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Nr.1770
(prot. Nr.39, 87.§)

Par Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22.pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pantu,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 21. un 22.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 14.03.2017.
iekšējo noteikumu Nr.19 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes kārtību” 15.punktu, Rīgas dome nolemj:
1. Uzsākt Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādi.
2. Par Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam vadītāju apstiprināt Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamenta direktoru.
3. Apstiprināt darba uzdevumu.
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

Ruskuls 67012920

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2018. gada 23. novembrī. Elektroniskā dokumenta Nr.
RD002778AV3277
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DARBA UZDEVUMS
Rlgas atfi sfi bas p ro g ra m m as 202 l.-2027 .gadam izst rii d ei
(izstriides process un sabiedrlbas lldzdallbas pliins)

l. Sagatavo5anas posms
1.1. Atustrbas programmas izstrades vadlbas grupas un tematisko darba

grupu izveide
I .2. Atttstrbas programmas izstrades ievadseminars
2. Aurst-rbas programmas I .redakcijas izstrade
2.1. Eso56s situacijas raksturojuma izstrade
2.2. Ar attrst-rbas programmu saisUtu augstaka un lldzlga hmer,ra
dokumentu anahze
2.3.lndividualas tikSands ar Rrgas domes iest6dOm
2.4. Darbs tematiskajas darba grupEs
o Eso5as situacijas izvert€jums
o Rekomendacijas
o Tiek veidotas paplaSindtas darba grupas
2.5. PrioritS5u definEsana un rrcrbas un investTciju pldna izstrade
2.6. Sabiedrlbas lldzdallba
2.7. Attist-rbas programmas projekta izskatr5ana Vadrbas grupa
J. StratEgiskais ietekmes uz vidi novertEjums
3.1. Konsultacijas ar vides instit[cijam par strategiskd ietekmes uz vidi
novertej uma nepiecieSamrbu
3.2. Vides parskata sagatavo5ana
4. Publisk6 apspriesana
4.1. RIgas domes lemums par Attrst-rbas programmas projekta un vides
parskata nodosanu publiskajai apspriesanai un sa4emto priekslikumu
5.

izverteSana
Saska4oSana
5. I . Atusubas

programmas redakcij as pilnveido5anu atbilstosi publisk6s
apspriesanas laika sa4emtajiem komentariem un priekslikumiem
6. Apstiprindsana
6.1. Attistibas programmas gala redakcijas iesniegsana Rrgas dome
apstiprindSanai

Direktora p.i.

A.Kr[ze

