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Rīgā
31.07.2017.
Uz 19.05.2017.

Nr. BV-17-6381-ap
iesniegumu
Gaļinai Podgaiskai
Ilūkstes ielā 105 k-1–87
Rīgā, LV-1082

Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai
Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes
uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu
Izskatot Gaļinas Podgaiskas 19.05.2017. iesniegumu (reģistrēts 19.05.2017. ar
Nr. BV-17-5700-sd Rīgas pilsētas būvvaldē; turpmāk – Būvvalde) ar lūgumu pieņemt
lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) un
pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 628) 98., 102. un 103. punktu, Rīgas domes 21.07.2008. nolikuma Nr. 117 „Rīgas
pilsētas būvvaldes nolikums” 7.2.12. un 7.2.13. apakšpunktu, vienlaikus konstatējot, ka
konkrētā detālplānojuma izstrāde uzsākta 30.04.2015. ar Būvvaldes lēmumu Nr. BV-152518-ap (turpmāk – Lēmums),
Būvvalde nolemj:
1. apstiprināt jaunu detālplānojuma Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums
0100 071 0498; turpmāk – Detālplānojums) darba uzdevumu saskaņā ar 1. pielikumu;
2. slēgt līgumu par Detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar
2. pielikumu.
Papildus Būvvalde norāda, ka vienlaikus ar Detālplānojuma izstrādi
būvprojektēšana atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem netiks
veikta.
Par Detālplānojuma izstrādes un finansēšanas līguma parakstīšanu,
Detālplānojuma izstrādātāja, kas atbilst Noteikumu Nr. 628 7. apakšnodaļā noteiktajām
prasībām, un personas, kas veiks Detālplānojuma grozījumu izstrādi Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, norādīšanu lūdzu līdz 18.08.2017. sazināties ar
Detālplānojuma izstrādes vadītāju pa tālruni 67012807 vai e-pastu liga.beila@riga.lv.
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Cita starpā Būvvalde konstatē, Lēmuma 3.punktā par Detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītāja
Līga Beila. Ņemot vērā, ka Līga Beila ir stājusies citā amatā, Būvvalde koriģē Lēmumu,
attiecīgi aizstājot Lēmuma 3.punktā vārdus „Detālplānojumu nodaļas vadītāju” ar
vārdiem „Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galveno teritorijas plānotāju”.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 70. panta pirmajai
daļai šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam.
Saskaņā ar APL 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu,
121. panta pirmo daļu, 122. pantu, 189. panta pirmo daļu un Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 30. panta pirmo daļu šo administratīvo aktu varat pārsūdzēt tiesā
viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot
pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā (Rīgas tiesu nams: Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007; Jelgavas tiesu nams: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3001; Valmieras
tiesu nams: Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV-4201; Rēzeknes tiesu nams:
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601; Liepājas tiesu nams: Lielā iela 4, Liepāja,
LV-3401), pēc pieteicēja adreses.

Pielikumi:
1. Detālplānojuma darba uzdevums (uz 8 lpp.).
2. Detālplānojuma līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projekts (uz
5 lpp.).
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