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(prot. Nr.12, 20.§)

Par starpgabalu (Parka iela 6, Liepāja)

Izskatot Liepājas pilsētas Zemes komisijas 2020.gada 3.jūnija lēmumu (sēdes
protokols Nr.3) un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde"
2020.gada 12.jūnija lēmumu Nr.290/1.15. "Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi (Parka iela 6, Liepāja)", Liepājas pilsētas dome konstatē:

Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra  informācijas  sistēmā  daļa
teritorijas  ~ 470 kv.m platībā,  kas reģistrēta zemes vienības "Parka iela"  (kadastra
apzīmējums  1700  022  0185,  pēc  kadastra  apzīmējuma  maiņas  -  1700  022  0204)
sastāvā,  saskaņā  ar  Liepājas  pilsētas  teritorijas  plānojumu  neatrodas  Parka  ielas
sarkanajās līnijās un tā atrodas jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju (JR).
Iepriekš  minētā  teritorija  ir  mazāka  par  pašvaldības  apstiprinātajos  apbūves
noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību. Ņemot vērā minēto, piegulošā
zemes daļa ir uzskatāma par starpgabalu.

Saskaņā ar minēto, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Publiskas  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  1.panta  11.punktu,  likuma  "Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"
4.1 panta otrās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk  izmantojama  zemes  reformas  pabeigšanai,  kā  arī  valstij  un  pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi" 3. un 11.punktu, Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu,
kas apstiprināts ar Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.74 "Par
Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un vides pārskata apstiprināšanu" un izskatot
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 13.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Noteikt,  ka  zemesgabals  Parka  ielā  6,  Liepājā  (kadastra  apzīmējums
1700 022 0205),  470 kv.m platībā (platība var  tikt  precizēta,  kadastrāli  uzmērot)  ir
starpgabals  (pielikumā)  un  tam  noteikts  statuss  -  Liepājas  pilsētas  pašvaldībai
piekrītoša zeme.

2.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  "Nekustamā  īpašuma  pārvalde"
iesniegt  lēmumu Valsts  zemes  dienesta  Kurzemes  reģionālajai  nodaļai  Nekustamā
īpašuma  valsts  kadastra  informācijas  sistēmas  datu  aktualizēšanai  un  veikt
nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

3.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu



jautājumos) kontrolēt lēmuma 2.punkta izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Nekustamā  īpašuma  pārvaldei,  Nekustamā  īpašuma  pārvaldes
Konversijas  nodaļai  (oriģināls),  Liepājas  pilsētas  būvvaldei,  Finanšu
pārvaldei  


