
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo 

noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, 
darbība  

 
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 29. jūnijā ierosināja lietu „Par vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1-2/2224 „Par Rīgas 

domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 

8. pantam, likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai un Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27. panta trešajai daļai”. 

APSTRĪDĒTAIS AKTS 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) 2022. gada 

22. marta rīkojums Nr. 1-2/2224 „Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo 

noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 

darbības apturēšanu” (turpmāk – apstrīdētais akts). 

 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: „Latvija ir neatkarīga 
demokrātiska republika.” 
 

Eiropas vietējo pašvaldību hartas (turpmāk – Harta) 4. panta ceturtā daļa: “Vietējām 
varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Cita, centrālā vai reģionālā 
vara, nedrīkst tās apstrīdēt vai ierobežot, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā.” 
 

Hartas 8. pants regulē administratīvo pārraudzību pār vietējo varu darbību. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmā daļa noteic kārtību, kādā ministrs pieņem 
rīkojumu par domes izdoto saistošo noteikumu darbības apturēšanu. 
 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešā daļa noteic kārtību, kādā ministrs 
izvērtē personu iesniegtos iesniegumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
 

LIETAS FAKTI 

 

Lieta ierosināta pēc Rīgas domes pieteikuma. Ar apstrīdēto aktu ir apturēta Rīgas domes 

2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, 

darbība.  

 

Ministrs apstrīdētajā aktā norāda, ka šo saistošo noteikumu izstrādē ir konstatējamas 

vairākas nepilnības un tie neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normām. Savukārt 

Rīgas dome šādam ministra viedoklim nepiekrīt un lūdz izvērtēt apstrīdētā akta atbilstību 

Satversmes 1. pantam, Hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma „Par 

pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta 

trešajai daļai. 

TIESAS PROCESS 

 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi amatpersonu, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministru – līdz 2022. gada 29. augustam iesniegt 

Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko 

pamatojumu.  

  

• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 29. novembris. 

 

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 

 
• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2022/06/2022-25-05_lemums_par_ierosinasanu-1.pdf  

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv. 

Aicinām sekot līdzi informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas YouTube kanālā.  

 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu. 
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