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Situācijas apraksts

Pašvaldība, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku 
apspriešanu, t.sk. sabiedriski nozīmīgām būvēm un Inčukalna novada Teritorijas plānojumā un 
Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumos konkretizētām būvēm „Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
apbūves”, „Jauktas apbūves” teritorijās un „Dabas resursu ieguves” zonās.

1. solis

Iesniedzamie dokumenti

Inčukalna novada Būvvaldei adresēts iesniegums arhitektūras un plānošanas uzdevuma izdošanai 
ar būvniecības ieceres aprakstu un plānotajiem tehniskajiem rādītājiem; nekustamā īpašuma 
Zemesgrāmatas apliecības un VZD reģistrēta zemesgabala robežu plāna apliecinātas kopijas; būves 
tehniskās inventarizācijas lietas kopijas (rekonstrukcija, renovācija esošai apbūvei); kredītdevēja 
rakstiska piekrišana būvniecības iecerei (atzīme zemesgrāmatā ierobežojot īpašuma apgrūtināšanu 
ar lietu tiesībām); zemes nomas līguma kopija (ja pasūtītājs - zemes nomnieks); zemes īpašnieka 
piekrišana ieceres realizācijai (ja būvtiesību pilnvarojums nav noteikts zemesgrāmatā reģistrētajā 
nomas līgumā)

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

10.08.1995. likuma "Būvniecības likums" 12.pants; 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 25.², 32. un 35.punkti; 22.05.2007. MK noteikumi Nr.331 "Paredzētās būves 
publiskās apspriešanas kārtība" 5.punkts;

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

 Inčukalna novada Būvvalde 

Izpildes gaita

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību un, ja ierosinātājs ir valsts pārvaldes 
institūcija, ierosinājums iesniegt priekšlikumus par atbildīgā sekretāra norīkošanu vai Vēstule par 
papildus informācijas iesniegšanu vai pamatots rakstisks atteikums

Izpildes termiņš

1 mēnesis, piegāde pa pastu

2. solis

Iesniedzamie dokumenti

Inčukalna novada domei adresēts iesniegums par plānotajiem publiskās apspriešanas termiņiem un 
ar to saistītā «paziņojuma par publisko apspriešanu» iespējamiem publicēšanas laikrakstā "Novada 
vēstis" termiņiem, un tam pakārtotā būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietas un 
laika iespējamos termiņus, iesniegumam pievienojot sekojošos dokumentācijas priekšlikumus: 
«paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai», «aptaujas lapu sabiedrības 
viedokļa paušanai»

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

22.05.2007. MK noteikumu Nr.331 "Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība" 20.punkts

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

Inčukalna novada būvinspektors

Izpildes gaita

Vēstule par saskaņotiem termiņiem publikācijai laikrakstā "Novada vēstis" un Inčukalna novada 
domes interneta mājas lapā, saskaņoto laiku un vietu, kur izstādīt apskates materiālus un rīkot 
prezentācijas pasākumu, kā arī par plānojamo pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks 
pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem vai nepieciešamo 

Vairāk informācijas šeit

mailto:bubuve@incukalns.lv
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/buvvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/strukturvienibas1/buvvalde1/


korekciju veikšanu publiskās apspriešanas materiālos

Izpildes termiņš 

1 mēnesis, piegāde pa pastu

3. solis

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedz attiecīgajā termiņā iesniegtās aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai un ekspertu vai 
citu institūciju pārstāvju atzinumus, kā arī protokolētos publiski izteiktos viedokļus

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

22.05.2007. MK noteikumu Nr.331 "Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība" 20.punkts

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

Inčukalna novada dome

Izpildes gaita

Lēmums par būvniecības ieceres pieņemšanu

Izpildes termiņš

Triju mēnešu laikā no dienas, kad sākta publiskā apspriešana

4. solis

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 35.punkts

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

Inčukalna novada Būvvalde

Izpildes gaita

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana

Izpildes termiņš

30 dienu laikā no lēmuma par būvniecības ieceres pieņemšanu, spēkā stāšanās datuma; saņemšana 
domē


