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RĪGAS DOME 
 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 
19.06.2020.        Nr. 509 
                 (prot. Nr. 19, 125. §) 

 
 

Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu  

 
 
Pamatojoties uz Rīgas domes atlaišanas likuma 3. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta otro daļu, 
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 3. un 73. punktu, Ministru kabineta 12.05.2020. 
noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 
Covid-19 izplatību” 3.1. apakšpunktu, Rīgas domes 14.03.2017. iekšējo noteikumu Nr. 19 
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību” 
31. punktu, ņemot vērā Rīgas domes 27.05.2014. lēmumu Nr. 1173 “Par Rīgas attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
apstiprināšanu”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskos 
ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un informatīvo 
ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem 
Eiropas Savienības fondos 2014.–2020. gadam”, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu 
administrācija nolemj: 

 
1. Apstiprināt aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības 

plānu un Investīciju plānu 2019.–2020. gadam.  
 
2. Piecu darba dienu laikā pēc aktualizētā Rīgas attīstības programmas              

2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanas 
ievietot plānošanas dokumentus un lēmumu par to apstiprināšanu Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā. 

 
3. Aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plānu un 

Investīciju plānu 2019.–2020. gadam un lēmumu par to apstiprināšanu ievietot 
tīmekļvietnēs https://pasvaldiba.riga.lv, www.rdpad.lv, www.sus.lv. 

 
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 
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5. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 06.03.2020. lēmumu Nr. 47 “Par 

aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju 
plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu”. 

 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs                                  E. Balševics 
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