
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• Komerciālās darbības un publisko funkciju izpildes 
nodalīšana 
– Pārvaldot «komerciālo» portfeļa daļu, VNĪ jānodrošina 

atdeves un efektivitātes rādītāji ne sliktāki par nozares 
vidējiem 

– Deleģētu valsts uzdevumu izpildes nosacījumi un uzskaite 
• Klientu un pakalpojumu orientētība 

– Klientu apkalpošanas un vadības labākās prakses ieviešana 
– Labas pārvaldības prakses un projektu pārvaldības principu 

ieviešana 
• Sabiedrības interešu ievērošana, kultūrvēsturisko 

vērtību saglabāšana  

Stratēģiskie VNĪ darbības uzstādījumi 
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Выступающий
Заметки для презентации
Kā galvenos VNĪ darbības stratēģiskos uzstādījumu var minēt sekojošo:



Plānotais NĪ investīciju apjoms 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ņemot jau saplānotos attīstības projektus ir paredzama būtisks investīciju apjoma pieaugums.Pie tam, ja šobrīd lielākoties investīciju avots ir budžeta finansējums, tad nākotnē tas būtu VNĪ investīcijas
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Biržas ēka Doma laukumā 
Restaurācijas izmaksas: 19,2 milj. EUR 

Daugavpils cietoksnis – VP Latgales reģiona pārvalde 
Divu ēku rekonstrukcijas 
un jaunbūves izmaksas: 12,5 milj. EUR 

Выступающий
Заметки для презентации
Sājos slaidos ir redzami daži no VNĪ realizētiem  vai īstenošanas stadījā esošiem projektiem
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Ārlietu ministrijas ēka Valdemāra ielā 
Rekonstrukcijas izmaksas: 14,28 milj. EUR 

Iekšlietu ministrijas ēku komplekss Čiekurkalnā 
Būvniecības izmaksas: 75,4 milj. EUR 



Galvenie budžeta finansētie projekti 
• Rīgas pils I. un II. kārtas rekonstrukcija un restaurācija 

(EUR 53,5 miljoni) 
• Muzeju krātuvju kompleksa izveide (EUR 25,7 miljoni) 
• Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija un pagaidu telpu 

pielāgošana (EUR 16,2 miljoni, EUR 2,8 miljoni) 
• KNAB ēkas rekonstrukcija (EUR 3,3 miljoni) 
• Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rekonstrukcija 

(EUR 2,2 miljoni) 
• Raiņa un Aspazijas muzeju un mājas rekonstrukcija 

(EUR 2,6miljoni)  
• Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija (EUR 

4,95 miljoni) 
• RŠV „Vientuļi” rekonstrukcija (EUR 18,6 miljoni), kā arī 

citu RŠV objektu attīstība atbilstoši apstiprinātajam 
plānam 
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Galvenie VNĪ finansētie projekti 
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas 
būvniecība (EUR 4,4 miljoni) 

• Ēkas rekonstrukcija Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
vajadzībām (EUR 10,6 miljoni) 

• Ēkas rekonstrukcija LR Prokuratūras 
iestāžu funkciju nodrošināšanai (EUR 9,7 
miljoni) 

• Iekšlietu ministrijas ēku rekonstrukcija un 
būvniecība (EUR 72,6 miljoni); 

• U.c. 
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Saturs 

• Valsts NĪ pārvaldības izaicinājumi 
• VAS «Valsts nekustamie īpašumi» stratēģija 
• Atziņas 
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Atziņas 

• VNĪ apjomīgu būvniecības pakalpojumu 
pasūtītājs valsts NĪ attīstībā 

• Valsts finanšu resursu ierobežojumi – vēlmju 
samērošana ar iespējām 

• Sadarbības iespējas ar privātiem partneriem 
valsts NĪ attīstībā 

Выступающий
Заметки для презентации
Un noslēgumā gribētu nodot dažas ziņas nozarei



 
PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 
 

JAUTĀJUMI? 
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