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TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā:
- funkcionālais zonējums,
- publiskā infrastruktūra,
- teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
- citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

▪ PASKAIDROJUMA RAKSTS
▪ GRAFISKĀ DAĻA
▪ TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI



Vērtības
dzīves vides kvalitāte
dabas vērtības
kultūras mantojums

Stabilitāte
atbalsts uzņēmējdarbībai
ilglaicība un drošība
realizācijas iespējas

Pēctecība
atbalsts ieviešanai
pagaidu risinājumi
pārejas noteikumi
detalizācijas iespējas

RĪGAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA



IZSTRĀDES METODE



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

▪ paplašināti
▪ sākumposmā
▪ regulāri
▪ skaidrot un informēt
▪ viegli uztveramā formā
▪ iedzīvotājiem ērtā vietā
▪ iedzīvotājiem ērtā laikā
▪ atbildes uz dažādiem jautājumiem
▪ pārstāvis katrā apkaimē

geolatvija.lv
rdpad.lv
sociālie tīkli
preses relīzes
informācija publiskajā telpā
iedzīvotāju kontaktinformācija



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA



NOTIKUŠĀS RTP PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS

09.01.2018. līdz 08.02.2018.

Redakcijas publiskā apspriešana
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana

13.03.2019. līdz 10.04.2019

Pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

PRIEKŠLIKUMI: 769 iesniegumi, kas ietver ap 2000 priekšlikumus
ATZINUMI: 51 institūcija, 10 pauda atbalstu, bet citos iekļautas 
rekomendācijas redakcijas pilnveidošanai

PRIEKŠLIKUMI: 875 iesniegumi, kas ietver ap 1200 priekšlikumus
ATZINUMI: 43 institūcijas, 14 pauž atbalstu, 29 sniedz rekomendācijas



Rīgas domes 16.12.2020. lēmums Nr. 207 “Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidošanu”

▪ grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 «Vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi»

▪ publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas «RailBaltica» trases teritorijas lokālplānojums

▪ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

«pēc publiskās apspriešanas pieļaujams veikt tikai tādus precizējumus saistošajā daļā, kas neskar 
personu tiesiskās intereses»

▪ priekšlikumi un institūciju atzinumi

REDAKCIJAS PILNVEIDOŠANA



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA RTP PILNVEIDOŠANAS PROCESĀ

Vebinārs par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidošanu
01.02.2021.
2,2 tk skatījumi

Sarunu cikls



Priekšlikumu pārvērtēšana             atbildes iesniedzējiem

Konsultācijas

Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām:
▪ Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

▪ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

▪ Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

▪ Vides pārraudzības valsts birojs

▪ Rīgas pilsētas būvvalde

▪ Mājokļu un vides departaments

▪ Satiksmes departaments

▪ Īpašuma departaments

▪ Rīgas ūdens

▪ u.c.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 

precizēšana (SIA «Estonian, Latvian, Lithuanian Environment»)

RTP PILNVEIDOŠANĀ PAVEIKTAIS



▪ funkcionālais zonējums

▪ valsts un pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās teritorijas, paplašinot DA teritorijas

▪ teritorijas ar paaugstinātu apzaļumojuma īpatsvaru

▪ obligātās lokālplānojuma teritorijas

▪ prasības pilsētas ilgtermiņa transporta maģistrāļu koridoriem un ielu kategorijas pilsētas ilgtermiņa transporta shēmā

▪ ielu sarkanās līnijas

▪ prasības minimālo autonovietņu skaita noteikšanai jaunas būvniecības gadījumā

▪ prasības transporta infrastruktūras attīstībai

▪ alternatīvās enerģijas ieguve un bezizmešu transportlīdzekļu uzlādes vietas

▪ nosacījumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanai

▪ atļauto izmantošanu grozs

▪ atkāpes no noteiktajiem apbūves rādītājiem īpašos gadījumos

▪ riska objekti un teritorijas izmantošanas aprobežojumi

▪ kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti

▪ nosacījumi zemes vienību izmantošanai Dārzciemā

▪ ūdensmalu pieejamība Rīgas brīvostas teritorijā

▪ ilgtspējīga lietusūdens apsaimniekošana

▪ terminoloģija

▪ redakcionāli labojumi

REDAKCIJĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS



Vairāk informācijas https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA (3. septembris – 4. oktobris)

KONSULTĒJIES

pirmdienās un ceturtdienās

no plkst. 14.00 līdz 18.00 pēc 

iepriekšēja pieraksta

zvanot uz tālruņa nr. 67105818 vai 

rakstot sabiedriba@riga.lv

PIEDALIES

16. septembrī plkst. 18.00 sanāksme 
ikvienam interesentam klātienē Rīgas 
Tehniskās universitātes Aulā, Rīgā, Kaļķu 
ielā 1, 2. stāvā (ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos nosacījumus) un 
tiešsaistē

Sanāksme tiks translētas www.rdpad.lv, 
www.riga.lv un Facebook kontā

IEPAZĪSTIES

elektroniski:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19490

un
https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/

klātienē:
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju 
centra trīs vietās
▪ Daugavpils ielā 31
▪ Eduarda Smiļģa ielā 46
▪ Ieriķu ielā 43
darba dienās darba laikā

https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/
mailto:sabiedriba@riga.lv
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19490
https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/


Rīgas domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai

RTP īstenošanas uzsākšana

LAIKA GRAFIKS

augusts, 2021

RTP publiskā apspriešana un SIVN Vides pārskata sabiedriskā apspriešana septembris, 2021

Saņemto priekšlikumu un atzinumu izvērtēšana / atbilžu sniegšana oktobris, 2021

Ziņojuma iesniegšana par publiskās apspriešanas rezultātiem Rīgas domei novembris, 2021

Rīgas domes lēmums par RTP turpmāko virzību (apstiprināšana) decembris, 2021

aptuveni februāris, 2022



PALDIES

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja,

pārvaldes vadītāja vietniece
Māra Liepa-Zemeša

e-pasts: mara.liepa@riga.lv I tālrunis: 67012926 


