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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA 

1.1. LĒMUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN 

DARBA UZDEVUMS 
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1.2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
1.2.1. Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē - www.liepaja.lv  

http://www.liepaja.lv/
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1.2.2. Paziņojums informatīvajā izdevumā “Katram Liepājniekam” 
 

Paziņojums Liepājas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Katram Liepājniekam”, 2020. gada 20. janvāra 
numurā, 2. lpp.: 
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1.3. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU  
INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA 

KOMENTĀRI 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde, 21.01.2020., Nr. 22/12.1-

1.2/15 

Pamatojoties uz Būvniecības likumu, un Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem" uzsakot lokālplānojuma 
izstrādi, VUGD KRB Liepājas 1.daļa uzskata par 
nepieciešamu Lokālplānojuma teritorijā paredzēt: 

- Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi; 
- Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām; 
- Ugunsdzēsības piebrauktuves pie būvēm 

atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem un 
ugunsdrošības prasībām. 

Ņemot vērā ieceri attīstīt un pilnveidot esošo teritoriju, 
ir nepieciešams pilnveidot ugunsdzēsības ūdensapgādi 
šajā rajonā, bet tieši ugunsdzēsības hidrantu izbūve Talsu 
ielā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 
noteikumiem Nr.326 "Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"". 
Lokālplānojumā paredzēt atsevišķu sadaļu 
“Ugunsdrošība”, kurā aprakstīt augšminētos punktus 
šajā nosacījumā. 

Nosacījumi ņemti vērā. Lokālplānojuma 
paskaidrojuma rakstā iekļauta atsevišķa sadaļa 
“Ugunsdrošība” (skat. paskaidrojuma raksta 
apakšnodaļu “2.2.3. Ugunsdrošība”). Papildus 
skat. teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apakšnodaļu “3.2. Prasības 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
objektiem”. 

2. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, 13.02.2020., Nr.11.2./LI/286 

Pārvalde:  
1. Norāda, ka lokālplānojuma izstrādei var izmantot: 
1.1. Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (www.meteo.lv) 
tīmekļvietnes datus par piesārņotām un potenciāli 
piesārņotām vietām; klimatisko, meteoroloģisko un 
hidroloģisko informāciju, informāciju par gaisa un 
ūdens kvalitāti. 

1.2. Valsts vides dienesta (www.vvd.gov.lv) 
tīmekļvietnes datus par ūdens resursu lietošanas un 
dabas resursu lietošanas objektiem, A, B un C 
kategorijas piesārņojošas darbības objektiem. 

1.3. Dabas aizsardzības pārvaldes (www.daba.gov.lv) 
tīmekļvietnes datus par īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, aizsargājamo augu sugu atradnēm, īpaši 
aizsargājamiem un retiem kokiem. 

2. Sniedz nosacījumus lokālplānojuma izstrādei: 
2.1. Veikt lokālplānojuma izstrādi atbilstoši 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Ministru 

Nosacījumi ņemti vērā. Lokālplānojums 
izstrādāts atbilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likumam, Ministru kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 
2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240  
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, kā arī Liepājas pilsētas 
pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.  
Lokālplānojums atbilst Liepājas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai. Paskaidrojuma rakstā ir 
iekļauts funkcionālā zonējuma izmaiņu 
pamatojums, kā arī veikts inženierkomunikāciju 
izvērtējums un piedāvāts perspektīvais 
inženierkomunikāciju izvietojums (skat. 
paskaidrojuma raksta nodaļu “2.2. 
Inženiertehniskās apgādes risinājumi”. 
Lokālplānojumā noteiktas aizsargjoslas un 
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INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA 

KOMENTĀRI 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2013. 
gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240  „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, Liepājas pilsētas pašvaldības saistošo 
noteikumu prasībām. 

2.2. Lokālplānojumam ir jāatbilst pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

2.3. Lokālplānojumā ietvert funkcionālā zonējuma 
izmaiņu pamatojumu. 

2.4. Izvērtēt teritorijas inženierkomunikāciju 
atbilstību teritorijas attīstības vajadzībām un plānot 
perspektīvo izvietojumu. 

2.5. Atzīmēt teritorijas plānojumā noteiktās 
aizsargjoslas un aprobežojumus atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma prasībām. 

aprobežojumi – skat. grafiskās daļas karti 
“Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”. 

3. AS “Sadales tīkls”, 15.01.2020., Nr. 30AT00-05/TN-4709 

Norādījumi lokālplānojuma izstrādei 
1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie 

elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 
0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. 
objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī 
atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot 
noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 
jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) 
ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem noteiktā kartes mērogā); 

2. Izstrādājamā lokālplānojuma aptverošajā teritorijā 
atrodas esošās AS "Sadales tīkls" piederošie 
elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades 
līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises);  

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana 
un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr. 573 " Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju 
būvnoteikumi"; 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju 
izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem jānodrošina ērta 
piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, 
autotransportam u. c. to tehnikai. 

5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 
16. pantā; 

Nosacījumi ņemti vērā. Lokālplānojumā attēloti 
gan esošie, gan plānotie elektroapgādes objekti. 
Skat. paskaidrojuma raksta apakšnodaļu 2.2.1. 
“Elektroapgāde un ielu apgaismojums”, kā arī 
grafiskās daļas kartes “Ielu šķērsprofili” un 
“Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”. 
Vēršam uzmanību uz to, ka lokālplānojuma 
teritorijā pie Labraga ielas ir precizēts sarkano 
līniju izvietojums. Labraga/Ēdoles savienojumā 
sarkano līniju priekšlikums paredz to noteikšanu 
10m platumā, lai perspektīvā būtu iespējams 
izbūvēt E kategorijas ielu un nepieciešamās 
komunikācijas – paplašinājums tiek veidots 
lokālplānojuma teritorijas virzienā, tādejādi 
skarot arī AS “Sadales tīkls” piederošu 
transformatoru apakšstaciju TP 1294 (skat. 
Paskaidrojuma raksta apakšnodaļu “2.1.4. 
Transporta infrastruktūras risinājumi un 
sarkanās līnijas”). 
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INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

NOSACĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA 

KOMENTĀRI 

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu 
likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 

7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un 
cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 
"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika" – 3.,8. – 11. punkts; 

8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas 
sistēmas operatora un lietotāja tiesības un 
pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā 
nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi"; 

9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem"; 

10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut 
informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 
23. un 24. pants; 

11. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru 
dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 

12. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 1:2000 līdz 
1:10000; 

13. Lokālplānojumiem izmantot Latvijas ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu 
topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar 
mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000); 

14. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai 
apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 
plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu 
elektroniskā formātā iesniegt portālā 
saskano.sadalestikls.lv; 

15. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma 
iesnieguma saņemšanas; 

16. Nosacījumi derīgi divus gadus no to apstiprināšanas 
dienas. 

4. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, 12.02.2020., Nr. 4.6.1-10/15 

Lokālplānojuma izstrādes gaitā: 
1. Ievērot LR 13.10.2011. „Teritorijas attīstības 

plānošanas likums” un saistošo noteikumu prasības, 
t.sk. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 

Nosacījumi ņemti vērā. Lokālplānojuma izstrādē 

ņemta vērā plānotā dzīvnieku kapsēta Talsu ielā 

2, Liepājā. Skat. grafiskās daļas karti  “Teritorijas 

esošie izmantošanas aprobežojumi”. 
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628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi Nr. 240) prasības.  

2. Ievērot universālā dizaina principu, lai nodrošinātu 
vides pieejamību personām ar funkcionāliem 
traucējumiem atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 3.punkta 
prasībām.  

3. Plānojot teritorijas izmantošanu, ņemt vērā visa veida 
esošās un projektējamās aizsargjoslas un ievērot 
noteiktos darbības aprobežojumus aizsargjoslās 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Izvērtēt 
Lokālplānojuma teritorijas perspektīvo izmantošanu, 
ievērojot aprobežojumus aizsargjoslās ap dzīvnieku 
kapsētām, ņemot vērā plānoto dzīvnieku kapsētu 
Talsu ielā 2, Liepājā. 

4. Transporta plūsmas organizāciju plānot tā, lai apbūves 
teritorijā netiktu pārsniegti vides trokšņa 
robežlielumi atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. 
noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” prasībām. 

5. Teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu 
plānot  atbilstoši Noteikumu Nr.240 – 8.apakšsadaļas 
„Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” 
prasībām.  Lokālplānojuma teritorijā paredzēt 
pieslēgumu kopīgajiem pilsētas centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem. Ievērot aizliegumu 
Aizsargjoslā ap dzīvnieku kapsētu ierīkot dzeramā 
ūdens ņemšanas vietas atbilstoši 29.09.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1114 „Noteikumi 
par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, 
uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas 
kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap 
dzīvnieku kapsētām” 30.1. punkta prasībām. 
Paredzēt dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības 
nodrošināšanu Ministru kabineta  14.11.2017. 
noteikumos Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība” noteiktajām prasībām. 

6. Plānot atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši likuma 
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo 
noteikumu prasībām. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz 

nepieciešamību turpmākajā teritorijas attīstībā 

ievērot universālā dizaina principus, skat. TIAN 

apakšnodaļu “3.4.  Prasības teritorijas 

labiekārtojumam”. 
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5. SIA “Liepājas ūdens”, 28.01.2020., Nr.8/3.-6 

SIA "Liepājas ūdens" lokālplānojuma izstrādei 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4 lūdz ņemt 
vērā sekojošus nosacījumus: 
- Zemesgabalam Labraga ielā 11 ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkli izbūvēti Labraga ielā. Lietus 
notekūdeņu novadīšanai no ielas braucamās daļas un 
tai piegulošiem zemesgabaliem paredzēt lietus 
kanalizācijas kolektora izbūvi Labraga ielā. 
Pievienojuma vieta - d.200mm/300mm lietus 
kanalizācijas kolektors Labraga ielā pie krustojuma ar 
Grīzupes ielu; 

- Zemesgabalam Talsu ielā 4 ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumus projektēt no Talsu ielas 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Lietus 
notekūdeņi no Talsu ielai piegulošiem 
zemesgabaliem tiek novadīti esošajos novadgrāvjos. 
Lietus notekūdeņu novadīšanai no Talsu ielas 
braucamās daļas paredzēt, ja nepieciešams, lietus 
kanalizācijas kolektora izbūvi ar pievienojumu 
esošam novadgrāvim/caurtekai, kas atrodas pretī 
zemesgabalam Talsu ielā 4;  

- Plānotā ielā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 
projektēt no Talsu ielas ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem. Lietus notekūdeņu novadīšanu 
no plānotās ielas braucamās daļas risināt kā augstāk 
minētam zemesgabalam.  

Pirms būvprojekta izstrādāšanas SIA "Liepājas ūdens" 
pieprasīt tehniskos noteikumus. Izstrādāto 
lokālplānojumu saskaņot SIA "Liepājas ūdens". 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. paskaidrojuma 

raksta apakšnodaļas 2.2.2. “Ūdensapgāde un 

sadzīves kanalizācija” un 2.2.4. “Meliorācija un 

lietus ūdeņu savākšana”, kā arī grafiskās daļas 

kartes “Ielu šķērsprofili” un “Teritorijas esošie 

izmantošanas aprobežojumi”. 

Zemes vienības Talsu ielā 4 pilnvērtīgai 

izmantošanai tiek piedāvāts risinājums, kas 

paredz zemes vienībā esošā grāvja pārbūvi un tā 

trases pārvietošanu Talsu ielas un Plānotās ielas 

sarkano līniju robežās, likvidējot esošo Talsu ielas 

caurteku un veidojot jaunu caurteku pretī Talsu 

ielas krustojumam ar Plānoto ielu (skat. 

paskaidrojuma raksta apakšnodaļu 2.2.4. 

“Meliorācija un lietus ūdeņu savākšana”). 

Vēršam uzmanību, ka TIAN nodaļā 3.2. iekļauts 

punkts, kas zemes vienības Talsu ielā 4 apbūves 

un/vai sadalīšanas gadījumā paredz 

nepieciešamību izstrādāt meliorācijas sistēmas 

pārbūves projektu kopējās meliorācijas sistēmas 

funkcionēšanai nepieciešamajā apjomā paredzot 

iepriekš minēto grāvju pārbūvi.  

6. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa, 24.01.2020., Nr.209/2.19.2. 

Vides daļa neizvirza īpašus nosacījumus Lokālplānojuma 
izstrādei 

Īpaši nosacījumi nav izvirzīti. 

7. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, 14.02.2020., Nr.77/1.4. 

Izstrādājot lokāplānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 
11 (kadastra Nr.1700 014 0333) un Talsu ielā 4 (kadastra 
Nr.1700 014 0332), Liepājā, ņemt vērā sekojošo: 
1) Saglabāt Zaļās birzs virszemes noteces sistēmas 

novadgrāvi N-4, kas atrodas “Plānotās” ielas kadastra 
robežās; 

2) Nepieciešamības gadījumā paredzēt jaunus 
savācējgrāvjus zemesgabalos Labraga ielā 11 un Talsu 
ielā 4; 

3) Izvērtēt un precizēt sarkano līniju izvietojumu; 
4) Talsu ielas un “Plānotās” ielas brauktuves paredzēt 

6,0-7,0 m platumā; 

Nosacījumi ņemti vērā. TIAN iekļauti punkti, kas 

nosaka nepieciešamību saglabāt novadgrāvi N-4, 

kā arī paredz iespēju veidot jaunus 

savācējgrāvjus, skat. TIAN apakšnodaļu “3.2. 

Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un 

objektiem”. Lokālplānojuma teritorijā iespēju 

robežās precizēts sarkano līniju izvietojums, kā 

arī izstrādāts priekšlikums sarkano līniju 

precizēšanai ārpus lokālplānojuma teritorijas, 

skat paskaidrojuma raksta apakšnodaļu 

“2.1.4.Transporta infrastruktūras risinājumi un 
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5) Labraga ielas un Ēdoles ielas brauktuves paredzēt 6,0 
m platumā; 

6) Paredzot brauktuvēm atklāto lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu, ietvert ielu šķērsprofilos 
sāngrāvju vai ievalku un drenāžas cauruļvadu 
atrašanās vietas; 

7) Paredzēt nepieciešamās nobrauktuves uz 
zemesgabaliem. 

sarkanās līnijas”, kā arī grafiskās daļas karti “Ielu 

šķērsprofili”. Tā kā šajā plānošanas stadijā nav 

iespējams paredzēt precīzu apbūves 

izvietojumu, nepieciešamās nobrauktuves uz 

zemesgabaliem nosakāmas būvprojektēšanas 

laikā. 

Zemes vienības Talsu ielā 4 pilnvērtīgai 

izmantošanai tiek piedāvāts risinājums, kas 

paredz zemes vienībā esošā grāvja pārbūvi un tā 

trases pārvietošanu Talsu ielas un Plānotās ielas 

sarkano līniju robežās, likvidējot esošo Talsu ielas 

caurteku un veidojot jaunu caurteku pretī Talsu 

ielas krustojumam ar Plānoto ielu (skat. 

paskaidrojuma raksta apakšnodaļu 2.2.4. 

“Meliorācija un lietus ūdeņu savākšana” un 

grafiskās daļas karti “Ielu šķērsprofili”). Vēršam 

uzmanību, ka TIAN nodaļā 3.2. iekļauts punkts, 

kas zemes vienības Talsu ielā 4 apbūves un/vai 

sadalīšanas gadījumā paredz nepieciešamību 

izstrādāt meliorācijas sistēmas pārbūves 

projektu kopējās meliorācijas sistēmas 

funkcionēšanai nepieciešamajā apjomā paredzot 

iepriekš minēto grāvju pārbūvi. 

8. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, 07.02.2020., Nr.285/1.11. 

     Ievērojot Darba uzdevuma nosacījumus (2.pielikums 

Būvvaldes 2019.gada 19.decembra lēmumam Nr.534 

“Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un 

Talsu ielā 4, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba 

uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, 

Pārvaldei nav iebildumu un īpašu nosacījumu  

lokālplānojumā paredzētā zemes izmantošanas veida 

noteikšanai lokālplānojuma teritorijai. 

Īpaši nosacījumi nav izvirzīti. 

9. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija, 13.02.2020., Nr.4.8/734/2020-N 

Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 
ietverto informāciju, lokālplānojuma teritorija – 
zemesgabali Labraga ielā 11, kadastra apzīmējums 
17000140333,  un Talsu ielā 4,  kadastra apzīmējums 
17000140332, neatrodas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos; lokālplānojuma teritorijā 
nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas. 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. paskaidrojuma 

raksta apakšnodaļu “1.1.3. Vides dabiskie 

apstākļi” un TIAN apakšnodaļu “3.4. Prasības 

teritorijas labiekārtojumam”, kur iekļautas 

prasības attiecībā uz koku saglabāšanu. 
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Ņemot vērā augstāk minēto, Administrācija izvirza 
sekojošus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā: 
koku izmēri ir mainīgi lielumi, un ja lokālplānojuma 
teritorijā tiek konstatēti aizsargājami koki, tad 
izstrādājot lokālplānojumu ir jāievēro Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264„Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.264) 
44.1.apakšpunkts kas nosaka, ka aizsargājamā koka 
teritorijā aizliegts veikt darbības, kas var negatīvi 
ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko 
attīstību, un šo noteikumu 46.punkts, kas nosaka, ka 
aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama 
tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju 
novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, 
izveidot atbalstus), un saņemta Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja. Aizsargājamo koku izmēri 
noteikti šo Noteikumu Nr.264  2.pielikumā.  

10. SIA “Liepājas enerģija”, 20.01.2020., Nr.00.12/17.3 

SIA "Liepājas enerģija" informē, ka īpašumā Labraga iela 
11, Liepāja (kadastra Nr. 1700 014 0333), atrodas SIA 
"Liepājas enerģija" piederoša siltumtrase. Uzņēmuma 
perspektīvos attīstības plānos ir pilsētas centralizētas 
siltumapgādes sistēmas paplašinašana un attīstība. 
lzstrādājot lokālplānojumu zemesgabaliem ievērot 
sekojošus nosacījumus: 
1) paredzēt siltumtrašu izvietojumu ielas sarkanās līnijās 

vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas 
standartu (LVS), Latvijas republikas būvnormatīva 
LBN 008-14 "lnženiertīklu izvietojums" un citu spēkā 
esošo normatīvo dokumentu prasībām;  

2) saglabāt esošo siltumtrasi un augstumu atzīmes;  
3) ieverot esošas siltumtrases aizsargjoslas;  
4) izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar SIA "Liepājas 

enerģiju". 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat. grafiskās daļas 

kartes “Ielu šķērsprofili” un “Teritorijas esošie 

izmantošanas aprobežojumi”, kā arī 

paskaidrojuma raksta apakšnodaļu “2.2.7. 

Siltumapgāde”. 

11. AS “Gaso”, 18.08.2020., Nr. 15.1-2/2825 

Izstrādājot lokālplānojumu, nepieciešams:  
1) paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar spiedienu 

līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās 
līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši 
Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas 
būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” 
un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām; 

1) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 
MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

Nosacījumi ņemti vērā. Skat grafiskās daļas karti 

“Ielu šķērsprofili”. Perspektīvā sadales 

gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietne 

paredzēta Talsu un Labraga ielu sarkanajās 

līnijās. 
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2) izstrādātā lokālplānojuma grafisko daļu 
(zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko 
komunikāciju izvietojuma shēma) digitālā veidā 
(*.dwg formātā) iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes 
attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā 
atzinuma saņemšanai. 

12. Vides pārraudzības valsts birojs, 06.04.2020., Nr. 4-02/18 

Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru Lokālplānojumam, kas groza Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 

(kadastra Nr. 1700 014 0333) un Talsu ielā 4 (kadastra Nr. 

1700 014 0332), Liepājā. 

Ņemts vērā. 
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1.4. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS PAR SIVN 

NEPIEMĒROŠANU 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

2.1. LĒMUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJAS NODOŠANU 

PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI  
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2.2. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA 
 

Sakarā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu un 24. martā izsludinātajiem likuma grozījumiem, paziņojumi 

par lokālplānojuma publisko apspriešanu dažādos kanālos publicēti vairākas reizes, kā arī papildus 

ierastajiem publicēšanas veidiem, informācija ievietota tādos sociālajos tīklos kā twitter, Facebook un  

pašvaldības mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta”:  

1. Sākotnēji publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 1. februāra līdz 28. februārim, t.i., 4 

kalendārās nedēļas. Publiskās apspriešanas sanāksme tika plānota 24. februārī plkst. 17.00 

Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6, Liepājā. 

2. Pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas pagarināšanas, lokālplānojuma publiskās apspriešanas 

termiņš tika pagarināts no 28. februāra līdz 20. aprīlim, nodrošinot apspriešanu vēl divas nedēļas 

pēc ārkārtējās situācijas beigām. Publiskās apspriešanas sanāksme tika pārcelta uz 12. aprīli, plkst. 

17.00, Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6, Liepājā. 

3. Ņemot vērā 24. martā izsludināto likumu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā” (stājās spēkā 25. martā), lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi tiek atļauts 

rīkot tiešsaistē, līdz ar to, 12 dienas pirms sanāksmes plānotā datuma tika publicēti paziņojumi 

par sanāksmes norisi attālināti, tiešsaistes platformā ZOOM. Paziņojumos tika iekļauta informācija 

par to, ka sanāksmei nepieciešams iepriekš reģistrēties aizpildot digitālu pieteikuma anketu un 

dienu pirms sanāksmes dalībniekiem uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tika izsūtīts 

piekļuves links.   Sanāksme notika pirmdien, 12. aprīlī, plkst. 17.00, attālināti, tiešsaistē, 

izmantojot platformu ZOOM, kā arī papildus, publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraide tika 

translēta izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook lapā un Liepājas pašvaldības Facebook lapā. 
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Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē - www.liepaja.lv: 

https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-

apspriesana/ 

 

http://www.liepaja.lv/
https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-apspriesana/
https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-apspriesana/
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Aktualizēts paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē - www.liepaja.lv:  

https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-

apspriesana/ 

  

http://www.liepaja.lv/
https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-apspriesana/
https://www.liepaja.lv/aicinam-piedalities-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-publiskaja-apspriesana/
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Aktualizēts paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē - www.liepaja.lv:  

https://www.liepaja.lv/notiks-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-attalinata-publiskas-

apspriesanas-sanaksme/  

 

 

 

http://www.liepaja.lv/
https://www.liepaja.lv/notiks-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-attalinata-publiskas-apspriesanas-sanaksme/
https://www.liepaja.lv/notiks-lokalplanojuma-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4-attalinata-publiskas-apspriesanas-sanaksme/
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Papildus, 1. aprīlī informācija aktualizēta arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv, sadaļā 

Liepājniekiem/Iedzīvotāju līdzdalība/Publiskās apspriešanas: 

https://www.liepaja.lv/attistibas-planosanas-dokumentu-apspriesana/  

  

http://www.liepaja.lv/
https://www.liepaja.lv/attistibas-planosanas-dokumentu-apspriesana/
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Paziņojums Liepājas kalendāra Pasākumu sadaļā: https://kalendars.liepaja.lv/lv/2021-04-12:35174  

  

https://kalendars.liepaja.lv/lv/2021-04-12:35174
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Paziņojums portālā www.Irliepaja.lv : 

https://irliepaja.lv/vide/var-piedalities-lokalplanojuma-labraga-11-un-talsu/ 

http://www.irliepaja.lv/
https://irliepaja.lv/vide/var-piedalities-lokalplanojuma-labraga-11-un-talsu/
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Aktualizēts paziņojums portālā www.Irliepaja.lv: 

https://irliepaja.lv/vide/pagarinats-termins-labraga-ielas-lokalplanojuma-ap/ 

 

http://www.irliepaja.lv/
https://irliepaja.lv/vide/pagarinats-termins-labraga-ielas-lokalplanojuma-ap/
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Paziņojums portālā www.liepajniekiem.lv: 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/pagarina-publiskas-apspriesanas-terminu-par-

lokalplanojumu-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4/ 

 

  

http://www.liepajniekiem.lv/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/pagarina-publiskas-apspriesanas-terminu-par-lokalplanojumu-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/pagarina-publiskas-apspriesanas-terminu-par-lokalplanojumu-labraga-iela-11-un-talsu-iela-4/
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Paziņojums izdevumā “Kurzemes Vārds”, 2021. gada 1. februāra numurā, 7.lpp.: 
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Paziņojuma precizējums izdevumā “Kurzemes Vārds”, 2021. gada 22. februāra numurā: 
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Paziņojuma precizējums izdevumā “Kurzemes Vārds”, 2021. gada 1. aprīļa numurā: 
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Paziņojums izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā www.grupa93.lv (iekļaujot visus paziņojuma 

precizējumus): 

https://www.grupa93.lv/lv/pazinojumi/lokalplanojums-labragaiela/ 

  

http://www.grupa93.lv/
https://www.grupa93.lv/lv/pazinojumi/lokalplanojums-labragaiela/
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Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu drukātā formā 

katram interesentam ir iespējams iepazīties Liepājas pilsētas būvvaldes telpās Peldu ielā 5, pirmā stāva 

foajē, kur izvietota arī publiskās apspriešanas planšete: 



Lokālplānojums zemesgabaliem Labraga ielā 5 un Talsu ielā 4, Liepājā 
Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu un publisko apspriešanu 

 

 
SIA “Grupa93”, 2021. gads 

49  
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Paziņojumi Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16453 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.geolatvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16453
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Paziņojums Liepājas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Katram Liepājniekam”, 2021. gada 8. marta 

numurā, 5. lpp. 
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Paziņojumi Liepājas pašvaldības twitter kontā: https://twitter.com/kpliepaja?lang=en 

 

https://twitter.com/kpliepaja?lang=en
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Paziņojums Liepājas pašvaldības Facebook lapā: https://www.facebook.com/liepajalv/ 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/liepajalv/
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Papildus atgādinājums Liepājas pašvaldības Facebook lapā īsi pirms publiskās apspriešanas sanāksmes: 
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Paziņojums pašvaldības mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta” 
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Papildus par lokālplānojumu izstrādi kopumā pilsētā, iekļaujot informāciju arī par Labraga ielas 

lokālplānojumu, tika sagatavots sižets reģionālajā televīzijā TV Kurzeme: 

Sižets pieejams: https://youtu.be/I_vo9pRHKkY  

  

https://youtu.be/I_vo9pRHKkY
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Dalībnieku reģistrācijas anketa publiskās apspriešanas sanāksmei 2021. gada 13. aprīlī (publicēta 1. 

aprīlī): https://ej.uz/LabragaLP 

 

 

https://ej.uz/LabragaLP
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2.3. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM PUBLISKĀS 

APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO 

PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM 
 

Publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens fizisko vai juridisko personu priekšlikums. 
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2.4. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 
 

No visām 12 iesaistītajām institūcijām saņemti pozitīvi atzinumi par izstrādāto lokālplānojuma redakciju. 

INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

ATZINUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde, 10.02.2021., Nr. 22/12.1-

1.2/35 

VUGD KRB Liepājas 1. daļa neiebilst pret lokālplāojuma 
realizāciju. 

Pozitīvs atzinums 

2. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, 10.02.2021., Nr. 2.3/548/KU/2021 

Pamatojoties uz 2014. gada 14. oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59. 
punktu, Pārvalde norāda: 
1. Lokālplānojuma izstrādei nav sniegti ģeotelpiskie un 

teksta dati. 
2. Lokālplānojuma izstrāde veikta, ievērojot teritorijas 

attīstības plānošanas un vides aizsardzības nozari 
reglamentējošos normatīvos aktus – Teritorijas 
attīstības plānošanas likumu, Aizsargjoslu likumu, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumus 
Nr. 240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Liepājas 
pilsētas saistošos noteikumus. 

3. Lokālplānojuma izstrādē ņemti vērā Pārvaldes 2020. 
gada 13. februāra vēstulē Nr. 11.2/LI/286 izvirzītie 
nosacījumi. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Pārvalde sniedz 
pozitīvu atzinumu par Lokālplānojuma redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

3. AS “Sadales tīkls”, 01.02.2021., Nr. 309800-01.04/37 

AS "Sadales tīkls" nav pretenziju par ''Lokālplānojums, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā'' 
1. redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

4. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, 16.02.2021., Nr. 4.6.1.-12/2721/ 

Projekta risinājums „Lokālplānojums, kas groza Liepājas 
pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga 
iela 11 un Talsu iela 4, Liepājā, 1.redakcija” atbilst 
higiēnas prasībām. 

Pozitīvs atzinums 

5. SIA “Liepājas ūdens”, 01.02.2021., Nr.12/3-9 

SIA “Liepājas ūdens” nav pretenziju izstrādātai 
lokālplānojuma redakcijai “Lokālplānojums, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Labrga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā”. 

Pozitīvs atzinums 
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INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

ATZINUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

6. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa, 08.02.2021., Nr.274/2.19.2 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides 
nodaļa ir izskatījusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas būvvalde” 2021.gada 29.janvāra 
vēstuli Nr. 55/2.3., kurā lūgts sniegt atzinumu par 
plānošanas dokumentu “Lokālplānojums, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā” (turpmāk – 
Lokālplānojums) 1.redakciju, un tai nav iebildumu par 
izstrādāto Lokālplānojuma 1.redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

7. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, 08.02.2021., Nr.66/1.3. 

LPPI “Komunālā pārvalde” piekrīt un dod atzinumu 
izstrādātai  lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un 
Talsu ielā 4, Liepājā 1. redakcijai. 

Pozitīvs atzinums 

8. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, 16.02.2021., Nr.366/1.11. 

Pārvaldei nav iebildumu par lokālplānojuma izstrādāto 

redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

9. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija, 09.02.2021., Nr. 4.8/748/2021-N     

Izskatot lokālplānojuma 1.redakciju un izvērtējot tās 
atbilstību dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem un 
2020.gada 13.februāra izniegtajiem nosacījumiem 
lokālplānojuma izstrādei Nr.4.8/734/2020-N, 
Administrācija sniedz pozitīvu atzinumu par 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 
4, Liepājā, 1.redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

10. SIA “Liepājas enerģija”, 02.02.2021., Nr.01.12/26 

SIA “Liepājas enerģija” reģ.nr. 421030353866 nav 

iebildumu par izstrādāto lokālplānojuma redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

11. AS “Gaso”, 10.02.2021., Nr. 15.1-2/517 

Atbildot uz vēstuli par atzinumu lokālplānojuma 1. 
redakcijai zemesgabaliem Labraga iela 11 (kadastra 
apzīmējums 17000140333) un Talsu iela 4 (kadastra 
apzīmējums 17000140332), Liepājā (turpmāk - 
Lokālplānojums), akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka 
Lokālplānojuma 1. redakcija saskaņota. 

Pozitīvs atzinums 

12. Kurzemes plānošanas reģions, 01.03.2021., Nr. 2-5.9/36/21 

Lokālplānojuma mērķis atbilst Kurzeme  2030  vīzijas  
sasniegšanai izvirzītajam  stratēģiskajam mērķim Nr.2 –  
Pievilcīga  dzīves  vide,  kas  vērsts  uz  vietu  attīstību un 
to  atbalsta  ilgtermiņa  prioritāte  ‐  Dzīvīgas vietas. 
Lokālplānojuma mērķis un risinājumi atbilst arī Kurzeme 
2020 prioritātei “Dzīvesvieta Kurzeme 2020” – 
nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšana, 
daudzveidīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi, vietējo 

Pozitīvs atzinums 
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INSTITŪCIJA, DATUMS, DOKUMENTA NUMURS 

ATZINUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI 

kopienu attīstība, kā arī prioritātei “Kurzemnieki  2020”  
- veselīga, aktīva, droša un sociāli iekļaujoša sabiedrība. 
Informējam, ka šobrīd izstrādes procesā ir Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-
2027.gadam un aicinām sekot tās izstrādes gaitai un 
plānotajām vidēja termiņa prioritātēm un rīcības 
virzieniem. 
Reģions kopumā atbalsta Lokālplānojuma tālāko 
virzību. 
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2.5. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME UN TĀS PROTOKOLS 

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 12. aprīlī, plkst. 17:00 ZOOM platformā, kā arī tās 

tiešraide tika translēta izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook lapā (https://www.facebook.com/grupa93) 

un Liepājas pašvaldības Facebook lapā (https://www.facebook.com/liepajalv). Uz sanāksmi oficiāli bija 

reģistrējušies 18 dalībnieki no kuriem Zoom ieradās 15, papildus tiešraidi FB vēroja vidēji 65 skatītāji, 

savukārt kopumā tiešraidi skatījušu 304 cilvēki (t.i., vairāk par 1 minūti). Kopējais sasniegtās auditorijas 

lielums ir 4014 cilvēki, iesaiste – 47 (reakcijas, komentāri un dalīšanās), 13 komentāri. Vispārējie statistikas 

rādītāji apskatāmi attēlos zemāk (ekrānuzņēmumi veidoti 13.04.2021). 

 

Statistikas rādītāji par publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraidi Liepājas pašvaldības Facebook lapā: 

  

  

https://www.facebook.com/grupa93
https://www.facebook.com/liepajalv
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Statistikas rādītāji par publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraidi izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook 

lapā: 
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Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols: 
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