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18.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā,
Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un
Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu
Iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra ziņojumu par dzelzceļa
pārejām Ogres pilsētā, Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas
01.03.2016.sēdes protokola izrakstu un atbilstoši Ogres novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas
2013-2037.gadam izvirzītās prioritātes „Vidi saudzējoša infrastruktūra” 2.2.3.1. apakšpunkta
”Satiksmes infrastruktūra” nostādnēm, kas paredz, ka optimālas transporta shēmas
izveidošanai nepieciešamas stratēģiski nozīmīgas inženierbūves, t.sk. auto un gājēju tuneļi
dzelzceļa šķērsošanai, lai likvidētu dzelzceļa un Ogres upes radītos šķēršļus satiksmei,
sastrēgumus un gaisa piesārņojumu pilsētas centrā. Ņemot vērā augstākminēto un,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pantu, 23.panta ceturto daļu un
24.pantu pirmo un otro daļu, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.un 77.
punktiem,
balsojot: PAR – 15 balsis (I.Tamane, M.Siliņš, R.Javoišs, A.Ceplītis, L.Strelkova, V.Pūķe,
V.Gaile, Dz.Mozule, S.Kirhnere, J.Laizāns, E.Dzelzītis, E.Bartkevičs, M.Legzdiņš, D.Širovs,
E.Helmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ogres novadā, Ogres pilsētā, teritorijā, kas ietver Rīgas
ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, atbilstoši
lēmuma pielikumā Nr.2 norādītajai lokālplānojuma izstrādes teritorijai, lai grozītu
Ogres novada teritorijas plānojumu un pamatotu tuneļa izbūvi dzelzceļa līnijas
šķērsojumam Ogres pilsētā, Mālkalnes prospekta-Skolas ielas trasē.
2. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (pielikumā Nr.1 uz 2 lapām).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības centrālās
administrācijas ,,Ogres novada pašvaldība” Attīstības departamenta Nekustamo
īpašumu pārvaldes nodaļas teritorijas plānotāju Uldi Apini.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Artūram Mangulim.
(Sēdes vadītājas,
domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un
veselības lietu jautājumos I.Tamanes paraksts)
Lēmums stājas spēkā 18.03.2016.

