
PRIEKŠLIKUMU LAPA

Lokālplānojums 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)

 

Norises laiks: no līdz30.06.2014 28.07.2014

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu 
Nr.1266 

Lokālplānojuma izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālrunis 67 
012 947.
Lokālplānojuma ierosinātājs: Rīgas dome, Rātslaukums 1, Rīgā, tālrunis 67026101.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas - no 30.jūnija līdz 28.jūlijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 7.jūlijā plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Lokālplānojuma materiāli līdz 28.jūlijam apskatāmi:
" Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
" Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1;
" internetā - www.rdpad.lv, sadaļā "Sabiedrības līdzdalība"un www.apkaimes.lv .

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā - pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā.

Rakstiski priekšlikumi līdz 28.jūlijam sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu 
apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros 
(adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un 
priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā "e-pakalpojumi, Sabiedrības 
līdzdalība".

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām 
personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI:
1. Priekšlikumi
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Līdzdalības Nr.: 2192



ZIŅAS PAR RESPONDENTU
Vārds, uzvārds:
Personas kods *:

Tālrunis:
Uzņēmuma nos., reģ. nr.:
Adrese:

   

 

 

   

     

Datums: Paraksts:    
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* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Informācijas sniedzējs piekrīt savu personas 
datu nodošanai datu apstrādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu parakstu.
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