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Veids Klasifikācija Adrese Kadastra Nr. Paziņojuma veids Atbildes veids Atbildes saturs Izpildes termiņš
Izpilde

Piezīmes

1
Dzīvojamā māja pēc ugunsgrēka Grausts "A" "Upmalas 96" 80440020059

Atzinums par būves 

pārbaudi
Paskaidrojums

Plānots demontēt pilnībā, sāk 

ar krtisko zonu.
15.05.2016 Ir

Degusi ēka, nojaukta līdz 

1.stāva līmenim

2

Iesākta būve ar materiālu krautni

Grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" Dārza iela 16 80440070510
Atzinums par būves 

pārbaudi
Nav saņemts

atbilde līdz 

20.05.2016

Nelikumīga būve ar 

būvmateriālu krautni

3

Veikals
vidi degradējoša 

teritorija
"B" "Kadaga 15" 80440050364

Atzinums par būves 

pārbaudi
Paskaidrojums

Teritorijas sakopšana, 

fasādes sakopšana
31.08.2016 Izpildīts

Ir apstiprināts fasādes 

renovācijas projekts 

26.08.2016

4

Būve (bijušais postenis)

Grausts,vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Aizstraumes" 80440060140
Atzinums par būves 

pārbaudi
Paskaidrojums

Ēkas sakopšana, 

norobežošana
31.05.2016 izpildīts būve demontēta

5

Nepabeigta būve
Vidi degradējoša 

teritorija
"B" "Veras" 80440060025

Atzinums par būves 

pārbaudi
Paskaidrojums

Būves, norobežošana, pret 

iekļuvi, BV atjaunošana
30.07.2016 Izpildīts

Ir nomainījušies īpašnieki, 

tiks pārreģistrēta 

būvatļauja.

6

Fermu kompleksa demontāža
Vidi degradējoša 

teritorija
"B" "Lielstapriņi" 8044007016

1.Atzinums par būves 

pārbaudi. 2.Rakstisks 

uzaicinājums ierasties 

būvvaldē paskaidrojuma 

sniegšanai

1.Pakāpeniski izvest 

būvgružus, sakortot 

ipašumtiesības ar īrniekiem, 

BV noslēgšana. 2.Nav 

saņemta atbilde. 

20.10.2016 Daļēji izpildīts

Notiek tiesvedība ar 

īrniekiem, būvgružu 

pakāpeniska izvešana.

2016.gada 2 pusgads

7

Nepabeigta būve
Vidi degradējoša 

teritorija
"B" Gaujas iela 20 80440070404

Atzinums par būves 

pārbaudi
Telefonsaruna

Nosegt fasādi ar dekoratīvo 

sietu.
15.08.2016 Izpildīts

Būve ir iekonservēta līdz 

tālākajām darbībām.

8

Nepabeigta būve

grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" Zīļu 10 80440080180 Nav saņemts Nav noteikts Procesā

Īpašnieks pazudis bez vēsts, 

notiek juridiska īpašnieku 

maiņa, būves dokumentu 

sakārtošana.

9

Bijusī pasta ēka
vidi degradējoša 

teritorija
"B" Pasta iela 1 80440070330 Telefonsaruna Paskaidrojums

Tiek izstrādāts projekts ēkas 

rekonstrukcijai.
08.09.2018 Procesā

Ir bijušas pārrunas par 

projekta izstrādes 

nosacījumiem

Grausti un vidi degradējošas būves

Situācija 2016.gada II pusgadā 

N
r.

p
.k

. Objekta veids



10

Neapdzīvota ēka
Vidi degradējoša 

teritorija
"B" Draudzības iela 23 80440070256

Rakstisks uzaicinājums 

ierasties būvvaldē 

paskaidrojuma sniegšanai

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā
Nepieciešams sakopt 

teritoriju.

11

Neapdzīvotu  ēku komplekss

Grausti, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Jaunuļi" 80440050055

Rakstisks pieprasījums 

sniegt  informāciju par 

situāciju objektā

Lēmums par 

jaunajiem 

īpašniekiem. Nav 

saņemta atbilde no 

jaunajiem 

īpašniekiem

20.10.2016 Procesā Būvēm ir jauni īpašnieki.

12

Neapdzīvotas ēkas

Grausti, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B"
"Lindas iela 2, 

Lindas iela 4"

80440050459, 

80440050460

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Lēmums par 

jaunajiem 

īpašniekiem

Notiek īpašnieku maiņas 

process
29.08.2016 Procesā

Pēc jaunā īpašnieka 

apstiprināšanas, tiks 

saskaņotas tālākās darbības

13

Rūpniecisko ēku komplekss

Grausti, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" Muižas iela 1c 80440040059

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Paskaidrojums
Tiek izstrādāts projekts ēkas 

rekonstrukcijai.
31.12.2016 Procesā

Ir bijušas pārrunas par 

projekta izstrādes 

nosacījumiem

14

Rūpniecisko ēku komplekss

Grausti, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" Muižas iela 2 80440040060

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Paskaidrojums
Apņemas sakārtot īpašumu 

atbilstoši likuma prasībā.
32.12.2016 Procesā Būvēm ir jauni īpašnieki.

15

Neapdzīvota ēka

Grausti, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" Muižas iela 10 80440040060

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Līguma kopija par 

demontāžas 

projekta izstrādi

Ir noslēgts līgums par 

demontāžas projekta izstrādi. 
26.12.2016 Procesā

Norit demontāžas 

dokumentācijas izstrāde

16

Rūpniecības ēka
Vidi degradējoša 

teritorija
"B" "Mundras" 80440140133

Rakstisks pieprasījums 

sniegt  informāciju par 

situāciju objektā

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā
Būvē var iekļūt 

nepiederošas personas. 

17
Nedzīvojama ēka 

Grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Vējputni" 80440050010

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Paskaidrojums
Plānots slabot šķūņa jumta 

konstrukciju.
31.12.2016 Procesā

Stipra vēja rezultātā, krītošs 

koks bojā'jis jumta 

konstrukciju

18
Dzīvojamā māja pēc ugunsgrēka

Grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Šauriņi" 80440050034

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Paskaidrojums

Lūgums pašvaldību palīdzēt 

nojaukt degušo ēku. Īpašums 

tiek pārdots.

31.12.2018 Bez virzības

Īpašniekam nav 

finansējuma ēkas 

demontāžai

19
Rūpniecības ēka

Vidi degradējoša 

teritorija
"B" "Ūbeles" 80440110046

Rakstisks pieprasījums 

sniegt  informāciju par 

situāciju objektā

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā
Nepieciešams atjaunot 

dokoratīvo pārklāju.

20
Neapdzīvota ēka 

Grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Iļķeni" 80440060035

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā

Nesakopta teritorija, būvē 

var iekļūt nepiederošas 

personas. 

21
Neapdzīvota ēka 

Grausts, vidi 

degradējoša 

teritorija

"A", "B" "Sproģi" 80440060035

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā

Nesakopta teritorija, būvē 

var iekļūt nepiederošas 

personas. 

22

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 

ēka 

Vidi degradējoša 

teritorija
"B" Ūbeļu iela 17 80440110191

Pieprasījums sniegt  

informāciju par situāciju 

objektā

Nav saņemts 20.10.2016 Procesā
Bojāts fasādes dekoratīvais 

noformējums. 



Piezīmes: Objektiem kuri nesniegs atbildi vai nepildīs būvvaldes uzdotos norādījumus, tiks gatavoti būvvaldes lēmumi par grausta statusa piešķiršanu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13. Noteikumu 13.punktā minētās būves klasificē, ievērojot šādas pazīmes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13.1. A grupa: Cilvēku drošību apdraudoša ēka (būve) ar vidi degradējošu ietekmi (grausts) – ēka (būve), kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu – ar būtiski bojātām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem 

vai detaļām, kuru telpiskās noturības zudumu rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsabrukšana vai radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai vai dzīvībai, kuras uzturēšanā 

netiek ievērotas pašvaldības saistošo noteikumu prasības nekustamo īpašumu uzturēšanai, tajā brīvi var iekļūt nepiederošas personas, ēkā vai īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkritumi, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

13.2. B grupa: Vidi degradējoša ēka (būve) – saimnieciskā darbībā vai dzīvošanai pilnībā vai daļēji neizmantota, pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), t.sk. nepabeigtās būvniecības objekts, kura tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības 

apdraudējumu, bet tam ir vidi degradējoša ietekme, kā arī ēka (būve), kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet ilgstoši netiek veikta tās pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, ka 

ēkas (būves) tehniskais stāvoklis pasliktināsies, kā arī tam ir būtiska vidi degradējoša ietekme. 14. Jebkura fiziska vai juridiska persona var sniegt ziņas par 14.punktā minēto būvj

Norādījumi izpildīti




