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ZiĦojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem 

 
Ar Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem Nr. 1953 un Nr. 1954 uzsākta grozījumu 

izstrāde Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” daĜā „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un grafiskajā daĜā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas 
aprobežojumi M 1:10 000”. Nosacījumi pieprasīti 42 institūcijām. 

Ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr. 2633 uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafiskajās daĜās „Teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana M 1: 10 000” un  „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”. Nosacījumi 
pieprasīti 42 institūcijām. 

Ar Rīgas domes 01.04.2008. lēmumu Nr. 3535 tika grozīts ar Rīgas domes 
03.07.2007. lēmumu Nr.2633 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grafiskajās daĜās „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 1:10 000” un 
„Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” apstiprinātais darba uzdevums. Nosacījumi 
pieprasīti 42 institūcijām. 

 
Ar Rīgas domes 16.12.2008. lēmumu Nr. 4591 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 

2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un 
atzinumu saĦemšanai” izstrādātā Grozījumu 1.redakcija tika nosūtīta 42 institūcijām 
atzinumu sniegšanai. Savus atzinumus par Grozījumu 1.redakciju sniegusi 31 institūcija 
(skat. pielikumā pievienoto pārskata tabulu par Institūciju nosacījumiem un atzinumiem, 
kurā sniegti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta komentāri par institūciju 
sniegtajiem atzinumiem.) 

 
Ar Rīgas domes 31.03.2009. lēmumu Nr. 4887 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 

2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas 
sagatavošanu” Grozījumu galīgā redakcija atkārtotai atzinuma sniegšanai saskaĦā ar 
Ministru kabineta noteikumu Nr.883 43.2. punktu tika nosūtīta 24 institūcijām. 

Par izstrādāto Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu galīgo 
redakciju saĦemti pozitīvi atzinumi. 
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Pielikumā:  
Pārskata tabula par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Grozījumu izstrādei 
institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un Grozījumu 1.redakciju un galīgo redakciju 
saĦemtajiem atzinumiem. 
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