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1.§
Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu (dzīvojamās mājas
vienkāršotai atjaunošanai par pirmskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā)
Ziņo: Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte M.Geidāne
Izskatot SIA „Sirdsapziņas skola”, Reģ.nr. 40203150986, juridiskā adrese „Rudzu Šukas”,
Siguldas pag., Siguldas nov., LV–2150, 2018.gada 11.oktobrī
elektroniski iesniegtos
dokumentus par dzīvojamās mājas vienkāršotu atjaunošanu par pirmskolas izglītības iestādi
Laimas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8015 003 1619
001), Siguldas novada Būvvalde konstatē:
1. Būvniecības ierosinātāja iesniegusi izskatīšanai Būvvaldē šādus dokumentus:
1.1.
paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.
1.2.
aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai.
1.3.
būvtāfeles maketu un būvvaldes telpās izvietojamas planšetes maketu;
1.4.
ievietošanai pašvaldības tīmekļa vietnē internetā – elektroniski sagatavotu grafisko
materiālu, kurā vizuāli parādīts atjaunotās būves izvietojums un ārējais veidols, kā
arī norādīta informācija par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
1.5.
izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta 1.4.punktā minētā
informācija.
2. Minētie dokumenti atbilst 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības
ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10., 11. punkta prasībām.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu, un 28.10.2015. Ministru kabineta
noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 12.punktu, atklāti
balsojot ar 4 balsīm „par” (R. Bete, M.Geidāne, A. Lauskis, Z. Gatere), „pret” nav, „atturas” nav,
Siguldas novada Būvvalde nolemj:
1. Uzsākt būvniecības ieceres – dzīvojamās mājas vienkāršotas atjaunošanas par
pirmskolas izglītības iestādi Laimas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā – publisko
apspriešanu.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 17.10.2018. līdz 14.11.2018.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada
pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV–2150).
Sēdes vadītāja

(personiskais paraksts)
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Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļas
Klientu apkalpošanas speciāliste L.Vilniņa
Siguldā, 2018.gada 16.oktobrī

M.Geidāne

