
Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam 

“Par Rīgas domes 54.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību” 

 

 

RĪGAS DOMES 

54. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

29.05.2019. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par Rīgas domes 07.09.2010. lēmuma Nr.1950 "Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās 

telpas Rīgā, Maskavas ielā 112-18, un neapdzīvojamās 

telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu 

no dzīvojamām mājām atsavināšanu" atzīšanu par 

spēku zaudējušu 

RD-19-2469-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas domes 03.11.2015. lēmuma Nr.3220 "Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ieriķu ielā 2A-51, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu 

RD-19-2470-lp R.Freimane 

 

3.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Volguntes ielā 27, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000760067), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Volguntes ielā 27, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-2424-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Aglonas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000780229), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Maskavas ielā 303, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai  

RD-19-2425-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Stirnu ielā 38C, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000710263), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Stirnu ielā 38, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2426-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabala 

Birzes ielā 38, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001030275), un zemesgabala Birzes ielā 32, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001030305), nodošanu 

īpašumā dzīvojamās mājas Birzes ielā 32, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2427-lp R.Freimane 
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7.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-2, Rīgā 

RD-19-2428-lp R.Freimane 

 

8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-3A, Rīgā 

RD-19-2429-lp R.Freimane 

 

9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-5A, Rīgā 

RD-19-2430-lp R.Freimane 

 

10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-9, Rīgā 

RD-19-2431-lp R.Freimane 

 

11.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-10, Rīgā 

RD-19-2432-lp R.Freimane 

 

12.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-12, Rīgā 

RD-19-2433-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-13, Rīgā 

RD-19-2434-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Daugavgrīvas šosejā 1B-19/20, Rīgā 

RD-19-2435-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Katrīnas ielā 8-1A, Rīgā 

RD-19-2436-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Katrīnas ielā 8-2, Rīgā 

RD-19-2437-lp R.Freimane 

 

17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Katrīnas ielā 8-5, Rīgā 

RD-19-2438-lp R.Freimane 

 

18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Katrīnas ielā 10-6, Rīgā 

RD-19-2439-lp R.Freimane 
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19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Katrīnas ielā 10-7, Rīgā 

RD-19-2440-lp R.Freimane 

 

20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-16, Rīgā 

RD-19-2441-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-17, Rīgā 

RD-19-2442-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-20, Rīgā 

RD-19-2443-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-21, Rīgā 

RD-19-2444-lp R.Freimane 

 

24.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-22, Rīgā 

RD-19-2445-lp R.Freimane 

 

25.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-23, Rīgā 

RD-19-2446-lp R.Freimane 

 

26.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-24, Rīgā 

RD-19-2447-lp R.Freimane 

 

27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-26, Rīgā 

RD-19-2448-lp R.Freimane 

 

28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-27, Rīgā 

RD-19-2449-lp R.Freimane 

 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-28, Rīgā 

RD-19-2450-lp R.Freimane 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Bāriņu ielā 1A-37, Rīgā 

RD-19-2451-lp R.Freimane 
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31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Gobas ielā 16-83, Rīgā 

RD-19-2452-lp R.Freimane 

 

32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ilūkstes ielā 103 k-2-66, Rīgā 

RD-19-2453-lp R.Freimane 

 

33.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Ūnijas ielā 72-55, Rīgā 

RD-19-2454-lp R.Freimane 

 

34.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz neapdzīvojamo telpu 

Patversmes ielā 30 k-2-86, Rīgā 

RD-19-2455-lp R.Freimane 

 

35.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-29, Rīgā 

RD-19-2456-lp R.Freimane 

 

36.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-30, Rīgā 

RD-19-2457-lp R.Freimane 

 

37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-31, Rīgā 

RD-19-2458-lp R.Freimane 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-32, Rīgā 

RD-19-2459-lp R.Freimane 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-33, Rīgā 

RD-19-2460-lp R.Freimane 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-34, Rīgā 

RD-19-2461-lp R.Freimane 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-35, Rīgā 

RD-19-2462-lp R.Freimane 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-36, Rīgā 

RD-19-2463-lp R.Freimane 
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43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-37, Rīgā 

RD-19-2464-lp R.Freimane 

 

44.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Parādes ielā 3 k-1-38, Rīgā 

RD-19-2465-lp R.Freimane 

 

45.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Dzelzavas ielā 27-29, Rīgā 

RD-19-2466-lp R.Freimane 

 

46.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Jaunrozes ielā 13-24, Rīgā 

RD-19-2467-lp R.Freimane 

 

47.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Pūces ielā 53-2, Rīgā 

RD-19-2468-lp R.Freimane 

 

48.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Hāpsalas ielā 26-16, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2409-lp R.Freimane 

 

49.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

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

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2410-lp R.Freimane 

 

50.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Matīsa ielā 131A-11, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2411-lp R.Freimane 

 

51.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Mazajā Nometņu ielā 17-2, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2412-lp R.Freimane 

 

52.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Viskaļu ielā 18-10, Rīgā, domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-2413-lp R.Freimane 
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53.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Kapseļu ielā 25-4, Rīgā, domājamo 

daļu un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2414-lp R.Freimane 

 

54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Krāslavas ielā 34-25, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2415-lp R.Freimane 

 

55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Bērzpils ielā 75-13, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2416-lp R.Freimane 

 

56.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Gardenes ielā 4-23, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2417-lp R.Freimane 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas) Hāpsalas ielā 

5-71, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-19-2418-lp R.Freimane 

 

58.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

viendzīvokļa mājas Zolitūdes ielā 57, Rīgā, domājamo 

daļu atsavināšanu 

RD-19-2419-lp R.Freimane 

 

59.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Lāčplēša ielā 118-16, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2420-lp R.Freimane 

 

60.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Plēksnes ielā 3-17, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2421-lp R.Freimane 
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61.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Pirts ielā 11-1, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2422-lp R.Freimane 

 

62.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Braila ielā 1-26, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-2423-lp R.Freimane 

 

63.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Anniņmuižas bulvārī, Rīgā (kadastra 

Nr.01000930633; kadastra apzīmējums 01000930615), 

atsavināšanu  

RD-19-2484-lp L.Plahotina 

 

64.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001256875), atsavināšanu  

RD-19-2489-lp L.Plahotina 

 

65.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Torņakalna ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000550345; kadastra apzīmējums 01000550344), 

atsavināšanu  

RD-19-2488-lp L.Plahotina 

 

66.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra 

Nr.01001060976; kadastra apzīmējums 01001060669), 

atsavināšanu  

RD-19-2487-lp L.Plahotina 

 

67.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Dārziņu 1.līnijā, Rīgā (kadastra 

Nr.01001250356; kadastra apzīmējums 01001250355), 

atsavināšanu  

RD-19-2486-lp L.Plahotina 

 

68.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000922227), atsavināšanu  

RD-19-2485-lp L.Plahotina 

 

69.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Mazajā Riņķa ielā 1, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000800470), atsavināšanu 

RD-19-2493-lp L.Plahotina 

 

70.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Zārdu ielā 2C, Rīgā (kadastra 

Nr.01000990701; kadastra apzīmējums 01000990274), 

atsavināšanu  

RD-19-2492-lp L.Plahotina 
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71.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 5 k-1, Rīgā 

(kadastra Nr.01000852126; kadastra apzīmējums 

01000850080), 207/52835 domājamo daļu 

atsavināšanu  

RD-19-2491-lp L.Plahotina 

 

72.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Viestura prospektā 37C, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000950049), 606/81210 

domājamo daļu atsavināšanu  

RD-19-2490-lp L.Plahotina 

 

73.  Par grozījumu Rīgas domes 26.05.2009. lēmumā 

Nr.5280 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" 

un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

Baltāsbaznīcas ielā 40, Rīgā (kadastra 

Nr.01001110439), atsavināšanu  

RD-19-2496-lp L.Plahotina 

 

74.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Nautrēnu ielā 

12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001232079), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-2494-lp L.Plahotina 

 

75.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala 

Daugavgrīvas ielā 152, Rīgā (kadastra 

Nr.01000770257; kadastra apzīmējums 01000770208), 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-2495-lp L.Plahotina 

 

76.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 

īpašuma Mežkalna ielā 5B, Rīgā (kadastra 

Nr.01001072249), atsavināšanu 

RD-19-2497-lp E.Rorbaka 

 

77.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 

īpašuma Jāņa Čakstes gatvē, Rīgā (kadastra 

Nr.01001070140), atsavināšanu 

RD-19-2498-lp E.Rorbaka 

 

78.  Par Latvijas valstij valsts akciju sabiedrības 

"Privatizācijas aģentūra" personā piederošā nekustamā 

īpašuma - zemesgabala Tvaika ielā 48, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000150200), 8294/287011 domājamo 

daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības 

RD-19-2480-lp B.Prikaša 

 

79.  Par zemesgabalu piekritību un piederību RD-19-2479-lp B.Prikaša 
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80.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā 

īpašuma bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01000260055), 

un Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01000260169), 

par labu nekustamajam īpašumam Klusajā ielā 4, 

Klusajā ielā 2, Rīgā (kadastra Nr.01000260020)  

RD-19-2481-lp B.Prikaša 

 

81.  Par grozījumiem Rīgas domes 16.06.2009. lēmumā 

Nr.5427 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

nepieciešamajiem Rīgas Ziemeļu rajonā esošajiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem" 

RD-19-2477-lp B.Prikaša 

 

82.  Par grozījumu Rīgas domes 03.11.2015. lēmumā 

Nr.3179 "Par zemesgabalu piederību un piekritību"  

RD-19-2478-lp B.Prikaša 

 

83.  Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā 

Nr.2376 "Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 

zemesgabalu piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai" 

RD-19-2475-lp B.Prikaša 

 

84.  Par grozījumu Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā 

Nr.2335 "Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

esošo zemesgabalu izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai"  

RD-19-2476-lp B.Prikaša 

 

85.  Par Rīgas domes 2010.gada 7.septembra saistošo 

noteikumu Nr.93 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā" un Rīgas 

domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.130 

"Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu 

neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra 

noteikšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem 

RD-19-2482-lp V.Ozoliņš 

 

86.  Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 38, Rīgā 

( kadastra Nr. 01000710086 ), piespiedu nojaukšanu 

RD-19-2483-lp B.Maizenbergs 

 

87.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 24.novembra 

iekšējos noteikumos Nr.17 "Kapitālsabiedrību valdes 

un padomes locekļu nominēšanas kārtība" 

RD-19-2471-lp I.Petroniene 
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88.  Par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar SIA "Rīgas 

meži" 

RD-19-2474-lp I.Petroniene 

 

89.  Par grozījumu Rīgas domes 20.10.2009. lēmumā 

Nr.447 "Par nodibinājuma "Rīgas Tūrisma attīstības 

birojs" dibināšanu"  

RD-19-2472-lp A.Rimicāne 

 

90.  Par grozījumu Rīgas domes 07.10.2013. lēmumā 

Nr.273 "Par nodibinājuma "Riga.lv" dibināšanu" 

RD-19-2473-lp A.Rimicāne 

 

91.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-19-2511-lp A.Krasnogolovs 

 

92.  Par grozījumiem Rīgas domes 15.06.2010. lēmumā 

Nr.1582 "Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus 

ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas 

reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam 

(riskam)" 

RD-19-2512-lp L.Kalniņa 

 

93.  Par grozījumiem 13.02.2019. pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līgumā Nr.RD-19-123-lī un 14.02.2019. 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr.RD-19-

129-lī, kā arī 14.02.2019. pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līguma Nr.RD-19-125-lī izbeigšanu 

RD-19-2513-lp A.Izinkēvičs 

 

94.  Par atļauju Ivetai Zaķei savienot amatus RD-19-2516-lp I.Balamovskis 

 

95.  Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

RD-19-2514-lp I.Balamovskis 

 

96.  Par grozījumiem Rīgas domes 30.08.2016. lēmumā 

Nr.4116 "Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" 

RD-19-2515-lp I.Balamovskis 

 

97.  Par grozījumiem Rīgas domes 12.09.2017. lēmumā 

Nr.174 "Par Rīgas domes Konsultatīvās padomes 

sabiedrības integrācijas jautājumos personālsastāvu" 

RD-19-2517-lp I.Balamovskis 

 

98.  Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 14.augusta iekšējos 

noteikumos Nr.17 "Rīgas pilsētas Zelta fonda 

stipendijas piešķiršanas kārtība" 

RD-19-2518-lp I.Balamovskis 

 

99.  Par Nīcgales ielas posma pārdēvēšanu par Franča 

Trasuna ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. 

lēmumā Nr.5536 

RD-19-2502-lp U.Freimantāls 
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100.  Par Jezupa Rancāna ielas nosaukuma piešķiršanu un 

grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536 

RD-19-2503-lp U.Freimantāls 

 

101.  Par grozījumiem Rīgas domes 18.10.2016. lēmumā 

Nr.4392 "Par Eiropas Savienības fondu integrētu 

teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu" 

RD-19-2504-lp A.Gūtmane 

 

102.  Par atlaides piemērošanu SIA "KBO" pašvaldības 

nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā aprēķinā objektam "Daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju jaunbūve" Akāciju ielā 2C, Rīgā, un 

Akāciju ielā 2D, Rīgā 

RD-19-2505-lp O.Krūze 

 

103.  Par lēmuma par apstrīdēto Rīgas domes Dzīvojamo 

telpu izīrēšanas komisijas 14.03.2019. lēmumu (prot. 

Nr.41, 5.1.6.punkts) "Par sociālā dzīvokļa (servisa 

dzīvokļa) ārpuskārtas izīrēšanu (1.reģistrs)" izdošanas 

termiņa pagarināšanu 

RD-19-2506-lp I.Jegure 

 

104.  Par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 

Viestura prospektā 73, Rīgā, iedzīvotāju izvietošanu  

RD-19-2507-lp I.Mutjanko, 

M.Javorska 

 

105.  Par jaunas metāllūžņu apsaimniekošanas vietas 

izveidošanu Lugažu ielā 2 / Ilzenes ielā 1B, Rīgā 

RD-19-2509-lp E.Piņķe 

 

106.  Par grozījumiem Rīgas domes 24.04.2019. lēmumā 

Nr.2209 "Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas 

izveidi Uriekstes ielā 4A, Rīgā" 

RD-19-2508-lp E.Piņķe 

 

107.  Par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu 

apsaimniekošanas vietas izveidi Ganību dambī 31 / 

Uriekstes ielā 4A, Rīgā 

RD-19-2510-lp E.Piņķe 

 

108.  Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas 

arhitekta birojs" 2018.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 

RD-19-2500-lp G.Princis 

 

109.  Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu 

aģentūra" 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

RD-19-2501-lp G.Gailītis 

 

110.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Prūšu ielā 20, Rīgā 

RD-19-2524-lp J.Liepiņš 
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111.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Nometņu ielā 49, Rīgā  

RD-19-2523-lp J.Liepiņš 

 

112.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Kastrānes ielā 3a, Rīgā  

RD-19-2521-lp J.Liepiņš 

 

113.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Rītupes ielā 45, Rīgā 

RD-19-2525-lp J.Liepiņš 

 

114.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Višķu ielā 14, Rīgā  

RD-19-2529-lp J.Liepiņš 

 

115.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Tilta ielā 8, Rīgā  

RD-19-2526-lp J.Liepiņš 

 

116.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Juglas ielā 45, Rīgā 

RD-19-2527-lp J.Liepiņš 

 

117.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Ropažu ielā 58, Rīgā 

RD-19-2528-lp J.Liepiņš 

 

118.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Kurzemes prospektā 21, 

Rīgā 

RD-19-2522-lp J.Liepiņš 

 

119.  Par atteikumu izsniegt atļauju atvērt totalizatoru un 

derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

totalizatoru un derības telpās Brīvības gatvē 352, Rīgā 

RD-19-2520-lp J.Liepiņš 

 

120.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2530-lp J.Liepiņš 

 

121.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2499-lp J.Liepiņš 

  
Sēdes slēgtā daļa 

  

 

122.  Par iesnieguma daļā par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzinājumu noraidīšanu 

RD-19-2519-lp J.Liepiņš 
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123.  Par iesnieguma daļā par zaudējumu atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-2531-lp J.Liepiņš 

 

 

 

  
Domes priekšsēdētāja p.i. O.Burovs 

 

 


