
Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) redakcijas publiskās apspriešanas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama: 

- www.rdpad.lv, www.riga.lv, www.apkaimes.lv;   

- www.geolatvija.lv; 

- sociālajos tīkos (facebook, twitter); 

- Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā; 

- RD Apmeklētāju pieņemšanas centros; 

- Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās; 

- NVO un aktīvajiem apkaimju iedzīvotājiem e-pastā; 

- medijos; 

 

Materiāli par publisko apspriešanu  

(grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts, u.c.) pieejami: 

- www.geolatvija.lv; 

- Rīgas domē, Rātslaukumā 1; 

- RDPAD Pilsētvides attīstības pārvaldē 

 
 

RD LĒMUMS 

par RTP redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

PRIEKŠLIKUMUS var iesniegt: 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU APKOPOŠANA 

1 

Informācija par lēmumu tiek 

ievietota www.rdpad.lv 

piecu darba dienu laikā 

 

 
Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas 

(t.sk. tiek organizēta viena vai vairākas sanāksmes), 

sākot ar datumu, kas ir noteikts PAZIŅOJUMĀ par 

publisko apspriešanu 

Paziņojums par 

apspriešanu  tiek ievietots 

www.rdpad.lv piecas 

darba dienas pirms 

publiskās apspriešanas 

uzsākšanas 

 
 

 

Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas 

centrs, Amatu ielā 4, Rīgā,  

t.: 67105800, 67012889 

PAZIŅOJUMS par sanāksmi 

  

Publiskā apspriešana ir laika posms, kad iespējams 

iepazīties ar RTP redakciju, izteikt/iesniegt viedokli un 

priekšlikumus. 
 

 

Rakstiski 

- Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā un visos 

RD Apmeklētāju pieņemšanas centros;  

- pa pastu (adresējot RDPAD, Amatu ielā 4); 

-  www.geolatvija.lv 

 

 

 

Mutiski piedaloties sanāksmē 

 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
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Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti saņemtie 

viedokļi, priekšlikumi un institūciju atzinumi 

 

 Tiek noteikts SANĀKSMES datums, kurā izvērtē 

publiskās apspriešanas laikā sabiedrības pārstāvju 

iesniegtos viedokļus, priekšlikumus un institūciju 

atzinumus  

Sagatavots saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK 

noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

 

LĒMUMA PIEŅEMŠANA RĪGAS DOMĒ 
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SANĀKSME (viena vai vairākas) ir pasākums, kas 

norisinās publiskās apspriešanas laikā un kur sabiedrības 

pārstāvji var iepazīties ar RTP redakciju, klātienē to 

apspriest, uzdot jautājumus, izteikt viedokli un iesniegt 

priekšlikumus Sanāksme norisinās RD, Rātslaukumā 1 un 

to vada RDPAD pārstāvis 
 

 

Paziņojums tiek ievietots 

www.rdpad.lv divas 

nedēļas pirms sanāksmes 

 
 

 

RD – Rīgas dome 

 

Pēc sanāksmes tiek sagatavots PROTOKOLS, 

kurā sniegti komentāri par saņemtajiem 

priekšlikumiem un tiek atspoguļota atzīme par 

priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu    

  

Informācija par sanāksmi pieejama:  

- www.rdpad.lv;  

- www.apkaimes.lv;     

- www.geolatvija.lv;  

- sociālajos tīkos (facebook, twitter); 

- medijos 
 

Sanāksmi, kurā izvērtē publiskās apspriešanas 

laikā sabiedrības pārstāvju iesniegtos viedokļus, 

priekšlikumus un institūciju atzinumus organizē 

un tajā piedalās RDPAD pārstāvji u.c. ieinteresētie 

institūciju un sabiedrības pārstāvji  

 

PROTOKOLS, kurā sniegti komentāri par 

saņemtajiem priekšlikumiem un tiek 

atspoguļota atzīme par priekšlikumu ņemšanu 

vērā vai noraidīšanu     pieejams ikvienam 

interesentam www.geolatvija.lv  pēc RD 

lēmuma pieņemšanas 

RD pieņem vienu no šādiem  lēmumiem: 

- Par RTP apstiprināšanu; 

- Par RTP redakcijas pilnveidošanu; 

- Par RTP redakcijas noraidīšanu 

RD LĒMUMS   

Informācija par lēmumu tiek 

ievietota www.rdpad.lv 

piecu darba dienu laikā 

 

 

Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas 

centrs, Amatu ielā 4, Rīgā,  

t.: 67105800, 67012889 
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