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RĪGAS DOME 

 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 

17.06.2014.         Nr.1266 

         (prot. Nr.31, 30.§) 

 

 

Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu  

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra  

Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 

(kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakcijas  

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

24.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., 79. un 82.punktu, ņemot vērā Rīgas 

domes 11.02.2014. lēmumu Nr.743 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas 

administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas ielā 65 (kadastra 

Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra 

Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556), 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Nodot Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 

(kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 

(kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556) lokālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai. 

 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas, skaitot no paziņojuma par 

publisko apspriešanu publicēšanas dienas, un publiskās apspriešanas laikā organizēt 

publiskās apspriešanas sanāksmi. 

 

3. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai četru nedēļu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas nodrošināt paziņojuma par publisko apspriešanu publicēšanu laikrakstā 

un ievietošanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, norādot, ka ar 

lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv. 

 

http://www.riga.lv/
http://www.rdpad.lv/
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4. Iesniegt 1.punktā minētā lokālplānojuma redakciju ar Rīgas domes 11.02.2014. 

lēmumu Nr.743 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 

(kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 

(kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556), lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām atzinumu 

saņemšanai. 

 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

 

 

 

Šveica 67105453 


