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Par būvniecības ieceres "Jaunas tramvaju
infrastruktūras posma izbūve un esošas
tramvaju līnijas pārbūve" 1., 2., 3. kārtas
publisko apspriešanu
Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saņēma jūsu 21.01.2019. vēstuli
Nr. RTIA-IZEJ/2019/3 (reģistrēts 22.01.2019 ar Nr. BV-19-2278-sd; turpmāk – Vēstule
Nr. 1) ar lūgumu rīkot būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un
esošas tramvaju līnijas pārbūve” (turpmāk – Būvniecības iecere) 1. un 2. kārtas publisko
apspriešanu, ņemot vērā lielo sabiedrības interesi, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības
lēmumu pieņemšanu saistībā ar paredzēto tramvaja infrastruktūras attīstību.
Būvvalde ir saņēmusi Biedrības “Vides aizsardzības klubs” 04.01.2019. vēstuli
Nr. 2019_0001 (reģistrēta 07.01.2019. ar Nr. BV-19-539-sd; turpmāk – Vēstule Nr. 2) ar
lūgumu atcelt Būvvaldes izdotās būvatļaujas Būvniecības ieceres 1., 2. un 3. kārtai un rīkot
minēto būvniecības ieceru publisko apspriešanu.
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” īsteno Eiropas Savienības fonda projektu
Nr. 4.5.1.1./16/I/002 “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”, kura ietvaros ir paredzēts
veikt jauna tramvaja infrastruktūras posma, kas savienos esošos tramvaju maršrutus, izbūvi,
kā arī esošās tramvaja infrastruktūras posma pārbūvi, sadalot būvniecības ieceri piecās
kārtās.
Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktā noteikts, ka izskatot būvniecības
ieceres iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par būvatļaujas
izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
Būvvaldē 03.12.2018. tika izsniegta būvatļauja Nr. BV-18-1034-abv/T (turpmāk –
Būvatļauja Nr. 1) ar izvirzītiem nosacījumiem objektam „Jaunas tramvaju infrastruktūras
posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve 1. kārta posmā no Kr. Barona ielas –
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Pērnavas ielas krustojuma (ieskaitot) līdz Miera ielai pa Pērnavas un Senču ielām” (turpmāk
– 1. kārta).
1. kārtas tehniskais risinājums paredz izbūvēt jaunu tramvaju līniju posmā no
Kr. Barona ielas – Pērnavas ielas krustojuma līdz Miera ielai pa Pērnavas ielas un Senču
ielām, ielu sarkano līniju robežās. Tajā skaitā paredzēts izbūvēt jaunas tramvaju pieturvietas
Senču ielā starp īpašumiem Senču ielā 4 un Senču ielā 13. Kr. Barona ielā paredzēts izbūvēt
divas jaunas pieturvietas un pārbūvēt divas esošas pie Pērnavas ielas un Kr. Barona ielas
krustojuma. Pieturvietu konstrukcija tiek paredzēta „zemās grīdas” tramvaju vajadzībām.
04.12.2018. tika izsniegta būvatļauja Nr. BV-18-1037-abv/T (turpmāk – Būvatļauja
Nr. 2) ar nosacījumiem objektam „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas
tramvaju līnijas pārbūve. 2. kārta posmā no Miera ielas līdz Ganību dambim (ieskaitot
Ganību dambja – Pulkveža Brieža ielas – Pētersalas ielas krustojumu) pa Zirņu, Skanstes un
Sporta ielām” (turpmāk – 2. kārta).
2. kārtas tehniskais risinājums paredz izbūvēt jaunu tramvaju līniju posmā no Miera
ielas līdz Ganību dambim pa Zirņu, Skanstes un Sporta ielām, ielu sarkano līniju robežās.
Tajā skaitā paredzēts izbūvēt jaunas tramvaju pieturvietas Sporta ielā pie Ganību dambja,
Skanstes ielā pie Sporta ielas, pie Jāņa Daliņa ielas un pie Zirņu ielas, kā arī Zirņu ielā pie
Kr. Valdemāra ielas.
03.12.2018. tika izsniegta būvatļauja Nr. BV-18-1035-abv/T (turpmāk – Būvatļauja
Nr. 3) ar nosacījumiem objektam „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas
tramvaju līnijas pārbūve. 3. kārta posmā no Ganību dambja līdz Ausekļa ielas lokam
(neieskaitot) pa Pētersalas un Eksporta ielām” (turpmāk – 3. kārta).
3. kārtas tehniskais risinājums paredz pārbūvēt esošās tramvaju pieturvietas
Pētersalas ielā pie Ganību dambja, pārceļot uz Ganību dambi un apvienojot ar autobusu
pieturvietām, Pētersalas ielā pie Alūksnes ielas apvienojot pieturvietas „Katrīnas iela” un
„Eksporta iela”, kā arī Eksporta ielā pie Hanzas ielas krustojuma ar Eksporta ielu, ielu
sarkano līniju robežās. Pieturvietu konstrukcija tiek pielāgota „zemās grīdas” tramvaju
vajadzībām. Visā posma garumā paredzēts pārbūvēt arī sliežu ceļu, paredzot sliedes uz
dzelzbetona pamatu gropjplātnēm. Sliežu ceļa segums posmā no Ausekļa ielas loka līdz
Hanzas ielai paredzēts ar asfaltbetona segumu, bet posmā no Hanzas ielas līdz Ganību
dambim – ar kalto granīta bruģi. Transporta un gājēju kustībai tiek saglabāta esošā
satiksmes organizācija.
Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā noteikts, ja blakus dzīvojamai vai
publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi
(smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes
uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai
pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos
noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska
apspriešana. Publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir spēkā esošs
detālplānojums.
Būvvalde norāda, ka 2. kārtas skartā teritorija atrodas Skanstes apkaimes teritorijas
lokālplānojuma teritorijā, uz kuru attiecas Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi
Nr. 21 „Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums“ (turpmāk – Lokālplānojums). Saskaņā
ar Lokālplānojuma 653. punktu, kas nosaka, ka Lokālplānojuma īstenošanas 1. kārtā veic
šādus publiskās infrastruktūras būvniecības darbus: tramvaja līnijas izbūvi Sporta ielā,
Skanstes ielā un Zirņu ielā un šo ielu (ielu posmu) izbūvi vai pārbūvi. Vienlaikus
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Lokālplānojumā noradīts, ka tramvaja līnija, kura savienotu Eksporta ielu un Krišjāņa
Barona ielu, ir ieplānota Skanstes apkaimes minimālās attīstības programmas laikā.
Būvvalde uzsver, ka Būvniecības ieceres 1., 2., 3. kārtās paredzētie darbi ir
ieprojektēti ielu sarkanajās līnijās (līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī
inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā
veidā izmantojamās teritorijas un ko pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Aizsargjoslu likuma 1. panta 13. punkts). Ceļš ir
jebkura satiksmei izbūvēta vai paredzēta teritorija, ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgas
būves, ceļu inženierbūves, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (Rīgas domes
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.20. apakšpunkts; Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
2.19. apakšpunkts).
Būvniecības iecerē paredzētie risinājumi ir uzskatāmi par Rīgas administratīvās
teritorijas ielu pārbūvi, nepaplašinot transporta infrastruktūrai paredzēto sarkano līniju
koridoru, kā arī nemainot tā lietošanas veidu.
Ievērojot minēto, pirms Būvatļaujas Nr. 1, Būvatļaujas Nr. 2 un Būvatļaujas Nr. 3
izdošanas netika piemērota publiskās apspriešanas procedūra.
Neskatoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Būvvalde, ņemot vērā lielo
sabiedrības interesi par Būvniecības ieceri un to, ka pirms Būvatļaujas Nr. 1 un Būvatļaujas
Nr. 2 izdošanas netika piemērota publiskās apspriešanas procedūra, kā arī pamatojoties uz
Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktā Būvvaldei deleģētām tiesībām, Ministru
kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 671) 2. punktu, kā arī Vēstulē Nr. 1 un Vēstulē Nr. 2
izteikto lūgumu, lai samērotu sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nolemj:
veikt Būvniecības ieceres 1. un 2. kārtas publisko apspriešanu Noteikumu
Nr. 671 noteiktajā kārtībā. Publiskās apspriešanas laiks: četras nedēļas.
Atbilstoši Noteikumi Nr. 671 10. punktam būvniecības ierosinātājs, pamatojoties uz
Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavo un iesniedz
Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:
1) paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (turpmāk –
Paziņojums). Paziņojumā ietver šādas ziņas:
• būvniecības ieceres veidu, adresi;
• 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;
• būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
• atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
• informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās
personas kontakttālrunis);
• informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas
numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
2) aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas
informācijas sniegšanai:
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•

vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā
pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
• kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās
intereses;
• priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri,
netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
• cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
3) būvtāfeles maketu un planšeti, kurā norādīts:
•
būvniecības ieceres veids un nosaukums, adrese, zemes gabala(u) kadastra
numurs(i);
•
informācija par publiskas apspriešanas norisi (publiskas apspriešanas laiks,
vieta, kur var iepazīties ar materiāliem, un publiskas apspriešanas prezentācijas
pasākuma norises vieta un laiks);
•
ziņas par būvniecības ierosinātāju un būvprojekta izstrādātāju (fiziskās personas
vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs,
atbildīgo personu kontakttālruņi, būvniecības ierosinātāja un būvprojekta
izstrādātāja paraksti un datums, projektētāja sertifikāta Nr.);
•
situācijas plāns (atrašanās vieta pilsētas kartē);
•
esošās vietas fotofiksācijas (3 līdz 5 attēli) no raksturīgajiem skatu punktiem.
Uzņēmumi veikti dienas vidū, saulainā laikā, izmērā ne mazākā kā 15×18cm;
•
būvniecības ieceres vizualizācijas pilsētvides kontekstā (esošā situācija,
projektētā situācija) – fotomontāžas (3 līdz 5 attēli). Fotofiksāciju un
vizualizāciju attēliem jābūt numurētiem un anotētiem;
•
numurēta skatu punktu shēma esošās vietas fotofiksācijām un vizualizācijām,
kur fotografēšanas punkti norādīti ar atvērtu leņķa apzīmējumu vai bultiņu
fotografētā sižeta virzienā. Pie katra skatu punkta jānorāda fotoattēla numurs;
•
skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par apbūves priekšlikuma būtību,
kā arī atbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam un apbūves
noteikumiem;
•
apraksts par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai
cita veida piesārņojumu) uz attiecīgās administratīvās teritorijas vai reģiona vidi,
infrastruktūru un iedzīvotāju veselību un sadzīves apstākļiem, aprakstam
pievienojot kompetentu institūciju un sertificētu speciālistu atzinumus, ja tādi ir
sniegti (var pievienot kā atsevišķu sējumu);
•
cita informācija, kas uzskatāma par būtisku būvniecības ieceres atspoguļošanai.
Būvniecības ierosinātājs papildus minētajai informācijai Būvvaldē iesniedz:
• ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko
materiālu, kurā vizuāli parāda plānotas būves iespējamo izvietojumu un ārējo
veidolu;
• izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norāda Paziņojumā ietverto
informāciju.
Būvniecības ierosinātājam 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 ietverta Paziņojumā norādītā informācija.
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Sagatavotos materiālus Būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldes Vadītāja biroja
Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) Amatu ielā 4, Rīgā. Pēc materiālu
saņemšanas septiņu darbadienu laikā Būvvalde izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību
Noteikumu Nr. 671 prasībām un pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 671 6. punktu Būvniecības ieceres publisko
apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas
nepieciešamību pieņemšanas.
Būvniecības ierosinātājam visi publiskās apspriešanas materiāli, to saturs un
izvietošanas laiks jāsaskaņo ar publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru, kurš organizēs
nepieciešamās informācijas sniegšanu būvniecības ierosinātājam un iedzīvotājiem, apkopos
un sagatavos pārskatu par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde
var pieņemt lēmumu labot Būvatļauju Nr. 1 un Būvatļauju Nr. 2.
Publiskās apspriešanas pārraudzībai pašvaldība norīko atbildīgo sekretāru Būvvaldes
Vadītāja biroja galveno speciālisti Kristīni Bašķeri, elektroniskais pasts
kristine.baskere@riga.lv, tālr. 67012832.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 70. panta pirmajai daļai
šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Saskaņā ar APL 70. panta
pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu šo
administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena
mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu
Būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Vadītājs

I. Vircavs

Veļikanova 67181973
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RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgā
31.01.2019
Uz 22.01.2019

Nr. BV-19-1669-nd
Nr. RTIA-IZEJ/2019/3
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme”
reģ. Nr. 40003619950
Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067
Informācijai:
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam

Par būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju
infrastruktūras posma izbūve un esošas
tramvaju līnijas pārbūve” 1., 2., 3. kārtas
publisko apspriešanu
Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 30.01.2019. ir pieņemusi lēmumu
Nr. BV-19-1669-nd (turpmāk – Lēmums) par būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju
infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve” (turpmāk – Būvniecības
iecere) 1., 2., 3. kārtas publisko apspriešanu.
Būvvalde konstatē, ka Lēmumā ir radušās pārrakstīšanas kļūdas, t.i. Lēmuma
nolemjošā daļā ir kļūdaini noradītas Būvniecības ieceres kārtas un būvatļauju numerācija:
“Neskatoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Būvvalde, ņemot vērā lielo
sabiedrības interesi par Būvniecības ieceri un to, ka pirms Būvatļaujas Nr. 1 un
Būvatļaujas Nr. 2 izdošanas netika piemērota publiskās apspriešanas procedūra, kā arī
pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktā Būvvaldei
deleģētām tiesībām, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671 “Būvniecības
ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 671) 2. punktu, kā
arī Vēstulē Nr. 1 un Vēstulē Nr. 2 izteikto lūgumu, lai samērotu sabiedrības un
būvniecības ierosinātāja intereses, nolemj: veikt Būvniecības ieceres 1. un 2. kārtas
publisko apspriešanu Noteikumu Nr. 671 noteiktajā kārtībā. Publiskās apspriešanas
laiks: četras nedēļas”, lai gan saskaņā ar Lēmuma tekstu nepieciešams norādīt:
“Neskatoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Būvvalde, ņemot vērā lielo
sabiedrības interesi par Būvniecības ieceri un to, ka pirms Būvatļaujas Nr. 1,
Būvatļaujas Nr. 2 un Būvatļaujas Nr. 3 izdošanas netika piemērota publiskās
apspriešanas procedūra, kā arī pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās
daļas 1. punktā Būvvaldei deleģētām tiesībām, Ministru kabineta 28.10.2014.
noteikumu Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk –
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Noteikumi Nr. 671) 2. punktu, kā arī Vēstulē Nr. 1 un Vēstulē Nr. 2 izteikto lūgumu, lai
samērotu sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nolemj: veikt Būvniecības
ieceres 1. , 2. un 3. kārtas publisko apspriešanu Noteikumu Nr. 671 noteiktajā kārtībā.
Publiskās apspriešanas laiks: četras nedēļas.”. Vienlaikus Lēmuma teksta zonas trešās
lapas divpadsmitajā rindkopā teksta daļu: “Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā
publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde var pieņemt lēmumu labot Būvatļauju
Nr. 1 un Būvatļauju Nr. 2” nepieciešams aizvietot ar: “Nepieciešamības gadījumā, ņemot
vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde var pieņemt lēmumu labot
Būvatļauju Nr. 1, Būvatļauju Nr. 2, Būvatļauju Nr. 3”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 72. panta pirmo daļu,
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma
būtību.
Ievērojot iepriekš norādīto apstākli, Būvvalde atzīst, ka konkrētajā gadījumā ir
radusies neuzmanības kļūda, kas neietekmē Lēmumu pēc būtības, jo iepriekš no Lēmuma
teksta izriet nepieciešamība veikt publisko apspriešanu Būvniecības iecerei kopumā, proti,
1., 2., 3. kārtai, līdz ar to Lēmuma korekcijas ir nepieciešamas un pieļaujamas.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz APL 72. panta pirmo daļu, Būvvalde
nolemj koriģēt Lēmumu, izsakot:
1) nolemjošu daļu šādā redakcijā: „Neskatoties uz iepriekš minētajiem
apsvērumiem, Būvvalde, ņemot vērā lielo sabiedrības interesi par Būvniecības
ieceri un to, ka pirms Būvatļaujas Nr. 1, Būvatļaujas Nr. 2 un Būvatļaujas
Nr. 3 izdošanas netika piemērota publiskās apspriešanas procedūra, kā arī
pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktā Būvvaldei
deleģētām tiesībām, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671
“Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 671) 2. punktu, kā arī Vēstulē Nr. 1 un Vēstulē Nr. 2 izteikto lūgumu, lai
samērotu sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nolemj: veikt
Būvniecības ieceres 1. , 2. un 3. kārtas publisko apspriešanu Noteikumu Nr. 671
noteiktajā kārtībā. Publiskās apspriešanas laiks: četras nedēļas.”;
2) teksta zonas trešās lapas divpadsmito rindkopu šādā redakcijā: „Nepieciešamības
gadījumā, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde var
pieņemt lēmumu labot Būvatļauju Nr. 1, Būvatļauju Nr. 2, Būvatļauju Nr. 3”.
Būvvalde atvainojas par Lēmumā pieļautajām pārrakstīšanas kļūdām un norāda, ka šis
lēmums uzskatāms par neatņemamu Lēmuma daļu.
Atbilstoši APL 70. panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī
adresātam.
Saskaņā ar APL 72. pantu šis lēmums nav apstrīdams.
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