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Par aizvietotājizpildes noteikšanu 
Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā
 

Liepājas  pilsētas  dome  (turpmāk  -  Dome),  izskatot  Liepājas  pilsētas
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk arī - Būvvalde) iesniegtos
administratīvās lietas materiālus, konstatē:

Būvvaldē  ierosināta  administratīvā  lieta  par  ēkas  Ģenerāļa  Baloža  ielā  17,
Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 002 0093 008), turpmāk arī - Ēka, neuzturēšanu
kārtībā,  kā  rezultātā  tā  rada  pilsētvidi  degradējošu  un  cilvēku  drošību  apdraudošu
situāciju.
           Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000137365 (kadastra
numurs  1700  002  0498)  reģistrēts  nekustamais  īpašums Ģenerāļa  Baloža  ielā  17,
Liepājā,  kas  sastāv  no  zemesgabala  5523  kv.m  platībā,  5-stāvu  75-dzīvokļu
dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm (turpmāk - Nekustamais īpašums); Nekustamā
īpašuma  kopīpašnieki  -  Katerina  Korževska  (1/6),  Denis  Kaigorodovs  (1/6),  Jurijs
Korževskis (1/6), Natālija Korževska (1/6) un SIA "SAULESSTARU ZEME" (1/3).
            Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemesgabala ar kadastra numuru 1700 002 0498 citstarp atrodas būve ar kadastra
apzīmējumu 1700 002 0093 008 (Ēka).
            Būvinspektori 2013.gada 13.maijā veica Ēkas apsekošanu, par ko 2013.gada
14.maijā  sastādīts  Apsekošanas  akts  Nr.285661/1.-43./285661  (turpmāk  -  Akts)  un
Pārbaudes atzinums Nr.182/13 (turpmāk - Atzinums Nr.1). Atzinumā Nr.1 norādīts, ka,
apsekojot objektu, konstatēts: būve saimnieciski netiek izmantota jau nenosakāmi ilgu
laiku. Nekustamā īpašuma teritorija nav norobežota, iekļūšana Ēkā pa vienām ieejas
durvīm dod iespēju pārvietoties pa visu Ēku. Ēkas pirmā stāva logi aizdarīti ar skārda
loksnēm, pārējos stāvos Ēkas logi  ir  bez vērtnēm un stikliem,  daļai  logu,  iekšējām
durvīm un  balkona  durvīm iztrūkst  koka  rāmju.  Daļai  kāpņu  telpu  ieejas  durvīm ir
uzstādīti metāla stieņu norobežojumi, ir aizmūrētas durvju ailes, ir arī vaļējas durvju
ailes, Ēkā izveidojusies gružu un sadzīves atkritumu novietne. Kopumā Ēkas stāvoklis
uzskatāms par pilsētvidi degradējošu un tas bojā pilsētas ainavu.
          Ar  Būvvaldes  2013.gada  18.jūlija  lēmumu Nr.441  "Par  cilvēku  drošību
apdraudošas un vidi  degradējošas  būves statusa noteikšanu ēkai  Ģenerāļa  Baloža
ielā  17,  Liepājā  (kadastra  apzīmējums  1700  002  0093  008)"  Ēkai  noteikts  "B"
kategorijas cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves statuss. Savukārt
ar Būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu Nr.442 "Par ēkas Ģenerāļa Baloža ielā 17,
Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 002 0093 008) sakārtošanu" nolemts uzdot Ēkas



īpašniekam  līdz  2013.gada  12.augustam  sakārtot  Ēku  atbilstoši  Liepājas  pilsētas
domes  2012.gada  20.decembra  saistošo  noteikumu  Nr.34  "PAR  TERITORIJAS
KOPŠANU UN BŪVJU UZTURĒŠANU" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.34) 24.1. un
24.4.apakšpunkta  prasībām.  Lēmums  ticis  apstrīdēts,  taču  ar  Domes  2013.gada
23.septembra lēmumu "Par Liepājas pilsētas Būvvaldes 2013.gada 18.jūlija lēmumu
Nr.441" Lēmums atstāts negrozīts.
          Lēmuma izpildes uzraudzības nolūkā Būvvaldes būvinspektors 2014.gada
2.jūlijā  veica  Nekustamā  īpašuma  apsekošanu,  apsekošanā  konstatēto  fiksējot
fotofiksācijās,  kas  pievienotas  Būvlietai  Nr.45/G.  Apsekošanā  konstatēts,  ka  Ēkai
mainījušies  īpašnieki.  Bīstamība  novērsta:  Logi,  durvis  pirmajā  stāvā  aizdarīti,
bīstamās pārseguma paneļu detaļas nostiprinātas ar domkratiem. Objekts tiek attīrīts
no gružiem un tiek likti logi augšējos stāvos.
          Ar  Būvvaldes  2014.gada  21.jūlija  lēmumu Nr.437  "Par  cilvēku  drošību
apdraudošas un vidi  degradējošas  būves statusa noteikšanu ēkai  Ģenerāļa  Baloža
ielā  17,  Liepājā  (kadastra  apzīmējums  1700  002  0093  008)"  Ēkai  noteikts  "D"
kategorijas cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves statuss.
          Cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju uzraudzības ietvaros
Būvvaldes  būvinspektors  laika  periodā  no  2015.gada  27.februāra  līdz  2016.gada
20.jūlijam veica periodisku Nekustamā īpašuma apsekošanu, apsekošanās konstatēto
fiksējot  fotofiksācijās,  kas  pievienotas  Būvlietai  Nr.45/G.  Konstatējot  Ēkas  stāvokļa
pasliktināšanos,  ar  Būvvaldes  2016.gada  11.marta  vēstuli  Nr.349678/1.-43./285661,
2016.gada  9.maija  vēstuli  Nr.353663/1.-43./285661  un  2016.gada  8.jūlija  vēstuli
Nr.358049/1.-43./285661 Ēkas īpašnieki vairākkārt aicināti veikt Ēkas sakārtošanu un
novērst iespēju tajā iekļūt. Minētajās apsekošanās konstatēts, ka Būvvaldes prasības
netika pildītas vai darbi veikti bez pienācīgas rūpības.
           Būvvaldes būvinspektors 2016.gada 20.jūlijā veica kārtējo Nekustamā īpašuma
apsekošanu, par apsekošanā konstatēto 2016.gada 21.jūlijā sagatavojot Atzinumu par
būves pārbaudi  Nr.369/16 (turpmāk -  Atzinums Nr.2).  Ar  Atzinumu Nr.2  fiksēts,  ka
Nekustamā īpašuma teritorija nav norobežota. Ēkas pagraba logu ailas aizdarītas ar
metāla  loksnēm,  iekļūšana  Ēkā  pa  atvērtām  pagraba  stāva  ailēm  dod  iespēju
pārvietoties pa visu Ēku. Ēkas logi aizdarīti ar PVC, viens no otrā stāva logiem ir vaļā,
atvērta arī viena balkona durvju vērtne. Kāpņu telpu ieejas durvīm aizmūrētas durvju
ailes, dažviet aizmūrētais durvju ailu pildījums ir bojāts, kas rada iespēju iekļūt Ēkā, pie
Ēkas  izveidojusies  gružu  un  sadzīves  atkritumu  novietne.  Kopumā  Ēkas  stāvoklis
uzskatāms par pilsētvidi degradējošu un tas bojā pilsētas ainavu. 
           Pamatojoties uz Atzinumā Nr.2 konstatēto, ar Būvvaldes 2014.gada 21.jūlija
lēmumu Nr.437 "Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves statusa
noteikšanu  ēkai  Ģenerāļa  Baloža  ielā  17,  Liepājā  (kadastra  apzīmējums
1700 002 0093 008) " Ēkai noteikts "B" kategorijas cilvēku drošību apdraudošas un vidi
degradējošas būves statuss.
            Lai konstatētu aktuālo situāciju cilvēku drošību apdraudošo un vidi degradējošo
būvju  sarakstā  iekļautajā  objektā,  Būvvaldes  būvinspektors  un  būvinspektora  palīgi
2018.gada  28.novembrī  veica  Nekustamā  īpašuma  apsekošanu.  Par  apsekošanā
konstatēto  sastādīts  Atzinums  par  būves  pārbaudi  Nr.BIS-BV-19.9-2018-10554
(397/18) (turpmāk - Atzinums Nr.3). Atzinumā Nr.3 fiksēts:  

-  Ēka  atrodas  mazstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijā,  daudzdzīvokļu  māju
kvartāla malā, blakus savrupmāju apbūves teritorijai, bet saimnieciski netiek izmantota
jau nenosakāmi ilgu laiku;

-  pa  tuvumā  esošām  Ģenerāļa  Baloža  un  Pulkveža  Brieža  ielām  notiek
intensīva gājēju kustība un transporta satiksme;

- Nekustamā īpašuma teritorija nav norobežota;
-  Ēkas  pagraba  logu  ailas  un  pirmā  stāva  logu  ailas  aizdarītas  ar  metāla

loksnēm, dažas loksnes pagraba logiem atlocītas, iekļūšana Ēkā pa atvērtām pagraba
stāva logu ailēm dod iespēju pārvietoties pa visu Ēku;

- Ēkas logu ailēs uzstādīti PVC logi, vairāki no tiem ir vaļā, atvērtas arī divas
balkona  durvju  vērtnes,  vairākiem  logiem  logu  stikli  sasisti,  stiklu  lauskas  apdraud



apkārtējos;
- Ēkas austrumu pusē kāpņu telpu ieejas durvis aizdarītas, pretējā Ēkas pusē

(rietumu pusē) aizmūrēto durvju ailu pildījums vietām bojāts, kas rada iespēju iekļūt
Ēkā, pie Ēkas izveidojusies gružu un sadzīves atkritumu novietne;

- sienu paneļu, jumta un pārseguma paneļu tehnisko stāvokli,  to noturību un
bīstamības pakāpi var noteikt tehniskās apsekošanas atzinums;

-  kopumā Ēkas  stāvoklis  uzskatāms  par  pilsētvidi  degradējošu  un  tas  bojā
pilsētas ainavu. 
            Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantu, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu
sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne
kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 
           Vizuālā apsekošanā konstatēts, ka Ēkas bojājumi apdraud cilvēku veselību,
dzīvību  un  bojā  pilsētas  ainavu,  sekojoši  būve  netiek  uzturēta  atbilstoši  Saistošo
noteikumu  Nr.34  prasībām  un  pamatoti  ir  noteikts  "B"  grupas  cilvēku  drošību
apdraudošas būves statuss.
            Lai  noskaidrotu īpašnieku viedokli  par iespēju sakārtot  minēto īpašumu
SIA  "SAULESSTARU  ZEME"  pārstāvis,  Deniss  Kaigorodovs,  Jurijs  Korževskis,
Natalija Korževska, Katerina Korževska vai saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
38.  un 39.pantu pilnvarots  pārstāvis  aicināti  ierasties  Būvvaldē  2019.gada 3.janvārī
pulksten  15:40  (112.kab.)  viedokļa  sniegšanai  lietā  par  īpašuma  sakārtošanas
iespējamību un Ēkas tālāko pielietojumu vai iesniegt Būvvaldē savu viedokli rakstveidā.
            Atzinumam Nr.3 pievienotas fotofiksācijas uz četrām lapām.
            Būvvaldē  2019.gada  7.janvārī  saņemta  SIA  "SAULESSTARU ZEME"
2019.gada  3.janvāra  vēstule  Nr.2019-1  "Par  būvi  G.Baloža  ielā  17,  Liepājā"  (reģ.
Nr.35/2.4.), ar kuru Būvvalde informēta, ka SIA "SAULESSTARU ZEME" plāno veikt
Nekustamā  īpašuma  sakopšanas  darbus  līdz  2019.gada  februāra  beigām,  kā  arī
piesaistīt investorus Ēkas kapitālā remonta veikšanai.
            Katerina Korževska,  Denis  Kaigorodovs,  Jurijs  Korževskis  un  Natālija
Korževska  uz  Būvvaldes  aicinājumu  pasust  viedokli  administratīvajā  lietā  nav
atsaukušies,  uz  administratīvās  lietas  izskatīšanu  Būvvaldē  2019.gada  3.janvārī
neieradās un viedokli nesniedza arī rakstveidā.
           Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Ministru kabineta
2014.gada  19.augusta  noteikumu  Nr.500  "Vispārīgie  būvnoteikumi"  158.punktu,
ievērojot Būvniecības likuma 9.panta un Saistošo noteikumu Nr.34 24.1., 24.2., 24.3.,
24.4.apkašpunkta  prasības,  Būvvaldei  radās  pienākums  pieņemt  lēmumu,  ar  kuru
uzdot novērst Ēkas bīstamību. Faktu, ka Ēkas īpašnieki nav izpildījuši tiesību normās
noteiktos pienākumus un situācija  Nekustamajā  īpašumā ilgstoši  saglabājas  cilvēku
drošību apdraudoša un vidi degradējoša, apliecina lietā esošie pierādījumi - Atzinums
Nr.1,  Atzinums  Nr.2,  Atzinums  Nr.3  un  fotofiksācijas,  kurās  fiksēts  Ēkas  stāvoklis.
Būvvalde  konstatēja,  ka  Ēkai  var  brīvi  piekļūt.  Dažas  metāla  loksnes,  ar  kurām
aizdarītas pagraba logu ailas,  tikušas atlocītas. Iekļūšana Ēkā pa atvērtām pagraba
stāva  logu  ailēm  dod  iespēju  pārvietoties  pa  visu  Ēku.  Vairākiem  Ēkas  logu  ailēs
uzstādītajiem PVC logiem  logu stikli sasisti, stiklu lauskas apdraud apkārtējos. Ēkas
rietumu pusē aizmūrēto durvju ailu pildījums vietām bojāts, kas rada iespēju iekļūt Ēkā.
Pie  Ēkas  izveidojusies  gružu  un  sadzīves  atkritumu novietne.  To,  ka  pierādījumos
fiksētais ir pamatots, nav nolieguši arī Ēkas īpašnieki.  
            Būvvalde atzina, ka ir nepieciešams uzdot novērst bīstamību, lai būve tās
brīvās  piekļuves  un  krītošo  detaļu  (stikla  lausku)  dēļ  neradītu  apdraudējumu
sabiedrībai. Ņemot vērā Ēkas atrašanās vietu - netālu no Ģenerāļa Baloža un Pulkveža
Brieža ielām, pa kurām notiek intensīva gājēju kustība un transporta satiksme, kā arī
Ēkas  atrašanos  dzīvojamās  apbūves  teritorijā  kopsakarā  ar  Ēkas  stāvokli  radīto
eventuālo  apdraudējumu  sabiedrības  veselībai  un  dzīvībai,  Būvvalde  minētās
bīstamības  novēršanai  ar  2019.gada  17.janvāra  lēmumu  Nr.BIS-BV-5.9-2019-3(28)
"Par ēkas Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 002 0093 008)
sakārtošanu" (turpmāk - Lēmums) uzdeva Ēkas kopīpašniekiem Katerinai Korževskai,
Denisam  Kaigorodovam,  Jurijam  Korževskim,  Natālijai  Korževskai  un  SIA



"SAULESSTARU ZEME" pienākumu viena mēneša laikā no Lēmuma spēkā stāšanās
dienas  aizdarīt atvērtās ejas (logi, durvis, lūkas u.c.) ar vienādu materiālu un izņemt no
sasistajiem Ēkas logiem stikla lauskas.
            Būvvalde Lēmumā norādīja, ka nepieņem lēmumu Ēku nojaukt vai uzdot veikt
konservāciju,  jo  lietā  esošie  pierādījumi  liecina,  ka,  veicot  sakārtošanas  darbus,
bīstamība un pilsētvides degradēšana tiks novērsta. Būvvalde secināja, ka ar konkrēto
administratīvo aktu tiks sasniegts būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu mērķis -
nodrošināt būvju stabilitāti, stiprību, drošību lietošanā, nekaitīgumu cilvēka veselībai un
videi u.c.,  citiem vārdiem, nodrošināt  tādas būves kvalitātes, kuras ir  svarīgas visai
sabiedrībai kopumā. Tādējādi Būvvalde secina, ka konkrētais administratīvais akts ir
nepieciešams gan Ēkas īpašniekam, gan sabiedrībai kopumā, turklāt šo mērķi īstenot
citā veidā nav iespējams.

Uz  noteiktu  darbību  vērsta  administratīvā  akta  piespiedu  izpildes  kārtība  ir
noteikta  Administratīvā  procesa  likuma  (turpmāk  -  APL)  42.nodaļā.  Šīs  nodaļas
369.panta  pirmā  daļa  noteic:  ja  administratīvais  akts  uzliek  adresātam  pienākumu
izpildīt noteiktu darbību, ko faktiski un tiesiski var izpildīt arī izpildiestāde, cits publisko
tiesību  subjekts  vai  privātpersona,  šo  administratīvo  aktu  var  izpildīt  ar
aizvietotājizpildes palīdzību. Šādā gadījumā izpildiestāde šo darbību izpilda pati vai arī
uzdod to izpildīt citam publisko tiesību subjektam vai privātpersonai.

APL 360.panta pirmā daļa noteic: administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja
ir šāds apstākļu kopums:

1) administratīvais akts ir stājies spēkā (70.pants);
2) administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams (76.pants) vai administratīvā akta

darbība nav apturēta vai ir atjaunota (80., 185.pants);
3) līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi;
4) persona ir brīdināta par piespiedu izpildi.
Saistošo  noteikumu  Nr.34  35.punkts  noteic:  ja  būves  īpašnieks  nepilda

Būvvaldes  uzlikto  pienākumu  un  vienīgais  veids,  kā  novērst  apdraudējumu  trešo
personu veselībai vai dzīvībai, kā arī blakus esošai apbūvei vai transporta kustībai, ir
noteikt  aizvietotājizpildi  saskaņā  ar  Administratīvā  procesa  likumu,  lēmumu  par
aizvietotājizpildes noteikšanu pieņem Dome.

Ar Lēmumu ir atzīts, ka Ēkas īpašnieki nav izpildījuši tiesību normās noteiktos
pienākumus, ko apliecina lietā esošie pierādījumi. 

Ar Būvvaldes 2020.gada 12.februāra Brīdinājumu par piespiedu izpildi  Nr.10
kopīpašnieki  aicināti  izpildīt  Lēmuma prasības labprātīgi  līdz 2020.gada 18.martam,
pretējā  gadījumā  paredzot  uzsākt  piespiedu  izpildi,  izvēloties  aizvietotājizpildi  kā
piespiedu izpildes līdzekli.

Iepriekš  izklāstīto  argumentu  kopums  liek  secināt,  ka  visefektīvākais  un
vienlaikus  privātpersonas intereses vismazāk skarošais  veids  (APL 369.panta  trešā
daļa)  ir  noteikt  aizvietotājizpildi,  proti,  uzdot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei
"Komunālā pārvalde" organizēt Lēmuma izpildi-aizdarīt atvērtās ejas (logi, durvis, lūkas
u.c.) ar vienādu materiālu un izņemt no sasistajiem Ēkas logiem stikla lauskas.
 Šajā  gadījumā,  kad  Ēkas  īpašnieki  ir  Ukrainas  pilsoņi,  kuriem  nav  aktīvas
uzturēšanās atļaujas (Iedzīvotāju reģistra datu bāzes informācija)  un kurus sasniegt
nav iespējams,  un ievērojot  katras  pašvaldības  pienākumu rūpēties  par  iedzīvotāju
drošību,  Dome  atzīst,  ka  vienīgais  atbilstošais  risinājums  ir  aizvietotājizpildes
noteikšana.

Dome atzīst,  ka  konkrētajā  gadījumā šāds  lēmums ir  pamatots,  jo  personu
drošība, dzīvība un veselība šajā gadījumā ir prioritāras attiecībā pret īpašnieka citām
interesēm. 

Jo īpaši vērā ņemama Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamenta paustā atziņa: 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. [..]. 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 (Latvijas
Republikas  Augstākās  tiesas  Administratīvo  lietu  departamenta  2016.gada  3.maija
lēmuma lietā Nr.A420358614// SKA-849/2016 8.punkts).

Saskaņā  ar  APL  369.panta  otro  daļu  aizvietotājizpildes  izmaksas  uzliek
adresātam. Ievērojot minēto regulējumu, pēc galīgā aprēķinu veikšanas un jaunbūves
sakārtošanas darbu pabeigšanas,  visas izmaksas tiks uzliktas Lēmuma adresātiem,
respektīvi, Ēkas īpašniekiem. Prasību labprātīgas neizpildīšanas gadījumā lēmums par
izmaksu piedziņu tiks nodots kompetentajai institūcijai.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunāla pārvalde" iesniegusi  Domei
Ēkas  bīstamības  novēršanas  darbu  veikšanas  tāmi,  pamatojoties  uz  ko  šobrīd
aprēķinātie  izdevumi  ir  969,21  euro  (tāmes  sastādītājs  -  sertificēts  būvinženieris
Laimonis Dimants; sertifikāta Nr.4-03305, 5-02319).

Ievērojot  iepriekš  izklāstīto,  pamatojoties  uz  Administratīvā  procesa  likuma
369.pantu  un  Domes  2012.gada  20.decembra  saistošo  noteikumu  Nr.34  "PAR
TERITORIJAS  KOPŠANU  UN  BŪVJU  UZTURĒŠANU"  35.punktu,  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.  Noteikt  aizvietotājizpildi  -  Liepājas  pilsētas pašvaldības iestādi  "Komunālā
pārvalde"  -  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas  būvvalde"
2019.gada 17.janvāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.9-2019-3(28) "Par ēkas Ģenerāļa Baloža
ielā  17,  Liepājā  (kadastra  apzīmējums  1700  002  0093  008)  sakārtošanu"  izpildei:
aizdarīt  atvērtās  ejas  (logi,  durvis,  lūkas  u.c.)  ar  vienādu  materiālu  un  izņemt  no
sasistajiem Ēkas logiem stikla lauskas.

2.  Pēc  šī  lēmuma  1.punkta  izpildes  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei
"Komunālā pārvalde” organizēt aizvietotājizpildes izmaksu piedziņu. 

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

Lēmumu  saskaņā  ar  Administratīvā  procesa  likuma  363.panta  otro  daļu
lēmuma var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā šis lēmums,
sūdzību iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4,
Liepājā).

Saskaņā  ar  Administratīvā  procesa  likuma  70.panta  pirmo  un  otro  daļu,
administratīvais  akts  (lēmums)  stājas  spēkā  ar  brīdi,  kad  tas  paziņots  adresātam
atbilstoši Paziņošanas likumam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Katerinai  Korževskai,  Denisam  Kaigorodovam,  Jurijam  Korževskim,



Natālijai  Korževskai  un  SIA  "SAULESSTARU  ZEME",  Būvvaldei,
Finanšu pārvaldei, Juridiskajai daļai, Komunālajai pārvaldei


