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2.2.§
Par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Multifunkcionāla
asfalta mini pumpu trase Inciemā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā”
Izskatot Siguldas novada pašvaldības, adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
LV 2150, 2022.gada 10.maijā iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju (Paskaidrojuma
raksts inženierbūvei, Būvprojekts) “Multifunkcionāla asfalta mini pumpu trase Inciemā,
Krimuldas pagastā, Siguldas novadā” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0369),
Būvvalde konstatē:
1. Būvniecības likuma 14.panta (3) daļa nosaka, ka “Izskatot būvniecības ieceres
iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par: būvatļaujas
izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;”
Būvniecības likuma 14.panta (5) daļa nosaka, ka “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”.
2. Saskaņā ar 29.07.2016. apstiprinātajiem Krimuldas novada saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016.gada grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” zemes vienība ar kadastra apz.
8068 005 0369, Inciemā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, atrodas dabas un
apstādījumu teritorijā (DA), kurai saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu
plānota lokālplānojuma izstrāde.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 386.p. dabas un apstādījumu teritorijai
noteikta galvenā izmantošana: dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā
zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma kvalitatīvas dabas un
kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
392.p. noteikta papildizmantošana: sporta ēku un būvju apbūve (12005): sporta un
atpūtas būves (sporta laukumi - t.sk.golfa laukumi, trases ar cieto vai mīksto segumu).
mežsaimnieciska teritorijas izmantošana un publiskā apbūve un teritorijas
izmantošana.
Jēdziens “Papildizmantošana” definēts Apbūves noteikumu 9.8.2.punktā.
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3. Kārtību, kādā veicama būvniecības ieceres publiskā apspriešana, nosaka 28.10.2015.
Ministru kabineta noteikumi Nr.671 „ Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu,
28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” 6. , 9. un 10. punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (R.Bete, I. Kalvelis, M. Steķe,
Z. Gatere, Z. Jēkabsone, I.Reitere), ”pret” nav, ”atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde
nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Multifunkcionālu asfalta mini
pumpu trasi Inciemā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā”
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku, ne mazāku par četrām kalendāra nedēļām no
dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskas
apspriešanas uzsākšanu.
3. Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas
apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus
dokumentus:
3.1. Paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.
Paziņojumā ietvert 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;
būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
informāciju par būvniecības ierosinātāju
informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas
numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
3.2. Aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas
informācijas sniegšanai:
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;
3.3. Būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;
3.4. Ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko
materiālu, kurā vizuāli parādīts būves izvietojums, kā arī norādīta informācija
par attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojumam.
3.5. Izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta Paziņojumā minētā
informācija.
4. Būvvalde septiņu darbdienu laikā pēc 3.punktā minēto dokumentu, informācijas un
materiālu saņemšanas izvērtēs būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu atbilstību
un pieņems lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
5. Publisko apspriešanu uzsākt divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Ja
minētajā termiņā publiska apspriešana netiks uzsākta, būvvalde pieņems lēmumu par
atteikumu izdarīt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.
Sēdes vadītāja

(personiskais paraksts)

R.Bete
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K.Briška

Šis dokuments ir apstiprināts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

