
 

 

RĪGAS DOMES 

10. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

18.10.2017. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Senču ielā 2, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-391-lp J.Liepiņš 

 

2.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Cēsu ielā 43, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-390-lp J.Liepiņš 

 

3.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Prāgas ielā 1, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-389-lp J.Liepiņš 

 

4.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Dzirnavu ielā 59, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-406-lp J.Liepiņš 

 

5.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Grēcinieku ielā 1, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-405-lp J.Liepiņš 

 

6.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Dzirnavu ielā 31, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-404-lp J.Liepiņš 

 

7.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Brīvības ielā 96, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-403-lp J.Liepiņš 

 

8.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Kuģu ielā 20, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-392-lp J.Liepiņš 

 

9.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Ģertrūdes ielā 81, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-393-lp J.Liepiņš 

 

10.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Brīvības ielā 48/50, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-394-lp J.Liepiņš 

 

11.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Brīvības ielā 88, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-395-lp J.Liepiņš 

 

12.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Dzirnavu ielā 96, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-396-lp J.Liepiņš 

 

13.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Meistaru ielā 10, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-397-lp J.Liepiņš 
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14.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Marijas ielā 2, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-398-lp J.Liepiņš 

 

15.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Rūpniecības ielā 52, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-399-lp J.Liepiņš 

 

16.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Mastu ielā 1, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-385-lp J.Liepiņš 

 

17.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Aleksandra Čaka ielā 72, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-386-lp J.Liepiņš 

 

18.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Pērnavas ielā 11, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-387-lp J.Liepiņš 

 

19.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Krišjāņa Valdemāra ielā 79/81, Rīgā, 

atcelšanu  

RD-17-388-lp J.Liepiņš 

 

20.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Ģertrūdes ielā 46, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-407-lp J.Liepiņš 

 

21.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Aleksandra Čaka ielā 32, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-408-lp J.Liepiņš 

 

22.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Raiņa bulvārī 31, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-409-lp J.Liepiņš 

 

23.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Marijas ielā 15, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-410-lp J.Liepiņš 

 

24.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Brīvības ielā 60, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-411-lp J.Liepiņš 

 

25.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Aspazijas bulvārī 30, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-412-lp J.Liepiņš 

 

26.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Čaka ielā 67/69, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-413-lp J.Liepiņš 

 

27.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Elizabetes ielā 22, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-414-lp J.Liepiņš 

 

28.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Raiņa bulvārī 15, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-382-lp J.Liepiņš 
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29.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Elizabetes ielā 61, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-383-lp J.Liepiņš 

 

30.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Matīsa ielā 43, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-384-lp J.Liepiņš 

 

31.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Tērbatas ielā 74A, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-400-lp J.Liepiņš 

 

32.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Aleksandra Čaka ielā 52, Rīgā, atcelšanu  

RD-17-401-lp J.Liepiņš 

 

33.  Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles Ernesta Birznieka-Upīša ielā 5/7, Rīgā, 

atcelšanu  

RD-17-402-lp J.Liepiņš 

 

34.  Par iesnieguma par mantiskā zaudējuma un morālā 

kaitējuma atlīdzinājumu noraidīšanu 

RD-17-380-lp J.Liepiņš 

 

35.  Par lēmuma par morālā kaitējuma atlīdzinājuma 

piešķiršanu un atlīdzinājuma apmēru vai iesnieguma 

noraidīšanu pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-17-381-lp J.Liepiņš 

 

36.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-17-415-lp A.Krasnogolovs 

 

37.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-17-416-lp A.Krasnogolovs 

 

38.  Par atļauju Ijai Lasmanei savienot amatus RD-17-377-lp G.Helmanis 

 

39.  Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija nolikumā 

Nr.6 "Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes 

traucējumiem nolikums"  

RD-17-378-lp G.Helmanis 

 

40.  Par dāvinājuma - dzīvokļa īpašuma Buļļu ielā 52-4, 

Rīgā (kadastra Nr.01009210630), pieņemšanu 

RD-17-369-lp M.Javorska 

 

41.  Par grozījumu Rīgas domes 18.12.2001. lēmumā 

Nr.864 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās 

mājās, saraksta Nr.83 apstiprināšanu" 

RD-17-368-lp M.Javorska 

 

42.  Par būvju Doles ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 

01000730179001; 01000730179002; 

01000730179003), piespiedu nojaukšanu 

RD-17-375-lp A.Rimicāne 
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43.  Par grozījumu Rīgas domes 06.07.2010. lēmumā 

Nr.1661 "Par valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju 

veikšanai nepieciešamajiem Rīgas Latgales 

priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, 

kā arī par zemesgabalu piekritību un piederību" 

RD-17-376-lp D.Pavlovs 

 

44.  Par Latvijas valstij piederošo dzīvokļu Nr.81, Nr.92 un 

Nr.93 Prūšu ielā 17A, Rīgā (kadastra 

Nr.01000782090), un tiem piekrītošo domājamo daļu 

no kopīpašuma pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības 

īpašumā bez atlīdzības 

RD-17-337-lp E.Saulītis 

 

45.  Par zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000390035), piekritību un nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Latvijas Samariešu 

apvienība"  

RD-17-338-lp E.Saulītis 

 

46.  Par grozījumiem Rīgas domes 05.10.2010. lēmumā 

Nr.1965 "Par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 14A, 

Rīgā (kadastra Nr.01005040003, Nr.01000040032, 

Nr.01000040033), Krasta ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000040034), Maskavas ielā 14B, Rīgā (kadastra 

Nr.01000040169), Krasta ielā, Rīgā, Maskavas ielā, 

Rīgā, Prāgas ielā, Rīgā, Centrāltirgus ielā, Rīgā 

(kadastra Nr.01000040069), daļas un bez adreses, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000040052), nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Šamir"" un nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra 

Nr.01000040032), daļas iznomāšanu 

RD-17-339-lp E.Saulītis 

 

47.  Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai (saimnieciskās 

darbības sekmēšana savā administratīvajā teritorijā) 

nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo 

īpašumu saraksta apstiprināšanu, kā arī zemesgabalu 

piekritību un piederību 

RD-17-340-lp B.Prikaša 

 

48.  Par rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, 

Augusta Deglava ielas un Rembates ielas krustojumā, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922282), 

iznomāšanu, organizējot nomas tiesību izsoli 

RD-17-341-lp B.Prikaša 
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49.  Par grozījumiem Rīgas domes 18.12.2012. lēmumā 

Nr.5651 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā 

zemesgabala Ozolciema ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001070318), iznomāšanu 

RD-17-343-lp B.Prikaša 

 

50.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

Tadaiķu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740258), iznomāšanu un Rīgas domes 

28.02.2012. lēmuma Nr.4310 atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

RD-17-342-lp B.Prikaša 

 

51.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Vecmīlgrāvja 6.līnijā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001132639), atsavināšanu 

RD-17-356-lp L.Plahotina 

 

52.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Austuves ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000722010), atsavināšanu  

RD-17-355-lp L.Plahotina 

 

53.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Daugavgrīvas ielā 37, Rīgā (kadastra 

Nr.01000610240; kadastra apzīmējums 01000610204), 

atsavināšanu  

RD-17-354-lp L.Plahotina 

 

54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Liepājas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001050443; kadastra apzīmējums 01001050442), 

atsavināšanu  

RD-17-353-lp L.Plahotina 

 

55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Mazlēpju ielā 12, Rīgā (kadastra 

Nr.01000800047; kadastra apzīmējums 01000800078), 

atsavināšanu  

RD-17-357-lp L.Plahotina 

 

56.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 95, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000480164), 168/235029 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-17-347-lp L.Plahotina 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Dagmāras ielā 11, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000660210), atsavināšanu  

RD-17-346-lp L.Plahotina 

 

58.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Jāņa Čakstes gatvē 48, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000792012), atsavināšanu  

RD-17-345-lp L.Plahotina 
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59.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Zaļenieku ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000792061), 

atsavināšanu  

RD-17-359-lp L.Plahotina 

 

60.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Īves ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000550290), atsavināšanu  

RD-17-344-lp L.Plahotina 

 

61.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Maskavas ielā 434L, Rīgā (kadastra Nr.01001256857), 

atsavināšanu  

RD-17-360-lp L.Plahotina 

 

62.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu 

Baltāsbaznīcas ielā 52, Rīgā (kadastra Nr.01006110198 

un kadastra Nr.01001110273), atsavināšanu  

RD-17-361-lp L.Plahotina 

 

63.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Aizvaru ielā 18A, Rīgā (kadastra Nr.01000712402), 

atsavināšanu  

RD-17-358-lp L.Plahotina 

 

64.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Murjāņu ielā 157, Rīgā (kadastra Nr.01001230097), 

atsavināšanu  

RD-17-362-lp L.Plahotina 

 

65.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Baltās kāpas ielā 29, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011208), 2175/4925 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-17-352-lp L.Plahotina 

 

66.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Baltās kāpas ielā 10, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011320), 719/4191 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-17-350-lp L.Plahotina 

 

67.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Kleistes ielā 12, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011330), 949/6391 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-17-351-lp L.Plahotina 

 

68.  Par grozījumu Rīgas domes 19.05.2011. lēmumā 

Nr.3156 "Par Rīgas pilsētas kristīgo lietu padomes 

izveidi"  

RD-17-272-lp J.Šmits 

 

69.  Par paredzētās darbības - veloceliņa "Vecāķi -Lilaste" 

būvniecības - akceptēšanu  

RD-17-363-lp I.Purmale 
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70.  Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 

159A lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

RD-17-348-lp E.Šveica 

 

71.  Par teritorijas Podragā lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

RD-17-349-lp E.Šveica 

 

72.  Par jaunu darbību koksnes atkritumu reģenerācijai 

Daugavgrīvas šosejā 7, Daugavgrīvas šosejā 7 k-1 un 

Daugavgrīvas šosejā 7B, Rīgā 

RD-17-370-lp E.Piņķe 

 

73.  Par jaunas elektrisko un elektronisko atkritumu 

reģenerācijas vietas izveidi Ilzenes ielā 18, Rīgā 

RD-17-371-lp E.Piņķe 

 

74.  Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas kārtību 

RD-17-372-lp D.Kalniņa 

 

75.  Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības saistošie noteikumi 

RD-17-373-lp D.Kalniņa 

 

76.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 

RD-17-374-lp D.Kalniņa 

 

77.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas 

un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" 

RD-17-367-lp V.Dārzniece, 

I.Miķelsone 

 

78.  Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 18. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 225 "Par pašvaldības 

līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

Rīgā" 

RD-17-379-lp B.Maizenbergs 

 

79.  Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 

dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

RD-17-336-lp R.Freimane 

 

80.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Garozes ielā 18, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740255), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Garozes ielā 18, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-317-lp R.Freimane 
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81.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Bērzupes ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740223), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Bērzupes ielā 23, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-314-lp R.Freimane 

 

82.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Valdeķu ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740457), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Valdeķu ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-315-lp R.Freimane 

 

83.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Valdeķu ielā 11A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000740463), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Valdeķu ielā 11, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-316-lp R.Freimane 

 

84.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Garajā ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000670333), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Garajā ielā 20, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-17-313-lp R.Freimane 

 

85.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Pētersalas ielā 18-3, Rīgā 

RD-17-318-lp R.Freimane 

 

86.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Stendes ielā 3-4, Rīgā 

RD-17-319-lp R.Freimane 

 

87.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Plēksnes ielā 8-503, Rīgā 

RD-17-320-lp R.Freimane 

 

88.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Zentenes ielā 37-23, Rīgā 

RD-17-321-lp R.Freimane 

 

89.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ventspils ielā 25-6, Rīgā 

RD-17-322-lp R.Freimane 

 

90.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ventspils ielā 25-16, Rīgā 

RD-17-324-lp R.Freimane 

 

91.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Volguntes ielā 108-2, Rīgā 

RD-17-325-lp R.Freimane 
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92.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ludzas ielā 55-19, Rīgā 

RD-17-326-lp R.Freimane 

 

93.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Akmeņu ielā 22-3, Rīgā  

RD-17-327-lp R.Freimane 

 

94.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ezera ielā 3-6, Rīgā 

RD-17-328-lp R.Freimane 

 

95.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ezera ielā 3-7, Rīgā 

RD-17-329-lp R.Freimane 

 

96.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ezera ielā 3-8, Rīgā 

RD-17-330-lp R.Freimane 

 

97.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Priežu ielā 4-26, Rīgā 

RD-17-331-lp R.Freimane 

 

98.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Priežu ielā 6-6, Rīgā 

RD-17-332-lp R.Freimane 

 

99.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Priežu ielā 6-9, Rīgā 

RD-17-333-lp R.Freimane 

 

100.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ventspils ielā 25-10, Rīgā 

RD-17-334-lp R.Freimane 

 

101.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ventspils ielā 25-12, Rīgā 

RD-17-323-lp R.Freimane 

 

102.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Vienības gatvē 70-4, Rīgā 

RD-17-335-lp R.Freimane 
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103.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 16-12, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-17-273-lp R.Freimane 

 

104.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Martas Rinkas ielā 1 k-1-9, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu 

RD-17-274-lp R.Freimane 

 

105.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Nomales ielā 6-1, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-17-275-lp R.Freimane 

 

106.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Jāņavārtu ielā 11-3, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-17-276-lp R.Freimane 

 

107.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu 

RD-17-277-lp R.Freimane 

 

108.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Daugavpils ielā 49-25, Rīgā, 

Daugavpils ielā 49-56, Rīgā, Daugavpils ielā 49-115, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-278-lp R.Freimane 

 

109.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Katoļu ielā 9-49, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-279-lp R.Freimane 

 

110.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 10-25, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-280-lp R.Freimane 
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111.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Lubānas ielā 17-12, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-281-lp R.Freimane 

 

112.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Maskavas ielā 130- 4A, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-282-lp R.Freimane 

 

113.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Artilērijas ielā 66-6, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-283-lp R.Freimane 

 

114.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Avotu ielā 65-16, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-284-lp R.Freimane 

 

115.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Mūrnieku ielā 14-9, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-285-lp R.Freimane 

 

116.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Lienes ielā 27-11, Rīgā, un Lienes 

ielā 27-12, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-286-lp R.Freimane 

 

117.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kalna ielā 64-5, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-287-lp R.Freimane 

 

118.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Pastendes ielā 13-1, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-288-lp R.Freimane 
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119.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Pērnavas ielā 56-21, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-289-lp R.Freimane 

 

120.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Amālijas ielā 9A-2, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-290-lp R.Freimane 

 

121.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Amālijas ielā 9A-13, Rīgā, Amālijas 

ielā 9A-14, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām 

un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-291-lp R.Freimane 

 

122.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Daugavpils ielā 76-31, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām atsavināšanu  

RD-17-292-lp R.Freimane 

 

123.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Līksnas ielā 16-16, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-293-lp R.Freimane 

 

124.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bērzpils ielā 73-31, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-294-lp R.Freimane 

 

125.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Draudzības ielā 41-3, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-295-lp R.Freimane 

 

126.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Draudzības ielā 41-6, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-296-lp R.Freimane 
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127.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Kalna ielā 64-6, Rīgā, Kalna ielā 64-

7, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-297-lp R.Freimane 

 

128.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Rītupes ielā 12-33, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-298-lp R.Freimane 

 

129.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ezera ielā 5-6, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-299-lp R.Freimane 

 

130.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ezera ielā 5-8, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-300-lp R.Freimane 

 

131.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Jaunciema gatvē 167-2, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-301-lp R.Freimane 

 

132.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Jaunciema gatvē 167-10, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-17-302-lp R.Freimane 

 

133.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Sarkandaugavas ielā 21-10, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-303-lp R.Freimane 

 

134.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Dārza ielā 1-2, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-304-lp R.Freimane 

 

135.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ūnijas ielā 34-21, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-305-lp R.Freimane 
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136.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ūnijas ielā 34-12, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-306-lp R.Freimane 

 

137.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Zaļenieku ielā 20-6, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-17-307-lp R.Freimane 

 

138.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Āžu ielā 12-12, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-308-lp R.Freimane 

 

139.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Lauku ielā 5-8B, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-309-lp R.Freimane 

 

140.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Lauku ielā 5 k-5, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-310-lp R.Freimane 

 

141.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Lauku ielā 5-10B, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-17-311-lp R.Freimane 

 

142.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Lauku ielā 5-12B, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

 

 

 

 

RD-17-312-lp R.Freimane 
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 Sēdes slēgtā daļa   

 

143.  Par lēmuma par personiskā, morālā kaitējuma un 

mantisko zaudējumu atlīdzinājuma piešķiršanu un 

atlīdzinājuma apmēru vai iesnieguma noraidīšanu 

pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-17-417-lp J.Liepiņš 

 

144.  Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājuma piešķiršanu 

un atlīdzinājuma apmēru vai par iesnieguma 

noraidīšanu pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-17-418-lp J.Liepiņš 

 

 
  

Domes priekšsēdētājs           N.Ušakovs 
 

 


