
LOKĀLPLĀNOJUMA zemesgabaliem 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

01.02.2021. – 28.02.2021.
Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 21. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.27/1 
“Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma mērķis ir sekmēt un nodrošināt ilglaicīgu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanu saskaņā ar teritorijas 
plānojuma nosacījumiem, kā arī nodrošināt sabiedrībai iespēju iegūt informāciju, 
izteikt savu viedokli un piedalīties lokālplānojuma izstrādāšanas procesā. 
Lokālplānojuma būtība ir veikt grozījumus spēkā esošajā Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā lokālplānojuma teritorijā, 
radot priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu 
izmantošanai un uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot nekustamo īpašumu 
racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai. 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu 
iela 6, Liepāja, LV-3401, kontaktpersona – Teritorijas plānotāja Anete Bērziņa, tālr. 
63404427, e-pasts: anete.berzina@liepaja.lv.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga 
LV-1050, tālr. 27373939, e-pasts: info@g93.lv, www.grupa93.lv.

Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. 
gada 1. februāra līdz 28. februārim.

Gadījumā, ja valstī noteiktā ārkārtas situācija tiks pagarināta, attiecīgi tiks 

pagarināts arī lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš, nodrošinot 

apspriešanu vēl divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas beigām, kuru laikā 

notiks arī publiskās apspriešanas sanāksme.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 24. februārī plkst. 17.00 
Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6, Liepājā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes norises vieta un laiks tiks pre-
cizēti pēc ārkārtējās situācijas beigām, un tā norisināsies atbilstoši 
noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. redakciju izdrukas formā var 
iepazīties Liepājas pilsētas būvvaldes telpās Peldu ielā 5, pirmā stāva foajē, katru 
darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās 
līdz plkst. 16.00), savukārt elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, 
kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv. 

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas 
pēdējai dienai (ieskaitot):

 » iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu 
ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to 
buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;

 » valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Par izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi aktuālajai 

informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

!

Teritorijas novietojums

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas pilsētas austrumu daļā, Zaļajā birzē, 
teritorijas daļā starp Talsu, Grīzupes, 14. novembra bulvāra un Pulvera ielu – 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 3,7 ha. 
Tajā ietilpst 2 pilnas zemes vienības.

Lokālplānojuma teritorijā, Labraga ielā 11 atrodas Liepājas bērnunams ar tam 
pieguļošo teritoriju, kas 1992. gadā tika būvēts aptuveni 120 dažāda vecuma 
bērniem, taču kopš 2008. gada tur dzīvojošo bērnu skaits ir strauji samazinā-
jies, līdz ar to tiek plānots ēkā pakāpeniski ierīkot ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju senioriem, savukārt bērnunama esošos iemīt-
niekus paredzēts izmitināt citās ģimeniskai videi pietuvinātās mītnēs.

Lokālplānojuma teritoriju no rietumu un dienvidu puses ieskauj mazdārziņu teri-
torijas – gan otrpus Talsu ielai, gan otrpus plānotajai ielai. Mazdārziņu teritorijā uz 
dienvidiem no lokālplānojuma teritorijas ir izstrādāts lokālplānojums, kas paredz 
mājdzīvnieku kapsētas ierīkošanu. Austrumos lokālplānojuma teritorija robežojas 
ar Aspazijas birzs teritoriju – mežu ar paaugstinātiem mitruma apstākļiem, kas ir 
bez ierīkotām pastaigu takām un labiekārtojuma. Savukārt ziemeļos lokālplāno-
juma teritorija robežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju, aiz kuras seko Grīzupes 
iela un daudzdzīvokļu apbūves zona.

Lokālplānojuma risinājumi

Ar šo lokālplānojumu tiek radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas saba-
lansētai attīstībai gan esošās izmantošanas veiksmīgai turpināšanai un attīstībai, 
gan jaunu attīstības ieceru realizācijai, lai īstenotu un nodrošinātu nekustamo 
īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un valstī 
ieviesto vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju, lokālplānojuma izstrādes ietvaros 
veikti grozījumi spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajā 
funkcionālajā zonējumā lokālplānojuma teritorijā – noteikts funkcionālais 
zonējums Publiskās apbūves teritorija (P4), kas piedāvā plašu teritorijas 
atļautās izmantošanas spektru, taču vienlaicīgi nav pretrunā ar plānoto teritorijas 
izmantošanu. Nelielās teritorijas daļās zemes vienībā Talsu ielā 4 un Labraga ielā 
11, kas ietilpst Talsu ielas esošajās un Labraga un Labraga/Ēdoles savienojuma 
plānotajās sarkanajās līnijās, noteikts funkcionālais zonējums Transporta 
infrastruktūras teritorija (TR5). Publiskās apbūves teritorijas funkcionālais 
zonējums, atļautās izmantošanas un attiecīgie apbūves parametri ir noteikti, 
izvērtējot gan esošo, gan plānoto teritorijas izmantošanu, kā arī apkārtējo teritoriju 
attīstības tendences. 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros īpaša uzmanība pievērsta arī teritorijā esošo 
koku aizsardzībai, nosakot nepieciešamību jaunas apbūves plānošanas gadī-
jumā veikt dendroloģisko izpēti, identificējot aizsargājamos kokus, potenciālos 
aizsargājamos kokus, kā arī kokus, kurus vēlams saglabāt (ainaviski vērtīgos un 
savdabīgos).

Lokālplānojuma risinājumi paredz Labraga ielas sarkano līniju paplašināšanu 
lokālplānojuma teritorijas virzienā, lai Labraga ielas un Ēdoles ielu savienojuma 
(E kategorijas iela) izbūves gadījumā būtu iespējams izvietot brauktuvi un 
inženiertīklus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros balstoties uz institūciju – inženierkomunikāciju 
turētāju – sniegtajiem nosacījumiem, izstrādāti arī inženiertehniskās apgādes 
principiālie risinājumi, kas telpiski attēloti shēmās un konkretizējami turpmākās 
būvprojektēšanas gaitā.

Lokālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu shēma

Sarkano līniju izmaiņu priekšlikums

Lokālplānojuma teritorijas apkārtnes apbūves struktūras shēma

!


