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STOPIŅU NOVADA BŪVVALDE
Reģistrācijas Nr. 90001893659, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
tālrunis: 67911328, e-pasts: buvvalde@stopini.lv

08.04.2019.
Pārskats
par būvniecības ieceres “Sociālās aprūpes māja un lapene”, Mazā Būmaņu
iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096 002 1452) publisko
apspriešanu
Pamatojoties uz Stopiņu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.11.2018. sēdē pieņemto
lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību (30.11.2018.
lēmums Nr. BIS-BV-5.2-2018-2144), publiskajai apspriešanai nodota būvniecības iecere
“Sociālās aprūpes māja un lapene”, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad.
Nr. 8096 002 1452). Publiskās apspriešanas termiņš no 20.12.2018. līdz 16.01.2019.
Būvniecības ierosinātājs:
Lukas Christian Kruppe (personas identifikācijas Nr. 80002920609), Zilupes iela 31-48,
Rīga, LV-1019, tālr. 20150977.
Projektētājs:
arhitekts Aivars Puriņš, sert.Nr. 1-00274, Vidus prospekts 16A-48, Ogre, LV-5001, tālr.
26363315, e-pasts: kukens@inbox.lv.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 10.01.2019. plkst. 17:00 Mazā Būmaņu ielā 10,
Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Publiskās apspriešanas laikā Stopiņu novada būvvaldē netika saņemti rakstiski priekšlikumi:
Būvniecības ieceres prezentācijas laikā 10.01.2019. plkst. 17:00 Mazā Būmaņu ielā 10,
Dreiliņos, Stopiņu novadā, izteikti sekojoši priekšlikumi, iebildumi:
Jautājumus par iespējamiem risinājumiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ierīkošanas
prasību īstenošanai. Iesaka jautājumu risināt sadarbībā ar SIA “Izoterm” ēkas ūdensapgādi.
Norāda, ka gaitenis uz telpām 6, 7, 8 ir neatbilstoša platuma.
Nolemts telpās 7 un 8 izvietot darbiniekus un pacientus, kas nav „guloši”. Uz telpu 6 jāierīko
jaunas durvis no ēdamtelpas.
Norāda, ka jāpaplašina durvis uz telpām 4 un 5, kā arī izejas durvis uz terasi atbilstoši ārdurvju
prasībām. Pie tām jāierīko pastāvīga rampa ratiņ krēsliem.
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Norāda, ka tualetes jāpielāgo - pacientu tualetē jādemontē norobežojošā sieniņa un apkures
telpā jāierīko tualete darbiniekiem.
Vēlas, lai ierīkot dzīvžogu pa kadastrālajām robežām.
Būvniecības iecere paredz par Sociālās aprūpes māju pārbūvēt 2018.gada 01.martā
ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju. Telpu pielāgošana cilvēkiem ar ierobežotām kustībām
jāparedz pārbūves būvprojektā saskaņā ar Būvniecības likumā noteiktu kārtību un ievērot
2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi",
2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”,
2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.331 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, 2000.gada 12.decembra Ministru kabineta
noteikumus Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” un citus speciālos
noteikumus.

Stopiņu novada būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa

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

