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Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei
“Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 2019. gada 1. aprīlī saņemti SIA “CWD”
(reģ.Nr. 51503013461; turpmāk – Iesniedzēja) iesniegtie materiāli būvniecības ieceres pašapkalpošanās automazgātavas izbūvei (turpmāk – Būvniecības iecere) Gaismas ielā 1,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311) publiskajai
apspriešanai, kas reģistrēti Ķekavas novada pašvaldības lietvedības sistēmā ar reģ.Nr.16.1/19/1982.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumu Nr. 671 „Būvniecības
ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 671) 12. punktu Būvvalde
septiņu darbdienu laikā pēc Noteikumu Nr. 671 10. punktā minēto dokumentu un
Noteikumu Nr. 671 11. punktā minētās informācijas un materiālu saņemšanas izvērtē
būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem
lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu. Būvvalde minēto lēmumu publicē pašvaldības
mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā, pievienojot Noteikumu
Nr. 671 10. punktā minēto informāciju, kā arī Noteikumu Nr. 671 11.1. apakšpunktā minēto
grafisko materiālu.
Būvvalde, izvērtējot Jūsu iesniegtos materiālus, konstatē, ka tie atbilst Noteikumu Nr.671
prasībām.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Noteikumu Nr. 671 12. punktu, Būvvalde
nolemj:
1) uzsākt Būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
2) noteikt Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņu no 2019. gada
8. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam.
Papildus Būvvalde norāda, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 671 14. punktu būvniecības
ierosinātājam pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu, ir
pienākums uz publiskās apspriešanas laiku izvietot apbūvējamā zemesgabalā publiski
redzamā un pieejamā vietā būvtāfeli (no ūdensnecaurlaidīga un apkārtējās vides ietekmi
noturīga materiāla, ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m), kurā ietver informāciju par vietu un laiku, kad
var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu
par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida
piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību. Lai Būvvalde varētu konstatēt
Noteikumu Nr. 671 14. punkta izpildi, lūdzam iesniegt Būvvaldē foto fiksāciju ar
būvtāfeles novietni.
Atbilstoši APL 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā
paziņošanas brīdi adresātam.

Saskaņā ar APL 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79.
panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada domē (Gaismas iela 19, k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) viena mēneša laikā no administratīvā
akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu par administratīvā akta
apstrīdēšanu Ķekavas novada domē (Gaismas iela 19, k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123).
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko
pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Būvvaldes vadītājas p.i.
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