AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

2018.gada 26.aprīlī

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.112 (protokols Nr.5)

9.§
Par būves – bērnu rotaļu ierīces nojaukšanu uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
Nr.3201 002 0222, Sprīdīša ielā 4, Aizkraukles pilsētā, Aizkraukles novadā
Aizkraukles novada pašvaldība 2018.gada 06.aprīlī saņēmusi Aizkraukles novada domes
Būvvaldes 06.04.2018. atzinumu Nr.07-18 par būves pārbaudi, Sprīdīša ielā 4, Aizkraukles pilsētā.
Atzinumā norādīts, ka esošā būve - bērnu rotaļu ierīces, kas sastāv no deviņām vienībām (trīsis,
piramīda, rotaļu komplekts, karuselis, kuģis, mašīna, balansieris, šūpoles, šūpoles) ir daļēji
sagruvušas un nonākušas tādā tehniskā stāvoklī, ka ir cilvēkiem bīstamas un bojā ainavu. Būves
stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.panta prasībām “būtiskās būvei izvirzāmās prasības”.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu devīto daļu un 2014.gada 19.augusta Ministru
kabineta noteikumu “Vispārējie būvnoteikumi” 158.panta 2.punktu pašvaldībai jāpieņem lēmums par
būves stāvokli.
Būve atrodas uz Aizkraukles novada pašvaldības zemes ar kadastra apzīmējumu Nr.3201 002
0222, Sprīdīša ielā 4, Aizkraukles pilsētā. Būve atrodas Aizkraukles novada pašvaldības
grāmatvedības bilancē ar atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle eiro).
Būvniecības likuma 21.panta (4) daļā noteikts, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās
elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9.panta otrajā daļā būvei
noteiktajām būtiskām prasībām.
Būvniecības likuma 21.panta (9) daļā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai
nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši
pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc.
Ņemot vērā, ka bērnu rotaļu ierīces ir Aizkraukles novada pašvaldības īpašums, ievērojot esošo
tehnisko situāciju, nav lietderīgi bērnu rotaļu ierīces atjaunot, tās ir demontējamas, saskaņā ar
Būvniecības likuma 21.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Anita BICKA, Ingūna
GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,
Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai, nojaukt sagruvušās bērnu rotaļu ierīces,
kas atrodas uz Aizkraukles novada pašvaldības piederošās zemes ar kadastra apzīmējumu
Nr.3201 002 0222, Sprīdīša ielā 4, Aizkraukles pilsētā.

2.

Izslēgt bērnu rotaļu ierīces, kas sastāv no deviņām vienībām (trīsis, piramīda, rotaļu komplekts,
karuselis, kuģis, mašīna, balansieris, šūpoles, šūpoles) no pašvaldības grāmatvedības bilances
ar atlikušo bilanci EUR 0,00 (nulle eiro).

3.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM organizēt būves nojaukšanu.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Eināram
ZĒBERGAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

E.Zēbergs

