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IESNIEGUMS 

/Par Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma atcelšanu un būvdarbu dzīvojamā ēkā Alberta ielā 9 

nekavējošu pārtraukšanu/  

 

1. Faktiskie un juridiskie apstākļi  

[1.1] 2014.gada 3.martā Rīgas pilsētas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) izdeva Būvatļauju 

Nr. BV-14-133-abv/V (turpmāk – Būvatļauja), kuras adresāts bija dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvā sabiedrība “ALBERTA 9” (turpmāk – Dzīks Alberta 9), un kas izdota lifta izbūvei 

dzīvojamās mājas Alberta ielā 9, Rīgā, kāpņu telpā (turpmāk – Dzīvojamā māja). Savukārt ar 

2014.gada 26.februāra Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcijas) lēmumu Dzīks Alberta 9 

tika izsniegta Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu 

atļauja Nr. P 0000005 lifta šahtas izbūves darbu veikšanai Dzīvojamā mājā (turpmāk – Atļauja 

Nr. 1).   

[1.2] Pieteikums Būvatļaujas izsniegšanai un Atļaujas Nr. 1 saņemšanai bija saistīts ar Dzīks 

Alberta 9 2009.gada 23.novembra biedru sapulcē pieņemtu lēmumu par lifta ierīkošanu  

Dzīvojamā mājā, atbalstot izstrādāto lifta ierīkošanas tehnisko projektu. 2014. gada sākumā 

notika izmaiņas Dzīks Alberta 9 valdē (izmaiņas reģistrētas 2014. gada 9. aprīlī). 

[1.3] Jaunieceltā Dzīks Alberta 9 valde un personas, kas bija Dzīks Alberta 9 biedri kopš 

2014.gada, uzskatīja, ka lifta izbūve Dzīvojamā mājā, pamatojoties uz Dzīks kopsapulces 

2009.gada lēmumu, bez pienācīga šī jautājuma izvērtējuma, un ekspertīzes, gan saistībā ar 

Dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, gan saistībā ar Dzīvojamās mājas kā kultūras pieminekļa 

statusu, nav pieļaujama. Turklāt Dzīks Alberta 9 2009. gada lēmums bija pieņemts, neievērojot 

Dzīks Alberta 9 statūtus un atsevišķiem Dzīks Alberta 9 biedriem pārsniedzot savas pilnvaras – 
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faktiski jau sākotnējais Dzīks Alberta 9 2009.gada lēmums, saistībā ar kuru Dzīks Alberta 9 

2014.gadā tika izsniegta Būvatļauja, uzskatāms par pretlikumīgu. Vēl jo vairāk, Atļaujā Nr. 1 

tika norādīts, ka, pēc Inspekcijas ieskatiem, funkcionāli piemērotāks risinājums būtu lifta 

izbūve pagalma fasādē (t.i., no ārpuses), nevis Dzīvojamās mājas kāpņu telpā, kā tas bija 

paredzēts būvprojektā.   

[1.4] Tādēļ jaunieceltā Dzīks Alberta 9 valde uzskatīja, ka ir pamats nekavējoties apturēt un 

pārtraukt jebkādu tālāku rīcību saistībā ar lifta izbūvi vai tās sagatavošanu uz izsniegtās 

Būvatļaujas un Atļaujas Nr.1 pamata. Līdz ar to Dzīks Alberta 9 biedru 2014.gada 24.martā 

Ārkārtas kopsapulcē tika pieņemts vienbalsīgs biedru kopsapulces lēmums atteikties no lifta 

būvniecības ieceres Dzīvojamā mājā un apturēt lifta būvniecības procesu (sk. pielikumā).   

[1.5] Tātad kopš 2014. gada 24. marta Dzīks Alberta 9 ir pilnībā pārtraukusi jebkādas 

darbības, kas būtu saistītas ar minētā lifta izbūves projekta (būvinženieres Jevgenijas 

Pakalniņas projekts – turpmāk Tehniskais projekts) un lifta būvniecības virzību un/vai 

turpināšanu Dzīvojamā mājā. Dzīks Alberta 9 nekad kopš 2014.gada 24.marta nav pieņēmusi 

nekādus lēmumus saistībā ar lifta izbūves turpināšanu, ne arī kādai personai devusi atļauju vai 

pilnvarojumu izmantot konkrēto lifta izbūves Tehnisko projektu un rīkoties Dzīks Alberta 9 

vārdā attiecībās ar iestādēm un citām trešajām personām saistībā ar minēto Tehnisko projektu 

un lifta būvniecību. Dzīks Alberta 9 attiecīgo Tehnisko projektu uzskata par novecojušu un 

nepiemērotu konkrētajai Dzīvojamai mājai gan tādēļ, ka lifta būvniecība var radīt un ir jau 

radījusi Dzīvojamās mājas bojājumus un apdraudēt Dzīvojamās mājas iedzīvotāju drošību, gan 

apdraudēt Dzīvojamās mājas, kas kopš 2016.gada 6.jūlija ir atzīta par Valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekli, statusu. Tādēļ Dzīks Alberta 9 uzskata, ka šis projekts nav realizējams 

un nedrīkst tikt realizēts.  

[1.6] 2014. gada 8. augustā un 2015. gada 20. novembrī Būvvalde ir pieņēmusi lēmumus par 

Būvatļaujas pārreģistrāciju (turpmāk – Pārreģistrācija Nr.1 un Pārreģistrācija Nr.2), kas 

Būvatļaujai pievienoti attiecīgi kā pielikums Nr.1 un Nr.2. Šajos Būvatļaujas pārreģistrācijas 

lēmumos Būvvalde kā būvdarbu pasūtītāju norādījusi visus Dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekus, taču joprojām gan Būvatļaujas Pārreģistrācijā Nr.1, gan Būvatļaujas Parreģistrācijā 

Nr. 2 Būvvalde atsaukusies uz to pašu J.Pakalniņas Tehnisko projektu, par kura realizēšanas 

pārtraukšanu Dzīks Alberta 9 pieņēma 2014.gada 24.marta lēmumu.  

Tādējādi nav saprotams, uz kāda pamata Būvvalde pieņēma minētos lēmumus, neizvērtējot, vai 

personas, kuras norādītas kā būvdarbu pasūtītāji, starp kuriem ir arī Dzīks Alberta 9 biedri, 

kuri ar 2014.gada 24.marta lēmumu nobalsoja par lifta būvniecības pārtraukšanu, patiešām ir 

piekritušas lifta izbūves Tehniskajam projektam un būvdarbu veikšanai un pilnvarojušas kādu 

personu vērsties Būvvaldē ar iesniegumiem par Būvatļaujas pārreģistrāciju. 

[1.7] Minēto lēmumu tiesiskumu un pamatotību liek apšaubīt arī fakts, ka 2016.gada 13.janvārī 

(tātad jau pēc abiem Būvvaldes lēmumiem par Pārreģistrāciju 1. un Pārreģistrāciju Nr.2) 

Inspekcija izsniedza Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas 

darbu atļauju Nr. P 00047 lifta šahtas izbūves darbu veikšanai Dzīvojamā mājā (turpmāk –

Atļauja Nr.2), pamatojoties uz to pašu J.Pakalniņas Tehnisko projektu. Atļaujā Nr. 2 kā persona, 

kam ir izsniegta atļauja un kā atbildīgā persona par darbu uzraudzību, tika norādīta Dzīks 

Alberta 9. Iesniegumu par Inspekcijas Atļaujas Nr.2 saņemšanu Dzīks Alberta 9 vārdā bija 

iesniedzis kāds Andris Jaunbērziņš, uzdodoties par Dzīks Alberta 9 pilnvaroto personu bez 

atbilstoša pilnvarojuma. 
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[1.8] Ņemot vērā, ka Dzīks Alberta 9  jau 2014. gada 24.martā pieņēma lēmumu par jebkādu 

lifta būvdarbu pārtraukšanu un attiecīgi nebija pilnvarojusi A.Jaunbērziņu rīkoties Dzīks 

Alberta 9 vārdā saistībā ar minēto jautājumu, Dzīks Alberta 9 2016.gada 15.martā iesniedza 

Inspekcijai iesniegumu, lūdzot atcelt Atļauju Nr.2 kā prettiesisku, jo Atļauja Nr.2 izdota uz 

personas, kura nekad no Dzīks Alberta 9 puses nav tikusi pilnvarota iesniegt minēto 

iesniegumu, pamata.  

[1.9] Pamatojoties uz Dzīks Alberta 9 iesniegumu, ar Inspekcijas 2016.gada 31.marta lēmumu 

Nr.01-03/947 Atļauja Nr.2 tika atcelta. Tātad arī Inspekcija jau 2016.gada 31.martā ir 

konstatējusi, ka Dzīks Alberta 9 nav pilnvarojis citas personas rīkoties tās vārdā saistībā ar 

lifta izbūvi Dzīvojamā mājā, pamatojoties uz J.Pakalniņas Tehnisko projektu un ir konstatējusi 

izdotā lēmuma prettiesiskumu, jo lēmuma pieņemšana panākta, nepatiesi uzdodoties par Dzīks 

Alberta 9 pilnvaroto personu. 

[1.10] Neskatoties uz minēto, 2019.gada 2.janvārī Pārvalde izsniedza Kultūras pieminekļa 

remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju Nr. P-02129/2018 lifta 

šahtas izbūves darbu veikšanai Dzīvojamā mājā (turpmāk – Pārvaldes Atļauja). Šajā atļaujā kā 

tās adresāts norādīts viens no Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kā arī bēniņu īpašnieks - 

Alessandro Magnaboscos, savukārt kā realizējamais projekts joprojām norādīts J.Pakalniņas 

Tehniskais projekts, lēmumu par kura īstenošanas pārtraukšanu Dzīks Alberta 9 pieņēma jau 

2014.gada 24.martā. Līdz ar to tāpat kā gadījumā ar A.Jaunbērziņu, arī gadījumā ar 

A.Magnabosco Dzīks Alberta 9 nekad nav pilnvarojusi šo personu rīkoties Dzīks Alberta 9 

vārdā saistībā ar Dzīks Alberta 9 ar 2014.gada 24.marta lēmumu atceltu Tehnisko projektu un 

lifta būvniecību.  

[1.10] Dzīks Alberta 9 vērsa Pārvaldes uzmanību uz minētajiem apstākļiem, 2020.gada 

21.februārī vēršoties ar iesniegumu par Pārvaldes Atļaujas atcelšanu. Tomēr Pārvaldes 

2020.gada 26.marta atbildē attiecībā uz Dzīks Alberta 9 apsvērumiem norādīts, ka J.Pakalniņa 

2017.gada augustā ar nodošanas-pieņemšanas aktu, bez Dzīks Alberta 9 pilnvarojuma, esot 

nodevusi A.Magnabosco attiecīgo Tehnisko projektu, kura autors ir J.Pakalniņa. Sīkāk 

neiedziļinoties minētā Tehniskā projekta nodošanas procesa tiesiskumā, Dzīks Alberta 9 vērš 

uzmanību, ka pat tad, ja projekts ir nodots A.Magnabosco rīcībā, tas nekādā veidā nepadara par 

likumīgu iespēju A.Magnabosco rīkoties ar minēto Tehnisko Projektu Dzīks Alberta 9 vārdā, jo 

Dzīks Alberta 9 A.Magnabosco tam nekad nav pilnvarojis.   

Dzīks Alberta 9 arī nekad nav pilnvarojis Jevgeniju Pakalniņu vērsties Inspekcijā, lai saņemtu 

atļauju lifta šahtas izbūvei. Taču no J.Pakalniņas 2017.gada 2.novembra iesnieguma  izriet, ka 

viņa Inspekcijā vērsusies kā atbildīgo norādot tieši Dzīks Alberta 9 un Inspekcija attiecīgi 

lēmumu pieņēmusi neesot Dzīks Alberta 9 pilnvarojumam. Dzīks Alberta 9 par šo faktu 

uzzināja tikai 2020. gada 23. aprīlī, kad pēc pieprasījuma saņēma šo informāciju no Pārvaldes.  

[1.11] Kā liecina Dzīks Alberta 9 rīcībā esošie dokumenti, 2019.gada 3.aprīlī minētais 

A.Magnabosco ir vērsies Būvvaldē ar iesniegumu par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar 

būvniecības procesa dalībnieka maiņu, lūdzot pārreģistrēt Būvatļauju uz sava vārda. No 

iesnieguma satura ir redzams, ka A.Magnabosco prettiesiski ir uzdevies par Dzīks Alberta 9 

pilnvaroto personu, tādā veidā mēģinot prettiesiski legalizēt Dzīks Alberta 9 pasūtītā Tehniskā 

projekta realizāciju Dzīvojamā mājā.  
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Uz šī iesnieguma pamata, neizvērtējot A.Magnabosco pilnvaras rīkoties Dzīks Alberta 9 vārdā 

(to neesamību), Būvvalde 2019. gada jūlijā ir nepamatoti pieņēmusi lēmumu par Būvatļaujas 

pārreģistrāciju (turpmāk – Pārreģistrācija Nr.3) (pievienota Būvatļaujai kā pielikums Nr.3).  

Pārreģistrācijā Nr. 3 kā būvdarbu pasūtītājs norādīts A.Magnabosco, bet kā realizējamais 

projekts joprojām norādīts J.Pakalniņas Tehniskais projekts, kura realizācija Dzīvojamā mājā 

pārtraukta jau ar Dzīks Alberta 9  2014. gada 24. marta kopsapulces lēmumu.  

[1.12] Līdz ar to nav saprotama arī Pārvaldes 2020. gada 26. marta atbildē ietvertā norāde, ka 

Pārvalde esot saņēmusi no projekta virzītāja Dzīvojamās mājas iedzīvotāju pilnvarojumu savām 

darbībām un Būvvaldes apstiprinājumu par A.Magnabosco darbību likumību. Neatkarīgi no tā, 

kura īpašumā atrodas Tehniskais projekts, šī projekta realizācija Dzīvojamā mājā un attiecīgi 

Dzīks Alberta 9 pārstāvēšana Būvvaldē, Pārvaldē un jebkurās citās iestādēs ir iespējama vienīgi 

tad, ja Dzīks Alberta 9 būtu pilnvarojis A.Magnabosco rīkoties Dzīks Alberta 9 vārdā saistībā ar 

konkrēto Tehnisko projektu un būtu paudis savu gribu realizēt konkrēto projektu konkrētajā 

Dzīvojamā mājā. Dzīks Alberta 9 arī norāda, ka A.Magnabosco 2018.gada janvārī-februārī 

organizēja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku aptauju, kurā atbilstoši A.Magnabosco 

apkoptajiem balsošanas rezultātiem dzīvokļu īpašnieku kopība bija pieņēmusi lēmumu veikt 

jaunu lifta projektēšanu un izbūvi Dzīvojamā mājā, kas nekādā veidā nav saistīta ar Dzīks 

Alberta 9 kādreiz pasūtīto J.Pakalniņas Tehnisko projektu. Tādējādi A.Magnabosco uzdošanās 

par Dzīks Alberta 9 (vai Dzīvojamās mājas iedzīvotāju) pārstāvi minētā J.Pakalniņas Tehniskā 

projekta realizācijai ir prettiesiska. 

[1.13] Kā norādīts iepriekš, jau kopš 2014.gada 24.marta Dzīks Alberta 9 nav ne vēlējies, ne, 

loģiski, arī pilnvarojis kādu personu rīkoties tās vārdā saistībā ar Tehnisko projektu un lifta 

izbūvi. Tātad tiesiski nav pieļaujama situācija, ka persona, uzdodoties par pilnvaroto personu 

Dzīks Alberta 9 vārdā un izmantojot Dzīks Alberta 9 kādreiz pasūtītu Tehnisko projektu, no 

kura realizācijas Dzīks Alberta 9 atteicās, mēģina prettiesiski panākt lifta izbūvi Dzīvojamā mājā 

uz tāda projekta pamata, kura realizācija jau vairāk nekā sešus gadus ir atcelta. Līdz ar to 

minētie iestāžu (Būvvaldes un Pārvaldes) lēmumi saistībā ar Tehniskā projekta un būvniecības 

realizāciju Dzīvojamā mājā, ir pieņemti uz neesoša pilnvarojuma pamata, un tādējādi ir 

atceļami kā prettiesiski.   

2. Lūgums Būvvaldei  

[2.1] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 86.panta otrās daļas 4.punktu 

adresātam labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja adresāts attiecīgā administratīvā akta 

izdošanu panācis ar apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, kukuļošanu, spaidiem, draudiem vai citām 

prettiesiskām darbībām. Šādā gadījumā iestāde izvērtē adresāta veikto darbību prettiesiskumu un atceļ 

šo administratīvo aktu ar tā izdošanas dienu. Adresāta pienākums ir atlīdzināt attiecīgajam 

publisko tiesību subjektam to, ko šis adresāts no publisko tiesību subjekta ieguvis, pamatojoties uz 

administratīvo aktu. Iestāde atlīdzinājuma apmēru var noteikt administratīvajā aktā. 

[2.2] Konkrētajā gadījumā no A.Magnabosco iesnieguma par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā 

ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (Būvvaldē reģistrēts 2019. gada 3. aprīlī, reģ. Nr. BV-

19-10079-sd) redzams, ka A.Magnabosco norādījis, ka ir Dzīks Alberta 9 pilnvarotā persona. 

Pretēji A.Magnabosco norādītajam Dzīks Alberta 9 valde nekad nav viņu pilnvarojusi 

pārreģistrēt Dzīks Alberta 9 2014. gada 3. martā izsniegto Būvatļauju, kā arī nekad nav 

pilnvarojusi A.Magnabosco vispār pārstāvēt Dzīks Alberta 9 saistībā ar izdoto Būvatļauju.  
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[2.3] Dzīks Alberta 9 nenoliedz, ka 2014. gadā bija pasūtījis un kā adresāts saņēmis Būvatļauju 

J.Pakalniņas izstrādātā būvprojekta “Pasažieru lifta šahtas izbūve ēkā Alberta ielā 9”, 

pasūtījuma Nr. 02-12-320/1, realizācijai (Tehniskais projekts), taču Dzīks Alberta 9 šo projektu 

nevēlas realizēt jau kopš 2014. gada 24. marta, kad Dzīks Alberta 9 kopsapulcē tika pieņemts 

lēmums par būvniecības ieceres un būvniecības procesa pārtraukšanu. To apstiprina arī 

Inspekcijas 2016.gada 31.marta lēmums Nr. 01-03/947, ar kuru tika atcelta Atļauja Nr. 2, kas bija 

izsniegta adresātam Dzīks Alberta 9 lifta šahtas izbūvei Dzīvojamā mājā, pamatojoties tieši uz 

to apstākli, ka pats Dzīks Alberta 9 šo atļauju lūdza atcelt ar norādi, ka nevienu personu nav 

pilnvarojis rīkoties Dzīks Alberta 9 vārdā minētajā jautājumā.  

[2.4] Tādējādi, ja Dzīks Alberta 9 jau 2016.gada martā lūdza atcelt iepriekš minēto darbu atļauju 

tāpēc, ka nevēlējās realizēt būvniecības projektu, nevar būt iespējams, ka 2019.gada janvārī 

Dzīks Alberta 9 būtu varējis un tā interesēs būtu bijis pilnvarot A.Magnabosco vērsties 

Būvvaldē ar iesniegumu par Būvatļaujas pārreģistrāciju, jo tas nozīmētu pretējo, - ka Dzīks 

Alberta 9 tomēr vēlas turpināt lifta šahtas izbūves projekta realizāciju, pretēji savam 2014. gada 

24. marta lēmumam un 2016. gada 15. marta iesniegumam.  

[2.5] Ņemot vērā minēto, secināms, ka A.Magnabosco, 2019.gada aprīlī, vēršoties ar iesniegumu 

Būvvaldē par Būvatļaujas pārreģistrāciju un norādot, ka viņš ir Dzīks Alberta 9  pilnvarotā 

persona, apzināti maldināja Būvvaldi, jo sniedza nepatiesas ziņas par Dzīks Alberta 9 

pilnvarojumu, kāds viņam nekad nav ticis izsniegts. Saskaņā ar Civillikuma 2289. pantu ar 

pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras 

devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) - zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas 

pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu. Savukārt saskaņā ar 2290. pantu pilnvarojuma līgumu 

nodibina ar līdzēju vienošanos, kas var notikt arī klusējot, ja kāds apzināti pielaiž trešo personu vest savas 

lietas. Tās personas klusēšana, kam uzdevums dots, nav vēl uzskatāma par pietiekošu un šaubu gadījumā 

atzīstama par nepiekrišanas zīmi. 

[2.6] Šajā gadījumā starp Dzīks Alberta 9 un A.Magnabosco nekad nav pastāvējusi attiecīga 

vienošanās un pilnvarotāja-pilnvarnieka attiecības un Dzīks Alberta 9 nekad nav klusējot 

pielaidusi A.Magnabosco vest savas lietas. Gluži pretēji, Dzīks Alberta 9 ir konsekventi 

norādījusi, ka kopš 2014. gada 24. marta Dzīks Alberta 9 kopsapulces lēmuma nav vēlējusies 

minētā lifta izbūves projekta realizāciju. Līdz ar to Dzīks Alberta 9 nekad nav devis 

A.Magnabosco uzdevumu vērsties Būvvaldē ar iesniegumu par Būvatļaujas pārreģistrāciju. 

Savukārt tā kā A.Magnabosco nav Dzīks Alberta 9 izdota pilnvarojuma ne pārreģistrēt 

Būvatļauju, ne turpināt Tehniskā projekta realizāciju, secināms, ka Būvvaldes lēmums par 

Būvatļaujas pārreģistrāciju ir prettiesisks administratīvs akts, jo tas neatbilst tiesību normām 

(APL 84.pants).  

Dzīks Alberta 9 ir zināms, ka jau ir bijusi vismaz viena tiesvedība, kurā bijusi iesaistīta Rīgas 

pilsētas būvvalde tāpēc, ka tā bija prettiesiski izdevusi būvatļauju neskatoties uz to, ka 

būvatļaujas adresāts nebija saņēmis visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī pastāvēja bažas 

par parakstu viltošanu.  

Proti, administratīvajā lietā Nr.A42569306 (pievienotā lieta Nr.A42570106) Administratīvā 

apgabaltiesa 2012.gada 23.jūlija spriedumā konstatēja, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments bija apturējis Būvvaldes izdotās būvatļaujas darbību uz laiku līdz trūkumu 

novēršanai – trīs ēkas kopīpašnieku piekrišanas iepriekš minētajai būvniecībai saņemšanai.  

Šāds departamenta lēmums nozīmēja to, ka Būvvalde bija prettiesiski izdevusi būvatļauju un 

ignorējusi, ka tās adresāts nebija saņēmis visu kopīpašnieku piekrišanu būvdarbu veikšanai, lai 
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gan šādu piekrišanu saņemšana bija viens no obligātajiem priekšnoteikumiem, lai būvatļaujas 

adresāts būtu varējis saņemt būvatļauju. Ņemot vērā, ka Dzīks Alberta 9 ir zināms, ka jau 

iepriekš ir bijis gadījums, kad Būvvalde lemj par labu personai, kura vēlas realizēt būvniecību, 

neskatoties uz to, ka iztrūkst kāds no obligātajiem priekšnoteikumiem, piemēram, saskaņojums 

no pārējiem īpašniekiem. Tāpēc Dzīks Alberta 9 arī šajā konkrētajā gadījumā pieļauj, ka 

Būvvalde arī apzināti pieņēma lēmumu par Būvatļaujas Pārreģistrāciju Nr.3, neskatoties uz to, 

ka A.Magnabosco nav tam atbilstoši pilnvarots.  

[2.7] Līdz ar to izpildās APL 86.panta otrās daļas 3.punktā noteiktais kritērijs adresātam 

labvēlīga prettiesiska administratīvā akta atcelšanai – A.Magnabosco kā lēmuma par 

Būvatļaujas pārreģistrāciju adresāts panācis tā pieņemšanu apzināti sniedzot nepatiesas ziņas – 

norādot, ka ir Dzīks Alberta 9  pilnvarotā persona, lai gan Dzīks Alberta 9  pilnvaru viņam nav 

izdevis un kopš A.Magnabosco iesnieguma iesniegšanas jau vairāk nekā sešus gadus, kopš 

2014. gada 24. marta Dzīks Alberta 9 kopsapulces lēmuma, nav vēlējies īstenot minēto projektu.  

[2.8] Tā kā izpildās APL 86. panta otrās daļas 4. punkta kritērijs labvēlīga prettiesiska 

administratīvā akta atcelšanai (adresāts izdošanu panācis apzināti ar nepatiesu ziņu sniegšanu), 

Būvvaldei ir jāatceļ lēmums par Būvatļaujas pārreģistrāciju uz A.Magnabosco, pamatojoties uz 

viņa 2019. gada 3. aprīļa iesniegumu. Minētais Būvvaldes pienākums izriet no APL 86.panta 

ceturtajā daļā noteiktā:  Iestāde, ievērojot šā panta noteikumus, var atcelt vai grozīt arī prettiesisku 

administratīvo līgumu, izņemot izlīgumu. 

[2.9] Pamatojoties uz iepriekš minēto, Dzīks Alberta 9 lūdz Būvvaldi nekavējoties atcelt 

2019. gada 30. jūlija lēmumu par Būvatļaujas Nr. BV-14-133-abv/V pārreģistrāciju uz 

A.Magnabosco vārda, jo minētais administratīvais akts ir acīmredzami prettiesisks – tā 

izdošana panākta, apzināti sniedzot nepatiesu informāciju.  

Savukārt, lai novērstu turpmāka kaitējuma un zaudējumu radīšanu Dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem, ko jau radījuši un turpmāk radīs lifta šahtas izbūves darbi, ja tie tiks tuprināti, 

Dzīks Alberta 9 lūdz Būvvaldi nekavējoties aizliegt turpināt lifta šahtas izbūvi Alberta ielā 9, 

Rīgā.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā 

ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.  

Atbilstoši APL 92.pantā noteiktajam Ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par 

mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar 

administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Tiesības administratīvā procesa kārtībā prasīt 

atlīdzinājumu attiecināmas arī uz gadījumiem, kad zaudējumi vai kaitējums nodarīts ar iestādes vai 

izpildiestādes (izņemot gadījumu, kad izpildiestāde ir tiesu izpildītājs) nepamatotu rīcību administratīvā 

procesa izpildes stadijā. 

Doktrīnā skaidrots, ka personas tiesības uz atlīdzinājumu par tai nepamatoti no valsts puses nodarītu 

tiesību aizskārumu ir cilvēktiesības, kam jāietilpst katras tiesiskas valsts cilvēktiesību katalogā. (..) 

Tiesības uz atlīdzinājumu neatkarīgi no to novietojuma Satversmē uzskatāmas par atsevišķām, t.i., 

patstāvīgām cilvēktiesībām, kuras garantē, ka persona var prasīt valstij sniegt gandarījumu par attiecībā 

uz to izdarītu nepamatotu tiesību aizskārumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minētajām Satversmes 92.pantā un APL 92.pantā garantētajām 

tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzinājumu par valsts pārvaldes iestādes prettiesiska 

administratīvā akta vai faktiskās rīcības rezultātā radītiem zaudējumiem, ikvienam Dzīvojamās 

mājas dzīvokļa īpašniekam būs tiesības vērsties Būvvaldē ar prasījumu par visu zaudējumu 
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atlīdzinājumu, kas tiem radīti pašreiz veikto lifta šahtas izbūves būvdarbu rezultātā, kas tiek 

veikti, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par Būvatļaujas Pārreģistrāciju Nr. 3.  

Proti, Būvvaldes lēmums par Būvatļaujas Pārreģistrāciju Nr.3 ir tiešā cēloņsakarībā ar to 

kaitējumu, kas šobrīd tiek radīts Dzīvojamai mājai un tajā esošo dzīvokļu īpašniekiem – ja 

Būvvalde nebūtu prettiesiski pārreģistrējusi Būvatļauju uz A.Magnabosco vārdā, nekādi 

būvdarbi lifta šahtas izbūvei šobrīd Dzīvojamajā mājā nenotiktu. Dzīks Alberta 9 rīcībā ir 

informācija, ka līdz šim veikto lifta šahtas izbūves būvdarbu rezultātā ir konstatēts, ka vairākos  

dzīvokļos ir radušies nopietni bojājumi - ir radušās ievērojama atvēruma plaisas vairākās 

istabas sienās, ir atdalījušies gabali no plafona dekoratīvi ornamentālās apdares, ir plīsis 

ūdensvads, kā rezultātā ir apdraudēta arī Dzīvojamās mājas iedzīvotāju drošība. Šie radītie 

bojājumi liek arī domāt, ka būvdarbi, iespējams, netiek veikti atbilstoši būvprojektam, kā arī šīs 

sekas ir pierādījums Dzīks Alberta 9 iepriekš norādītajam, ka lifta šahtas izbūves būvprojekts ir 

novecojis un arī ir nepiemērots konkrētajai dzīvojamai mājai, jo netiek ievērots tās tehniskais 

stāvoklis.  

Tā kā šis kaitējums un tā radītie zaudējumi ir radušies tieši laikā, kad tiek veikti lifta šahtas 

izbūves darbi, tie ir uzskatāmi par radītiem tiešā cēloņsakarībā ar Būvvaldes lēmumu par 

Būvatļaujas Pārreģistrāciju Nr.3, jo neesot šādam lēmumam, lifta šahtas izbūves darbi nevarētu 

tikt veikti.  

Dzīks Alberta 9 jau sen bažas radīja Dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis un jau 2007. gadā tas  

pasūtīja sertificēta eksperta Mārtiņa Draudiņa ekspertīzi, kurā secināts, ka nepieciešams 

stiprināt Dzīvojamās mājas pamatus pirms jebkādu remonta darbu ēkā veikšanas. Minētajā 

ekspertīzes atzinumā norādīts: Ēka ir būvēta uz vājām un organiskām vielām piesātinātām gruntīm 

(sanesuma gruntīm). Ēka būvēta 1901. gadā kā viena no pirmajām ēkām Alberta ielas rajonā. Ēkas 

fasādēs ir redzamas caurejošas plaisas, kas liecina par pamatu un zem tiem esošā pamatojuma 

nevienmērīgu sēšanos. Fasādes siena ir atdalījusies no iekšējās nesošās sienas. Ēkas Alberta ielas fasādei ir 

tendence atiet no būvapjoma Alberta ielas virzienā. Vienīgā iespēja apturēt deformāciju plaisu attīstību ir 

pastiprināt ēkas pamatus.  

Dzīks Alberta 9 var apliecināt, ka nekādi pamatu stiprināšanas darbi līdz pat šodienai nav 

veikti, tāpēc jebkādus pārbūves darbus pirms jaunas ekspertīzes veikšanas nav pieļaujams 

veikt. Pieņemot lēmumu par Būvatļaujas Pārreģistrāciju Nr.3, Būvvalde acīmredzami ēkas 

tehnisko stāvokli nenovērtēja. Arī 2020.gada februārī un martā Būvvalde aktīvas darbības 

neveica un 2020.gada 3.aprīļa vēstulē Nr.BV-20-6806-nd atteicās veikt Dzīvojamās mājas 

apsekošanu, lai pārbaudītu veikto būvdarbu atbilstību būvniecības dokumentācijai un 

normatīvajiem aktiem, kā arī, lai fiksētu tās radīto ietekmi uz ēkas stāvokli.  

Šāda Būvvaldes atteikšanās veikt Dzīvojamās mājas apsekošanu jau ir pagarinājusi būvdarbu 

veikšanas laiku un attiecīgi arī palielinājusi Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem radītos 

zaudējumus.  

Ņemot vērā minēto, Būvvaldes vilcināšanās apsekot Dzīvojamo māju, kā arī vilcināšanās 

pieņemt saistošu lēmumu lēmuma par Būvatļaujas pārreģistrāciju Nr.3 adresātam attiecībā uz 

aizliegumu turpināt būvdarbus, būs tiešā cēloņsakarībā ar lielāku zaudējuma apmēra 

prasījumu no Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem Būvvaldei. Tāpēc ir nepieciešama nekavējoša un 

tūlītēja Būvvaldes iejaukšanās, lai būvdarbi lifta šahtas izbūvei tiktu apturēti.  

 

3. Lūgums Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei un LR Kultūras ministrijai 
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[3.1] Papildus iepriekš minētajam Dzīks Alberta 9 lūdz arī Pārvaldi pārbaudīt, vai 2019.gada 

2.janvārī izsniegtā darbu atļauja Nr.P-02129/2018 (Pārvaldes Atļauja) ir izsniegta esot visiem 

pilnvarojuma dokumentiem, jo, kā norādīts iepriekš, ir pamats uzskatīt, ka A.Magnabosco arī 

šo darbu atļauju lūdzis izsniegt, norādot uz neesošu pilnvarojumu no Dzīks Alberta 9. Attiecīgi 

pastāv pamats uzskatīt, ka arī šī darbu atļauja, tāpat kā Būvatļauja, ir atceļama.  

[3.2] 2020.gada 17.aprīļa vēstulē Nr. NKMP/2020/14.1-03/1948 Pārvalde bija aicinājusi 

Būvvaldi iesaistīties jautājuma risināšanā par lifta šahtas izbūves Alberta ielā 9, Rīgā, laikā 

veikto būvdarbu atbilstību būvniecības iecerei un pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu 

izpildi. Minētās vēstules pielikumā Būvvalde bija arī pievienojusi objekta plaisu fotofiksācijas, 

kā arī norādījusi Būvvaldei, ka Pārvaldes Atļauja lifta šahtas izbūvei izdota ar nosacījumiem, 

ka tiek maksimāli saglabāta objekta oriģinālā substance un nemainīga kultūrvēsturiskā 

vērtība.  

Ievērojot minēto, Dzīks Alberta 9 lūdz Pārvaldi pārbaudīt, kādas darbības Būvvalde ir veikusi 

saistībā ar iepriekš minēto Pārvaldes lūgumu lifta šahtas būvdarbu izbūves būvdarbu 

uzraudzībā, kā arī lūdz informēt Dzīks Alberta 9 par saņemto Būvvaldes atbildi. Dzīks Alberta 

9 vērš uzmanību, ka gan Būvvaldes un Pārvaldes iesaistīšanās un tām noteikto funkciju 

pildīšana šī būvniecības procesa ietvaros ir tūlītēji un neatliekami nepieciešama, jo katra 

turpmāka darbība būvdarbu laikā var neatgriezeniski sabojāt valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekli.  

Vienlaikus Dzīks Alberta 9 lūdz pašu Pārvaldi izmantot tai likuma “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” 26.panta otrās daļas 1. un 3.punktā noteiktās tiesības: 

1) netraucēti pārbaudīt kultūras pieminekļu aizsardzības likumdošanas aktu ievērošanu jebkurā 

objektā visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai izmantošanā 

piemineklis atrodas; 

3) ierosināt, lai tiek apturēta amatpersonu vai pašvaldības iestāžu lēmumu izpilde, ja šie 

lēmumi ir pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības likumdošanas aktiem, līdz šo lēmumu 

izskatīšanai no jauna likumā noteiktajā kārtībā.  

Pamatojoties uz šīm tiesībām, Dzīks Alberta 9 lūdz Pārvaldi pašu pārbaudīt uz vietas 

Dzīvojamā mājā Alberta ielā 9, vai SIA “Recept-Holding Lifts” veiktie lifta šahtas izbūves 

darbi atbilst kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvajiem aktiem un pārbaudīt, vai tiek 

ievēroti Pārvaldes 2020.gada 6.marta vēstulē Nr. NKMP/2020/14.1-03/1196 norādītie 

nosacījumi, pie kuriem ir pieļaujama pasažieru lifta šahtas izbūve – tikai esošajā kāpņu telpas 

atvērumā (kāpņu šahtā) starp kāpņu laidiem, neskarot esošos pakāpienus, nepieļaujot esošo 

kāpņu pakāpienu mehānisku bojāšanu, saīsināšanu vai jebkādu cita veida pārveidošanu.   

Tādējādi arī, pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 26.panta otrās 

daļas 1. un 3.punktā ietvertajiem nosacījumiem, pati Pārvalde var pārliecināties par to, vai ir 

veikti visi nepieciešamie kontrolaprēķini, lai izvērtētu plānoto stiprinājumu ietekmi uz 

esošajām ēkas konstrukcijām, un stiprinājumu veids izvēlēts tāds, kas pilnībā novērstu kāpņu 

telpas starpstāvu pārsegumu u.c. ēkas konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšanos 

būvdarbu, kā arī lifta ekspluatācijas laikā (t. sk. no lifta radītajām vibrācijām) (sk. Pārvaldes 

2020.gada 6.marta vēstuli Nr. NKMP/2020/14.1-03/1196).  

Dzīks Alberta 9 lūdz arī pēc veiktās pārbaudes izmantot likuma “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” 26.panta otrās daļas 3.punktā noteiktās tiesības un ierosināt Būvvaldei apturēt 

Būvatļaujas darbību, kā arī pašai Pārvaldei apturēt Pārvaldes Atļauju.  
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Dzīks Alberta 9 vērš Pārvaldes uzmanību, ka  jebkuras turpmākas būvdarbu veicēju SIA 

“Recept-Holding Lifts” darbības neatgriezeniski sabojās ēku Alberta ielā 9, Rīgā, kurai 

piešķirts Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.  

Dzīks Alberta 9 uzsver, ka Dzīvojamā māja Alberta ielā ir izcilā latviešu arhitekta Konstantīna 

Pēkšēna 1901. gadā projektēta ēka, kas celta 1901. gadā, kā viena no pirmajām Alberta ielā, uz 

kuras tika uzcelti vieni no Rīgas greznākajiem namiem. Konstantīns Pēkšēns strādāja 

galvenokārt jūgendstila un nacionālā romantisma formās. Eižens Laube, arhitektūras goda 

doktors, kurš izstrādājis projektus vairāk kā 200 namiem, arī Rīgas pils pārbūvei, bijis autors 

Svētku zāles interjeram pilī, uzbūvējis Triju zvaigžņu torni, kas iekļaujas Vecrīgas baznīcu 

baroka smaiļu ansamblī, Latvijas ievērojamākais 20. gs. pirmās puses arhitekts, darba pieredzi 

ieguva Konstantīna Pēkšēna darbnīcā, kur sāka strādāt jau 1900. gadā. Eižena Laubes darbi, kas 

iekļauti Latvijas kultūras kanonā, reprezentē Rīgas jūgendstilu starptautiski. 

 1937. gadā arhitekts Eižens Laube (1880-1967) izstrādāja projektu fasādes pārmaiņām Alberta 

ielas 9 nama pirmajā stāvā un izstrādāja kāpņu telpas projektu namā Alberta ielā 9. Interjers 

veidots kā saskanīgs ansamblis, izvēlētas drosmīgas krāsas, ievērota stilistika, Eižens Laube 

izstrādāja jaunu kāpņu telpas polihromijas sistēmu un dekoratīvus sienu gleznojumus. Eižena 

Laubes projektētais kāpņu telpas interjers Alberta ielas 9 namā iegūst pārliecinoši 

reprezentablu raksturu. Šajā interjerā valda zināma gleznieciskuma noskaņa, tas veidots kā 

vienots ansamblis, kur katrs elements, katra plakne spēlē savu lomu un ir vienoti saistīti. Rīgā, 

Alberta ielā 9 kāpņu telpas interjers ir viens no vērtīgākajiem un mākslinieciski nozīmīgākajiem.  

Būvinženieres J.Pakalniņas projekta realizācija, kāpņu telpas vidū iebūvējot perforēta metāla 

lifta šahtu, šo vērtīgo interjeru pakļauj pilnīgai iznīcināšanai. 

[3.3] Neatgriezeniskus bojājumus jau ir nodarījuši darbi pagrabā: 

1. starpsienas zem kāpnēm pagrabstāvā nojaukšana; 

2. pagraba velvju pārsegumu projektējamā lifta šahtas zonā demontēšana pēc 

vajadzības;  

Sekos bojājumi un oriģinālo elementu iznīcināšana: 

3. lifta šahtas metāla karkasa statņus stiprināšana katrā stāvā pie esošiem kāpņu 

laukumiem (būvprojektā nav iekļauts tehniskais risinājums);  

4. cementa lējuma kāpnes ir oriģinālas, nav stiegrotas un var neizturēt 

mehāniskos triecienus un zaudēt nestspēju; 

5. oriģinālo kāpņu margu koka lentera daļēja demontāža un iznīcināšana katrā 

stāvā; 

6. kāpņu margu kalums ir oriģināls, metālkalumu zāģēšana, un pilnīga vai 

daļēja demontēšana un iznīcināšana katrā stāvā. Kāpņu margas pašlaik šajā 

inerjerā ienes vieglumu, gaisīgumu kāpņu margu dekorā ir izmantots  „S” 

formas elements; 

7. lētākā iespējamā, vismazākā perforēta metāla lifta šahtas ievietošana, kas 

neatbilst 2020. gada būvnormatīvu prasībām; 

8. oriģinālo, zili brūno grīdas flīžu  ar simetrisku, sarežģītu ģeometrisku, 

ausekļa zvaigžņveida rakstu un iespiesto faktūru  demontāža un iznīcināšana 

1.stāvā;  
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9. skatoties uz pretējo sienu, piemērojoties kāpņu virzībai izvietoti divi logi 

katrā stāvā, neorenesanses stilā, kurus pilnībā aizsegs perforēta metāla lifta 

šahtas korpuss. 

Dzīks Alberta 9 ir veikuši kāpņu telpas interjera arhitektoniski mākslinieciko inventerizāciju, 

Eižena Laubes projektētais kāpņu telpas polihromais risinājums ir pilnībā atšifrēts, un vietām 

augšējos stāvos gleznojumu fragmenti ir atsegti (izpēti veica restauratore Inese Siliņa). Tiek 

plānots kāpņu telpas interjeru restaurēt pilnībā, atjaunojot gleznojumus un krāsainās stikla 

vitrāžas logos. Ja tiks realizēts lifta iebūves projekts, kāpņu telpa neglābjami zaudēs savu 

māksliniecisko  formu un vērtību, oriģinālos elementus, flīzes, margas,  graciozo, glezno visu 

elemetu kompozīciju, un jebkādi restaurācijas darbi  nākotnē būs bezjēdzīgi. Nama Alberta 9 

fasādes, dzīvokļu māksliniecisko interjeru restaurācijā un mājas konstrukciju atjaunošanā ir 

ieguldīti lieli privāti līdzekļi bez valsts atbalsta.  

Ņemot vērā, ka ar Pārvaldes Atļauju ir atļauta lifta šahtas izbūve un tādējādi ir atļauta arī 

apzināta kaitējuma radīšana iepriekš minētajam valstiskas nozīmes vēsturiskajam kultūras 

mantojumam, arī Pārvalde ir atbildīgā valsts pārvaldes iestāde par kaitējuma nodarīšanu un 

zaudējumu atlīdzināšanu Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, jo arī bez Pārvaldes atļaujas 

lifta šahtas izbūves būvdarbi šobrīd ēkā nevarētu notikt.  

[3.4] Atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pantā noteiktajam Kultūras 

pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot 

tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

(turpmāk — Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā 

oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā saglabāt 

pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.  

[3.5] Ņemot vērā, ka šobrīd lifta šahtas izbūvei plānotie veicamie darbi ir tādi, kuru ietvaros 

valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Dzīvojamā māja Alberta ielā 9, tiks neatgriezeniski 

sabojāta, Pārvalde kā iestāde, kura ir devusi darbu atļauju veikt lifta šahtas izbūvi, ir atbildīga 

un tai ir arī pienākums nodrošināt, ka tiek ievērots likuma “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” 3.pantā noteiktais nosacījums, lai tās izdotās atļaujas rezultātā netiktu pazemināta 

pieminekļa (ēkas) kultūrvēsturiskā vērtība.  

[3.6] Turklāt, ievērojot lēmumu konsekvenci, Pārvaldei ir jāņem vērā Kultūras pieminekļa 

remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļaujā Nr. P 0000005 lifta šahtas 

izbūves darbu veikšanai Dzīvojamā mājā (Inspekcijas Atļauja Nr.1) norādītais, ka no 

funkcionālā viedokļa piemērotāks būtu risinājums lifta izbūvei Dzīvojamās mājas pagalmā 

nevis kāpņu telpas daļā.  

[3.7] Līdz ar to Pārvaldei, pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

26.panta otrās daļas 3.punktu, ir pienākums, pirmkārt, nekavējoties noskaidrot no Būvvaldes, 

vai tā ir pārbaudījusi veikto lifta šahtas izbūves būvdarbu atbilstību dokumentācijai, tostarp, 

vai tiek ievēroti Pārvaldes nosacījumi lifta šahtas izbūvei Dzīvojamā mājā, un vai šobrīd 

Dzīvojamās mājas kā valsts kultūras pieminekļa tehniskais stāvoklis ir kļuvis tāds, kas vairs 

nepieļauj lifta būvdarbus Dzīvojamās mājas iekštelpās, ņemot vērā, ka tas jau ir radījis un arī 

turpmāku būvdarbu laikā var radīt vēl papildus tādus ēkas bojājumus, kas apdraudēs ēkas 

iedzīvotāju drošību. Apdraudējuma ēkas drošībai, kā arī tajā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma 

konstatēšanas gadījumā Pārvaldei ir pienākums nekavējoties konstatēt pārkāpumu un aizliegt 
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turpināt būvdarbus. Pārvaldes nekavējoša un tūlītēja rīcība ir būtiski svarīga, ņemot vērā, ka 

jebkura turpmāka darbība būvdarbu laikā var nodarīt neatgriezenisku bojājumu.  

Otrkārt, Pārvaldei ir pienākums pārvērtēt dokumentāciju, uz kuras pamata tika izsniegta 

Pārvaldes Atļauja, pārbaudot, vai A.Magnabosco bija pilnvarots vērsties Pārvaldē darbu 

atļaujas saņemšanai un pilnvarojuma neesamības konstatēšanas gadījumā Atļauju atcelt.  

[3.8] Ņemot vērā, ka atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 26.pantā 

noteiktajam NKMP ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, Dzīks Alberta 9 

lūdz LR Kultūras ministriju izmantot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.pantā noteiktās 

tiesības un uzraudzīt, kā Pārvalde izpilda tai likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

noteiktās funkcijas, lai tādējādi tiktu nodrošināta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – 

ēkas Alberta ielā 9 – saglabāšana.  

Ņemot vērā, ka viens no Kultūras ministrijas pienākumiem ir  sekmēt kultūras mantojuma 

saglabāšanu, tā pieejamību un popularizēšanu,1 Dzīks Alberta 9 vērš Kultūras ministrijas 

uzmanību, ka nams Alberta ielā 9 ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta Nr.852 

sastāvdaļa, kas liecina par šīs vietas ārkārtējo un universālo kultūras vērtību, kuras aizsardzība 

nepieciešama cilvēces labā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūdzam nekavējoties šobrīd veiktās lifta šahtas izbūves 

procesa tiesiskuma pārbaudīšanā iesaistīties LR Kultūras ministriju un personīgi arī kultūras 

ministru Nauri Puntuli kā UNESCO Latvijas nodaļas prezidentu, un nodrošināt, ka tiek 

pārtraukta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” 

teritorijā esošo Valsts nozīmes kultūras pieminekļa ar valsts aizsardzības Nr. 7937 Rīgā, Alberta 

ielā 9 neatgriezeniska bojāšana un izpostīšana, iebūvējot perforēta metāla lifta šahtu unikālajā 

Konstantīna Pēkšēna projektētajā un  Eižena Laubes izstrādātajā kāpņu telpas interjerā. 

 

LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai Dzīks Alberta 9 lūdz izvērtēt šo 

gadījumu, kad Pārvalde izdevusi Darbu atļauju Nr.3 un novērst Valsts nozīmes kultūras 

pieminekļa ar valsts aizsardzības Nr.7937 vērtības pazemināšanu un unikāla kāpņu telpas 

autentiskā interjera, kuru izveidojuši izcili Latvijas arhitekti Konstantīns Pēkšēns un Eižens 

Laube, pārbūvi.  

Papildus Dzīks Alberta 9 lūdz komisiju izmantot savas likumdošanas iniciatīvas tiesības un 

vērsties Saeimā ar priekšlikumu grozīt atbilstošos normatīvos aktus tā, lai tajos papildus tiktu 

pilnībā aizsargāti valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latvijā no jebkādu tādu pārbūves 

darbu veikšanas, kas tos neatgriezeniski bojās un izmainīs.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pantu, Dzīks Alberta 9 lūdz: 

1) Rīgas pilsētas būvvaldi nekavējoties apsekot ēku Alberta ielā 9, Rīgā, fiksēt lifta 

šahtas izbūves būvdarbu rezultātā radīto kaitējumu ēkai, kā arī nekavējoties pieņemt 

rakstveida lēmumu par būvdarbu apturēšanu; 

                                                      
1 Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.241 “Kultūras ministrijas nolikums”  
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2) Rīgas pilsētas būvvaldi atcelt 2019.gada jūlija lēmumu par Būvatļaujas Pārreģistrāciju 

Nr.3;   

3) Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi pārliecināties, vai Rīgas pilsētas būvvalde ir 

apsekojusi ēku Alberta ielā 9, Rīgā un konstatējusi lifta šahtas izbūves būvdarbu 

rezultātā radīto kaitējumu ēkai, kā arī nekavējoties apturēt 2019.gada 2.janvārī 

izsniegtās Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas 

darbu atļauju Nr. P-02129/2018 lifta šahtas izbūves darbu veikšanai Dzīvojamā mājā 

un to atcelt;  

4) Kultūras ministriju pārbaudīt un uzraudzīt, kā Nacionālo kultūras mantojuma 

pārvalde izpilda tai likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktās 

funkcijas, lai tādējādi tiktu nodrošināta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – 

ēkas Alberta ielā 9 – saglabāšana;  

5) LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai izmantot savas likumdošanas 

iniciatīvas tiesības, lai nodrošinātu, ka valsts nozīmes kultūras pieminekļu Latvijā 

aizsardzību no jebkādu tādu pārbūves darbu veikšanas, kas tos neatgriezeniski bojās 

un izmainīs.  

 

Pielikumā: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Alberta 9” 2014.gada 24.marta ārkārtas 

kopsapulces protokola kopija uz 2 (divām) lapām.  

 

Ar cieņu,  

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “ALBERTA 9” 

 

Valdes priekšsēdētāja 

Una Līce 

 

Valdes locekle 

Brigita Siliņa 


