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                 (prot. Nr.117, 31.§) 

 

 

Par  kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 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”,  ņemot vērā Rīgas domes 07.09.2010. lēmumu Nr.1855 „Par kultūras un atpūtas 

parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas 

un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Rīgas domes 17.04.2012. lēmumu Nr.4541 „Par 

kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma pirmās redakcijas precizēšanu”, 

Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5343 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 

detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai”, Rīgas domes 22.01.2013. lēmumu Nr.5815 „Par  kultūras un atpūtas parka 

„Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”, Rīgas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas lokālplānojuma 

redakciju un izdot tā grafiskās daļas kartes – „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, 

„Teritorijas izmantošanas aprobežojumi (aizsargjoslas)”, „Zemes īpašumu robežu izmaiņu 

priekšlikums”, „Ķīšezera krastmala. Attīstības risinājums”, „Ķīšezera krastmala. Teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi (aizsargjoslas)”, „Transporta organizācija”, „Bioloģiskā 

daudzveidība”, „Apstādījumu un ainavas struktūra”, „Celiņu un ieeju klasifikācija”, 

„Šķērsprofili”, „Mežaparka centrālā daļa. Jaunā bērnu pilsētiņa. Attīstības risinājums”, 

„Galvenās ieejas mezgls. Attīstības risinājums. 1.kārta”, „Bijušās slidotavas teritorija. 

Attīstības risinājums. 1.kārta”, „Bijušās slidotavas teritorija. Attīstības risinājums. 2.kārta” 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Rīgas domes 18.06.2013. saistošos 

noteikumus Nr.221 „Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”. 

 

2. Divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmumu un tam pievienotos 

dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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3. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā no lēmuma 

pieņemšanas nodrošināt lēmuma, ar kuru apstiprināts lokālplānojums un izdoti 1.punktā 

minētie saistošie noteikumi, publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas 

pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, norādot, ka ar apstiprināto lokālplānojumu var 

iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv. 

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

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

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

 

 

 

Šveica 67105453 
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