Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Veikala ēka”
Gaujas ielā 19, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136
Būvniecības ieceres projekts, “Veikala ēka” Gaujas ielā 19, Vangažos, Inčukalna
novadā, LV-2136, tika nodots publiskai apspriešanai 2016.gada 7.martā saskaņā ar
Inčukalna novada pašvaldības Būvvaldes 2016.gada 3.marta lēmumu Nr.2016/3 “Par
veikala ēkas būvniecības ieceres Vangažos, Gaujas ielā 19 publiskās apspriešanas
uzsākšanu”.
Publiskās apspriešana notika no 2016.gada 7.marta līdz 4.aprīlim.
Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres dokumentiem varēja iepazīties
Vangažu pilsētas pārvaldē, Vangažos, Meža ielā 1.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varēja iesniegt publiskās apspriešanas
laikā Vangažu pilsētas pārvaldē, Vangažos, Meža ielā 1, aizpildot aptaujas anketu.
Būvniecības ieceres prezentācija un publiskās apspriešanas sanāksme notika
2016.gada 21.martā pulksten 17:30 Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1,
Vangažos, Inčukalna novadā LV-2136.
Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:
- Inčukalna novada avīzē 2016.gada 4.marta izdevumā No3 (79) “Novada
Vēstis” 3.lappusē “Paziņojums par veikala ēkas būvniecības ieceres nodošanu
publiskai apspriešanai”;
- Inčukalna novada mājas lapā
http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/1958/.
- Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.
Pēc Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam funkcionālā
zonējuma zemes gabals, uz kura paredzēta būvniecības iecere, ir mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijā (DzM). Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās galvenie
izmantošanas veidi ir
1. 1-3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
2. rindu māja;
3. savrupmāja;
4. dvīņu māja;
5. atsevišķā zemes vienībā vai mazstāvu daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos
vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts, vai sabiedriskā
iestāde, vai atklāta sporta būve, vai viesu māja, ja to paredz lokālplānojums,
detālplānojums vai veikta publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu
iznākumu.
Pēc teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem būvniecības ēka atbilst zonējumam
kā mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ja tiek veidota atsevišķa, tam
paredzēta zemes vienība, kā tas ir noteikts iesniegtajā būvprojektā.
Sabiedriskā līdzdalība būvniecības ieceres publiskajā apspriešanas sanāksmē
vērtējama kā augsta, kopā piedalījās 24 interesenti. Tā kā visi klātesošie jau iepriekš
bija iepazinušies ar būvniecības ieceri, diskusija veicās raiti un dinamiski.
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 178 derīgas aptaujas anketas, no kurām
167 tika pausts atbalsts būvniecības iecerei, bet 9 anketās noraidīts. Būvniecības
ieceres būvprojekta apspriešanas laikā tika saņemti 13 priekšlikumi. Publiskās
apspriešanas procedūras iznākums vērtējams pozitīvi.

Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols

Publiskās apspriešanas aptaujas anketas kopsavilkums
1. Būvniecības ieceri
Atbalsta
167

Neatbalsta
9

2. Kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personu tiesības vai
likumiskās intereses?
- Personu tiesības neaizskar.
- Būvniecības iecere var būt ir nepieciešama, bet ne vietā pašā pilsētas centrā, jo
veikala darbība ar preču piegādēm un visu pārējo procesu traucēs Smilšu ielas
iedzīvotāju mieru un sadzīvi traucēs arī bērnu laukuma pastāvēšanas.
- Pārāk daudz veikalu uz m2. Tā jau pārdod vecās desas, nav tik daudz
iedzīvotāju lielam apgrozījumam.
- Neiebilstu pret būvniecību.
- Samazinātas cenas.
- Veikalu jau ir diezgan (2 Elvi veikali); 2 aptiekas. Aizbūvēs skaistu zaļu
laukumu, kur vasarā stāv ziedu podi, kas rotā pilsētu.
- Būvniecības iecere ierobežos iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un apkārtējo
namu iedzīvotāju bērniem zudīs brīvā laika pavadīšanas vieta.
- Kārtējais arhitektoniski nepilnvērtīgais “šķūnis”, kas izspiedīs vietējos
mazumtirgotājus. Nevajag katrā pilsētā censties šādus “šķūņus” būvēt.
Vangažu pašvaldībai jāatbalsta pilsētvidi izdaiļojošas būves, nevis
degradējošas.
- Būvniecība apdraudēs vietējo iedzīvotāju drošību, paaugstinoties transporta
satiksmei.
- Aizkar mana tiesības uz skaistu un sakārtotu pilsētvidi. Nevēlos, lai pastaigu
lauku vietā būtu kārtējais bezformīgais monstrs. Uzskatu, ka veikalu
attiecīgajā rajonā pietiek.
- Aizskar, jo bērnu atpūtas vieta zudīs.
- Samazina zaļo zonu pilsētā.
- Neiederas pilsētas centrā, ļoti aizskar manas intereses un visu Vangažu
iedzīvotāju interese, veikali jau pietiek.
3. Priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri,
netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses.
- Galvenais obligāti ievērot drošības tehniku.
- Drošības un sanitārijas tehnikas ievērošana.
- Padomāt par tuvāko namu iedzīvotāju automašīnu novietošanu un transporta
kustības sakārtošanu preces piegādei un iedzīvotāju auto novietošanai, ņemot
vērā ieradumus.
- Būvei izmantot citu vietu piemēram pie bijušās arodskolas sporta laukuma vai
Priežu ielas rajonā.
- Ātrāk uzcelt, būs labs veikals.
- Īstenot šo projektu.
- Organizēt būvniecības ieceri vietā, kur tas neapgrūtinās iedzīvotāju
pārvietošanos un kur vērojama intensīva sabiedrības kustība, piemēram, pie
šosejas.
- Nav iespējams šo projektu realizēt neaizskarot sabiedrības intereses.
- Veikalu varētu būvēt pie šosejas un piesaistīt vairāk pircēju.
- Priekšlikums veikala vietā veikt laukuma renovāciju, lai iekārtotu sabiedrisko

4.
-

atpūtas vietu.
Būvēt citā vietā.
Būtu lietderīgi būvēt veikalu (lielveikalu) šosejas pretējā pusē (kroga “Brālis”
pusē).
Var celt pie šosejas, tikai ne pilsētas centrā.
Komentāri.
Darba vietas, konkurence.
Blakus mājām.
Es tik priecāšos par jaunu veikalu – konkurence starp veikaliem – vinnē
pircējs – mēs iedzīvotāji. Lai veicas!
Lai veicas!
Jo vairāk veikalu, jo mums labāk.
Ļoti lūdzu apdomāt būvniecības vietu!
Agrāk, ka viņš bija, bija ļoti lēti un labi.
Agrāk, ka viņa bija, bija lēti un labi.
Priekš Vangažu iedzīvotājiem “Elvi” tirdzniecības centrs ir dārgs.
Vai nevarētu izvēlēties citu vietu?
Ļoti vajadzīga konkurence starp veikaliem. Elvi, ļoti dārgs veikals, it īpaši
dārzeņi un augļi.
Būs labs veikals.
Jaunie “Elvi” veikali konkrēti mani neapmierina.
Var arī būvēt Maxima XXX.
Var arī Maxima vai Supernetto veikalu.
Ļoti gribas veikalu ar kvalitatīviem produktiem un piemērotāku cenām, labo
attieksmi pret pircējiem.
Lētāki produkti.
Jo vairāk veikalu, jo vairāk paliek nerealizēto produkti, jo pircēju skaits
nemainīsies.
Būšu priecīga par jauna veikala būvniecību.
Teritorijas būtu jāīsteno sabiedrības vajadzībām – parks, bērnu laukums u.c.
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