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"Jaunā konservatīvā partija" 
Rīgas domes deputātu frakcijas 

priekšsēdētājam J.Bordānam 
 

Informācijai:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas  

priekšsēdētājam M.Tolstojam 
Par jautājumu iekļaušanu Pilsētas attīstības 
komitejas sēdes darba kārtībā  

 
Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas (turpmāk – Komiteja) priekšsēdētāja 

rezolūcijai “Rīcībai” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – 
Departaments) ir saņēmis un izskatījis Jūsu lūgumu tuvākajā Komitejas sēdē iekļaut darba 
kārtības jautājumus: 

1. Par grozījumiem Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 
“Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2. Uzdot Departamentam Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 jaunajā 
projektā iekļaut apakšpunktu 14.9. šādā redakcijā:  
“14.9. visā Rīgas teritorijā atvērt kazino, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju 
pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles, kā arī sniegt azartspēļu 
pakalpojumus, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās”. 

Savas kompetences ietvaros Departaments norāda, ka atbilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 23.panta ceturtajai daļai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas 
izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus saskaņā ar Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” noteikto procedūru un prasībām teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei.  

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr.4936, 
tiek izstrādāts Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Atbilstoši Rīgas domes 
25.04.2018. lēmumam Nr.1100 šobrīd tiek veikta teritorijas plānojuma redakcijas 
pilnveidošana atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūsu saņemtais priekšlikums teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 2.2.apakšnodaļas “Visā teritorijā aizliegtā izmantošana” papildināšanai 
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ar jaunu tiesību normu, kas paredz aizliegumu “visā Rīgas teritorijā atvērt kazino, bingo 
zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles, kā 
arī sniegt azartspēļu pakalpojumus, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās” tiks 
vispusīgi izvērtēts teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanas ietvaros.   

Departamenta ieskatā, pirms vēstulē norādīto jautājumu iekļaušanas izskatīšanai 
Komitejas sēdē, nepieciešams sagatavot konkrētā ierosinājuma detalizētu izvērtējumu un 
izstrādāt priekšlikumu tiesiskā regulējuma redakcijai, kas turpmāk būtu iestrādājams 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā.   

 
 

Direktora p.i. 
p.i. 

A.Krūze 
I.Purmale 
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Persona Lēmums Datums Komentārs 
Pormale Solvita, Vadītāja palīdze, Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Pilsētvides attīstības pārvalde 

Vizēts 25.05.2018  

Purmale Ilze, Vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības 
jautājumos, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

Vizēts 25.05.2018  

Purmale Ilze, Direktora p.i. p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departaments 

Parakstīts 25.05.2018  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 
 


