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RĪGAS DOME 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv 
 

LĒMUMS 

Rīgā 

08.07.2022. Nr. RD-22-1718-lē 

                                               (prot. Nr. 65, 1. §) 

 

 

Par grozījumiem Rīgas domes 23.02.2022. lēmumā Nr. 1284 “Par Rīgas attīstības 

programmas 2022.–2027. gadam un Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 3. un 73. punktu, Rīgas domes 15.12.2021. iekšējo noteikumu 

Nr. 11 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība” 

23. punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.07.2022. 

vēstuli Nr. 1-132/4793 par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektu 

pieteikumiem valsts aizdevuma saņemšanai un izvirzītajiem nosacījumiem, kā arī Rīgas 

domes 25.05.2022. lēmumu Nr. 1562 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju 

projekta “Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā” īstenošanu”, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt ar Rīgas domes 23.02.2022. lēmumu Nr. 1284 “Par Rīgas attīstības 

programmas 2022.–2027. gadam un Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprinātās 

Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plāna 2022.–2024. gadam 

projekta APS0400.03 rindā šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt ailē “Projekta realizācijas pakāpe” vārdu “Plānots” ar vārdu “Īstenošanā”;  

1.2. aizstāt ailē “Indikatīvā summa (euro)” skaitli “1 600 000.00” ar skaitli 

“2 405 823.00”; 

1.3. aizstāt ailē “PB (PB+AIZ) (euro)” skaitli “1 600 000.00” ar skaitli 

“2 405 823.00”; 

1.4. aizstāt ailē “Plānotais beigu datums” skaitļus “31.12.2022.” ar skaitļiem 

“31.12.2023.”;  

1.5. papildināt aili “AIZ (euro)” ar skaitļiem “1 992 433.43”. 

 

2. Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plāna                 

2022.–2024. gadam konsolidēto versiju un šo lēmumu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, tīmekļvietnē www.rdpad.lv 
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3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

 

Pielikumā: Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plāna          

2022.–2024. gadam grozījumi. 

 

 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis 

 

 


