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RĪGAS DOME  

 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv 
 

LĒMUMS 
 

Rīgā 

19.03.2013.                                   Nr.5970 

                             (prot. Nr.109, 62.§) 

 

 

Par Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu 

Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 

7.panta sestās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  42.1.apakšpunktu, 44. un 45.punktu, ņemot 

vērā Rīgas domes 09.10.2007. lēmumu Nr.2908 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas 

vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 

07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu 

izvietojumu”, Rīgas domes 09.10.2007. lēmumu Nr.2909 „Par grozījumu izstrādes 

uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā 

izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu daļā”, Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr.4090 „Par grozījumu 

izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā 

daļā”, Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1647 „Par grozījumiem ar Rīgas domes 

21.07.2008. lēmumu Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. 

saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā” apstiprinātajā darba uzdevumā”, 

Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1648 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas 

domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi””, Rīgas domes 12.06.2012. lēmumu Nr.4804 „Par grozījumu Rīgas 

domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas 

vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu” un Rīgas 

domes 06.11.2012. lēmumu Nr.5458 „Par Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu 
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Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. 

saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās 

redakcijas sagatavošanu”, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 

„Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” grozījumu pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju. 

 

2. Divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas nosūtīt 1.punktā minēto teritorijas 

plānojumu grozījumu galīgo redakciju Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai, 

nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par 1.punktā minēto 

teritorijas plānojumu grozījumiem, iespēju trīs nedēļas iepazīties ar apstiprināto galīgo 

redakciju. 

 

3. Elektroniski paziņot 2.punktā minētajām institūcijām un publicēt paziņojumu par 

vietu un laiku, kurā var iepazīties ar 1.punktā minēto teritorijas plānojumu grozījumu galīgo 

redakciju un iesniegt atsauksmes, vietējā laikrakstā un ievietot to portālos www.riga.lv, 

www.rdpad.lv. 

 

4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

 

 

 

Miķelsone 67105818 

http://www.riga.lv/
http://www.rdpad.lv/

