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Par bīstamu būvju 14.novembra  
bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu 

 
 

Liepājas pilsētas dome (turpmāk - Dome), izskatot Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk - Būvvalde) iesniegtos administratīvās 
lietas materiālus, konstatē: 
 Ar Būvvaldes 2016.gada 28.aprīļa Atzinumu par būves pārbaudi Nr.220/16 
(turpmāk - Atzinums Nr.1) ierosināta administratīvā lieta par dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 001, 14.novembra bulvārī 75, Liepājā                        
(turpmāk arī - Ēka) vidi degradējošu stāvokli. 
 Saskaņā ar ierakstu Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000197015 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 514 0228, adrese 
14.novembra bulvāris 75, Liepāja, sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 
Nr.1700 014 0228 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums Nr.1700 014 0228 003). 
Īpašnieki – [..] (2/3) un [..] (1/3).  
            Nodalījumā izdarīta atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu 14.novembra 
bulvāris 75, Liepāja, kadastra numurs 1700 014 0228, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.100000190574, zemes īpašnieks [..]. 
 Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 
uz zemesgabala ar kadastra numuru 1700 014 0228 atrodas dzīvojamā māja (kadastra 
apzīmējums 1700 014 0228 001), saimniecības ēka (kadastra apzīmējums                        
1700 014 0228 002), šķūnis (kadastra apzīmējums 1700 014 0228 003) un šķūnis 
(kadastra apzīmējums 1700 014 0228 004). 
 Atzinumā Nr.1 fiksēts, ka Ēka atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, vizuāli 
saskatāms, ka zemesgabalā atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums                     
1700 014 0228 001), divi koka šķūņi un mūra saimniecības ēka; vizuāli izskatās, ka Ēka 
apdzīvota daļēji, teritorija norobežota daļēji, ne ēkas, ne teritorija netiek pienācīgi 
apsaimniekotas; Ēkas apdare vietām bojāta, vairākas jumta klājuma azbesta-cementa 
loksnes bojātas, dūmvadu ķieģeļu mūrējums un apmetums vietām nobrucis; teritorijā 
esošās koka būves (šķūņi) ir tuvu pašsabrukšanai, vizuāli saskatāms, ka mūra 
saimniecības ēka nenosakāmu laiku atpakaļ ir pārbūvēta un daļēji demontēta; zemes 
gabala teritorijā atrodas nenosakāmas izcelsmes mazās arhitektūras formas, pie 
saimniecības ēkas saglabājušies būvgruži; teritoriju norobežojušais žogs vietām bojāts 
un sagāzies, teritorijā veikti nenosakāmas nozīmes rakumi; vispārējo, zemes gabalā 
esošo, ēku konstrukciju stāvokli, to bīstamības pakāpi var noteikt ēku tehniskās 
apsekošanas atzinums. 
 Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām [..] ir mirusi (vai izsludināta par mirušu). Uz 
Būvvaldes aicinājumu ierasties Būvvaldē [..] neatsaucās. [..] meita [..] uz Būvvaldes 
aicinājumu neatsaucās. 



 

 

 Saskaņā ar Būvvaldes rīcībā esošo 2014.gada 29.aprīļa Nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu (zvērināta notāre Aija Burbecka, Aktu un apliecinājumu reģistra 
Nr.2571), [..] sev piederošo Ēkas un palīgēkas 1/3 domājamo daļu atsavina [..]. Pirkuma 
summa samaksājama daļās, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.oktobrim. 
 Ieraksts Iedzīvotāju reģistrā liecina, ka [..] ir mirusi 2015.gada 21.oktobrī. 
 Būvvalde 2016.gada 8.jūnijā vērsās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē 
"Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" (turpmāk - Pašvaldības policija) ar vēstuli 
(Nr.359926/3.3./353460), norādot, ka Ēkas apsekošanā tika konstatēts, ka Ēka 
apdzīvota daļēji, teritorija norobežota daļēji, ne Ēkas, ne teritorija netiek pienācīgi 
apsaimniekotas, pie palīgēkas ir saglabājušies būvgruži un krājas dažādi sadzīves 
atkritumi. Saskatāms, ka teritoriju norobežojošais žogs vietām bojāts un sagāzies, 
teritorijā veikti rakumi. Cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju 
konsultatīvajā padomē izskatīja lietu par nekustamo īpašumu 14.novembra bulvārī 75, 
Liepājā, un nolēma dot iespēju līdz 2016.gada 1.augustam veikt visus nepieciešamos 
pasākumus būvju un teritorijas sakārtošanā. Objekta atkārtotā vizuālā apsekošanā 
2016.gada 1.augustā konstatēts, ka būvju un teritorijas sakārtošanas pasākumi nav 
veikti. Būvvalde lūdza Pašvaldības policiju savas kompetences robežās veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai rosinātu [..] uzturēt nekustamo īpašumu 14.novemra 
bulvārī 75, Liepājā atbilstoši Domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 
"PAR TERITORIJAS KOPŠANU UN BŪVJU UZTURĒŠANU" prasībām. 
 Pašvaldības policija ar 2016.gada 29.jūlija vēstuli (reģ.Nr.7-3/1904) darīja 
zināmu Būvvaldei, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā ir izbeigta, jo personas, 
pret kurām uzsākta lietvedība, ir mirušas. 
 Saņemot ziņas, ka 2019.gada 31.decembrī bija izcēlies ugunsgrēks Ēkā, 
Būvvaldes būvinspektors apsekoja nekustamo īpašumu 2020.gada 2.janvārī. Ēkas 
apsekošanā konstatēts, ka ēkas ir izdegušas, teritorija piegružota; piekļūšana brīva. 
Tāda pati situācija konstatēta 2020.gada 3.februārī (fotofiksācijas pievienotas 
administratīvajai lietai). 
 Atsaucoties uz Būvvaldes aicinājumu 2020.gada 6.februārī [..] ieradās Būvvaldē 
un darīja zināmu, ka viņam šajā īpašumā nekas vairs nepieder, jo savu daļu ir pārdevis. 
Daļas nav pārreģistrētas zemesgrāmatā, jo īpašuma saimniece, kas ēkā dzīvoja un viņa 
daļu nopirka, ir mirusi. Ir notāra apstiprināts pirkuma līgums. Sagaidāms, ka objektu 
neviens nepieskatīs. Domā, ka īpašums dega tāpēc, ka tajā laikā bija atbraukuši 
mantinieki. Ir lielas aizdomas, ka viņi vainīgi pie ugunsgrēka. Viņi dzīvo Īrijā, kontaktu 
nav. Zvanīja kaimiņi, kad bija ugunsgrēks. 2014.gadā tika noslēgt līgums par īpašuma 
daļas pārdošanu. Īpašniece par īpašuma daļām norēķinājās pilnā apmērā, bet slimības 
dēļ nepaspēja pārrakstīt Zemesgrāmatā. Runājis ar notāri Burbecku un advokātu, bet 
neviens konkrēti nepateica kā rīkoties. Zemes saimniece sen mirusi. Ir liels nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds, tāpēc nepiesakās mantinieki. Savu daļu par zemes nodokli 
samaksājis.  
 Būvvaldē 2020.gada 24.februārī saņemta privātpersonas sūdzība, kurā norādīts, 
ka nekustamais īpašums 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, rada veselības un dzīvības 
apdraudējumu blakus esošajiem īpašumiem. Teritorija un ēkas ilgstoši nav apdzīvotas 
un norobežotas. Gada nogalē divas reizes izcēlās ugunsgrēks, kuru rezultātā bojātas 
divas ēkas. Teritoriju klāj atkritumu slānis, radot antisanitārus apstākļus un degradē 
pilsētvidi. 

Būvvaldes būvinspektors 2020.gada 4.martā apsekoja Ēku un tās teritoriju, 
fotofiksācijā (pievienota administratīvajai lietai) konstatējot, ka situācija objektā ir 
bīstama. 

Būvvalde ar 2020.gada 10.marta vēstuli (reģistrācijas Nr.206/2.3.) informēja 
Liepājas pilsētas pašvaldības Izpilddirekciju, darot zināmu, ka par objektu 14.novembra 
bulvārī 75, Liepājā 2016.gada 28.aprīlī sastādīts Atzinumu Nr.220/16, kurā konstatēts, 
ka nekustamā īpašuma 14.novembra bulvārī 75, Liepājā (kadastra numurs                       
1700 514 0228), teritorijā esošo ēku vizuālais izskats bojā pilsētas ainavu un rada 
iespaidu par to apšaubāmo tehnisko stāvokli. Nekustamā īpašuma īpašnieki ir miruši un 
mantojuma lietas nav nokārtotas. 



 

 

2019.gada decembrī ugunsgrēkā cietusi dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 
1700 014 0228 001) un praktiski pilnībā nodegusi, nepiederošām personām ir brīva 
iekļūšana teritorijā un ēkās. Teritorija ir pilna ar dažādu būvgružu, izdedžu un sadzīves 
atkritumu kaudzēm, veidojas antisanitāri apstākļi. Teritorijā ir brīva iekļūšana. Objekts 
netiek uzturēts atbilstoši Domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 
"PAR TERITORIJAS KOPŠANU UN BŪVJU UZTURĒŠANU" prasībām.  

Pie Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas 2020.gada 
18.februārī griezies nekustamā īpašuma 14.novembra bulvāra 75, Liepājā ēku                 
(1/3 domājamās daļas) īpašnieks (pēc zemesgrāmatas datiem) un vienlaicīgi kā 
kreditors ar prasību pret mantiniekiem [..] ar iesniegumu par mantojuma izsludināšanu 
un mantinieku uzaicināšanu. Par lietas tālāku virzību [..] Būvvaldi informēs pēc 3 
mēnešiem, kad beigsies mantojuma izsludināšanas termiņš. 

Būvvalde lūdz Liepājas pilsētas pašvaldības Izpilddirekcijai līdz 2020.gada 
27.martam veikt nepieciešamos aprēķinus objekta sakārtošanai un bīstamības 
novēršanai, pēc kā tiks gatavots Liepājas pilsētas domes lēmuma projekts. 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" 2020.gada 19.martā 
sagatavoja izmaksu tāmi objektam 14.novembra bulvārī 75, Liepājā. 

Liepājas pilsētas pašvaldībā 2020.gada 19.maijā saņemta privātpersonas 
sūdzība, kurā norādīts, ka 14.novembra bulvāris 75, Liepājā, ir neapsaimniekots 
īpašums, būves netiek pienācīgi uzturētas, tajās brīvi var iekļūt nepiederošas personas, 
ir apdraudēta sabiedriskā kārtība. Secināms, ka netiek ievērots nekustamā īpašuma 
īpašniekam noteiktais pienākums uzturēt būves (ēkas) un tai piegulošo teritoriju. 

Ar 2020.gada 2.jūnija Atzinumu Nr.BIS-BV-15.1-2020-410(122/20) (turpmāk -
Atzinums Nr.2) fiksēts, ka, vizuāli apsekojot objektu 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, 
tika konstatēts: objekts atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, vizuāli saskatāms, ka 
zemes gabalā atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1700 014 0228 001), divi 
koka šķūņi un mūra saimniecības ēka; vizuāli saskatāms, ka dzīvojamā ēka nav 
apdzīvota, praktiski pilnībā bojāta ugunsgrēka rezultātā; ēkai gandrīz pilnībā izdedzis 
jumta  segums un koka jumta konstrukcija, visa ēkas iekšpuse (starpsienas, 
pārsegums), apdegušas visas nesošās koka konstrukcijas un ārsienas, kā rezultātā 
māja kopumā zaudējusi saturu un noturību; mājai vaļējas visas logu un durvju ailes, 
jebkuram iespēja iekļūt ēkā; teritorija norobežota daļēji (no 14.novembra bulvāra puses 
žogs neeksistē), var iekļūt nepiederošas personas, zemesgabalā krājas dažādi atkritumi; 
ne ēkas, ne teritorija netiek pienācīgi apsaimniekotas; teritorijā esošās koka būves 
(šķūņi) un mūra saimniecības ēka ir tuvu pašsabrukšanai;  vispārējo, zemesgabalā 
esošo, ēku konstrukciju stāvokli, to bīstamības pakāpi var noteikt ēku tehniskās 
apsekošanas slēdziens. 

Apsekojot objektu, konstatēts, ka nesen ugunsgrēkā cietusi dzīvojamā ēka 
un teritorijā esošo ēku vizuālais izskats bojā pilsētas ainavu un rada iespaidu par to 
katastrofāli slikto tehnisko stāvokli, kā arī ir iespējama iekļūšana teritorijā un ēkās 
nepiederošām personām. Objekts netiek uzturēts atbilstoši Domes 2012.gada 
20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "PAR TERITORIJAS KOPŠANU UN BŪVJU 
UZTURĒŠANU" prasībām. Attiecīgi  dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums:                     
1700 014 0228 001) 14.novembra bulvārī 75, Liepājā ir cilvēku drošību apdraudoša ēka 
ar vidi degradējošu ietekmi. 
 Dome konstatē, ka lietā esošie pierādījumi liecina, ka Ēka ir ne tikai pilsētvidi 
degradējoša, bet, kas jo īpaši ir nozīmīgi, tā ir cilvēku drošību apdraudoša. Turklāt 
konstatējams, ka arī piegulošā teritorija ir nesakopta, proti, tajā uzkrājas dažāda veida 
atkritumi, kas rada antisanitārus apstākļus. 
 Konkrētajā gadījumā Būvvaldei pastāv šķērslis pieņemt lēmumu, ar kuru uzdot 
novērst konstatēto bīstamību (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu 
Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" XV nodaļa), jo tai nav iespējams noteikt administratīvā 
akta adresātu, proti, viens no būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, īpašniekiem ir miris, 
savukārt otrs nekustamo īpašumu fiziski faktiski ir pārdevis citai personai, kura mirusi, 
pirms tam neveicot izmaiņas zemesgrāmatas nodalījumā. 



 

 

 Dome atzīst, ka tai ir pienākums rīkoties nekavējoties, ja tiek konstatēta situācija, 
kad tiek apdraudēta sabiedrības drošība, veselība un dzīvība. Ikvienas pašvaldības 
pienākums ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts). Pašvaldībai ir pienākumu 
rūpēties, lai tās teritorijā esošās būves atbilstu būvju būtiskajām prasībām: mehāniskā 
stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā 
nekaitīgums, kā arī lietošanas drošība (Būvniecības likuma 9.pants). Tas, ka ikvienai 
pašvaldībai ir pienākums rūpēties par to, izriet arī no Būvniecības likuma 7.panta otrās 
daļa, kas noteic, ka pašvaldība šā likuma izpildei pieņem lēmumus par turpmāko rīcību 
ar tās teritorijā esošām būvēm, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas vai nonākušas tādā 
stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama vai tās bojā ainavu 
 Ievērojot, ka sabiedrības interešu aizsardzība ir prioritāra, Dome atzīst, ka ir 
izvērtējama konkrētā situācija, lai arī lietā nav nosakāms adresāts, kam uzdot 
pienākumu. 
 Šāda nostāja izriet arī no Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departamenta prakses, kur tiesa atzinusi: "Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta 
devīto daļu, 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. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.  

Atbilstoši minētā panta desmitajai daļai minētais lēmums (izņemot lēmumu 
attiecībā uz būvi, kas bojā ainavu) izpildāms nekavējoties. Šā lēmuma apstrīdēšana vai 
pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Ja lēmums netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā 
izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi vai citus Administratīvā procesa likumā noteiktos 
piespiedu izpildes līdzekļus.  Minētās normas pamatā ir vērstas nevis uz tās personas 
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, kuras īpašumu apgrūtina vai kaut kādā veidā 
skar attiecīgās būves, bet aizsargā plašāku personu loku un būtībā ir vērstas uz visas 
sabiedrības interešu aizsardzību (tostarp noteiktos apstākļos vidi būtiski degradējošas 
vai vides stāvokli apdraudošas būves nojaukšana var tikt skatīta arī kā vides tiesību 
jautājums).  

Konstatējot, ka būve sava tehniskā stāvokļa dēļ ir kļuvusi bīstama, pašvaldībai ir 
jāreaģē un jāpieņem lēmums, ar kuru būves īpašniekam tiek uzdots būves sakārtot 
(sliktākajā gadījumā - nojaukt). Pienākums valsts pārvaldei, tostarp pašvaldībai, novērst 
apdraudējumu, izriet no Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz 
dzīvību un veselību. Kā redzams, atbilstoši normām ne lēmuma apstrīdēšana vai 
pārsūdzēšana, ne arī tā tūlītēja neizpildīšana no būves īpašnieka puses nevar būt 
šķērslis īpašuma sakārtošanai, lai novērstu apdraudējumu.  

Arī Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā minētā lēmuma adresāts ir būves 
īpašnieks. Tomēr, ievērojot šā regulējuma mērķi, pašvaldībai (un tiesai) būtu jāapsver, 
vai, ievērojot aizsargāto interešu (cilvēku dzīvība un veselība) nozīmi, konkrētajā 
gadījumā, t.i., ņemot vērā konkrēto būvju bīstamību, ir pieļaujams, ka jautājums par 
patiesas un būtiskas bīstamības novēršanu ilgstoši netiek risināts tā iemesla dēļ, ka nav 
noteikts būves īpašnieks. Situācijas attiecībā uz īpašuma piederību var būt dažādas, 
piemēram, būve var būt uzbūvēta pilnībā patvaļīgi un tās īpašnieks var nebūt zināms, kā 
arī var noritēt ilgstoši civiltiesiski strīdi starp vairākām personām, kuras pretendē uz 
būvēm, kā tas ir izskatāmajā gadījumā. Valsts pārvaldes pienākums reaģēt uz 
apdraudējumu saglabājas arī šādās situācijās" (Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 3.maija lēmuma lietā 
Nr.A420358614//SKA-849/2016  8.punkts).  
 Dome, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, atzīst par pierādītu faktu, ka Ēka ir 
ne tikai vidi degradējoša, bet arī cilvēku drošību apdraudoša. Šāds secinājums izdarīts, 
izvērtējot Atzinumā Nr.2 fiksētos faktus. 
 Vienlaikus Dome ņem vērā, ka Ēka atrodas pie pilsētas maģistrālās ielas, pa kuru 
notiek intensīva gājēju plūsma un transporta satiksme. Tuvumā atrodas rekreācijas 
teritorija (mežaparks), kuru plaši izmantoti sabiedrība. Bez ievērības nav atstājams fakts, 



 

 

ka tuvumā atrodas bērnu aprūpes iestāde, kuras audzēkņi brīvi pārvietojas pa tuvāko 
teritoriju, citstarp, ar iespēju iekļūt neapsaimniekotās būvēs. 
 Šo apstākļu kopums liek secināt, ka Domei ir nekavējoties jāpieņem lēmums, ar 
kuru novēršama bīstamība, ko rada Ēka. Lai arī šobrīd nav iespējams uzdot novērst 
bīstamību nekustamā īpašuma - 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, īpašniekiem, Dome 
atzīst ka jebkāda kavēšanās, arī apstiprināšana mantojuma tiesībās vai citāda darbība, 
kas juridiski piešķir personai īpašuma tiesības, ir pretēja sabiedrības interesei kopumā, 
tātad - nav pieļaujama. 
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 
"Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 158.1.apakšpunktu būve 
ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja 
tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būtiskajām prasībām 
attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. 
 Lietā esošie pierādījumi (Atzinums Nr.2) liecina, ka Ēka neatbilst būvēm 
izvirzītajām būtiskajām prasībām - mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, vides 
aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums, kā arī lietošanas drošība. Tas liek secināt, 
ka pašvaldībai saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 159.1.apakšpunktu ir jāuzdod 
sakārtot būvi, veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā neradītu 
bīstamību, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka 
kļuvusi bīstama. 
 Ievērojot konstatēto, Dome atzīst, ka bīstamības novēršanai ir nepieciešams 
demontēt Ēkas (dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 001) 
bīstamās konstrukcijas, kā arī novērst bīstamību, ko rada saimniecības ēka (ar kadastra 
apzīmējumu 1700 014 0228 002) - aizdarīt logus un durvis, tādējādi novēršot trešo 
personu iekļūšanu būvē. Savukārt šo būvju piegulošās teritorijas antisanitāro apstākļu 
novēršanai nepieciešams to attīrīt no atkritumiem. 
 Dome atzīst, ka pienākums novērst bīstamību un antisanitāros apstākļus 
nekustamajā īpašumā 14.novembra bulvāris 75, Liepājā, uzdodams Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde", kas saskaņā ar iestādes nolikumu ir iestāde, 
kura atbilstoši savai kompetencei organizē racionālu, efektīvu un lietderīgu Liepājas 
pilsētas pašvaldības īpašumā esošu objektu uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 
otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 158.1.apakšpunktu, izskatot Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas 2020.gada 11.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6) un pastāvīgās Finanšu 
komitejas 2020.gada 11.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOME 
 

N O L E M J : 
 

1. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" līdz 
2020.gada 1.septembrim: 

1.1. demontēt dzīvojamās mājas 14.novembra bulvārī 75, Liepājā (ar kadastra 
apzīmējumu 1700 014 0228 001), bīstamās konstrukcijas; 

1.2. novērst bīstamību, ko rada saimniecības ēka 14.novembra bulvārī 75, 
Liepājā (ar kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 002) - aizdarīt logus un durvis 

1.3. lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā norādīto būvju piegulošās teritorijas attīrīt 
no atkritumiem. 
  2.  Pēc šī lēmuma 1.punkta izpildes Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
"Komunālā pārvalde" organizēt lēmuma izpildes izmaksu piedziņu.  

3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram (būvniecības jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                             Jānis VILNĪTIS 
 

 Nosūtāms: Komunālajai pārvaldei, Būvvaldei, Finanšu pārvaldei, Juridiskajai daļai 
 


