Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā
“Tirgus placis", Suntažu pag., Ogres nov.
Saskaņā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada
būvvaldes 2019.gada 31.maija lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-15 “Lēmums par publiskas apspriešanas
nepieciešamību tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Tirgus placis”, Suntažu pag., Ogres nov.”, tiek
uzsākta publiskās apspriešanas procedūra Suntažu tirgus laukuma, nekustamajā īpašumā “Tirgus placis",
Suntažu pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7488 003 0216, būvniecības iecerei.
Atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.16/2012 “Ogres novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr.16/2012) grafisko daļu minētā zemes vienība atrodas funkcionālajā zonā Blīva savrupmāju
apbūves teritorijā (DzS1). Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.16/2012 Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 220.1.A.3.apakšpunktu, paredzot Blīvā savrupmāju apbūves teritorijā vietējās nozīmes
tirdzniecības objektus, būvniecības iecerei jāorganizē publiskā apspriešana.
Būvniecības iecere
Izstrādāts būvprojekts tirgus laukuma teritorijas labiekārtojumam, kas ietver visas nepieciešamās daļas un
sadaļas objekta realizācijai, tajā skaitā ģenerālplāna, teritorijas labiekārtojuma un ceļu sadaļas. Arhitektūras
risinājumu sadaļā izstrādātās tirdzniecības paviljona mazēkas, tirdzniecības letes un informācijas stenda
izvietojums tirgus laukuma teritorijā. Tirdzniecības paviljoni un letes projektētas kā viegli transformējamas,
sezonāla rakstura konstrukcijas, kas tiek novietotas Suntažu tirgus laukumā uz bruģakmens seguma no
pavasara sākuma līdz rudens beigām, savukārt ziemas mēnešos tās tiek transportētas uzglabāšanai noliktavā.
Būvniecības ieceres dokumentācija pieejama no 2019.gada 10.jūnija līdz 8.jūlijam.
 Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada
pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
 Suntažu pagasta pārvaldes ēkas foajē, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov., Suntažu pagasta
pārvaldes darba laikā.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks
Būvniecības iecere tiks prezentēta 2019.gada 18.jūnijā plkst. 17:00 Suntažu pagasta pārvaldes ēkas Mazajā
zālē, 3. stāvā, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov.
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2019.gada 8.jūlijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai
iesniedzami:
 Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV –
5001;
 Suntažu pagasta pārvaldē, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060.
Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot
“Suntažu tirgus laukums”.
Būvniecības ierosinātājs
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Reģ. Nr.90000024455
tālr.: 65046174
Būvprojekta izstrādātājs
SIA “Evolution Road”
Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046
Reģ. Nr.40103902811
tālr.: 26562658

