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LĒMUMS 
 

Rīgā 

09.10.2007.                                                                                              Nr.2909 

  (prot. Nr.81, 33.§) 

 

 

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 
 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 

Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu, Rīgas vēsturiskā centra 

saglabāšanas un aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 11., 29., 31. un 47.punktu, Rīgas domes 07.02.2006. lēmuma Nr.832 „Par 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” 

2.punktu un 5.punktu, Rīgas domes 23.01.2007. lēmumu Nr.1953 „Par grozījumu 

izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

25.01.2006. atzinumā Nr.1-22/13702/972 „Atzinums par Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas plānojumu” norādīto, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Uzsākt grozījumu izstrādi 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. 

 

2. Par 1.punktā minēto grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta direktoru. 

 

3. Apstiprināt darba uzdevumu 1.punktā minēto grozījumu izstrādei. 

 

4. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu ar četru nedēļu termiņu 

laikposmā no 23.10.2007. līdz 21.11.2007. 
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5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam publicēt paziņojumu par 

sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”,      

„5 min” un „Vesti Segodņa”, kā arī organizēt sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar darba 

uzdevumu. 

 

6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam divu nedēļu laikā nosūtīt šo 

lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            J.Birks 

 

 

Rīgā 2007.gada 12.oktobrī 
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