
 

 

RĪGAS DOMES 

45. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

23.01.2019. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par kvartāla starp Vesetas ielu, Zirņu ielu, Krišjāņa 

Valdemāra ielu un Jāņa Daliņa ielu, Rīgā, tematiskā 

plānojuma apstiprināšanu 

RD-19-2043-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Dzirciema ielā 89, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000672052), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Dzirciema ielā 89, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai 

RD-19-2060-lp R.Freimane 

 

3.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Augusta Deglava ielā 106 k-3, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000711323), nodošanu privatizācijai 

dzīvojamā mājā Augusta Deglava ielā 106 k-3, Rīgā, 

esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma 

domājamai daļai 

RD-19-2064-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Augusta Deglava ielā 108 k-6, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000710251), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Augusta Deglava ielā 108 k-6, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2061-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabalu 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000860172; 

01000860361), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Apes ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2062-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Kurzemes prospektā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000802216), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Kurzemes prospektā 58, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-2063-lp R.Freimane 

 

7.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Palangas ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000672065), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Palangas ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem  

RD-19-2065-lp R.Freimane 
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8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Lidoņu ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000772086), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Lidoņu ielā 11, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2066-lp R.Freimane 

 

9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Ropažu ielā 74, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000860366), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Ropažu ielā 74, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2067-lp R.Freimane 

 

10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabalu 

Emmas ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001120026), un Emmas ielā 7A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001120028), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Emmas ielā 5, Rīgā, privatizēto 

objektu īpašniekiem 

RD-19-2068-lp R.Freimane 

 

11.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Dzirciema ielā 35, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000652022), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Dzirciema ielā 35, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-2069-lp R.Freimane 

 

12.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Maskavas ielā 153A-9, Rīgā 

RD-19-2070-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Maskavas ielā 153A-39, Rīgā 

RD-19-2071-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Maskavas ielā 153A-41, Rīgā 

RD-19-2072-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Rudens ielā 5-22, Rīgā 

RD-19-2073-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Stirnu ielā 22-106, Rīgā, domājamo daļu 

RD-19-2074-lp R.Freimane 

 

17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Dammes ielā 26-6, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-19-2044-lp R.Freimane 
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18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Dricānu ielā 1-29, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2045-lp R.Freimane 

 

19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Zvaigžņu ielā 5-10, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2046-lp R.Freimane 

 

20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-60, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2047-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Gardenes ielā 4-17, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2048-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-1V, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2049-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Kuldīgas ielā 45A-12, Rīgā, 

Kuldīgas ielā 45A-18, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos 

ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-19-2050-lp R.Freimane 

 

24.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Vēja ielā 31-10, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2051-lp R.Freimane 

 

25.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Krišjāņa Barona ielā 140A-19, Rīgā, 

un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2052-lp R.Freimane 
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26.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Jersikas ielā 25-7, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2053-lp R.Freimane 

 

27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Sīmaņa ielā 3A-40, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2054-lp R.Freimane 

 

28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ziemeļu ielā 12-12, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2055-lp R.Freimane 

 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bruņinieku ielā 119-12, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2056-lp R.Freimane 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 2.līnijā 24-9, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2057-lp R.Freimane 

 

31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Mežrozīšu ielā 6-5, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2058-lp R.Freimane 

 

32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 22-37, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-19-2059-lp R.Freimane 

 

33.  Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Rīgā RD-19-2111-lp J.Kokins 

 

34.  Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 16.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas 

pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju" 

RD-19-2112-lp G.Helmanis 
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35.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 19.maija nolikumā 

Nr.127 "Rīgas Pārdaugavas pamatskolas nolikums"  

RD-19-2114-lp G.Helmanis 

 

36.  Par grozījumiem Rīgas domes 12.09.2017. lēmumā 

Nr.174 "Par Rīgas domes Konsultatīvās padomes 

sabiedrības integrācijas jautājumos personālsastāvu" 

RD-19-2113-lp G.Helmanis 

 

37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Vecajā Biķernieku ielā 22, Rīgā (kadastra 

Nr.01000920457; kadastra apzīmējums 01000920425), 

atsavināšanu 

RD-19-2091-lp L.Plahotina 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Vienības gatvē 92, Rīgā (kadastra 

Nr.01000740106; kadastra apzīmējums 01000740187), 

atsavināšanu  

RD-19-2092-lp L.Plahotina 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Čiekurkalna 2.līnijā 73, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000850184), atsavināšanu  

RD-19-2094-lp L.Plahotina 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Rēznas ielā 5A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000462043), 6/8 domājamo daļu 

atsavināšanu 

RD-19-2093-lp L.Plahotina 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta Vecāķu prospektā 2B, Rīgā, Vecāķu prospektā, 

Rīgā (kadastra Nr.01001130030), privatizācijas 

projekta apstiprināšanu 

RD-19-2096-lp L.Plahotina 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta Ilzenes ielā 32, Rīgā, privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-2098-lp L.Plahotina 

 

43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - zemesgabala Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000922226), privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-2097-lp L.Plahotina 

 

44.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Herdera laukumā 6, Rīgā (kadastra 

Nr.01000070050), daļas maiņu pret nekustamā 

īpašuma Doma laukumā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000070162), daļu 

RD-19-2099-lp E.Rorbaka 

 

45.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001256667), daļas atsavināšanu 

RD-19-2100-lp E.Rorbaka 
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46.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001256504), daļas atsavināšanu 

RD-19-2101-lp E.Rorbaka 

 

47.  Par zemesgabalu piekritību un Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu nodošanu 

valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentam Juglas kapsētas daļas uzturēšanai 

RD-19-2081-lp B.Prikaša 

 

48.  Par zemesgabalu piekritību un piederību RD-19-2082-lp B.Prikaša 

 

49.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums 010009922018001), un piekrītošā 

zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000990777), iznomāšanu, organizējot 

nomas tiesību izsoli 

RD-19-2086-lp B.Prikaša 

 

50.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Vīlipa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000640403), iznomāšanu, organizējot nomas tiesību 

izsoli 

RD-19-2085-lp B.Prikaša 

 

51.  Par rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, 

Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000840434), 

iznomāšanu, organizējot nomas tiesību izsoli 

RD-19-2084-lp B.Prikaša 

 

52.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Ziepniekkalna ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000730556), iznomāšanu, organizējot 

nomas tiesību izsoli 

RD-19-2087-lp B.Prikaša 

 

53.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Dzelzavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000920773), iznomāšanu, organizējot nomas tiesību 

izsoli 

RD-19-2089-lp B.Prikaša 

 

54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Zasulauka ielā 31E, Rīgā (zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums 010007604508001), iznomāšanu 

RD-19-2083-lp B.Prikaša 
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55.  Par Latvijas valstij valsts akciju sabiedrības 

"Privatizācijas aģentūra" personā piederošā nekustamā 

īpašuma - zemesgabala Usmas ielā 5A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000640220), 19022/281814 domājamo 

daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības 

RD-19-2079-lp E.Saulītis 

 

56.  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, 

valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas 

un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība 

RD-18-1977-lp E.Saulītis 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības un Annas Raubenas 

kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 3A, 

Rīgā (kadastra Nr.01000112053), lietošanas kārtības 

noteikšanu un līguma projekta apstiprināšanu  

RD-19-2080-lp E.Saulītis 

 

58.  Par grozījumu Rīgas domes 29.08.2018. lēmumā 

Nr.1500 "Par reālservitūta - ceļa servitūta - 

nodibināšanu uz zemesgabala Nautrēnu ielā 12, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001232079), par labu 

zemesgabalam Nautrēnu ielā 12, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001232078)" 

RD-19-2078-lp E.Saulītis 

 

59.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Daugavgrīvas ielā 140, Rīgā (kadastra 

Nr.01000770210), par labu nekustamajam īpašumam 

Daugavgrīvas ielā 152, Rīgā (kadastra 

Nr.01000770257) 

RD-19-2077-lp E.Saulītis 

 

60.  Par būves Kalnciema ielā 2 B, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 0100 061 0154 001), piespiedu 

sakārtošanu 

RD-19-2108-lp O.Burovs 

 

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

"Par Rīgas pilsētas zemes komisijas apstiprināšanu" 

RD-19-2109-lp R.Logina 

 

62.  Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu 

noslēgšanu 

RD-19-2107-lp A.Izinkēvičs 

 

63.  Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 11.maija nolikumā 

Nr.54 "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra 

nolikums" 

RD-19-2106-lp M.Moors 
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64.  Par grozījumiem Rīgas domes 09.10.2007. lēmumā 

Nr.2890 "Par Personu ar invaliditāti nevalstisko 

organizāciju konsultatīvās padomes izveidošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldībā" 

RD-19-2105-lp M.Moors 

 

65.  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-19-2102-lp E.Piņķe 

 

66.  Par grozījumu Rīgas domes 19.06.2018. lēmumā 

Nr.1334 "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-19-2095-lp Z.Miķelsone 

 

67.  Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma kā 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu 

RD-19-2088-lp Z.Miķelsone 

 

68.  Par zemesgabala Lejupes ielā 3 lokālplānojuma kā 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu 

RD-19-2090-lp Z.Miķelsone 

 

69.  Par Rīgas domes 2009.gada 25.augusta nolikuma Nr.8 

"Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomes 

nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušu 

RD-19-2076-lp J.Liepiņš 

 

70.  Par iesnieguma par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

 

RD-19-2075-lp J.Liepiņš 

 

 Sēdes slēgtā daļa   

 

71.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2103-lp J.Liepiņš 

 

72.  Par lēmuma par iesnieguma daļā par zaudējuma 

atlīdzinājumu pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

 

 

RD-19-2104-lp J.Liepiņš 
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73.  Par iesnieguma par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzinājumu noraidīšanu 

RD-19-2110-lp J.Liepiņš 

 

 

 

  
Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

 

 


