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LĒMUMS Nr.138
Par dabas takas uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām līguma noslēgšanu
Aizkraukles novada dome iepazinās ar sagatavoto līguma projektu par dabas takas (turpmāk
tekstā – dabas taka) izveidošanu uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām.
Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu fiziskajām un juridiskajām
personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā).
Aizkraukle novada Aizkraukles viduslaiku pilsdrupas ir uz īpašnieka zemes. Dabas taka no
ceļa uz pilsdrupām šķērsos īpašnieka Jura ŠĪRONA nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu un Nr.32440070027 gar Karikstes upes krastu. Lai nodrošinātu dabas takas posma
izmantošanu, nepieciešams ar īpašnieku noslēgt līgumu uz 25 gadiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par” (Jānis Sarmis
BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs
MAŠKOVS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs
ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Aivars MIEZĪTIS
balsojumā nepiedalās, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Noslēgt līgumu par dabas takas uz Aizkraukles viduslaiku pilsdrupām izveidi un uzturēšanu
ar nekustamā īpašuma īpašnieku Juri ŠĪRONU, personas kods 230447-11210, pa īpašnieka
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un Nr.32440070027 gar Karikstes upes krastu uz
25 gadiem (līguma projekts pielikumā).

2.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Aizkraukles pilsētas un pagasta
pārvaldniekam Aigaram ZĪMELIM līdz 2022.gada 29.aprīlim organizēt dabas takas
izveidošanu un turpmāko uzturēšanu tūrisma sezonas laikā saskaņā ar noslēgto līgumu.

3.

Par līguma izpildi
Uldis RIEKSTIŅŠ.
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Pielikumā: Līguma projekts uz 3 lp.
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