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

Rīgā
04.01.2019

Nr. BV-19-100-ap

Uz 04.01.2019

Nr. BV-19-379-sd
SIA "GRAF X"
Reģ. Nr. 40003158614
Brīvības iela 74-22A,
Rīga, LV-1011
info@grafx.lv

Par publiskās apspriešanas uzsākšanu
būvniecības iecerei “Dzīvojamās mājas ar
sabiedrisko
funkciju
(ārstniecības
rehabilitācijas centrs) jaunbūve K. Barona
ielā 99B”, kadastra apzīmējums 0100 027
2003
Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir saņēmusi Jūsu 04.01.2019.
iesniegumu (reģistrēts ar Nr. BV-19-379-sd) ar lūgumu izskatīt un saskaņot publiskās
apspriešanas materiālus būvniecības iecerei „ Dzīvojamās mājas ar sabiedrisko funkciju
(ārstniecības rehabilitācijas centrs) jaunbūve K. Barona ielā 99B”, turpmāk – Būvniecības
iecere.
Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 671) 12. punkts nosaka, ka būvvalde
septiņu darbdienu laikā pēc paziņojuma par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai
apspriešanai, aptaujas lapas, būvtāfeles maketa un planšetes (turpmāk – Materiāli)
saņemšanas izvērtē Materiālu atbilstību Noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par
publiskās apspriešanas uzsākšanu, publicējot minēto lēmumu un elektroniski sagatavotu
grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts būves iespējamais izvietojums, ārējais veidols un
apbūvējamā zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,
pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā.
Būvvalde konstatē, ka iesniegtie Materiāli atbilst Noteikumiem Nr. 671.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Būvvalde nolemj:
1) uzsākt Būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
2) noteikt Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņu no 09.01.2019. līdz
06.02.2019.
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
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2019. gada 04. janvārī. Elektroniskā
dokumenta Nr. RD002107AW0042

2

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.
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,
77. pantu un 79. panta pirmo daļu šo administratīvo aktu jūs varat 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.
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