
 

 

RĪGAS DOMES 

48. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

27.02.2019. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par grozījumiem Rīgas domes 03.07.2012. lēmumā 

Nr.5002 "Par Rīgas pašvaldības bilancē esošās un 

zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda 

reģistrētās ēkas Rīgā, Stirnu ielā 16, privatizācijas 

uzsākšanu"  

RD-19-2117-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - dzīvojamās 

mājas Garajā ielā 16, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 

01000672070001), un zemesgabala Garajā ielā 16, 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000670152), 

privatizācijas uzsākšanu 

RD-19-2118-lp R.Freimane 

 

3.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Viršu ielā 7A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000711064), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Viršu ielā 7, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai 

RD-19-2142-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Rododendru ielā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000642081), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Rododendru ielā 14, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-2143-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 

dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

RD-19-2144-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Baltāsbaznīcas ielā 33A-21, Rīgā 

RD-19-2145-lp R.Freimane 

 

7.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Augusta Dombrovska ielā 11-1B, Rīgā 

RD-19-2146-lp R.Freimane 
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8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Augusta Dombrovska ielā 11-66, Rīgā 

RD-19-2147-lp R.Freimane 

 

9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Augusta Dombrovska ielā 11-67, Rīgā 

RD-19-2148-lp R.Freimane 

 

10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Augusta Dombrovska ielā 11-69, Rīgā 

RD-19-2149-lp R.Freimane 

 

11.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Augusta Dombrovska ielā 11-65, Rīgā 

RD-19-2150-lp R.Freimane 

 

12.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-51, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2119-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas) Hāpsalas ielā 

5-48, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-19-2120-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ģertrūdes ielā 98-41, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2121-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Stirnu ielā 22-204, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-19-2122-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Altonavas ielā 19-3, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2123-lp R.Freimane 
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17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-7, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2124-lp R.Freimane 

 

18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Gardenes ielā 4-10, Rīgā, Gardenes 

ielā 4-19, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2125-lp R.Freimane 

 

19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Jersikas ielā 25-12, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2126-lp R.Freimane 

 

20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kuldīgas ielā 45A-20, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-19-2127-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-40, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2128-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-41, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2129-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-61, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2130-lp R.Freimane 

 

24.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ģenerāļa Radziņa krastmalā 19-4B, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2131-lp R.Freimane 
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25.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Matīsa ielā 82A-17, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2132-lp R.Freimane 

 

26.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 14E-90, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2133-lp R.Freimane 

 

27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Zaļenieku ielā 40-22, Rīgā, 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-19-2134-lp R.Freimane 

 

28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Parādes ielā 5-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2135-lp R.Freimane 

 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Stirnu ielā 22-82, Rīgā, domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-2136-lp R.Freimane 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Laboratorijas ielā 1B-1, Rīgā, 

un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām 

un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2137-lp R.Freimane 

 

31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Laboratorijas ielā 1B-1A, Rīgā, 

un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām 

un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2138-lp R.Freimane 

 

32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Bruņinieku ielā 68A-35, Rīgā, 

un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām 

un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2139-lp R.Freimane 
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33.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Bruņinieku ielā 68A-36, Rīgā, 

un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām 

un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2140-lp R.Freimane 

 

34.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Ozolciema ielā 12 k-2-82A, 

Rīgā, un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-19-2141-lp R.Freimane 

 

35.  Par Maijas Kākeres iecelšanu Rīgas 31.vidusskolas 

direktora amatā 

RD-19-2195-lp G.Helmanis 

 

36.  Par Ivetas Birkmanes iecelšanu Pamatskolas "Rīdze" 

direktora amatā 

RD-19-2196-lp G.Helmanis 

 

37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Andreja Saharova ielā 3A, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001211054), atsavināšanu  

RD-19-2166-lp L.Plahotina 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Riņķa ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000800040; kadastra apzīmējums 01000800053), 

atsavināšanu  

RD-19-2162-lp L.Plahotina 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra 

Nr.01000880185; kadastra apzīmējums 01000880155), 

atsavināšanu  

RD-19-2163-lp L.Plahotina 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Pakalniešu ielā 9A, Rīgā (kadastra 

Nr.01000910314; kadastra apzīmējums 01000910305), 

atsavināšanu  

RD-19-2164-lp L.Plahotina 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Jūrkalnes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000990200; kadastra apzīmējums 01000990224), 

atsavināšanu  

RD-19-2165-lp L.Plahotina 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Strengu ielā 12, Rīgā (kadastra 

Nr.01001250640; kadastra apzīmējums 01001250598), 

atsavināšanu  

RD-19-2167-lp L.Plahotina 
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43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra 

Nr.01000630204), atsavināšanu  

RD-19-2168-lp L.Plahotina 

 

44.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Duntes ielā 17B, Rīgā (kadastra Nr.01000142098), 

atsavināšanu  

RD-19-2169-lp L.Plahotina 

 

45.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Vējstūru ielā 6, Rīgā (kadastra 

Nr.01001250638; kadastra apzīmējums 01001250596), 

atsavināšanu  

RD-19-2170-lp L.Plahotina 

 

46.  Par atteikumu nodot atsavināšanai Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošo zemesgabalu (kadastra 

apzīmējums 01000820623) 

RD-19-2171-lp L.Plahotina 

 

47.  Par grozījumiem Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā 

Nr.19 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas izveidošanu" 

RD-19-2161-lp L.Plahotina 

 

48.  Par nekustamā īpašuma Līvānu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000711532), pieņemšanu dāvinājumā 

RD-19-2177-lp E.Rorbaka 

 

49.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Lapeņu ielā 23, Rīgā (kadastra 

Nr.01000182001), daļas atsavināšanu 

RD-19-2173-lp E.Rorbaka 

 

50.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Sporta ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000242097), 

daļas atsavināšanu 

RD-19-2174-lp E.Rorbaka 

 

51.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001256475), daļas atsavināšanu 

RD-19-2175-lp E.Rorbaka 

 

52.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001250093), daļas atsavināšanu 

RD-19-2176-lp E.Rorbaka 

 

53.  Par Rīgas domes 11.04.2017. lēmuma Nr.5087 "Par 

lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības 

īpašumā sabiedrības vajadzībām nepieciešamos uz 

Latvijas Universitātes vārda zemesgrāmatā ierakstītos 

nekustamos īpašumus (kadastra Nr.01000540161 un 

kadastra Nr.01000540162)" atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

RD-19-2172-lp E.Rorbaka 
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54.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-19-2185-lp I.Ērgle 

 

55.  Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu un grozījumiem 

Rīgas domes 31.10.2018. lēmumā Nr.1679 "Par jauna 

tirgus izveidošanas lietderību Kurzemes prospektā 3D"  

RD-19-2200-lp J.Radzevičs 

 

56.  Par tirgus statusa piešķiršanu RD-19-2201-lp J.Radzevičs 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala 

bez adreses, Garās ielas rajonā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000672081), nodošanu valdījumā Rīgas 

Pārdaugavas izpilddirekcijai 

RD-19-2155-lp B.Prikaša 

 

58.  Par SIA "Rīgas ūdens" pašvaldības funkcijā ietilpstošu 

uzdevumu izpildei un publisko pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo zemesgabalu un zemesgabala piekritību  

RD-19-2158-lp B.Prikaša 

 

59.  Par zemesgabalu piekritību RD-19-2157-lp B.Prikaša 

 

60.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Brīvības gatvē 356E, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000922583), 206/1901 domājamo daļu iznomāšanu  

RD-19-2159-lp B.Prikaša 

 

61.  Par grozījumu Rīgas domes 25.04.2018. lēmumā 

Nr.1070 "Par zemesgabalu piekritību un piederību, kā 

arī grozījumu Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā 

Nr.2392"  

RD-19-2156-lp B.Prikaša 

 

62.  Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu 

(ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu 

Rīgas pilsētā 

RD-19-2160-lp V.Ozoliņš 

 

63.  Par būves Brīvības ielā 88, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000280059001), piespiedu sakārtošanu 

RD-19-2179-lp B.Maizenbergs 

 

64.  Par būves Pulkveža Brieža ielā 10, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000180033001), piespiedu sakārtošanu 

RD-19-2180-lp B.Maizenbergs 

 

65.  Par būves Alberta ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000190108001), piespiedu sakārtošanu 

RD-19-2182-lp B.Maizenbergs 

 

66.  Par būves Vīlandes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000110021001), piespiedu sakārtošanu 

RD-19-2181-lp B.Maizenbergs 

 

67.  Par būves Vietalvas ielā 2, Rīga (kadastra apzīmējums 

01000382023001), piespiedu nojaukšanu 

RD-19-2198-lp B.Maizenbergs 
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68.  Par būvju Lēdurgas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 

01000680151001; 01000680151002; 

01000680151003), piespiedu nojaukšanu 

RD-19-2178-lp B.Maizenbergs 

 

69.  Par reālservitūta nodibināšanu uz nekustamajiem 

īpašumiem Vadžu ielā 44, Rīgā (kadastra 

Nr.01001280418), Vadžu ielā 52, Rīgā (kadastra 

Nr.01001280411), un Vadžu ielā 58, Rīgā (kadastra 

Nr.01001280414), par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai 

piederošajam nekustamajam īpašumam Vadžu ielā 8, 

Rīgā (kadastra Nr.01001280239) 

RD-19-2152-lp E.Saulītis 

 

70.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Gaujas ielā 21, Rīgā (kadastra 

Nr.01000870250), par labu nekustamajam īpašumam 

Gaujas ielā 21, Rīgā (kadastra Nr.01005870098)  

RD-19-2153-lp E.Saulītis 

 

71.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

ieguldīšanu SIA "Rīgas meži" pamatkapitālā  

RD-19-2151-lp E.Saulītis 

 

72.  Par grozījumiem Rīgas domes 11.07.2018. lēmumā 

Nr.1408 "Par nekustamā īpašuma Progresa ielā 11 

(kadastra Nr.01000932161), daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Sporta klubs Kendo"" 

RD-19-2154-lp E.Saulītis 

 

73.  Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu 

komisijas 17.07.2018. lēmumu (protokols Nr.208, 

1.18.punkts) "Par apkures veida maiņu dzīvoklī Nr.7C 

Dzirnavu ielā 43, Rīgā" 

RD-19-2191-lp A.Škurova, 

I.Mutjanko 

 

74.  Par paredzēto finansējumu dzīvojamās telpas 

atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 

2020.gadam 

RD-19-2193-lp M.Javorska 

 

75.  Par grozījumu Rīgas domes 08.01.2002. lēmumā 

Nr.904 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās 

mājās, saraksta Nr.86 apstiprināšanu" 

RD-19-2192-lp M.Javorska 

 

76.  Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

RD-19-2183-lp I.Purmale 

 

77.  Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma 

redakcijas noraidīšanu 

RD-19-2194-lp Z.Miķelsone 
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78.  Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas 

arhitekta birojs" darba plāna 2019.gadam 

apstiprināšanu 

RD-19-2184-lp G.Princis 

 

79.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla 

pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā 

RD-19-2199-lp G.Helmanis 

 

80.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2190-lp J.Liepiņš 

  
Sēdes slēgtā daļa 

  

 

81.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2186-lp J.Liepiņš 

 

82.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2187-lp J.Liepiņš 

 

83.  Par iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2188-lp J.Liepiņš 

 

84.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2189-lp J.Liepiņš 

 

85.  Par lēmuma par iesniegumu par morālā kaitējuma 

atlīdzinājumu pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-19-2197-lp J.Liepiņš 

 

 

 

  
Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

 

 


