
3.pielikums  

Rīgas domes 2005.gada 20.decembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.34 
(Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija  

saistošo noteikumu Nr.219 redakcijā) 

 

 

Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts 
 

1. Zunda kanālam piegulošās teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas 

domes 2005.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.87 „Par detālplānojuma 

teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts 

ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–

2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

grozījumi) apstiprināšanu”). 

2. Teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu 

detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2005.gada 13.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.15 „Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un 

projektēto ielu, detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas 

apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 „Par Rīgas attīstības plāna 

1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu”). 

3. Lucavsalas daļas (teritorijā starp Salu tiltu, Mazo Daugavu, Lucavsalas ielu un 

projektēto ielu) detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2005.gada 27.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Par teritorijas Lucavsalā starp Salu tiltu, Mazo 

Daugavu, Lucavsalas ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Lucavsalas un Zaķusalas 

detālplānojuma, kas apstiprināts ar Rīgas domes 26.11.1996. lēmumu Nr.4568 „Par 

Lucavsalas un Zaķusalas detālplānojuma apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas 

apstiprināšanu”). 

4. Teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu detālplānojums 

(apstiprināts ar Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 

„Par teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu detālplānojuma (Rīgas 

attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. 

lēmumu Nr.2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas 

pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu”). 

5. Bikstu ielai un Kaplavas ielai piegulošās teritorijas detālplānojums 

(apstiprināts ar Rīgas domes 2005.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 

„Par Bikstu ielai un Kaplavas ielai piegulošās teritorijas detālplānojuma (Rīgas attīstības 

plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 

„Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu”). 

6. Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr.01000780413) un Maskavas ielā 

bez numura (kadastra Nr.01000781004) detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 

2006.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 

(kadastra Nr.01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr.01000781004) 

izmantošanas un apbūves noteikumi”). 
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7. Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 

2007.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.106 „Andrejostai piegulošās 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

8. Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām 

piegulošo teritoriju detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.133 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās 

koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju izmantošanas un apbūves 

noteikumi”). 

9. Teritorijas Andrejsalā detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2009.gada 

31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.161 „Andrejsalas teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”). 

10.  Zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas 

domes 2009.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.173 „Zemesgabalu pie Mazās 

Juglas ielas (kadastra Nr.01001232002, Nr.01001232006, Nr.01001230130, 

Nr.01001230145, Nr.01001230144, Nr.01001232152 un Nr.01001232310) teritorijas 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

11. Detālplānojums zemesgabalam Ropažu ielā 8 (apstiprināts ar Rīgas domes 

2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.179 „Zemesgabala Ropažu ielā 8 

(kadastra Nr.01000860438) teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”).  

12. Detālplānojums zemesgabalam Kokneses prospektā 1A, Rīgā (apstiprināts ar 

Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.181 „Zemesgabala Rīgā, 

Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011), teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”).  

13. Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās 

teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.180 „Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam 

piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

14.  Detālplānojums zemesgabaliem Jāņogu ielā bez numura  un Maskavas ielā 

bez numura (apstiprināts ar Rīgas domes 2009.gada 29.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.12 „Zemesgabalu Jāņogu ielā bez numura (kadastra Nr.01001256668) 

un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr.01001256667) teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”).  

15.  Teritorijas Rumbulā detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2009.gada 

13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Teritorijas Rumbulā – zemesgabali ar 

kadastra Nr.01001250156, Nr.01001250257, Nr.01001250211, Nr.01001250093, 

Nr.01001252026, Nr.01001256843, Nr.01001256844 un Nr.01001250208 – 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”).  

16. Zemesgabala Krasta ielā 66 un tam piegulošās teritorijas detālplānojums 

(apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.55 

„Zemesgabala Krasta ielā 66 (kadastra Nr.01000480193) un tam piegulošās teritorijas 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

17. Torņakalna administratīvā centra teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar 

Rīgas domes 2010.gada 13.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.63 „Torņakalna 

administratīvā centra teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 
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18. Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas 

domes 2010.gada 13.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.64 „Latviešu strēlnieku 

laukuma teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

19. Teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu 

detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 11.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.70 „Teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

20. Zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kadastra Nr.01001040084) 

detālplānojums (apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.83 „Zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kadastra 

Nr.01001040084) teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

21. Zemesgabala Vecāķu prospektā (kadastra Nr.01001201317) detālplānojums 

(apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.87 

„Zemesgabala Vecāķu prospektā (kadastra Nr.01001201317) izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”. 

22. Detālplānojums zemesgabalam Rēznas ielā bez numura (kadastra 

Nr.01000482035) un tam piegulošajai teritorijai (apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 

9.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.98 „Zemesgabala Rēznas ielā bez numura 

(kadastra Nr.01000482035) un tam piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”). 

23. Detālplānojums teritorijai starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku 

(apstiprināts ar Rīgas domes 2010.gada 9.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.99 

„Teritorijas starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”). 

24. Detālplānojums teritorijai pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves 

krustojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 2011.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.121 „Teritorijas pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves krustojuma izmantošanas 

un apbūves saistošie noteikumi”). 

25. Detālplānojums teritorijai starp Pulkveža Brieža ielu, Sporta ielu, Skanstes 

ielu un Hanzas ielu (apstiprināts ar Rīgas domes 2011.gada 26.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.122 „Teritorijas Rīgā, starp Pulkveža Brieža ielu, Sporta ielu, Skanstes 

ielu un Hanzas ielu, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

26. Detālplānojums zemesgabaliem Kaivas ielā bez numura (kadastra 

Nr.01000922159 un Nr.01000922529) (apstiprināts ar Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr.133 „Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra 

Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”). 

27. Detālplānojums zemesgabalam Līduma ielā bez numura, Gaiļezera ielā bez 

numura, Hipokrāta ielā bez numura (kadastra Nr.01001222070) un tam piegulošajai 

ūdens teritorijai (apstiprināts ar Rīgas domes 2012.gada 12.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.178 „Zemesgabala Līduma ielā bez numura, Gaiļezera ielā bez 

numura, Hipokrāta ielā bez numura (kadastra Nr.01001222070)  un tam piegulošās 

ūdens teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 A.Aksenoks 


