
RĪGAS DOMES 

71. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

18.12.2019. 

12.00  

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 
 

1.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Mežciema ielā 23-4A, Rīgā, 

lietošanas veida maiņu 

RD-19-2959-lp R.Freimane 

 

2.  Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo 

dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas 

pašvaldībai  

RD-19-2960-lp R.Freimane 

 

3.  Par neizīrēta Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa 

Pētersalas ielā 17-5, Rīgā, nodošanu izsolē  

RD-19-3082-lp R.Freimane 

 

4.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabalu 

Cementa ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 

01000670035; 01000670046), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Cementa ielā 20, Rīgā, privatizēto 

objektu īpašniekiem 

RD-19-2961-lp R.Freimane 

 

5.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Glūdas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000782257), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā 

Glūdas ielā 2, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem 

atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai 

RD-19-2962-lp R.Freimane 

 

6.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01001210692), nodošanu 

īpašumā dzīvojamās mājas Strautu ielā 27, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2963-lp R.Freimane 

 

7.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Edžiņa gatvē 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001120212), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Edžiņa gatvē 3, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-2964-lp R.Freimane 

 

8.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Augusta Dombrovska ielā 75 k-2, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001112062), nodošanu īpašumā 

dzīvojamās mājas Augusta Dombrovska ielā 75 k-2, 

Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3083-lp R.Freimane 
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9.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000780294), 

nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Aglonas ielā 

28, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši 

kopīpašuma domājamai daļai 

RD-19-3084-lp R.Freimane 

 

10.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Mežciema ielā 44A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001222058), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Mežciema ielā 44, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-3085-lp R.Freimane 

 

11.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Ilūkstes ielā 6A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001212645), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas 

Ilūkstes ielā 6, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3086-lp R.Freimane 

 

12.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001110501), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Augusta 

Dombrovska ielā 43, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem 

RD-19-3087-lp R.Freimane 

 

13.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

Rīgā (kadastra apzīmējums 01000782333), nodošanu 

īpašumā dzīvojamās mājas Aglonas ielā 2, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3088-lp R.Freimane 

 

14.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000640378), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Usmas ielā 17, 

Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3089-lp R.Freimane 

 

15.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001212365), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša ielā 2, Rīgā, privatizēto objektu 

īpašniekiem  

RD-19-3090-lp R.Freimane 

 

16.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabala 

Malienas ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01001220073), un zemesgabala bez adreses, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001222102), nodošanu 

īpašumā dzīvojamās mājas Malienas ielā 3, Rīgā, 

privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3091-lp R.Freimane 
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17.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000240264), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Tomsona ielā 23, 

Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3092-lp R.Freimane 

 

18.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001120205), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Edžiņa gatvē 5, 

Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3093-lp R.Freimane 

 

19.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala 

bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000802203), 

nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Kurzemes 

prospektā 48, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem 

RD-19-3094-lp R.Freimane 

 

20.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Alīses ielā 6-5, Rīgā 

RD-19-2980-lp R.Freimane 

 

21.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Alīses ielā 6-50, Rīgā 

RD-19-2981-lp R.Freimane 

 

22.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Āgenskalna ielā 20-42, Rīgā 

RD-19-2982-lp R.Freimane 

 

23.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Āgenskalna ielā 22-4, Rīgā 

RD-19-2983-lp R.Freimane 

 

24.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Āgenskalna ielā 22C-115, Rīgā 

RD-19-2984-lp R.Freimane 

 

25.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kristapa ielā 22-10, Rīgā 

RD-19-2985-lp R.Freimane 

 

26.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kristapa ielā 24-47, Rīgā 

RD-19-2986-lp R.Freimane 

 

27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Mangaļsalas ielā 26-3, Rīgā 

RD-19-2987-lp R.Freimane 
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28.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Melnsila ielā 28-25, Rīgā 

RD-19-2988-lp R.Freimane 

 

29.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu 

Kristapa ielā 12-4, Rīgā 

RD-19-3095-lp R.Freimane 

 

30.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - 

neapdzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 23-11A, Rīgā, un 

neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no dzīvojamām mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2965-lp R.Freimane 

 

31.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Stērstu ielā 15-6, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2966-lp R.Freimane 

 

32.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kaķasēkļa dambī 20-14, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2967-lp R.Freimane 

 

33.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-27, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2968-lp R.Freimane 

 

34.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Katoļu ielā 2-12, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2969-lp R.Freimane 

 

35.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Robežu ielā 24-3, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2970-lp R.Freimane 

 

36.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 22-39, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu  

RD-19-2971-lp R.Freimane 
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37.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas ielā 55-25, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2972-lp R.Freimane 

 

38.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kalnciema ielā 99-8, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2973-lp R.Freimane 

 

39.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas) Hāpsalas ielā 

5-49, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-19-2974-lp R.Freimane 

 

40.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ropažu ielā 17-2, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2975-lp R.Freimane 

 

41.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Birzes ielā 13-2, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-2976-lp R.Freimane 

 

42.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 14-38, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-2977-lp R.Freimane 

 

43.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

viendzīvokļa mājas Draudzības ielā 32, Rīgā, 

domājamo daļu atsavināšanu 

RD-19-2978-lp R.Freimane 

 

44.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Viskaļu ielā 18-7, Rīgā, domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-2979-lp R.Freimane 

 

45.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

izīrēta dzīvokļa Jūrmalas gatvē 99-67, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu 

RD-19-3069-lp R.Freimane 
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46.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

dzīvokļa īpašuma Kartupeļu ielā 52A-3, Rīgā, 

domājamo daļu un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-3070-lp R.Freimane 

 

47.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Lienes ielā 6A-24, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-3071-lp R.Freimane 

 

48.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-30, 

Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 

zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-3072-lp R.Freimane 

 

49.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Daugavpils ielā 48A-33, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-3073-lp R.Freimane 

 

50.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Dārza ielā 1-4, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu 

RD-19-3074-lp R.Freimane 

 

51.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Krāslavas ielā 21-15, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-3075-lp R.Freimane 

 

52.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 14-44, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-3076-lp R.Freimane 

 

53.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Volguntes ielā 16B-2, Rīgā, un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 

atsavināšanu  

RD-19-3077-lp R.Freimane 
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54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Gaujas ielā 37-5, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-3078-lp R.Freimane 

 

55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Gaujienas ielā 2-8, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-3079-lp R.Freimane 

 

56.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 

neizīrēta dzīvokļa Ormaņu ielā 6-2A, Rīgā, un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu  

RD-19-3080-lp R.Freimane 

 

57.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - 

neizīrētu dzīvokļu Stopiņu ielā 2-25, Rīgā, Stopiņu ielā 

2-30, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

atsavināšanu 

RD-19-3081-lp R.Freimane 

 

58.  Par Tatjanas Beluginas iecelšanu Rīgas Ķengaraga 

vidusskolas direktora amatā 

RD-19-3128-lp I.Balamovskis 

 

59.  Par Daces Retigas iecelšanu Rīgas 31.vidusskolas 

direktora amatā 

RD-19-3130-lp I.Balamovskis 

 

60.  Par Jurģa Granta iecelšanu Sporta skolas "Arkādija" 

direktora amatā 

RD-19-3131-lp I.Balamovskis 

 

61.  Par Jāņa Neikšāna iecelšanu Hokeja skolas "Rīga" 

direktora amatā 

RD-19-3134-lp I.Balamovskis 

 

62.  Par Jeļenas Sadovskas iecelšanu Rīgas 57.pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja amatā 

RD-19-3136-lp I.Balamovskis 

 

63.  Par Maritas Ķirkumas iecelšanu Rīgas 247.pirmsskolas 

izglītības iestādes "Rūķītis" vadītāja amatā 

RD-19-3137-lp I.Balamovskis 

 

64.  Par Marinas Švedčikovas iecelšanu Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādes "Imanta" vadītāja amatā 

RD-19-3138-lp I.Balamovskis 

 

65.  Par atļauju Zandai Ķergalvei savienot amatus RD-19-3051-lp I.Balamovskis 

 

66.  Grozījums Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošajos 

noteikumos Nr.73 "Par interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanu" 

RD-19-3052-lp I.Balamovskis 
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67.  Grozījums Rīgas domes 2012.gada 2.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.188 "Par līdzfinansējuma 

samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības 

izglītības iestādēs" 

RD-19-3053-lp I.Balamovskis 

 

68.  Par grozījumu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumā 

Nr.2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas 

sedz Rīgas pilsētas pašvaldība" 

RD-19-3054-lp I.Balamovskis 

 

69.  Par grozījumu Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā 

Nr.5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādēs" 

RD-19-3055-lp I.Balamovskis 

 

70.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija nolikumā 

Nr.129 "Rīgas Lastādijas pamatskolas nolikums"  

RD-19-3056-lp I.Balamovskis 

 

71.  Par Ilgas Tiknuses atbrīvošanu no Rīgas domes 

Finanšu departamenta direktora amata  

RD-19-3048-lp R.Logina 

 

72.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas 

RD-19-3032-lp M.Moors 

 

73.  Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.202 "Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas 

pilsētas pašvaldībā" 

RD-19-3033-lp M.Moors 

 

74.  Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu 

Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387 

RD-19-3123-lp I.Ērgle 

 

75.  Par grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā Nr.19 

"Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas 

komisijas izveidošanu" 

RD-19-3002-lp L.Plahotina 

 

76.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Nīcas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000762109), atsavināšanu  

RD-19-3003-lp L.Plahotina 

 

77.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kazdangas ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01001190375), atsavināšanu  

RD-19-3004-lp L.Plahotina 
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78.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Pureņu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000820903; kadastra apzīmējums 01000820902), 

atsavināšanu  

RD-19-3005-lp L.Plahotina 

 

79.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Mūkusalas ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000500177), atsavināšanu 

RD-19-3006-lp L.Plahotina 

 

80.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Lapu ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000570208; kadastra apzīmējums 01000570023), 

atsavināšanu  

RD-19-3007-lp L.Plahotina 

 

81.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Ziepniekkalna ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000730326; kadastra apzīmējums 01000730325), 

atsavināšanu 

RD-19-3008-lp L.Plahotina 

 

82.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Mežotnes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000750791; kadastra apzīmējums 01000750790), 

atsavināšanu  

RD-19-3009-lp L.Plahotina 

 

83.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Velmes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000940197; kadastra apzīmējums 01000940196), 

atsavināšanu 

RD-19-3010-lp L.Plahotina 

 

84.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Liesmas ielā 3A, Rīgā (kadastra 

Nr.01001070656; kadastra apzīmējums 01001070640), 

atsavināšanu  

RD-19-3011-lp L.Plahotina 

 

85.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Kauguru ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000750637; kadastra apzīmējums 01000750636), 

atsavināšanu  

RD-19-3114-lp L.Plahotina 

 

86.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes 

starpgabala) Jaunciema gatvē, Rīgā (kadastra 

Nr.01001280387; kadastra apzīmējums 01001280354), 

atsavināšanu  

RD-19-3113-lp L.Plahotina 

 

87.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Sāremas ielā 3B, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000140136), atsavināšanu  

RD-19-3013-lp L.Plahotina 

 



 10 

88.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Dobeles ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000580210; kadastra apzīmējums 01000580209), 

atsavināšanu  

RD-19-3014-lp L.Plahotina 

 

89.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Robežu ielā 52, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000750646), 15320/35074 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-3115-lp L.Plahotina 

 

90.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Vecāķu prospektā 96, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01001200194), 3/5 domājamo 

daļu atsavināšanu  

RD-19-3012-lp L.Plahotina 

 

91.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 5 k-1, Rīgā 

(kadastra Nr.01000852126; kadastra apzīmējums 

01000850080), 194/52835 domājamo daļu 

atsavināšanu  

RD-19-3116-lp L.Plahotina 

 

92.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta - neapbūvēta zemesgabala Jūrmalas gatvē, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000822312), privatizācijas 

pabeigšanu 

RD-19-3015-lp L.Plahotina 

 

93.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta - 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas-Vācijas 

kopuzņēmuma "Reho" kapitāla daļu privatizācijas 

pabeigšanu  

RD-19-3016-lp L.Plahotina 

 

94.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta Tallinas ielā 56, Rīgā (kadastra 

Nr.01005340036 un kadastra Nr.01000340007), daļas 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-3117-lp L.Plahotina 

 

95.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta (kadastra Nr.01000662027) Buļļu ielā 16, Rīgā, 

Buļļu ielā 16 k-2, Rīgā, Buļļu ielā 16 k-1, Rīgā, 

privatizācijas pabeigšanu 

RD-19-3119-lp L.Plahotina 

 

96.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

objekta daļas - atsevišķa apbūvēta zemesgabala 

Tallinas ielā 56, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000340007), 739/2761 domājamo daļu privatizācijas 

izbeigšanu 

RD-19-3118-lp L.Plahotina 
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97.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Salnas ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001212369), 

daļas atsavināšanu 

RD-19-3019-lp E.Rorbaka 

 

98.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Garozes ielā, Rīgā (kadastra 

Nr.01000742001), daļas pieņemšanu dāvinājumā 

RD-19-3120-lp E.Rorbaka 

 

99.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Brīvības gatvē, Rīgā, Silciema ielā, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000922242), nodošanu valdījumā Rīgas 

Ziemeļu izpilddirekcijai  

RD-19-3101-lp B.Prikaša 

 

100.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu 

nodošanu valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentam I Meža kapu uzturēšanai, 

paplašināšanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai un 

apsaimniekošanai 

RD-19-3102-lp B.Prikaša 

 

101.  Par zemesgabalu un būvju nodošanu valdījumā Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamentam Ziepniekkalna 

kapu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai un 

apsaimniekošanai 

RD-19-2995-lp B.Prikaša 

 

102.  Par zemesgabalu piekritību un piederību RD-19-2996-lp B.Prikaša 

 

103.  Par grozījumiem Rīgas domes 26.05.2009. lēmumā 

Nr.5280 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" 

RD-19-2997-lp B.Prikaša 

 

104.  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-19-2998-lp B.Prikaša 

 

105.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 

Dubultu ielā 14, Rīgā, daļas (kadastra apzīmējums 

010008221118002) iznomāšanu  

RD-19-2999-lp B.Prikaša 

 

106.  Par zemes vienības Ojāra Vācieša ielā 36A, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000830047), sadalīšanu un 

zemes robežu plāna anulēšanu 

RD-19-3000-lp B.Prikaša 
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107.  Par apbūves tiesības piešķiršanu uz Rīgas pilsētas 

pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa 

ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001090002), daļu, 

organizējot izsoli 

RD-19-2991-lp E.Saulītis 

 

108.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Berģu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001270702), 

par labu nekustamajam īpašumam Berģu ielā 48, Rīgā 

(kadastra Nr.01001272012) 

RD-19-3109-lp E.Saulītis 

 

109.  Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz 

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Bukultu ielā 1D, Rīgā (kadastra 

Nr.01000140078), par labu nekustamajam īpašumam 

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

RD-19-2992-lp E.Saulītis 

 

110.  Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības Latvijas 

valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes 

funkciju veikšanai  

RD-19-3103-lp E.Saulītis 

 

111.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

nodošanu valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības 

izpilddirekcijām un Rīgas domes 18.06.2013. lēmuma 

Nr.6347 "Par atsevišķu Rīgas pilsētas pašvaldības 

nedzīvojamā fonda īpašuma objektu nodošanu 

valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām" 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

RD-19-3104-lp E.Saulītis 

 

112.  Par nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, 

Rīgā (kadastra Nr.01005350030), daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - nodibinājumam "Invalīdu un viņu 

draugu apvienība "APEIRONS"" 

RD-19-3105-lp E.Saulītis 

 

113.  Par nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, 

Rīgā (kadastra Nr.01005350030), daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - nodibinājumam "Fonds Nāc līdzās!" 

RD-19-3106-lp E.Saulītis 

 

114.  Par lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā Latvijas 

valstij piekrītošos nekustamos īpašumus - 

zemesgabalus (kadastra Nr.01001030323; 

Nr.01001030326; Nr.01001030327; Nr.01001100187), 

nodibinot personālservitūtu - lietojuma tiesību par labu 

Rīgas pilsētas pašvaldībai  

RD-19-2993-lp E.Saulītis 
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115.  Par lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašumā Latvijas valstij piekrītošos 

nekustamos īpašumus (kadastra Nr.01001030322, 

kadastra Nr.01001030324, kadastra Nr.01001030325, 

kadastra Nr.01001030328, kadastra Nr.01001030336, 

kadastra Nr.01001030337, kadastra Nr.01001100186) 

RD-19-2994-lp E.Saulītis 

 

116.  Par grozījumiem Rīgas domes 25.09.2019. lēmumā 

Nr.2617 "Par nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 

139, Rīgā (kadastra Nr.01005350030), daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Rīgas aktīvo senioru alianse" 

un Rīgas domes 31.10.2018. lēmuma Nr.1652 "Par 

nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā 

(kadastra Nr.01005350030), nodošanu lietošanā bez 

atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai 

"LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA"" 

atzīšanu par spēku zaudējušu" 

RD-19-3107-lp E.Saulītis 

 

117.  Par grozījumiem Rīgas domes 25.04.2018. lēmumā 

Nr.1083 "Par zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000620144), daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai - biedrībai "Latvian Sailing Team"" 

RD-19-3108-lp E.Saulītis 

 

118.  Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 23.janvāra 

ieteikumos Nr.2 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, 

piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes 

iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" 

RD-19-2990-lp E.Saulītis 

 

119.  Par atteikumu izskatīt pēc būtības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "NC K2B" 25.11.2019. 

iesniegumu par administratīvā procesa uzsākšanu no 

jauna 

RD-19-3111-lp B.Maizenbergs 

 

120.  Par atteikumu izskatīt pēc būtības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "NC K2A" 21.11.2019. 

iesniegumu par administratīvā procesa uzsākšanu no 

jauna 

RD-19-3112-lp B.Maizenbergs 

 

121.  Par grozījumiem Rīgas domes 11.02.2014. lēmumā 

Nr.749 "Par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju 

komisiju" 

RD-19-3001-lp B.Maizenbergs 

 

122.  Par grozījumu Rīgas domes 28.08.2019. lēmumā 

Nr.2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu 

kapitālsabiedrībās un aģentūrās"  

RD-19-2958-lp I.Spūle-Statkus 
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123.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījuma 

palielināšanu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs"  

RD-19-3121-lp I.Spūle-Statkus 

 

124.  Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu 

komisijas 30.07.2019. lēmumu (prot. Nr.222, 

1.3.punkts) "Par gāzes apkures ierīkošanu dzīvoklī 

Nr.15 Stabu ielā 23, Rīgā" 

RD-19-3037-lp I.Mutjanko 

 

125.  Par dāvinājuma - dzīvokļa īpašuma Laboratorijas ielā 

1B-2, Rīgā (kadastra Nr.01009110569), pieņemšanu 

RD-19-3036-lp M.Javorska 

 

126.  Par grozījumu Rīgas domes 19.03.2002. lēmumā 

Nr.1134 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas, saraksta Nr.111 apstiprināšanu" 

RD-19-3124-lp M.Javorska 

 

127.  Par grozījumu Rīgas domes 20.02.2001. lēmumā 

Nr.9333 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās 

telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās 

mājās, saraksta Nr.102 apstiprināšanu" 

RD-19-3125-lp M.Javorska 

 

128.  Par grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā Nr.22 

"Par Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas 

komisiju" 

RD-19-3035-lp M.Javorska 

 

129.  Grozījumi Rīgas domes 2017.gada 15.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.17 "Rīgas pilsētas 

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie 

noteikumi" 

RD-19-3126-lp D.Kalniņa 

 

130.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 15.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.147 "Rīgas pilsētas 

hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas 

noteikumi"  

RD-19-3039-lp V.Dārzniece 

 

131.  Par grozījumiem Rīgas domes 2016.gada 20.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.237 "Par pašvaldības 

nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas 

kārtības uzraudzību un kontroli" 

RD-19-3040-lp V.Dārzniece 

 

132.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas 

un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" 

RD-19-3041-lp V.Dārzniece 

 



 15 

133.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" 

RD-19-3042-lp V.Dārzniece 

 

134.  Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu RD-19-3038-lp E.Piņķe 

 

135.  Par grozījumu Rīgas domes 20.10.2009. lēmumā 

Nr.450 "Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisiju" 

RD-19-3099-lp V.Freimanis 

 

136.  Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

saistošie noteikumi 

RD-19-3098-lp D.Korbe 

 

137.  Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra 

apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

RD-19-3025-lp I.Staša-Šaršūne 

 

138.  Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija nolikumā 

Nr.117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums"  

RD-19-3026-lp L.Melnūdre 

 

139.  Par iekasēto naudas sodu par administratīvajiem 

pārkāpumiem sadalījumu 

RD-19-3027-lp L.Melnūdre 

 

140.  Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas 

apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie 

noteikumi" 

RD-19-3028-lp L.Melnūdre 

 

141.  Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.62 "Par ielu un laukumu 

nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un 

virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 

objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā" 

RD-19-3029-lp L.Melnūdre 

 

142.  Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 26.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu 

un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" 

RD-19-3030-lp L.Melnūdre 

 

143.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes 

aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības 

saistošie noteikumi" 

RD-19-3031-lp L.Melnūdre 
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144.  Par Rīgas domes 2005.gada 13.septembra saistošo 

noteikumu Nr.15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, 

Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu 

detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-

2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 

12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības 

plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas 

apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) 

saistošās daļas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

RD-19-3024-lp Z.Miķelsone 

 

145.  Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai 

RD-19-3096-lp Z.Miķelsone 

 

146.  Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, 

Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un 

Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

RD-19-3097-lp Z.Miķelsone 

 

147.  Par Rīgas domes 27.08.2013. lēmuma Nr.92 "Par Rīgas 

Ziemeļu transporta koridora un Rīgas brīvostas 

infrastruktūras projektu vadības komitejas izveidi" 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

RD-19-3100-lp O.Dumpe 

 

148.  Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju 

aizsardzības noteikumi" 

RD-19-3047-lp N.Moškeviča 

 

149.  Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 14.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.183 "Speciāli pasažieru 

pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti 

komercpārvadājumu sniegšanai, izmantošanas 

noteikumi Rīgas pilsētā" 

RD-19-3044-lp S.Aveniņa 

 

150.  Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.166 "Par specializētajiem 

tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā" 

RD-19-3045-lp S.Aveniņa 

 

151.  Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 3.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.175 "Par ielām (ielu 

posmiem), kurās nedrīkst uzņemt un izlaist iekšzemes 

neregulāro pārvadājumu pasažieru grupas" 

RD-19-3046-lp S.Aveniņa 
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152.  Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos 

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

organizēta ielu tirdzniecība" 

RD-19-3022-lp J.Radzevičs 

 

153.  Grozījums Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.16 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 

un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un 

nomas maksas noteikšanas kārtība" 

RD-19-3110-lp V.Ozoliņš 

 

154.  Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi 

Rīgā" 

RD-19-3057-lp J.Lūkass 

 

155.  Par Rīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisiju 

RD-19-3140-lp J.Lūkass 

 

156.  Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.83 "Par pašvaldības nodevu 

par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" 

RD-19-3127-lp I.Ziedonis 

 

157.  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Rīgā 

RD-19-3129-lp I.Ziedonis 

 

158.  Par atļaujas izsniegšanu bingo zāles atvēršanai un 

attiecīgo azartspēļu organizēšanai telpās Augusta 

Deglava ielā 112, Rīgā, un atļaujas atvērt bingo zāli un 

organizēt attiecīgās azartspēles Brīvības ielā 96, Rīgā, 

atcelšanu 

RD-19-3058-lp J.Liepiņš 

 

159.  Par atļauju atvērt spēļu zāli, totalizatoru un derību 

likmju pieņemšanas vietu telpās Kuģu ielā 24, Rīgā 

RD-19-3141-lp J.Liepiņš 

 

160.  Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos 

noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības 

nolikums" 

RD-19-3050-lp J.Liepiņš 

 

161.  Par lēmuma par iesniegumu par zaudējuma 

atlīdzinājumu pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

RD-19-3132-lp J.Liepiņš 

 

162.  Par iesniegumiem par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzinājumu 

RD-19-3133-lp J.Liepiņš 

 

163.  Par lēmuma par mantisko zaudējumu un nemantiskā 

kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma 

apmēru vai iesnieguma noraidīšanu pieņemšanas 

termiņa pagarināšanu 

RD-19-3023-lp J.Liepiņš 
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164.  Par iesnieguma daļā par nemantiskā kaitējuma 

atlīdzinājumu noraidīšanu 

RD-19-3122-lp J.Liepiņš 

 

165.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-3049-lp J.Liepiņš 

  
Sēdes slēgtā daļa 

  

 

166.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-3034-lp J.Liepiņš 

 

167.  Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu 

noraidīšanu 

RD-19-3135-lp J.Liepiņš 

 

168.  Par apstrīdēto Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas 

komisijas 22.08.2019. lēmumu (prot. Nr.51, 

6.6.1.punkts) "Par dzīvojamās telpas ārpuskārtas 

izīrēšanu personām ar noteiktiem ienākumiem 

(7.reģistrs)" 

 

 

 

 

RD-19-3043-lp I.Jegure 

 

169.  Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Rīgas 

97.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Ināru 

Zabiņako 

RD-19-3139-lp I.Balamovskis 

 

 

 

  
Domes priekšsēdētājs O.Burovs 

 

 


