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LĒMUMS 
 

Rīgā 

11.07.2018.                     Nr.1416 

                (prot. Nr.31, 78.§) 

 

 

Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības 

ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu 

atbilstoši institūciju atzinumiem un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un 88.2.apakšpunktu, ņemot vērā 

Rīgas domes 29.11.2016. lēmumu Nr.4558 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra 

apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) 

lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes uzsākšanu”, Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.59 “Par zemesgabalu 

Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra 

apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

14.03.2018. vēstuli Nr.1-18/2294 un 08.06.2018. vēstuli Nr.15-2/5253, Rīgas dome nolemj:  

 

1. Atcelt Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.643 “Par zemesgabalu Trijādības             

ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 

01000490009) lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu”.  

 

2. Pilnveidot zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un 

Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakciju atbilstoši 

institūciju atzinumiem. 

 

3. Pēc pilnveidotās redakcijas sagatavošanas nodot zemesgabalu Trijādības ielā 1 

(kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 

01000490009) lokālplānojuma pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai. 
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4. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas, skaitot no paziņojuma 

publicēšanas dienas, un publiskās apspriešanas laikā organizēt publiskās apspriešanas 

sanāksmi. 

 

5. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta sagatavotā paziņojuma par publisko apspriešanu ievietošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, norādot, ka ar lokālplānojuma redakcijas publiskās 

apspriešanas materiāliem var iepazīties portālā www.geolatvija.lv. 

 

6. Iesniegt zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un 

Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidoto redakciju 

ar Rīgas domes 29.11.2016. lēmumu Nr.4558 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra 

apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) 

lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes uzsākšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām 

atzinumu saņemšanai. 

 

7. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                              N.Ušakovs 

 

 

Kušķis 67037936 

 

 

http://www.riga.lv/
http://www.geolatvija.lv/

