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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2021.gada 19.jūnijā                                  Nr.238/7
(prot. Nr.7, 12.§)

Par 2015.gada 10.septembra lēmuma Nr.414 
“Par lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 
un Grīzupes ielā 8A, Liepājā izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma apstiprināšanu” atcelšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu
un 24.panta pirmo daļu, ņemot vērā to, ka:

1)  Liepājas  pilsētas  domes  2015.gada  10.septembra  lēmums  Nr.414  “Par
lokālplānojumu,  kas  groza  Liepājas  pilsētas  teritorijas  plānojumu,  zemesgabaliem
Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A, Liepājā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu” (turpmāk - Lēmums) pieņemts pēc  sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SPECIAL  ASSETS”  pilnvarotās  personas sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību
“NPK Expert”  2015.gada 6.augusta iesnieguma,  kurā lūgts  izstrādāt  lokālplānojumu
zemesgabaliem  Grīzupes  ielā  6  un  Grīzupes  ielā  8A,  Liepājā  (turpmāk  -
Lokālplānojums);

2)  Lokālplānojuma  izstrādes  ierosinātājs  nav  ievērojis  2015.gada  26.oktobrī
starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas būvvalde” un sabiedrību
ar  ierobežotu  atbildību  “SPECIAL  ASSETS”  noslēgtā  līguma  Nr.43/2015  par
lokālplānojuma  izstrādi  un  finansēšanu  4.2.6.apakšpunktā  noteikto  lokālplānojuma
pirmās redakcijas izstrādes termiņu;

3) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPECIAL ASSETS” pilnvarotā persona,
sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību “NPK  Expert”  nav  sniegusi  atbildi  uz  Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” 2021.gada 2.marta vēstulē
Nr.148/2.3 prasīto informāciju par Lokālplānojuma izstrādes turpināšanu un ir brīdināta
par Lēmuma atcelšanu informācijas nesniegšanas gadījumā;

4)  saskaņā  ar  Liepājas  pilsētas  zemesgrāmatas  nodalījumos  Nr.1501  un
Nr.100000069190  reģistrēto  informāciju,  Lokālplānojuma  izstrādes  ierosinātājam  ir
izbeigušās īpašumtiesības uz zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A,
Liepājā, 

un izskatot  Liepājas  pilsētas  domes pastāvīgās Pilsētas  attīstības  komitejas
2021.gada 10.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Atcelt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.414 “Par
lokālplānojumu,  kas  groza  Liepājas  pilsētas  teritorijas  plānojumu,  zemesgabaliem
Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A, Liepājā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”.

2. Paziņojumu par lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un publicēt vietējā laikrakstā.



3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” vadītājam
kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Liepājas  pilsētas  būvvaldei,  Nekustamā  īpašuma  pārvaldei,  Vides
aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijai,  SIA  “SPECIAL
ASSETS”, SIA “NPK Expert”


