
 

 

RĪGAS DOMES 

7. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

12.09.2017. 

14.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par grozījumu Rīgas domes 23.07.2013. lēmumā Nr.8 

"Par Rīgas pilsētas zemes komisijas apstiprināšanu" 

RD-17-251-lp R.Logina 

 

2.  Par galvojumu Rīgas pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" aizņēmumam no 

valsts budžeta Kohēzijas fonda projekta Nr. 

4.5.1.1/16/I/002 "Rīgas tramvaju infrastruktūras 

attīstība" snieguma rezerves priekšfinansēšanai  

RD-17-252-lp E.Epalte-Drulle 

 

3.  Par morālā kaitējuma atlīdzinājumu RD-17-250-lp J.Liepiņš 

 

4.  Par grozījumiem Rīgas domes 08.07.2008. lēmumā 

Nr.3913 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksu 

un Ētikas komisijas paraugnolikumu" 

RD-17-175-lp J.Liepiņš 

 

5.  Par projekta pieteikuma "Salu tilta kompleksa 

atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta" iesniegšanu 

un īstenošanu 

RD-17-253-lp E.Jakrins 

 

6.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-17-244-lp I.Ērgle 

 

7.  Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 9.oktobra nolikumā 

Nr.89 "Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju 

konsultatīvās padomes nolikums"  

RD-17-245-lp M.Moors 

 

8.  Par grozījumiem Rīgas domes 09.10.2007. lēmumā 

Nr.2890 "Par Personu ar invaliditāti nevalstisko 

organizāciju konsultatīvās padomes izveidošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldībā" 

RD-17-246-lp M.Moors 

 

9.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija nolikumā 

Nr.130 "Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums"  

RD-17-257-lp G.Helmanis 

 

10.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta nolikumā 

Nr.100 "Rīgas 34.vidusskolas nolikums"  

RD-17-258-lp G.Helmanis 

 

11.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 30.augusta 

nolikumā Nr.154 "Rīgas Pļavnieku pamatskolas 

nolikums"  

RD-17-259-lp G.Helmanis 
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12.  Par Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības 

integrācijas jautājumos personālsastāvu 

RD-17-254-lp G.Helmanis 

 

13.  Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā 

Nr.5340 "Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās 

ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs" 

RD-17-255-lp G.Helmanis 

 

14.  Par Rīgas domes 02.10.2012. lēmuma Nr.5339 "Par 

darba samaksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādēs strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem" 

atzīšanu par spēku zaudējušu  

RD-17-256-lp G.Helmanis 

 

15.  Par Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētāja un valdes 

locekļu amatu pretendentu konkursa vērtēšanas darba 

grupu un konkursa nolikumu 

RD-17-247-lp I.Reigase 

 

16.  Par īpaša statusa noteikšanu kapavietai 

Nr.GARNIZ.XVI Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 

zemesgabalā Miķeļa kapsētā Gaujas ielā 2, Rīgā 

(kadastra Nr.01000900002) 

RD-17-249-lp G.Zēla 

 

17.  Par grozījumu Rīgas pilsētas pašvaldības un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Getliņi EKO" 

28.05.2009. pakalpojuma līgumā Nr. RD 09-506-lī 

RD-17-248-lp E.Piņķe 

 

18.  Par Pāles ielas posma pārdēvēšanu par Braila ielu RD-17-235-lp U.Freimantāls 

 

19.  Par Biķernieku ielas posma pārdēvēšanu par Viļa 

Ģelbes ielu un grozījumu Rīgas domes 1998. gada 3. 

februāra lēmumā Nr. 5536 

RD-17-236-lp U.Freimantāls 

 

20.  Par Ķelnes ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu 

Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536 

RD-17-237-lp U.Freimantāls 

 

21.  Par Andrejostas ielas nosaukuma piešķiršanu ielu 

sarkanajās līnijās un Andrejostas ielas nosaukuma 

likvidēšanu posmam, kas neatrodas ielas sarkanajās 

līnijās 

RD-17-238-lp U.Freimantāls 

 

22.  Par Klaipēdas ielas nosaukuma piešķiršanu RD-17-239-lp U.Freimantāls 

 

23.  Pa Ķengaraga ielas pārdēvēšanu par Franča Trasuna 

ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā 

Nr.5536 

RD-17-240-lp U.Freimantāls 
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24.  Par Georga Kūfalta ielas nosaukuma piešķiršanu un 

grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 

RD-17-241-lp U.Freimantāls 

 

25.  Par Krasta ielas posma pārdēvēšanu par Ģenerāļa 

Radziņa krastmalu un grozījumu Rīgas domes 

03.02.1998. lēmumā Nr.5536 

RD-17-242-lp U.Freimantāls 

 

26.  Par Jaunā Mežaparka ielas nosaukuma piešķiršanu un 

grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 

RD-17-243-lp U.Freimantāls 

 

27.  "Grozījums Rīgas domes 2014. gada 11. februāra 

nolikumā Nr. 58 "Rīgas domes Vidi degradējošu būvju 

komisijas nolikums" 

RD-17-233-lp A.Rimicāne, 

B.Maizenbergs 

 

28.  Par grozījumiem Rīgas domes 11.02.2014. lēmumā 

Nr.749 "Par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju 

komisiju" 

RD-17-232-lp A.Rimicāne, 

B.Maizenbergs 

 

29.  Par grozījumiem Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā 

Nr.19 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas izveidošanu" 

RD-17-234-lp A.Rimicāne 

 

30.  Par būves Krūzes ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000750220001), piespiedu nojaukšanu 

RD-17-208-lp B.Maizenbergs 

 

31.  Par būvju Jūrnieku ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 

01001020049001; 01001020049005; 

01001020049009), piespiedu nojaukšanu 

RD-17-209-lp B.Maizenbergs 

 

32.  Par Latvijas valstij valsts akciju sabiedrības 

"Privatizācijas aģentūra" personā piederošā nekustamā 

īpašuma - zemesgabala Melīdas ielā 3, Rīgā (kadastra 

Nr.01001120291; zemes vienības kadastra apzīmējums 

01001120291), 16405/375869 domājamo daļu apmērā 

pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības 

RD-17-210-lp E.Saulītis 

 

33.  Par nekustamo īpašumu (kadastra Nr.01000852118, 

Nr.01001092026 un Nr.01001092016) nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības 

ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

RD-17-231-lp E.Rorbaka 

 

34.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000782350), atsavināšanu 

RD-17-229-lp E.Rorbaka 
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35.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Vaiņodes ielā 1, Rīgā (kadastra 

Nr.01000740098), daļas atsavināšanu  

RD-17-230-lp E.Rorbaka 

 

36.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Dzelzavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000920023), apgrūtināšanu ar drošības 

aizsargjoslu un vienošanās projekta apstiprināšanu 

RD-17-211-lp B.Prikaša 

 

37.  Par zemesgabalu piekritību RD-17-212-lp B.Prikaša 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Krišjāņa Valdemāra ielā 65, Rīgā (zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums 010001900048001), iznomāšanu 

un Rīgas domes 07.09.2010. lēmuma Nr.1861 atzīšanu 

par spēku zaudējušu  

RD-17-213-lp B.Prikaša 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

bez adreses, Augusta Deglava ielas rajonā, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000712745), un Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, 

Augusta Deglava ielas rajonā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000710315), iznomāšanu, kā arī Rīgas 

domes 28.02.2012. lēmuma Nr.4313 atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

RD-17-214-lp B.Prikaša 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Jāņa Endzelīna ielā 38 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000760839), 29180/200970 domājamo daļu 

iznomāšanu un Rīgas pilsētas valdes 17.09.1993. 

lēmuma Nr.306 atzīšanu par spēku zaudējušu  

RD-17-215-lp B.Prikaša 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Lielvārdes ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000920719), atsavināšanu 

RD-17-216-lp L.Plahotina 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Rojas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001080088), atsavināšanu  

RD-17-217-lp L.Plahotina 

 

43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Lielvārdes ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001152022), atsavināšanu  

RD-17-218-lp L.Plahotina 

 

44.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Mārkalnes ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000912164), atsavināšanu  

RD-17-219-lp L.Plahotina 
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45.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Turaidas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000700418; kadastra apzīmējums 01000700397), 

atsavināšanu  

RD-17-220-lp L.Plahotina 

 

46.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Jūrkalnes ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000992244), 54237/4343534 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-17-221-lp L.Plahotina 

 

47.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Vesetas ielā 19, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000240192), 2658/94756 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-17-222-lp L.Plahotina 

 

48.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Kantora ielā 2, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011119), atsavināšanu  

RD-17-223-lp L.Plahotina 

 

49.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Grenču ielā 2E, Rīgā (kadastra Nr.01000992357), 

atsavināšanu  

RD-17-224-lp L.Plahotina 

 

50.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Mūkupurva 

ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000990226), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-17-225-lp L.Plahotina 

 

51.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Biķernieku 

ielā 252, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001230153), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-17-226-lp L.Plahotina 

 

52.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Ugāles ielā, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000750444), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-17-227-lp L.Plahotina 

 

53.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta Nometņu ielā 49A, Rīgā, privatizācijas 

pabeigšanu 

RD-17-228-lp L.Plahotina 
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54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - dzīvojamās 

mājas Friča Brīvzemnieka ielā 9, Rīgā (būves kadastra 

apzīmējums 01000540026001), dzīvojamās mājas 

Friča Brīvzemnieka ielā 11, Rīgā (būves kadastra 

apzīmējums 01000540026002), darbnīcas Friča 

Brīvzemnieka ielā 9, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 

01000540026003), šķūņu (būvju kadastra apzīmējumi: 

01000540026005; 01000540026007; 01000540026008; 

01000540026009; 01000540026014; 01000540026016; 

01000540026018) un zemesgabala Friča Brīvzemnieka 

ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540163), 

privatizācijas uzsākšanu  

RD-17-176-lp R.Freimane 

 

55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Birzes ielā 38A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001030274), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Birzes ielā 40, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  

RD-17-201-lp R.Freimane 

 

56.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Bērzupes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740474), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Bērzupes ielā 13, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-202-lp R.Freimane 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Kurzemes prospektā 138, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001172122), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Kurzemes prospektā 138, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem  

RD-17-203-lp R.Freimane 

 

58.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabalu 

Lilijas ielā 21, Rīgā (kadastra apzīmējumi 

01000662069, 01000662070), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Lilijas ielā 21, Rīgā, privatizēto 

objektu īpašniekiem 

RD-17-204-lp R.Freimane 

 

59.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Aleksandra Grīna bulvārī 13, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000582011), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Aleksandra Grīna bulvārī 13, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-205-lp R.Freimane 

 

60.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Lielajā ielā 59, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001100027), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Lielajā ielā 59, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  

RD-17-206-lp R.Freimane 
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61.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Mērsraga ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000562062), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Mērsraga ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-207-lp R.Freimane 

 

62.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 16-87, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-17-177-lp R.Freimane 

 

63.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bērzpils ielā 75-6A, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-178-lp R.Freimane 

 

64.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-72, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-179-lp R.Freimane 

 

65.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Gaujas ielā 37-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-180-lp R.Freimane 

 

66.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Hāpsalas ielā 21-14, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-181-lp R.Freimane 

 

67.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Jāņogu ielā 16-5, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-182-lp R.Freimane 

 

68.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Meldru ielā 10-74, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-183-lp R.Freimane 

 

69.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Meldru ielā 10-3, Rīgā, Meldru ielā 

10-45, Rīgā, Meldru ielā 10-57, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumos ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-184-lp R.Freimane 
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70.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Piebalgas ielā 10A-31, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-185-lp R.Freimane 

 

71.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ropažu ielā 93-3, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-186-lp R.Freimane 

 

72.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Sīmaņa ielā 16-37, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-187-lp R.Freimane 

 

73.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Sīmaņa ielā 3A-20, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-188-lp R.Freimane 

 

74.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Stopiņu ielā 2-27, Rīgā, Stopiņu ielā 

2-29, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu  

RD-17-189-lp R.Freimane 

 

75.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Vienības gatvē 70A-9, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-190-lp R.Freimane 

 

76.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Altonavas ielā 5-4A, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-191-lp R.Freimane 

 

77.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bāriņu ielā 5B-21, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-192-lp R.Freimane 
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78.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kalupes ielā 11-11, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-193-lp R.Freimane 

 

79.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 8-32, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-194-lp R.Freimane 

 

80.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Liepājas ielā 37-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām atsavināšanu  

RD-17-195-lp R.Freimane 

 

81.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Maskavas ielā 173-3, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-196-lp R.Freimane 

 

82.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 14E-94, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-197-lp R.Freimane 

 

83.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Vienības gatvē 70A-10, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-198-lp R.Freimane 

 

84.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Zeļļu ielā 15-8, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-199-lp R.Freimane 

 

85.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ventspils ielā 25-2, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

 

RD-17-200-lp R.Freimane 
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 Sēdes slēgtā daļa   

 

86.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-17-260-lp J.Liepiņš 

 

 
  

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 
 

 


