
 

 

RĪGAS DOMES 

29. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

19.06.2018. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Saulgožu ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000672045), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Saulgožu ielā 11, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  

RD-18-1349-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Grīvas ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000672034), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Grīvas ielā 17, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-18-1350-lp R.Freimane 

 

3.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Āpšu ielā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000530181), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Āpšu ielā 20 k-1, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  

RD-18-1351-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabalu 

Brīvības gatvē 281, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000860194), un Caunes ielā 7A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000860200), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 281, Rīgā, privatizēto 

objektu īpašniekiem 

RD-18-1352-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Maskavas ielā 323A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000780026), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Maskavas ielā 323, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem  

RD-18-1353-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Slokas ielā 205, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001170111), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Slokas ielā 205, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai  

RD-18-1354-lp R.Freimane 

 

7.  Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 

dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

RD-18-1355-lp R.Freimane 
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8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-27, Rīgā 

RD-18-1356-lp R.Freimane 

 

9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-28, Rīgā 

RD-18-1357-lp R.Freimane 

 

10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-32, Rīgā 

RD-18-1358-lp R.Freimane 

 

11.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-38, Rīgā 

RD-18-1359-lp R.Freimane 

 

12.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-41, Rīgā 

RD-18-1360-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-47, Rīgā 

RD-18-1361-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-48, Rīgā 

RD-18-1362-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-50, Rīgā 

RD-18-1363-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-51, Rīgā 

RD-18-1364-lp R.Freimane 

 

17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-53, Rīgā  

RD-18-1365-lp R.Freimane 

 

18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-67, Rīgā 

RD-18-1366-lp R.Freimane 

 

19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Emmas ielā 14-69, Rīgā 

RD-18-1367-lp R.Freimane 
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20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Brīvības ielā 160-33, Rīgā 

RD-18-1368-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kaņiera ielā 18-19, Rīgā 

RD-18-1369-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ormaņu ielā 6A-8, Rīgā  

RD-18-1370-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Keramikas ielā 4-15, Rīgā  

RD-18-1371-lp R.Freimane 

 

24.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Birzes ielā 46-23, Rīgā  

RD-18-1372-lp R.Freimane 

 

25.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Firsa Sadovņikova ielā 17-50, Rīgā  

RD-18-1373-lp R.Freimane 

 

26.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kuldīgas ielā 2A-8, Rīgā  

RD-18-1374-lp R.Freimane 

 

27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas ielā 52-9, Rīgā  

RD-18-1375-lp R.Freimane 

 

28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Sila 

ielā 16-16B, Rīgā 

RD-18-1376-lp R.Freimane 

 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Maskavas ielā 266 k-7-42, Rīgā  

RD-18-1377-lp R.Freimane 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kāvu ielā 10-59, Rīgā 

RD-18-1378-lp R.Freimane 

 

31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Eglaines ielā 2-2, Rīgā 

RD-18-1379-lp R.Freimane 
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32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Vidrižu ielā 2-7, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-18-1333-lp R.Freimane 

 

33.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Ģertrūdes ielā 91-21, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu 

RD-18-1334-lp R.Freimane 

 

34.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Brīvības gatvē 218D-18, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu 

RD-18-1335-lp R.Freimane 

 

35.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ceļinieku ielā 12-7, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām atsavināšanu  

RD-18-1336-lp R.Freimane 

 

36.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 2.līnijā 23-3, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1337-lp R.Freimane 

 

37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Daudzeses ielā 5-8, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1338-lp R.Freimane 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Dāliju ielā 8A-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-18-1339-lp R.Freimane 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Elijas ielā 11-5, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-18-1340-lp R.Freimane 
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40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas) Hāpsalas ielā 

5-93, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-18-1341-lp R.Freimane 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ropažu ielā 19-17, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-18-1342-lp R.Freimane 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-36, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-18-1343-lp R.Freimane 

 

43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-12, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-18-1344-lp R.Freimane 

 

44.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kalupes ielā 12-22, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1345-lp R.Freimane 

 

45.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bērzpils ielā 73-37, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1346-lp R.Freimane 

 

46.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ludzas ielā 36 k-1-23, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1347-lp R.Freimane 

 

47.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ezera ielā 23 k-2-23, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-18-1348-lp R.Freimane 
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48.  Par Ineses Grozas iecelšanu Rīgas sākumskolas 

"Valodiņa" direktora amatā 

RD-18-1437-lp G.Helmanis 

 

49.  Par Nataļjas Sitņikas iecelšanu Rīgas speciālās 

internātpamatskolas direktora amatā 

RD-18-1438-lp G.Helmanis 

 

50.  Par Egijas Leskavnieces iecelšanu Rīgas 

27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā 

RD-18-1439-lp G.Helmanis 

 

51.  Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Rīgā RD-18-1332-lp J.Kokins 

 

52.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-18-1424-lp A.Krasnogolovs 

 

53.  Par grozījumiem 30.10.2017. pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanas līgumā Nr.RD-17-885-lī 

RD-18-1423-lp J.Osis 

 

54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Katrīnas ielā 14A, Rīgā (kadastra Nr.01000110139), 

atsavināšanu 

RD-18-1403-lp L.Plahotina 

 

55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Brūkleņu ielā 21, Rīgā (kadastra Nr.01000150064), 

22343/1000000 domājamo daļu un nekustamā īpašuma 

Brūkleņu ielā 21, Rīgā (kadastra Nr.01006050011), 

atsavināšanu 

RD-18-1402-lp L.Plahotina 

 

56.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kāļu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000732213), atsavināšanu  

RD-18-1397-lp L.Plahotina 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Bērzaunes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000700455; kadastra apzīmējums 01000700410), 

atsavināšanu 

RD-18-1396-lp L.Plahotina 

 

58.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Hanzas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000180169; kadastra apzīmējums 01000180168), 

atsavināšanu  

RD-18-1395-lp L.Plahotina 

 

59.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Ārlavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000550308; kadastra apzīmējums 01000550293), 

atsavināšanu  

RD-18-1392-lp L.Plahotina 
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60.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Piestātnes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001020118; kadastra apzīmējums 01001020117), 

atsavināšanu  

RD-18-1391-lp L.Plahotina 

 

61.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kalngales ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001110477; kadastra apzīmējums 01001110247), 

atsavināšanu  

RD-18-1394-lp L.Plahotina 

 

62.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) (kadastra Nr.01001130510; kadastra 

apzīmējums 01001130177) atsavināšanu  

RD-18-1393-lp L.Plahotina 

 

63.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu 

Katrīnas dambī 22E, Rīgā (kadastra Nr.01005120084 

un kadastra Nr.01000122039), 1530/12730 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-18-1401-lp L.Plahotina 

 

64.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 95, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000480164), 184/235029 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-18-1400-lp L.Plahotina 

 

65.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Kleistes ielā 9, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011331), 669/2953 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-18-1399-lp L.Plahotina 

 

66.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Baltās kāpas ielā 12, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011405), 890/5820 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-18-1398-lp L.Plahotina 

 

67.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - zemesgabala Berģu ielā 72E, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001270126), privatizācijas pabeigšanu 

RD-18-1406-lp L.Plahotina 

 

68.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta daļas - garāžas ēku (būvju kadastra 

apzīmējumi: 01000122010003; 01000122010006) un 

zemesgabala (kadastra Nr.01000122039) Katrīnas 

dambī 22E, Rīgā, 9600/12730 domājamo daļu 

privatizācijas pabeigšanu  

RD-18-1405-lp L.Plahotina 
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69.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta daļas - siltummezgla, garāžas ēkas (kadastra 

apzīmējums 01000242071002) Krišjāņa Valdemāra 

ielā 94A, Rīgā, 2155/7776 domājamo daļu, garāžas 

ēkas (kadastra apzīmējums 01000242071001) Krišjāņa 

Valdemāra ielā 94B, Rīgā, 18540/20250 domājamo 

daļu un zemesgabala (kadastra apzīmējums 

01000242071) Krišjāņa Valdemāra ielā 94, Rīgā, 

20695/28026 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu  

RD-18-1407-lp L.Plahotina 

 

70.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - zemesgabala pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001232282), privatizācijas izbeigšanu  

RD-18-1411-lp L.Plahotina 

 

71.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - zemesgabala pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001232283), privatizācijas izbeigšanu  

RD-18-1410-lp L.Plahotina 

 

72.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - zemesgabala pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001232285), privatizācijas izbeigšanu  

RD-18-1409-lp L.Plahotina 

 

73.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta daļas - garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 

01000242071001) Krišjāņa Valdemāra ielā 94B, Rīgā, 

1710/20250 domājamo daļu un zemesgabala (kadastra 

apzīmējums 01000242071) Krišjāņa Valdemāra ielā 

94, Rīgā, 1710/28026 domājamo daļu privatizācijas 

izbeigšanu  

RD-18-1408-lp L.Plahotina 

 

74.  Par grozījumu Rīgas domes 03.07.2012. lēmumā 

Nr.4967 "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu 

privatizācijai" 

RD-18-1404-lp L.Plahotina 

 

75.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamā 

īpašuma Hapaka grāvī, Rīgā (kadastra 

Nr.01000972005), 8277/432808 domājamo daļu 

atsavināšanu  

RD-18-1412-lp E.Rorbaka 

 

76.  Par zemesgabalu piekritību  RD-18-1390-lp B.Prikaša 

 

77.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu 

bez adreses, Čiekurkalna 5.šķērslīnijas rajonā, Rīgā 

(zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 

010008701978002), un Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 7, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000870198), nodošanu 

valdījumā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 

RD-18-1387-lp B.Prikaša 
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78.  Par grozījumiem Rīgas domes 10.04.2007. lēmumā 

Nr.2255 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, 

piekrītošo, pašvaldības rīcībā esošo un pašvaldības 

valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto 

neapbūvēto zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās 

nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju 

faktiskajā valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas 

kārtību" 

RD-18-1388-lp B.Prikaša 

 

79.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Lielirbes ielas rajonā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000760787), iznomāšanu un Rīgas 

domes 13.09.2011. lēmuma Nr.3624 atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

RD-18-1386-lp B.Prikaša 

 

80.  Par grozījumiem Rīgas domes 07.07.2015. lēmumā 

Nr.2808 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 

zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000701023), iznomāšanu un Rīgas domes 

30.03.2010. lēmuma Nr.1171 atzīšanu par spēku 

zaudējušu"  

RD-18-1389-lp B.Prikaša 

 

81.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000350135), iznomāšanu, organizējot 

nomas tiesību izsoli  

RD-18-1385-lp B.Prikaša 

 

82.  Par grozījumiem Rīgas domes 06.06.2006. lēmumā 

Nr.1147 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo 

zemes gabala Rīgā, Katlakalna ielā (kadastra 

Nr.01001211374), iznomāšanu un Rīgas domes 

19.09.2000 lēmuma Nr. 8844 atzīšanu par spēku 

zaudējušu" 

RD-18-1436-lp V.Ozoliņš 

 

83.  Par Latvijas valstij valsts akciju sabiedrības 

"Privatizācijas aģentūra" personā piederošā nekustamā 

īpašuma - zemesgabala Ūbeles ielā 9A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001211325), 5480/161040 domājamo 

daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības 

RD-18-1381-lp E.Saulītis 

 

84.  Par grozījumiem Rīgas domes 20.03.2012. lēmumā 

Nr.4425 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Skanstes ielā 31, Rīgā (kadastra 

Nr.01000240334), nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai - Rīgas Evaņģēliski 

kristīgajai Vasarsvētku draudzei "Ģetzemane"" 

RD-18-1382-lp E.Saulītis 
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85.  Par grozījumu ar Rīgas domes 17.12.2009. lēmumu 

Nr.734 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas 

pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai" 

apstiprinātajā Rīgas pašvaldības policijas izmantoto 

pašvaldības nekustamo īpašumu sarakstā  

RD-18-1383-lp E.Saulītis 

 

86.  Par grozījumu Rīgas domes 21.06.2017. lēmumā 

Nr.5444 "Par reālservitūta - ēku servitūta, gaismas 

tiesības - nodibināšanu nekustamajā īpašumā Tomsona 

ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.01000240154), par labu 

nekustamajam īpašumam Tomsona ielā 6, Rīgā 

(kadastra Nr.01000240153)" 

RD-18-1384-lp E.Saulītis 

 

87.  Par grozījumu Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA 

"Rīgas meži" 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līgumā Nr.RD-17-83-lī  

RD-18-1380-lp E.Saulītis 

 

88.  Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā 

Nr.2325 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides 

nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības 

nekustamo īpašumu saraksta Nr.4 (atkritumu 

saimniecības objekti) apstiprināšanu un zemesgabalu 

piekritību un piederību" 

RD-18-1435-lp E.Piņķe 

 

89.  Par grozījumu Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā 

Nr.2327 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides 

nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības 

nekustamo īpašumu saraksta Nr.6 (attīstības teritorijas 

iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai) 

apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību" 

RD-18-1434-lp E.Piņķe 

 

90.  Par grozījumu Rīgas domes 17.08.2017. lēmumā Nr.53 

"Par jaunas elektrisko un elektronisko atkritumu 

reģenerācijas vietas izveidi Sniķeres ielā 29, Rīgā" 

RD-18-1433-lp E.Piņķe 

 

91.  Par grozījumu Rīgas domes 18.10.2017. lēmumā 

Nr.331 "Par jaunas elektrisko un elektronisko 

atkritumu reģenerācijas vietas izveidi Ilzenes ielā 18, 

Rīgā" 

RD-18-1432-lp E.Piņķe 

 

92.  Par apstrīdēto Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas 

komisijas 22.03.2018. lēmumu (protokols Nr.18, 

6.9.1.apakšpunkts) "Par dzīvojamās telpas ārpuskārtas 

izīrēšanu personām ar sevišķiem nopelniem" 

RD-18-1431-lp I.Jegure 
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93.  Par nekustamā īpašuma - dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā 

(ēkas kadastra apzīmējums 01000572002001), daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - nodibinājumam "TAUTAS 

PALĪDZĪBAS FONDS". 

RD-18-1430-lp I.Jegure 

 

94.  Par sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49, Rīgā, 

iedzīvotāju izvietošanu  

RD-18-1429-lp M.Javorska 

 

95.  Par grozījumu Rīgas domes 04.12.2001. lēmumā 

Nr.788 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās 

mājās, saraksta Nr.77 apstiprināšanu" 

RD-18-1428-lp M.Javorska 

 

96.  Par grozījumu Rīgas domes 26.06.2001. lēmumā 

Nr.186 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās 

mājās, saraksta Nr.24 apstiprināšanu" 

RD-18-1427-lp M.Javorska 

 

97.  Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un 

organizēta ielu tirdzniecība" 

RD-18-1331-lp L.Panga 

 

98.  Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, 

Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma 

apstiprināšanu 

RD-18-1416-lp Z.Miķelsone 

 

99.  Teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, 

Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi 

RD-18-1419-lp Z.Miķelsone 

 

100.  Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, 

Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un 

Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu 

RD-18-1414-lp Z.Miķelsone 

 

101.  Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu 

RD-18-1417-lp Z.Miķelsone 

 

102.  Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura 

(kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu 

par spēku zaudējušiem 

RD-18-1418-lp Z.Miķelsone 
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103.  Par Rīgas domes 07.06.2011. lēmuma Nr.3288 "Par 

zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra 

Nr.01000922159 un Nr.01000922529) detālplānojuma 

apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu 

RD-18-1420-lp Z.Miķelsone 

 

104.  Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu 

aģentūra" 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

RD-18-1421-lp G.Gailītis 

 

105.  Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas 

arhitekta birojs" 2017.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 

RD-18-1422-lp G.Princis 

 

106.  Par papildu informācijas pieprasīšanu un lēmuma par 

iesniegumu daļā par zaudējumu atlīdzinājumu 

pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-18-1415-lp J.Liepiņš 

 

 Sēdes slēgtā daļa   

 

107.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-18-1413-lp J.Liepiņš 

 

108.  Par lēmuma par nemantiskā kaitējuma un mantiskā 

zaudējuma atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma 

apmēru vai iesniegumu noraidīšanu pieņemšanas 

termiņa pagarināšanu 

RD-18-1425-lp J.Liepiņš 

 

 
  

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 
 

 


