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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 23.

2019.gada 17.oktobris

LĒMUMS Nr. 16.
Par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Reģionālie projekti” (reģistrācijas
Nr. 40003404474) 2019.gada 2.jūlija iesniegumu Nr. 19-109-e (reģistrēts Ķekavas novada
pašvaldībā ar Nr. 1-6.1/19/3531, Nr. 1-6.1/19/3532, Nr. 1-6.1/19/3533 un Nr. 1-6.1/19/3534;
turpmāk - Iesniegums) un Iesnieguma 2019.gada 8.oktobra precizējumu/papildinājumu Nr.19-153e (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā ar Nr. 1-6.1/19/4934) par detālplānojuma projekta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8007 002 2312 Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas
novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, Ķekavas novada
dome konstatē:
1. Ar Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada 27.augusta lēmumu Nr. 17.1/19/2568 un 2019.gada 1.oktobra lēmumu Nr. 1-7.1/19/2797 administratīvā akta izdošanas
termiņš Iesniegumam pagarināts līdz 2019.gada 2.novembrim.
2. Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 11 “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā”, ar kuru
atļāva izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8007 002 2312
Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā 1,139 ha platībā saskaņā ar darba uzdevumu Nr. D2018-12.
3. Atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2018-12 detālplānojuma izstrādes mērķis ir šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma un biznesa parka izveide.
4. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam Nr. D-2018-12.
Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā darba uzdevumā
Nr. D-2018-12 minēto institūciju nosacījumi.
5. Detālplānojuma projekts atbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam
2009.-2021.gadam (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009.gada 25.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr. SN TPD-34/2009).
6. Ievērojot iepriekš minēto, detālplānojuma projekts ir nododams publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu;
- ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas 2019.gada
9.oktobra atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Klūdziņš, Medne,
Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8007 002 2312
Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – trīs nedēļas no publikācijas dienas Pašvaldības
informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
3. Uzdot Pašvaldības Administratīvās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt
paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu Pašvaldības informatīvajā biļetenā
„Ķekavas Novads”.
4. Uzdot Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei publicēt paziņojumu par detālplānojuma
publisko apspriešanu, ievietot šo lēmumu un detālplānojuma projektu digitālā veidā (*.pdf
formātā) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv.
5. Uzdot detālplānojuma izstrādātājam, saskaņojot ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, izvietot
Pašvaldības telpās (galvenajā administrācijas ēkā Ķekavā, kā arī Baložu pilsētas pārvaldē)
apmeklētāju izvērtēšanai detālplānojuma projektu, pārskatu par ieinteresēto personu
priekšlikumiem un ieteikumiem, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, un planšeti ar
detālplānojuma materiāliem, norādot ierosinājumu pieņemšanas vietu un laiku.
6. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu SIA “Reģionālie projekti” uz
elektroniskā pasta adresi: birojs@rp.lv.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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