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Rīgas pirmsskolu pieejamības un izglītības kvalitātes pilnveides komisija 

Mērķis

Sastāvā



NVO

Kontaktinformācija

pārstāvji
Sagatavot priekšlikumus pirmsskolas

Rīgas

Konsult

Rīgas domes

pakalpojuma pieejamības paplašināšanai,

domes priekšsēdētājs

ācijas ar

Izglītības, kultūras

biedrību

un sporta

“Latvijas

departamenta

privāto

Izglītības pārvaldes

pirmsko

izglītības projektu

lu

vadītāja Maija

biedrība

Baumane

personālresursu nodrošināšanai un
kvalitatīvas pirmsskolas izglītības īstenošanai
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas domes deputāti

”
E-pasts:
Maija.Baumane@ri
ga.lv
Tālr. 67012026

Nekustamā īpašuma nodokļa politikas komisija 



Mērķis

NVO

Sastāvā

pārstāvji

Kontaktinformācija

NĪN politikas
komisijas
priekšsēdētājs
Rīgas domes
deputāts Jānis
Ozols,
E-pasts:
janis.ozols@riga
Sagatavot priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa

Rīgas

.lv

politikas pārskatīšanai un īstenošanai atbilstoši Rīgas

domes

Tālr. 67105710

iedzīvotāju ilgtermiņa interesēm.

deputāti

Komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks Rīgas
domes deputāts
Jurģis Klotiņš
E-pasts:
Jurgis.Klotins@ri
ga.l
Tālr. 67026396

Stratēģisko projektu uzraudzības komisija 

Mērķis



Sastāvā

Rīgas domes
priekšsēdētājs

NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta

Rīgas domes

Projektu vadības pārvaldes

Nodrošināt saskaņotu Rīgas pilsētas

priekšsēdētāja

vadītāja, direktora vietniece

pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un

vietnieki

projektu vadības jautājumos

kapitālsabiedrību stratēģisko projektu
vadību un realizāciju.

Rīgas pilsētas
izpilddirektors

Oksana Dumpe
E-pasts:

departamentu

oksana.dumpe@riga.lv

direktori

Tālr.: 67012927

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 

Mērķis



Sastāvā

NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Bied
rība
s
“Vid
es
aizs
ardz
ības
klub
s”
vice
prez
Nodrošināt vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku
drošību apdraudošu ēku (būvju) klasifikāciju un
zemes vienību vai to daļu atzīšanu par tādām, kas
netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, nekustamā īpašuma nodokļa

Rīgas

iden

domes Īpašuma

te –

departamenta

Elita

un citu

Kalni

departamentu

ņa

un institūciju

apdraudošo ēku (būvju) sakārtošanas procesā.

departamenta
– Būvniecības

Rīgas domes

s

pārvaldes

deputāti

“Lat

priekšnieks

vijas

Rihards Rusins

izsniegšanu, lemt par Līdzfinansējuma piešķiršanu,

degradējošo, sabrukušo vai cilvēku drošību

Īpašuma
direktora vietnieks

dekoratīvu pārsegu izvietošanai uz ēkām (būvēm)

efektīvākai iestāžu sadarbībai pilsētvidi

Rīgas domes

rība

darbinieki

darbībai prioritāšu noteikšanā, sniegt priekšlikumus

priekšsēdētājs

Bied

administrēšanas vajadzībām, lemt par atļauju

sniegt ierosinājumus pašvaldības turpmākai

Komisijas

Būvniecības
valsts kontroles

Būvi
nžen

E-pasts:

ieru

Rihards.Rusins@rig

Divi NVO

savi

a.lv

pārstāvji

enīb

Tālr. 67181318

biroja pārstāvis

a”
pārs
tāve
–
Helē
na
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a

Kultūras komisija 

Mērķis



Sastāvā

NVO pārstāvji

Kontaktinformācija
Rīgas domes
deputāts Dāvis
Stalts

Rīgas

E-pasts:

domes deputāti

Konsultācijas ar

Davis.Stalts@ri
ga.lv

Nodrošināt starpinstitucionālu

Rīgas domes

Laikmetīgās

sadarbību un nevalstiskā sektora

Izglītības,

kultūras

līdzdalību kultūras procesa plānošanā,

kultūras un

nevalstisko

Rīgas domes

īstenošanā un novērtēšanā Rīgā.

sporta

organizāciju

deputāte

departamenta

asociāciju

Agnese Logina

darbinieki

Tālr. 67105710

E-pasts:
Agnese.Logina
@riga.l
Tālr. 67012921

Sporta komisija 
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NVO
pārstāvji
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Rīgas domes
deputāte
Anete
Jēkabsone –
Žogota
Rīgas
domes deputāti
Nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību un
nevalstiskā sektora līdzdalību sporta nozares
attīstības plānošanā, īstenošanā un
novērtēšanā Rīgā.

E-pasts:
Anete.Jekabso
ne-

Rīgas domes

Zogota@riga.lv

Izglītības, kultūras

Tālr. 67012668

un sporta
departamenta
darbinieki

Rīgas domes
deputāts
Viesturs
Kleinbergs
E-pasts:
Viesturs.Kleinb
ergs@riga.lv
Tālr. 67026205

Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisija 
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stratēģijas nostādņu pēctecību publiskās ārtelpas un

Rīgas

pilsētvides plānošanā, projektēšanā, īstenošanā un

domes

uzturēšanā, sekmējot kvalitatīvas publiskās ārtelpas

deputāti

Sēžu protokoli:

Ʌ

21.10.2021. 11.sēdes protokols  

Ʌ

09.06.2021. 9.sēdes protokols 

Ʌ

19.05.2021. 8.sēdes protokols 

Ʌ

29.04.2021. 7.sēdes protokols 

Ʌ

07.04.2021. 6.sēdes protokols 

Ʌ

17.03.2021. 5.sēdes protokols 

Ʌ

25.02.2021. 4.sēdes protokols 

Ʌ

03.02.2021. 3.sēdes protokols 

Ʌ

13.01.2021. 2.sēdes protokols 

Ʌ

04.12.2020. 1.sēdes protokols 

pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas domes deputāte

Darbojas, lai īstenotu Rīgas pilsētas ilgtspējīgās

un pilsētvides attīstību Rīgas pilsētā.

NVO

Alija Turlaja
E-pasts:
Alija.Turlaja@riga.lv
Tālr. 67012921

Rīgas kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisija 
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Sastāvā

NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas domes
deputāte Rita
Rīgas

Stiprināt Domes institucionālās spējas stratēģiski plānot un
praktiski rūpēties par Rīgas kultūrvēsturiskā mantojumu, kā arī
reaģēt uz problēmsituācijām

Našeniece

domes
deputā

E-pasts:

ti

Rita.Naseniece@rig
a.lv
Tālr.: 29498506

Rīgas apkaimju attīstības komisija 
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Sastāvā

darbību, sekmējot dialogu ar

Rīgas domes

pašvaldību un vienlaikus veicinot

deputāti

Sēžu protokoli:

ն

22.04.2022. 23.sēdes protokols 

ն

18.02.2022. 22.sēdes protokols 

ն

21.01.2022. 21.sēdes protokols 

ն

03.12.2021. 20.sēdes protokols 

ն

12.11.2021. 19.sēdes protokols 

ն

15.10.2021. 18.sēdes protokols  

ն

01.10.2021. 17.sēdes protokols  

Kontaktinformācija

deputāte

caur koordinētu, plānveidīgu

pilsētplānošanā.

pārstāvji

Rīgas domes

Veicināt Rīgas apkaimju attīstību

sabiedrības līdzdalību

NVO

Inese Andersone
E-pasts:
i.andersone@riga.lv
Tālr. 67026121

ն

10.09.2021. 16.sēdes protokols 

ն

13.08.2021. 15.sēdes protokols 

ն

02.07.2021. 14.sēdes protokols 

ն

11.06.2021. 13.sēdes protokols 

ն

21.05.2021. 12.sēdes protokols 

ն

07.05.2021. 11.sēdes protokols 

ն

23.04.2021. 10.sēdes protokols 

ն

09.04.2021. 9.sēdes protokols 

ն

26.03.2021. 8.sēdes protokols 

ն

19.03.2021. 7.sēdes protokols 

ն

05.03.2021. 6.sēdes protokols 

ն

12.02.2021. 5.sēdes protokols 

ն

18.01.2021. 4.sēdes protokols 

ն

15.01.2021. 3.sēdes protokols 

ն

18.12.2020. 2.sēdes protokols 

ն

04.12.2020. 1.sēdes protokols 

Rīgas mikromobilitātes drošības komisija 
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Sastāvā

NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas domes
deputāte Agnese
Darbojas, lai uzlabotu gājēju drošību, pakāpenisku ietvju un

Rīgas

gājēju pāreju uzlabošanu atbilstoši drošības un pieejamības

domes

standartiem, gājēju ielu ieviešanu, iesaistot NVO un nozaru

deputā

E-pasts:

ekspertus.

ti

Agnese.Logina@rig

Logina

a.lv
Tālr. 67012921

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija 
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NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas domes
Satiksmes
departamenta
Veic pasažieru pārvadājumu ar autobusiem Rīgas

Rīgas

Pasažieru

domes deputāti

pārvadājumu

pilsētas administratīvajā teritorijā licencēšanu,

Rīgas

atbilstoši nolikumā noteiktajai kompetencei

domes Satiksmes

pārzina Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta

departamenta un

maršrutu tīklu un organizē tajā sabiedriskā

Pilsētas attīstības

transporta pakalpojumus.

departamenta

pārvaldes
priekšnieka p.i.
Santa Aveniņa
E-pasts:
Santa.Avenina@rig

darbinieki

a.lv
Tālr.: 67012712

Rīgas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija 
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NVO
pārstāvji

Kontaktinformācija

Rīgas
domes deputāti
Rīgas domes

Rīgas domes

Izglītības Kultūras

departamentu

un Sporta

un pašvaldības
Nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību un
nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas

departamenta

institūciju
darbinieki

pašvaldības jaunatnes politikas plānošanā,

jaunatnes

īstenošanā un novērtēšanā, kā arī veicināt jauniešu

organizāciju un

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā

NVO, kas

dzīvē.

īsteno darbu ar

Tiks
atlasīti
konkurs
a
kartībā

Jaunatnes nodaļas
vadītājs - pārvaldes
priekšnieka
vietnieks Dmitrijs
Zverevs

jaunatni,

E-pasts:

pārstāvji

dmitrijs.zverevs@ri

Rīgas Skolēnu
domes
pārstāvis

ga.lv
Tālr. 67181499

https://www.riga.lv/lv/konsultativas-komisijas

