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Par sarkano līniju detalizēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
 

 

Saistošie noteikumi ir īstenojami no 20.01.2015. Pamats: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 19.01.2015. vēstule Nr.18-1e/488 

 

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 1.punktu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka un detalizē sarkanās līnijas un detalizē teritorijas 

plānoto (atļauto) izmantošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk –

lokālplānojuma teritorija): 

1.1. Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas plānos – „Teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana”, „Apbūves stāvu skaita plāns”, „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu 

izmantošanas aprobežojumi” saskaņā ar šo saistošo noteikumu grafiskās daļas kartēm – 

„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (1.pielikums), „Apbūves stāvu skaita plāns” 

(2.pielikums), „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” 

(3.pielikums); 

1.2. Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās 

daļas plānos  – „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, 

„RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”, „RVC detalizētā 

teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu 

izmantošanas aprobežojumi”, „RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un 

objekti”, „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns” saskaņā 

ar šo saistošo noteikumu grafiskās daļas kartēm  – „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana” (4.pielikums), „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves 

veidošanas pamatnosacījumi” (5.pielikums), „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana” (6.pielikums), „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas 



 2 

aprobežojumi” (7.pielikums), „RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un 

objekti” (8.pielikums), „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības 

plāns” (9.pielikums).  

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošana un apbūve tiek veikta saskaņā ar Rīgas 

domes 2005.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par 

saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

4. Ja pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir izsniegts plānošanas un arhitektūras 

uzdevums, akceptēts būvprojekts vai izsniegta būvatļauja, tie ir derīgi arī pēc saistošo 

noteikumu stāšanās spēkā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   N.Ušakovs 

 

 

 

Rīgā 2014.gada 10.novembrī 


