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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par precizēto Ministru kabineta rīkojuma 
projektu “Par valstij piekrītošā dzīvokļa 
īpašuma Nr. 20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, 
nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izskatījusi precizēto Ministru kabineta 
rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 20 Šķēdes 
ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā” (turpmāk – 
rīkojuma projekts), rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem un 
iebilst pret rīkojuma projekta 2. punktu. 

2016. gada 18. februāra valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 7, 29. §, 
2. punkts) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika uzdots:  

2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, 
aicinot Liepājas pilsētas pašvaldību 6 mēnešu laikā pēc šī rīkojuma 
pieņemšanas nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu; 

2.2. rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka šis valsts sekretāru sanāksmē 
dotais uzdevums nav izpildīts, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai bija jāsagatavo Ministru kabineta sēdes protokollēmums ar 
aicinājumu Liepājas pilsētas pašvaldībai ierakstīt pārņemamo īpašumu 
zemesgrāmatā.  

Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izslēgt rīkojuma projekta 2. punktu, 
jo: 

1) Ministru kabinetam nav tiesību uzdot uzdevumus pašvaldībām – 
pašvaldība ir atvasināta publiska persona un tā darbojas saskaņā ar likumu 
“Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šā likuma 3. pantu pašvaldība ir vēlēta vietējā 
pārvalde, un saskaņā ar šā paša likuma 5. pantu tā savas kompetences un 
likuma ietvaros darbojas patstāvīgi. Palīdzības sniegšana iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājuma risināšanai ir pašvaldības autonomā funkcija, tāpat kā 
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lēmuma pieņemšana par valstij piekrītoša īpašuma pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā. 

Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot rīkojuma projekta 2. punktu un 
sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši 
2016. gada 18. februāra valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 7, 29. §, 
2. punkts) dotajam uzdevumam. 
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