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RĪGAS DOME 
 

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

LĒMUMS 
 

Rīgā 

28.04.2021.   Nr. 578 

   (prot. Nr. 19, 34. §) 

 

 

Par grozījumiem Rīgas domes 19.06.2020. lēmumā Nr. 509 “Par aktualizētā Rīgas 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna  

2019.–2020. gadam apstiprināšanu”  

 

 

Pamatojoties uz 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, 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”, Rīgas domes 06.08.2020. lēmumu Nr. 615 “Par Rīgas attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu”, 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 dome nolemj: 

 

1.Izdarīt ar Rīgas domes 19.06.2020. lēmumu Nr. 509 “Par aktualizētā Rīgas 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna  

2019.–2020. gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Rīgas attīstības programmas  

2014.–2020. gadam Investīciju plānā šādus grozījumus: 

1.1. papildināt tabulu ar 1.1 un 1.2 rindu (pielikums); 

1.2. izteikt tabulas 85. rindu jaunā redakcijā (pielikums); 

1.3. izteikt tabulas 89. rindu jaunā redakcijā (pielikums); 

1.4. izteikt tabulas 94. rindu jaunā redakcijā (pielikums); 

1.5. izteikt tabulas 113. rindu jaunā redakcijā (pielikums); 

1.6. papildināt tabulu ar 118.1 rindu (pielikums); 

1.7. izteikt tabulas 121. un 122. rindu jaunā redakcijā (pielikums); 

1.8. papildināt tabulu ar 198.1 rindu (pielikums); 

1.9. aizstāt tabulas ailes “Indikatīvā summa (euro)” kopsummu “1 091 416 541.09” 

ar kopsummu “1 153 865 564.40”; 
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1.10. aizstāt tabulas ailes “Finanšu instruments (euro) – Pašvaldības budžets” 

kopsummu “368 285 908.78” ar kopsummu “395 334 595.09”; 

1.11. aizstāt tabulas ailes “Finanšu instruments (euro) – ES fondu finansējums” 

kopsummu “285 584 718.62” ar kopsummu “292 672 714.62”. 

1.12. aizstāt tabulas ailes “Finanšu instruments – Cits” kopsummu “389 180 393.88” 

ar kopsummu “417 492 734.88”. 

 

2. Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna  

2019.–2020. gadam konsolidēto versiju un šo lēmumu ievietot tīmekļvietnēs: 

https://pasvaldiba.riga.lv, www.rdpad.lv, www.sus.lv. 

 

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs                                         M. Staķis 

 

 

Rubcova 67181074 
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