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RĪGAS DOME 

 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 
18.06.2013.                 Nr.6331 
                (prot. Nr.117, 28.§) 

 
 

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 apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu 

izdošanu 
 
 
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. un 2.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  47. un 48.punktu, 
49.5.apakšpunktu, 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”, Rīgas 
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domes 06.11.2012. lēmumu Nr.5458 „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 pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās 
redakcijas sagatavošanu” un Rīgas domes 19.03.2013. lēmumu Nr.5970 „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”, 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” grozījumus un izdot tos kā pašvaldības saistošos noteikumus. 

 
2. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma 

publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 
www.riga.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas, norādot, ka ar izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 
Amatu ielā 4, Rīgā. 

 
3. Uzdot Rīgas domes Sekretariātam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu 

stāšanās spēkā iesniegt zināšanai: 
3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma grozījumu eksemplāru papīra formātā un elektroniski, kā arī 
apliecinājumu šī lēmuma 4.punktā minētajai publikācijai oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”; 

3.2. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā – grafiskās daļas un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formātā, kā arī grafiskās daļas karti 
(plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski 
vektordatu formātā, LKS 92 koordinātu sistēmā); 

3.3. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē – vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma grozījumus elektroniski; 

3.4. Rīgas plānošanas reģionā – vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu 
eksemplāru papīra formātā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šī lēmuma 4.punktā 
minētajai publikācijai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par pašvaldības 

saistošo noteikumu izdošanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
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5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 
 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
 
 
Miķelsone 67105818  


