
Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam 

“Par Rīgas domes 65.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību” 

 

 

 

RĪGAS DOMES 

65. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

30.10.2019. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Ozolciema ielā 52, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000792051), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Ozolciema ielā 52, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai 

RD-19-2903-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Lokomotīves ielā 64-43, Rīgā 

RD-19-2904-lp R.Freimane 

 

3.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Alīses ielā 10-23, Rīgā 

RD-19-2905-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Dzelzavas ielā 76-34, Rīgā 

RD-19-2906-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Sergeja Eizenšteina ielā 41-2, Rīgā 

RD-19-2907-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kristapa ielā 20-34, Rīgā 

RD-19-2908-lp R.Freimane 

 

7.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Melnsila ielā 23-15, Rīgā 

RD-19-2909-lp R.Freimane 

 

8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ozolciema ielā 48-37, Rīgā 

RD-19-2910-lp R.Freimane 

 

9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Sarkanajā ielā 4-15, Rīgā 

RD-19-2911-lp R.Freimane 
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10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Valdeķu ielā 68 k-1-10, Rīgā 

RD-19-2912-lp R.Freimane 

 

11.  Par grozījumu Rīgas domes 27.03.2019. lēmumā 

Nr.2065 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa 

īpašumu Lāčplēša ielā 157-3, Rīgā" 

RD-19-2913-lp R.Freimane 

 

12.  Par grozījumu Rīgas domes 27.03.2019. lēmumā 

Nr.2066 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa 

īpašumu Lāčplēša ielā 157-8, Rīgā" 

RD-19-2914-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

neizīrētas dzīvojamās mājas Sēkļu ielā 10, Rīgā, 

atsavināšanu 

RD-19-2892-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13C-44, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2893-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Patversmes ielā 30-4, Rīgā, 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-19-2894-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 1.līnijā 49A-8, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2895-lp R.Freimane 

 

17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Vārnu ielā 4A-31, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2896-lp R.Freimane 

 

18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Voleru ielā 51-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-19-2897-lp R.Freimane 
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19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Mūkusalas ielā 35A-8, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2898-lp R.Freimane 

 

20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Viļņas ielā 9-3, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-19-2899-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 22-30, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-19-2900-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Elijas ielā 16-2, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2901-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13B-29, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2902-lp R.Freimane 

 

24.  Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 6.novembra 

nolikumā Nr.269 "Rīgas Imantas vidusskolas 

nolikums"  

RD-19-2890-lp I.Balamovskis 

 

25.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-19-2947-lp I.Ērgle 

 

26.  Par grozījumiem Rīgas domes 23.05.2017. lēmumā 

Nr.5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu 

ģimeņu reģistru" 

RD-19-2948-lp R.Klimkāne 

 

27.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā RD-19-2781-lp E.Piņķe 

 

28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kārsavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000711133; kadastra apzīmējums 01000711120), 

atsavināšanu  

RD-19-2931-lp L.Plahotina 

 



 

 

4 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kārsavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000711134; kadastra apzīmējums 01000711121), 

atsavināšanu  

RD-19-2932-lp L.Plahotina 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Austuves ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000720337; kadastra apzīmējums 01000720191), 

atsavināšanu  

RD-19-2933-lp L.Plahotina 

 

31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Stopiņu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000711043; kadastra apzīmējums 01000711004), 

atsavināšanu  

RD-19-2934-lp L.Plahotina 

 

32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Mazajā Rencēnu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001211599; kadastra apzīmējums 01001211598), 

atsavināšanu  

RD-19-2935-lp L.Plahotina 

 

33.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001250222), atsavināšanu  

RD-19-2936-lp L.Plahotina 

 

34.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Bukultu ielā 3A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000142032), atsavināšanu  

RD-19-2937-lp L.Plahotina 

 

35.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 5 k-1, Rīgā 

(kadastra Nr.01000852126; kadastra apzīmējums 

01000850080), 998/52835 domājamo daļu 

atsavināšanu  

RD-19-2938-lp L.Plahotina 

 

36.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 95, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000480164), 169/235029 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-2939-lp L.Plahotina 

 

37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 16, Jūrmalā 

(kadastra apzīmējums 13000011317), 778/4466 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-19-2940-lp L.Plahotina 

 



 

 

5 

38.  Par Rīgas domes 15.11.2017. lēmuma Nr.482 "Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Silciema 

ielā, Rīgā; Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra 

Nr.01000922242), atsavināšanu" atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

RD-19-2941-lp L.Plahotina 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta Krustabaznīcas ielā 12, Rīgā, privatizācijas 

pabeigšanu 

RD-19-2942-lp L.Plahotina 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Atbalss ielā 

20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001250496), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-2943-lp L.Plahotina 

 

41.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Mežkalna ielā 25, Rīgā (kadastra 

Nr.01001070587), daļas atsavināšanu 

RD-19-2944-lp E.Rorbaka 

 

42.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Rītausmas ielā 20, Rīgā (kadastra 

Nr.01001070537), daļas atsavināšanu  

RD-19-2945-lp E.Rorbaka 

 

43.  Par mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

līguma noslēgšanu ar SIA "Rīgas meži"  

RD-19-2946-lp I.Spūle-Statkus, 

A.Tauriņš, 

J.Ģērmanis 

 

44.  Par Latvijas valstij akciju sabiedrības "Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor" personā piederošā nekustamā 

īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001172069), 12641/796877 domājamo 

daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības 

RD-19-2915-lp E.Saulītis 

 

45.  Par reālservitūta nodibināšanu uz Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šampētera 

ielā 98, Rīgā (kadastra Nr.01000990602), par labu 

nekustamajam īpašumam Apuzes ielā 34A, Rīgā, 

Apuzes ielā 34B, Rīgā, Apuzes ielā 34, Rīgā, (kadastra 

Nr.01000990163), kā arī reālservitūta nodibināšanu uz 

nekustamā īpašuma Apuzes ielā 34A, Rīgā, Apuzes 

ielā 34B, Rīgā, Apuzes ielā 34, Rīgā (kadastra 

Nr.01000990163), par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai 

piederošajam nekustamajam īpašumam Šampētera ielā 

98, Rīgā (kadastra Nr.01000990602)  

RD-19-2916-lp E.Saulītis 
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46.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Bernātu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000840469), par labu nekustamajam īpašumam 

Annas Sakses ielā 17, Rīgā (kadastra Nr.01000840312)  

RD-19-2917-lp E.Saulītis 

 

47.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Cimzes ielā, Rīgā, Ezermalas ielā, Rīgā 

(kadastra Nr.01000840543), par labu nekustamajam 

īpašumam Ezermalas ielā 44, Rīgā (kadastra 

Nr.01000840425) 

RD-19-2918-lp E.Saulītis 

 

48.  Par grozījumiem Rīgas domes 30.08.2011. lēmumā 

Nr.3532 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 

161, ēkas (ēkas kadastra apzīmējums 01000800021001, 

kadastra Nr.01005800145) daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"" 

RD-19-2919-lp E.Saulītis 

 

49.  Par grozījumiem Rīgas domes 13.12.2011. lēmumā 

Nr.3977 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika 

iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī Rīgas domes 

17.12.2009. lēmuma Nr.670 atzīšanu par spēku 

zaudējušu"  

RD-19-2920-lp E.Saulītis 

 

50.  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-19-2921-lp E.Saulītis 

 

51.  Par zemesgabalu piekritību un piederību RD-19-2922-lp B.Prikaša 

 

52.  Par grozījumu Rīgas domes 13.12.2011. lēmumā 

Nr.3981 "Par zemesgabalu piekritību un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda" 

RD-19-2923-lp B.Prikaša 
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53.  Par grozījumiem 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-19-2924-lp B.Prikaša 

 

54.  Par grozījumiem Rīgas domes 12.05.2009. lēmumā 

Nr.5106 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

satiksmes infrastruktūras nozarē nepieciešamajiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, 

kā arī zemesgabalu piekritību un piederību"  

RD-19-2925-lp B.Prikaša 

 

55.  Par grozījumiem Rīgas domes 19.01.2010. lēmumā 

Nr.831 "Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" īstenoto valsts 

pārvaldes uzdevumu un pašvaldības komercdarbības 

veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem, kā arī zemesgabalu 

piekritību un piederību"  

RD-19-2926-lp B.Prikaša 

 

56.  Par grozījumiem Rīgas domes 24.11.2008. lēmumā 

Nr.4451 "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda 

izveidošanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā" 

RD-19-2927-lp B.Prikaša 

 

57.  Par grozījumiem Rīgas domes 19.12.2018. lēmumā 

Nr.1865 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā 

nekustamā īpašuma bez adreses, Rīgā (kadastra 

Nr.01000770020), apgrūtināšanu ar drošības 

aizsargjoslu un vienošanās projekta apstiprināšanu"  

RD-19-2928-lp B.Prikaša 

 

58.  Par zemes vienības bez adreses, Braslas ielas rajonā, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000702036), un zemes 

vienības Kalmju ielā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001130109), sadalīšanu un zemes robežu plānu 

anulēšanu 

RD-19-2929-lp B.Prikaša 

 

59.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Lubānas ielā 41A, Rīgā; Lubānas ielā 41 k-11, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001212635), daļu iznomāšanu 

RD-19-2930-lp B.Prikaša 

 

60.  Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 30.augusta 

instrukcijā Nr.7 "Kārtība, kādā dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarotām personām" 

RD-19-2891-lp I.Mutjanko 
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61.  Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" 

RD-19-2952-lp V.Dombrovskis 

 

62.  Par grozījumiem Rīgas domes 25.02.2014. lēmumā 

Nr.817 "Par Rīgas domes Simbolikas komisiju" 

RD-19-2953-lp V.Dombrovskis 

 

63.  Par zemesgabala Rātsupītes ielā (kadastra apzīmējums 

01001042054) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu 

RD-19-2949-lp Z.Miķelsone 

 

64.  Par grozījumiem Rīgas domes 18.10.2016. lēmumā 

Nr.4392 "Par Eiropas Savienības fondu integrētu 

teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu" 

RD-19-2950-lp A.Gūtmane 

 

65.  Par pārskata "2018.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu" 

gala atskaites apstiprināšanu 

RD-19-2951-lp G.Ruskuls 

 

 

 

  
Domes priekšsēdētāja p.i. A.Vladova 

 

 


