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LĒMUMS 

 
Rīga 

 
28.12.2000.                                                               Nr.9207 

(prot.Nr.145,22.§) 
 

Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju 
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās 
   
   
  -------------------------------------------------------------------------- 

Grozījumi ar: RD 06.06.2006. lēmumu Nr.1134; 
  RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441; 
  RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166, kas stājas spēkā 01.01.2014. 

 
  -------------------------------------------------------------------------- 
   
   
Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu,lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko  stāvokli  
gājēju un transporta drošai satiksmei, pamatojoties uz Rīgas domes 28.12.2000. saistošo 
noteikumu Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 1.7.punktu, Rīgas dome 
nolemj: 

     [Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 06.06.2006. lēmumu Nr.1134 un RD 24.09.2013. lēmumu 
Nr.166] 

   
1. Noteikt maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano  

līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās,  piemērojot 
koeficientus atkarībā no ielas kategorijas un ielas seguma vecuma, saskaņā ar 
pielikumu.Rīgas domes Satiksmes departamentam slēdzot līgumu par transporta būvju 
izmantošanu (lietošanu), ir piemērojama lēmuma  pielikumā noteiktā maksa. 

[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441] 
   
2. Noteikt, ka par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) nav jāmaksā: 
2.1. ja objektā veicamie darbi pēc pasūtītāju un būvuzņēmēju pieteikumiem ir 

iekļauti attiecīgā gada inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un  renovācijas darbu  
sarakstā, kas tiek sastādīts Rīgas  domes  28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 "Rīgas 
transporta būvju aizsardzības noteikumi" 3.nodaļā noteiktajā kārtībā; 

2.2. ja objektā tiek veikti inženierkomunikāciju avāriju likvid ēšanas darbi Rīgas  
domes 28.12.2000. saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības  
noteikumi" 7.nodaļā paredzētajā kārtībā un termiņos; 

2.3. ja tiek pieņemts atsevišķs Rīgas domes lēmums par konkrēta projekta realizēšanu 
un tajā tiek paredzēta atbrīvošana no maksas par transporta būvju aizņemšanu (lietošanu); 
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2.4. par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu sarkano līniju robežās aizņemšanu – 
atļaujā norādītajā termiņā. 

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 06.06.2006. lēmumu Nr.1134 un RD 24.11.2008. lēmumu 
Nr.4441] 

 
3. Noteikt, ka līdzekļi, kas iegūti no maksājumiem par transporta būvju izmantošanu 

(lietošanu), ieskaitāmi Rīgas domes Satiksmes departamenta pamatbudžeta ieņēmumu  
kontā un izlietojami transporta būvju uzturēšanai, atjaunošanai un tehniskās uzraudzības 
darbu nodrošināšanai. 

[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441] 
   
   
   

Domes priekšsēdētājs                                                    A.Ārgalis 
   
   
 



 
 

Pielikums 
Rīgas domes 28.12.2000. 

lēmumam Nr.9207 
(prot. Nr.145, 22.§) 

[RD 06.06.2006. lēmuma  
Nr.1134 redakcijā] 

   
Grozījumi ar:  RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441; 
  RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166, kas stājas spēkā 01.01.2014. 

   
 
 

Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās 
un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās 

 
 
1. Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju 

robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās tiek aprēķināta, 
piemērojot objekta atrašanās vietas koeficientu (K1) un ielas seguma atjaunošanas 
koeficientu (K2): 

1.1. objekta atrašanās vietas koeficients (K1), ar kuru tiek reizināti attiecīgie 
izcenojumi, atkarībā no darbu vietas atrašanās zonas un ielas kategorijas saskaņā ar Rīgas 
domes 28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības 
noteikumi” 1.pielikumu. 

 
Objekta atrašanās vietas koeficients (K1) 
  __________________________________________________________________ 
Objekta atrašanās vieta   K1 
 
Visas 1.kategorijas un visas A zonas ielas 3 
Visas 2.kategorijas un visas B zonas ielas 2 
Visas 3.kategorijas un visas C zonas ielas 1 
4.kategorijas ielas     0,5 
  __________________________________________________________________ 
 
A zonu ierobežojošās ielas: 
11.novembra krastmala, Krasta iela, Turgeņeva iela, Gogoļa iela, Marijas iela, 

Satekles iela, Elizabetes iela, Ernesta Birznieka-Upīša iela, Lāčplēša iela, Avotu iela, Matīsa 
iela, Aleksandra Čaka iela, Tallinas iela, Aristida Briāna iela, Krišjāņa Valdemāra iela,  
Emiļa Melngaiļa iela,  Hanzas iela, Eksporta iela, Citadeles iela, Muitas iela.  

 
B zonu ierobežojošās ielas: 
Slāvu iela, Piedrujas iela, Pildas iela, Vestienas iela, Braslas iela, Stārķu iela, Vairoga 

iela, Inčukalna iela, Siguldas prospekts, Meža prospekts, Tilta iela, Ganību dambis,  
Uriekstes iela, Lidoņu iela, Dzirciema iela, Vīlipa iela, Melnsila iela, Nometņu iela, Mazā 
Nometņu iela, Ojāra Vācieša iela, Friča Brīvzemnieka iela, Vienības gatve, Satiksmes iela, 
Bauskas iela. 
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C zonu ierobežojošās ielas: 
Visas pārējās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās nenosauktās ielas un 

ielu posmi. 
 
1.2. ielas seguma atjaunošanas koeficients (K2) – izcenojumi par ielas seguma 

konstrukcijas uzlaušanu atkarībā no ielas seguma vecuma. 
 
Ielas seguma atjaunošanas koeficients (K2) 
____________________________________________________________________ 
Uzlauztā ielas seguma vecums kopš iepriekšējās atjaunošanas  K2 
 
Līdz vienam gadam   10 
No viena līdz diviem gadiem 8 
No diviem līdz trīs gadiem  5 
No trīs līdz četriem gadiem  3 
No četriem līdz pieciem gadiem 2 
Vairāk par pieciem gadiem  1 
___________________________________________________________________ 
 
Brauktuvēm ar grants segumu un zaļajai zonai visos gadījumos K2=1. 
 
2. Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju 

robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās (bez pievienotās 
vērtības nodokļa) ir šāda: 

2.1. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) ielu sarkano līniju un transporta 
būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja maksa par transporta būvju 
izmantošanu (lietošanu)  tiek izdarīta  pirms darbu uzsākšanas objektā: 

- brauktuve 1,78 euro x dienu skaits x K1 x K2 x m2; 
- ietve 0,90 euro x dienu skaits x K1 x K2 x m2; 
- zaļā zona 0,18 euro x dienu skaits x K1 x  K2 x m2; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166) 
2.2. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) ielu sarkano līniju un transporta 

būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja maksa par transporta būvju 
izmantošanu (lietošanu) tiek izdarīta pēc darbu uzsākšanas objektā vai bez līguma par 
transporta būvju izmantošanu (lietošanu) noslēgšanas: 

- brauktuve 17,79 euro x dienu skaits x K1 x K2 x m2; 
- ietve un zaļā zona 8,89 euro x dienu skaits x K1 x K2 x m2; 
[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441 un RD 24.09.2013. lēmumu 

Nr.166] 
2.3. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) sastatņu uzstādīšanai, ja maksa tiek 

izdarīta pirms sastatņu uzstādīšanas: 
- brauktuves josla (vai norobežota brauktuves daļa) 0,27 euro x dienu skaits x garums 

metros x K1; 
- ietve 0,18 euro x dienu skaits x garums metros x K1;  
- zaļā zona 0,14 euro x dienu skaits x garums metros x K1; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166) 
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2.4. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) sastatņu uzstādīšanai, ja maksa tiek 
izdarīta pēc sastatņu uzstādīšanas vai bez līguma par transporta būvju izmantošanu 
(lietošanu) noslēgšanas: 

- brauktuves josla (vai norobežota brauktuves daļa) 2,70 euro x dienu skaits x garums 
metros x K1; 

- ietve 1,85 euro x dienu skaits x garums metros x K1;  
- zaļā zona 1,42 euro x dienu skaits x garums metros x K1; 
[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441 un RD 24.09.2013. lēmumu 

Nr.166] 
2.5. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) būvlaukumu nožogojumu būvei, 

estakāžu, būvmateriālu, dažādu mehānismu u.c. pagaidu konstrukciju novietošanu, ja maksa 
tiek izdarīta pirms novietošanas vai uzstādīšanas: 

- brauktuve 0,14 euro x dienu skaits x m2 x K1; 
- ietve 0,07 euro x dienu skaits x m2 x K1;  
- zaļā zona 0,03 euro x dienu skaits x m2 x K1; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166) 
2.6. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu), aizņemot tās ar būvlaukumu 

nožogojumiem, estakādēm, būvmateriāliem, dažādiem mehānismiem u.c. pagaidu 
konstrukcijām, ja maksa tiek izdarīta pēc novietošanas vai uzstādīšanas vai bez līguma par 
transporta būvju izmantošanu (lietošanu) noslēgšanas: 

- brauktuve 14,23 euro x dienu skaits x m2 x K1; 
- ietve 7,11 euro x dienu skaits x m2 x K1; 
- zaļā zona 2,85 euro x dienu skaits x m2 x K1; 
[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441 un RD 24.09.2013. lēmumu 

Nr.166] 
2.7. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu), kas saistīta ar konteineru 

novietošanu, ja maksa tiek izdarīta pirms novietošanas: 
- brauktuve 2,85 euro x dienu skaits x K1;  
- ietve 1,42 euro x dienu skaits x K1;  
- zaļā zona 0,71 euro x dienu skaits  x K1; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166) 
2.8. par transporta būvju izmantošanu (lietošanu), kas saistīta ar konteineru 

novietošanu, ja maksa tiek izdarīta pēc novietošanas vai bez līguma par transporta būvju 
izmantošanu (lietošanu) noslēgšanas: 

- brauktuve 28,46 euro x dienu skaits x K1; 
- ietve 14,23 euro x dienu skaits x K1;  
- zaļā zona 7,11 euro x dienu skaits x K1; 
[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2008. lēmumu Nr.4441 un RD 24.09.2013. lēmumu 

Nr.166] 
2.9. par ūdens sūknēšanu uz ietves vai brauktuves: 
- ja temperatūra ir +1o C un augstāka 35,57 euro x dienu skaits x K1; 
- ja temperatūra ir 0o C un zemāka 88,93 euro x dienu skaits x K1. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.166) 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs        A.Aksenoks 


