
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

2.pielikums 

Rīgas domes Īpašuma departamenta 

___.___.______. rīkojumam Nr.__________ 

 

 

Apmeklētāju pieņemšana 

pie Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora 

un struktūrvienību vadītājiem 

 
Darbinieks Pieņemšanas Tālrunis 

iepriekšējam 

pierakstam 
diena un laiks veids 

Direktors 

Departamenta direktors 

Vladimirs Ozoliņš 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 3 (501.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67181596 

Nekustamā īpašuma pārvalde 

Departamenta direktora 

vietnieks - Nekustamā 

īpašuma pārvaldes 

priekšnieks Ernests 

Saulītis 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (321.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67026382 

Būvniecības pārvalde 

Departamenta 

Būvniecības pārvaldes 

priekšnieks Māris 

Mežzīle 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (401.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67012433 

Būvju sakārtošanas pārvalde 

Departamenta Būvju 

sakārtošanas pārvaldes 

priekšniece Irīna 

Miķelsone 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (420.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67012061 

Īpašuma atsavināšanas pārvalde 

Departamenta Īpašuma 

atsavināšanas pārvaldes 

priekšniece Liene 

Plahotina 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Kalēju ielā 

10 (430.kab.), Rīgā (otrdienās - 

piektdienās) 

67026309 

Iznomāšanas un piedziņas pārvalde 

Departamenta 

Iznomāšanas un piedziņas 

pārvaldes priekšnieks 

Diāna Medvedeva 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 5 (328.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67012590 

Direktora birojs 
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Departamenta Direktora 

biroja vadītāja Agnese 

Valkere 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 3 (502.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67181596 

Finanšu plānošanas pārvalde 

Departamenta Finanšu 

plānošanas pārvaldes 

priekšniece Jeļena 

Golubeva 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera ielā 3 (202.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67026007 

Administratīvā pārvalde 

Departamenta 

Administratīvās pārvaldes 

priekšniece Zanda Mētra 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta iestādei 

noteikto darba dienu 

un darba laika 

ietvaros 

Attālināti, izmantojot kādu no 

pieejamajiem attālinātās saziņas rīkiem 

(pirmdienās - piektdienās), vai klātienē, 

ierodoties pieņemšanas vietā, Riharda 

Vāgnera iela 3 (303.kab.), Rīgā 

(otrdienās - piektdienās) 

67026155 

 

 

Departamenta direktors V. Ozoliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:67026007

