
VAS ''Latvijas dzelzceļš'' iznomāšanai paredzētās nekustamās mantas saraksts 

N.p.k.

Nekustamā 

īpašuma 

adrese

Nekustamā 

īpašuma  

nosaukums, 

kadastra Nr.

Iznomājamā  

platība (m
2
)

Domājamā 

zemes 

gabala daļas 

(m
2
) platība, 

kas saistīta 

ar 

iznomājamo 

platību ēkās, 

būvēs

Zemes 

vienība 

domājamai 

daļai

Iznomājamās 

platības paredzētais 

lietošanas mērķis 
(ražošana,  tirdzniecība, 

sabiedriskā ēdināšana, 

sadzīves pakalpojumi, 

reklāmas vietas, 

autostāvvietas, 

iekraušanas -izkraušanas 

laukumi un cits)

Paredzamais 

līguma 

darbības 

termiņš

Pretendentu 

pieteikšanās 

termiņš 

vismaz 10 

dienas pirms  

Nomas, 

līgumu 

komisijas 

sēdes

Piezīmes
Kontak-

personas 

1

Rostokas 

iela 61, 

Rīga

Laukums 

un ietves 

pie stacijas 

ēkas  

(SAP Nr. 

120000006

224) , uz 

zemes 

vienības  ar 

kadastra 

apzīmējum

u 0100 093 

2232 

(Imantas 

dzelzceļa 

stacijas 

teritorijā)

25,0 25 m
2                     

  no zemes 

vienības ar 

kad.  apz.                         

0100 093 

2232

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)

01.01.2020.- 

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

2

Stacijas 

laukums 2, 

Rīga

Rīgas 

pasažieru 

stacijas ēka 

ar 

kad.apzīmē

jums 

010000420

04001

(SAP Nr. 

111000002

625)

17,3
6 m

2

 no zemes 

vienības ar 

kad.  apz. 

0100004200

4

Komercdarbība – 

tirdzniecības/ 

/pakalpojumu 

sniegšanas telpa

01.11.2019.- 

31.10.2021.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565



3

Stacijas 

iela 44, 

Daugavpils

Stacijas 

laukums uz 

zemes 

vienības ar 

kad.apz.

050000905

03, 

SAP 

Nr.120/472

6

14 14 m
2

uz zemes 

vienības ar 

kad.apz.

0500009050

3, 

taksometra 

stāvvieta

01.10.2019.-

30.09.2021.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

A.Oboļeviča 

65487481

4

56.km 8.pk. 

Dzelzceļa 

līnijas 

posmā 

Ieriķi-

Gulbene, 

Jaunpiebal

gas pag., 

Jaunpiebal

gas nov.

CM 

noliktava; 

noliktavas 

telpas uz 

zemes 

vienības ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

425600603

03,

SAP 

Nr.1110000

05997

82,5 m
2

1082 m
2

uz zemes 

vienības ar 

kadastra 

apzīmējumu 

4256006030

3

saimniecības 

vajadzībām, t.sk., 

ar piebraucamo 

ceļu 733 kv.m.

01.10.2019.-

30.09.2020.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

Alla 

Oboļeviča 

65487481; 

A.Bogdanovs 

67233756;

7508

ar cieto 

segumu

895

ar mīksto 

segumu
Paaugstināt

ais ceļš, 

kad.apz.88

150020036

001, SAP 

Nr.120/425

4

700 m2

Nomas objekts 

apgrūtināts ar 

trešai personai 

piederošu sliežu 

ceļu (gulšņu) 

īpašumu.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

5

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

Stacijas 

iela 4, 

Stende,Tals

u nov.

9194 m
2

no zemes 

vienības ar 

kad.apz.

8815002003

6

sliežu un gulšņu 

uzturēšanai 

01.10.2019.-

30.09.2024.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Kravas 

laukums 

SAP 

Nr.120/378

9, 

kad.apz.88



6

"Ieriķu 

stacija", 

Ieriķi, 

Drabešu 

pag., 

Amatas 

novads

daļa no 

zemes 

vienības ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

424600702

48

38122 m
2

teritorijas 

labiekārtošanai, 

sēņu audzēšanai

01.10.2019.-

30.09.2021.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Minimālā nomas 

maksa ne mazāka 

kā 1,5 % no zemes 

vienības 

kadastrālās 

vērtības.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmaksas par 

līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

7

Zigfrīda 

Meierovica 

prospekts 

2, Jūrmala

daļa no 

zemes 

vienības ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

130001030

13 (Dubultu 

dzelzceļa 

stacijas 

teritorijā)

15 m
2         

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)

01.01.2020.-

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Minimālā nomas 

maksa ne mazāka 

kā 1,5 % no zemes 

vienības 

kadastrālās 

vērtības.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmaksas par 

līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

8  Jurmala

daļa no 

zemes 

vienības 

gabala ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

130002100

02 

(Slokas 

dzelzceļa 

stacijas 

teritorijā)

30 m
2                    

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)
01.01.2020.-

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Minimālā nomas 

maksa ne mazāka 

kā 1,5 % no zemes 

vienības 

kadastrālās 

vērtības.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmaksas par 

līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565



9

"Stacija 

"Carnikava

"", 

Carnikavas 

nov.

daļa no 

zemes 

vienības  ar 

kadastra 

apzīmējum

u 8052 004 

0525 

(Carnikavas 

dzelzceļa 

stacijas 

teritorijā)

35 m
2                       

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)

01.01.2020.- 

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

10

Dzelzceļnie

ku iela 1, 

Skrīveri, 

Skrīveru 

nov.

daļa no 

zemes 

vienības  ar 

kadastra 

apzīmējum

u 3282 

0080 607 

(Skrīveru 

dzelzceļa 

stacijas 

teritorijā) 

15 m
2                   

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)

01.01.2020.- 

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmksas par līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565

11

"Stacija 

"Carnikava

", 

Carnikavas 

nov.

daļa no 

zemes 

vienības 

gabala ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

805200405

25

150 m
2                    

vides reklāmas 

stenda 

izvietošanai

01.10.2019.-

30.09.2024.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Minimālā nomas 

maksa ne mazāka 

kā 1,5 % no zemes 

vienības 

kadastrālās 

vērtības.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmaksas par 

līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565



12

Pļaviņas, 

Pļaviņu 

novads

daļa no 

zemes 

vienības 

gabala ar 

kadastra 

apzīmējum

u 

321300116

01

10 m
2

Komercdarbība – 

kioska 

izvietošanai ( 

tirdzniecības 

/pakalpojumu 

sniegšanas  

kiosks)

01.01.2020.-

31.12.2022.

līdz 

plkst.12.00 

LDz 

Kancelejā 

13.09.2019.

Minimālā nomas 

maksa ne mazāka 

kā 1,5 % no zemes 

vienības 

kadastrālās 

vērtības.

Papildus nomas 

maksai tiek 

piemērotas 

administratīvās 

izmaksas par 

līguma 

sagatavošanu.

Uz aploksnes 

norādīt "Neatvērt 

līdz 13.09.2019. 

plkst. 12.00"

A.Bogdanovs 

67233756, 

D.Putniņš 

67233565


