RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA
LĪDZ 2030. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
2019. gada 13. marts – 10. aprīlis

IEPAZĪSTIES UN UZZINI
RĪGAS DOMĒ, Rātslaukumā 1, 2. stāvā
www.rdpad.lv

http://geolatvija.lv

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030)
pilnveidotā redakcija
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- Graﬁskā daļa
- Funkcionālais zonējums
- Galvenās aizsargjoslas un ci� teritorijas izmantošanas aprobežojumi
- Paskaidrojuma raksts
- Ins�tūciju atzinumu par RTP2030 redakcijas izvērtējums
- RTP2030 publiskās apspriešanas laikā (no 09.01.2018. līdz 08.02.2018.)
saņemto priekšlikumu izvērtējums

RTP2030 pilnveidotā redakcija �ek nodota publiskajai apspriešanai,
pamatojo�es uz Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2039 „Par Rīgas teritorijas
plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
ins�tūciju atzinumu saņemšanai”.
RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas a�s�bas
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un
apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojo�es uz Rīgas domes
03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veik� 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā
darbības termiņš pēc aps�prināšanas būs līdz 2030. gadam.
RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas a�s�bas departaments, Amatu ielā 4,
Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, pad@riga.lv, www.rdpad.lv, sadarbībā ar
SIA „Grupa93” un zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Sutherland Bitāns”.
RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrādātājs:
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3 – 6, Rīgā,
LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

IESAISTIES
SANĀKSME

RAKSTISKU PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA

2019. gada 28. martā plkst. 17.00

Līdz 2019. gada 10. aprīlim

Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1

KONSULTĀCIJAS
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Rīgas domes Pilsētas a�s�bas departamenta Pilsētvides a�s�bas pārvaldē,
Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālrunis 67105816, kur speciālis� uzklausīs Jūsu viedokli
un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumentu risinājumus

- elektroniski portālā https://geolatvija.lv
- pa pastu (pasta zīmogs līdz 10.04.2019.), adresējot Rīgas domes
Pilsētas a�s�bas departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
- klā�enē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā,
Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

