
 
1.pielikums  

Rīgas domes 2006.gada 7.februāra  
saistošajiem noteikumiem Nr.38 

(Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija  
saistošo noteikumu Nr.220 redakcijā) 

 
 

Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts 
 
 
1. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts: 
1.1. Ķīpsalas detālplānojums teritorijas daļā starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi 

un Enkura ielu (apstiprināts ar RD 04.09.2001. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par 
Ķīpsalas detālā plānojuma apstiprināšanu un grozījumiem Rīgas domes 12.12.1995. lēmuma 
Nr.2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas 
apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.pielikumā”); 

1.2. Ķīpsalas detālplānojuma grozījumi teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta 
dambi un Enkura ielu (apstiprināts ar RD 11.12.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.100 
„Ķīpsalas detālplānojuma, kas apstiprināts kā Rīgas domes 04.09.2001. saistošie noteikumi 
Nr.8 „Par Ķīpsalas detālplānojuma apstiprināšanu un grozījumiem Rīgas domes 12.12.1995. 
lēmuma Nr.2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas 
pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.pielikumā”, grozījumu izmantošanas un 
apbūves noteikumi”); 

1.3. Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar RD 18.12.2007. 
saistošajiem noteikumiem Nr.106 „Andrejostai piegulošās teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”); 

1.4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām 
piegulošo teritoriju detālplānojums (apstiprināts ar RD 21.07.2008. saistošajiem 
noteikumiem Nr.133 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas 
un tām piegulošo teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi”); 

1.5. Teritorijas Andrejsalā detālplānojums (apstiprināts ar RD 31.03.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr.161 „Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie 
noteikumi”); 

1.6. Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar RD 
13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.64 „Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”); 

1.7. Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar RD 
13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.63 „Torņakalna administratīvā centra teritorijas 
izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”); 

1.8. Detālplānojums teritorijai starp Pulkveža Brieža ielu, Sporta ielu, Skanstes ielu un 
Hanzas ielu (apstiprināts ar RD 26.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.122 „Teritorijas 
Rīgā, starp Pulkveža Brieža ielu, Sporta ielu, Skanstes ielu un Hanzas ielu, izmantošanas un 
apbūves saistošie noteikumi”); 

1.9. Detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu 
(apstiprināts ar RD 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.70 „Teritorijas starp 
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Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu izmantošanas un apbūves saistošie 
noteikumi”); 

1.10. Detālplānojums teritorijai starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku 
(apstiprināts ar RD 09.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.99 „Teritorijas starp Pērnavas 
ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”); 

1.11. Detālplānojums teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi (apstiprināts ar 
RD 31.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.163 „Teritorijas starp Jelgavas ielu un 
Kīleveina grāvi izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

 
2. Spēkā esošo lokālplānojumu saraksts: 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs                N.Ušakovs 
 


