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RĪGAS DOME 
 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 

23.05.2018.   Nr.1230 

   (prot. Nr.28, 127.§) 

 

 

Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas 

dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” 

 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta ceturto daļu un 

24.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 78.punktu, saskaņā ar Rīgas domes 

20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 “Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī 

ņemot vērā konsultatīvās koleģiālās institūcijas “Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās 

koordinācijas padome “Rail Baltica” projekta sniegto papildu iespēju realizēšanai Rīgā” 

09.02.2018. sēdes lēmumu, Satiksmes ministrijas 16.02.2018. vēstuli Nr.09-02/494 

(saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 22.02.2018., reģistrēta ar                   

Nr.DA-18-1645-sd) un Satiksmes ministrijas 07.05.2018. vēstuli Nr.09-02/1252 (saņemta 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 07.05.2018., reģistrēta ar Nr.DA-18-3555-sd), 

Rīgas dome nolemj: 

 

Izdarīt Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa 

līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma  

2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes uzsākšanu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:  

“Lokālplānojuma ierosinātājs – Satiksmes ministrija un Rīgas pilsētas pašvaldība.” 

 

2.  Izteikt ar lēmuma 3.punktu apstiprināto darba uzdevumu jaunā redakcijā.  
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3. Papildināt lēmumu ar 6.punktu šādā redakcijā:  

“6. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta sagatavotā paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu ievietošanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  N.Ušakovs 

 

 

Renkvica 67012924 

 

 

  

 


