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Lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu tirgus laukuma izbūvei nekustamajā
īpašumā "Tirgus placis”, Suntažu pag., Ogres nov.
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldības” Ogres novada
būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2019.gada 5.jūnijā saņēmusi Ogres novada pašvaldības, reģ.
Nr.90000024455, paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai ar
pievienotajiem dokumentiem par tirgus laukuma izbūvi nekustamajā īpašumā "Tirgus placis,
Suntažu pag., Ogres nov."
[1] Būvniecības ierosinātājs, pamatojoties uz Būvvaldes 2019.gada 31.maija lēmumu “Lēmums
par publiskas apspriešanas nepieciešamību tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā "Tirgus
placis”, Suntažu pag., Ogres nov.” Nr.BIS-BV-5.2-2019-15, Būvvaldē iesniedzis Ministru
kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” 10. un 11.punktā minētos dokumentus.
[2] Būvvalde izvērtējot iesniegtos dokumentus konstatē, ka iesniegtie materiāli atbilst Ministru
kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” prasībām.
Iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
14.punktu, Būvniecības likuma 4.panta 4.punktu, 14.panta trešās daļas 1.punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas kārtība”,
Būvvalde nolemj:
1. Uzsākt būvniecības ieceres, tirgus laukuma izbūve nekustamajā īpašumā "Tirgus
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placis”, Suntažu pag., Ogres nov., publisko apspriešanu.
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2019.gada 10.jūnija līdz 2019.gada 8.jūlijam.
Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā Ogres novada pašvaldības domē, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres
novadā, LV-5001.
E- pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Tālrunis: 65071160, fakss: 65071161.

Būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:
Būvvaldes arhitekts, Ilgvars Salmanis

06.06.2019

(amats, vārds, uzvārds, paraksts )

(datums)
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Piezīmes.
Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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