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RĪGAS DOME 

 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 

09.09.2014.         Nr.1578 

         (prot. Nr.38, 22.§) 

 

 

Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu  

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra  

Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72, 

Murjāņu ielā bez numura (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) 

lokālplānojuma apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

25.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.1.apakšpunktu, saskaņā ar Rīgas domes 

20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un  ņemot vērā Rīgas domes 11.02.2014. lēmumu Nr.743 „Par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas 

ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 

(kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556) lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, 

Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1266 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra 

Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra 

Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Rīgas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas 

ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 

(kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72, Murjāņu ielā bez numura (kadastra 

Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakciju un izdot tā grafiskās daļas 

karti – „Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus kā Rīgas domes 09.09.2014. saistošos noteikumus Nr.118 „Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra 

Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra 

Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72, Murjāņu ielā bez numura (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. 
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2. Divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmumu un tam pievienotos 

dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ka arī elektroniski 

nosūtīt lēmumu Rīgas plānošanas reģionam. 

 

3. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma 

pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu 

pieņemšanu publicēšanu laikrakstā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas 

pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, norādot, ka ar lēmumu par saistošo noteikumu 

apstiprināšanu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv. 

 

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

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja p.i.                                                                                         A.Ameriks 
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