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Rīgas vasara ielās; Publiskās ārtelpas renesanse – starp sistemātisku plānošanu un
eksperimentiem
Pilsētas publiskās ārtelpas kvalitāte nav greznība, bet gan norma un priekšnoteikums pilsētas ekonomiskajai un labklājības
izaugsmei.
Skatīt vairāk

Lai Rīgā atgriežas prieks: top iedvesmojoša vasaras kultūras
programma
Esam vienojušies par principiem un konkrētu atbalstu kultūras nozarei Rīgā. Tā ir konkursa
programma Rīgas vasaras kultūras programmai ar budžetu 480 000 EUR apmērā.
Skatīt vairāk

Rīgas pašvaldībā mazākumtautību bērnudārzos arī tiks nodrošināta
pirmskolas izglītības programmas apguve latviešu valodā
Izglītības departamenta darbinieki, īstenojot šos grozījumus, ir savlaicīgi komunicējuši gan
ar mazākumtautību bērnu dārzu administrāciju, kā arī ar vecākiem, apzinoties, ka šī ir
tēma, kur visas pozīcijas ir jāizrunā, lai nerastos aplamas interpretācijas
Skatīt vairāk

Brāķis par miljoniem jeb cilvēkam nedrīkst likt dzīvot putnu
būrī
Kāpēc 2020. gadā par gandrīz 17 miljoniem uzceltajā un ar lielu pompu prezentētajā ēkā
Rīgā, kur speciāli izbūvētie servisa dzīvokļi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
izrādījušies nepiemēroti sākotnējam mērķim
Skatīt vairāk

Par Rīgas Svētā Pētera baznīcas
nākotni
Svētā Pētera baznīcai ir jāpieder baznīcai. Tas ir normāli, loģiski un atbildīgi pret
kopējo labumu.
Skatīt vairāk

A.Morozovs: Ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu komunālo
pakalpojumu segšanai
Ņemot vērā, ka jau kopš 2021.gada 9.novembra Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija,
kuras rezultātā ir smagi iedragāta lielas daļas rīdzinieku iespēja pilnvērtīgi gūt ieņēmumus
Skatīt vairāk

A. Vladova: Ir jāpiešķir finansējums pamatvajadzību nodrošināšanai, par
katru Rīgas skolnieku, kas mācās attālināti!
Ņemot vērā, ka liela daļa Rīgas izglītības iestāžu vecāko klašu skolēnu jau kopš 2020./2021.
mācību gada sākuma mācās attālināti, kā arī izsludinot ārkārtas situāciju 2020.gada
novembrī uz attālināto mācību modeli tika pārcelti arī jaunāko klašu skolēni
Skatīt vairāk

K. Čekušins: Ir nepieciešama skaidra un detalizēta informācija par Rīgas
domes koalīcijas pieprasītajiem līdzekļiem EUR 139.milj. apmērā no RFF
Ir izskanējusi informācija par Rīgas domes vadības iespējams neprofesionāli un
necaurspīdīgi sagatavoto pieteikumu finansējumam no Eiropas atveseļošanas fonda 139
milj. eiro apmērā dažādu projektu realizācijai Rīgā.
Skatīt vairāk

Nepieciešama vienlīdzīga pieeja centralizētajai kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmai
Visiem Rīgas iedzīvotājiem ir vienādas tiesības uz pieeju publiskiem resursiem, tajā skaitā
centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
Skatīt vairāk

Uzņēmējdarbības izdzīvošanai nekavējoši nepieciešams pašvaldības
atbalsts
Lai nodrošinātu pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai un mazinātu Covid-19 izplatības
negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rīgā, frakcija “Gods kalpot Rīgai” ierosina virknei
nozaru paredzēt nekustamā īpašuma atvieglojumus līdz 90%.
Skatīt vairāk

Nepieciešams stabils pašvaldības finansiāls atbalsts
komercdarbībai
Frakcijas “Gods kalpot Rīgai” vadītājs Juris Radzevičs 19.01.2021.iesniedza priekšlikumu
grozīt Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Rīgā”
Skatīt vairāk

L.Ozola: Latvijas sabiedrībai ir jāiesaistās diskusijā par to, kam būtu
nostiprināmas īpašumtiesības uz Sv. Pētera baznīcu
Šonedēļ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tiek skatīts jautājums par
likumprojekta “Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums” virzības gaitu – jeb jautājums, kam tad
īsti pieder šī baznīca?
Skatīt vairāk

Rīgas domē reakcija uz raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” sižetu par
vardarbību bērnudārzos
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā, deputāts Dāvis Stalts (JKP)
uzsvērti aicināja komitejas deputātiem sadarbībā ar izglītības departamenta speciālistiem
nekavējoties un aktīvi reaģēt uz sižetā izskanējušo informāciju
Skatīt vairāk
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