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normatlvo prasIbam, laika no 20l2.gada 2.janvara 11dz 20l2.gada 

(4 nedelas). 

Informacija tika nodrosinata, publicejot pazi1;lOjumU laikraksta "K.ur~~enles vards" un 
informaciju domesmajaslapaun pliinojuma 

SIA "Grupa93" majaslapa intervijas 
yards, Kurzeme u.c. ':",H'";;;''''''' masu meciijiem 

nosacfjumu un atzinumu sniedzejiem, 
par pU'inosanas dokumentu 

l.redakciju 
lLc>,,,-uu.:>aUUl (piem. AS 

"L.(tL",l...,'''-VJ.ll , parvalde", 

atsauksmju 
prasIbas 

, AS 
kultiiras 

u.c), ka an planosanas ,,,,,,,v,,«.... 

pilnveidota planojuma ga11gas 
formata sniegsanai. sal}emtie 

ar! kaimil}u 
intemeta vide, 

InstitUcijfun, 
un 1"''''''llV!,,' 

dzelzcels" , SIA 
aizsardzIbas 

valsts birojam 
dokumentu 

apkopoti 

gallgas redakcijas planojuma lU,","""'...,.<...,.." komentariem par ....IJH...' ..'" 

laika sal}emto ....,,'..,"''-' personlU atsauksmem 
atzinumiem un vareja 
un www.grupa93.lv/liepaja. iepazIties 

un konsultacijas bija nodrosinatas pilsetas 
iela 6, laika tresdienas no 8.30 IIdz 12.00 un no 13.00 lIdz 

an pie SIA "Grupa93" parstavjiem iela vai sazinoties 

T""AT1TTl no ledzivota,lleltll tika sal}emtas 42012.gada rakstiskas 

oi'v'cirlnTo iebilde a".,V,",UJ ... uz Meza ielas statusu; 

www.grupa93.lv/liepaja


iebilde pret KuldIgas ielas savienojumu ar Pulvera ielu; 

iebilde pret ostas teritorijas zonejumu Karosta ostas data; 

priekslikums zemesgabalu Muitas ielas 6/8 ietvert ostas raiosanas un darIjumu 

(ORD) funkcionalaja zona. 


Atbildes uz iedzlvotaju prieekslikumiem ietvertas 1.pielikuma. 

InstitUcijas kopuma ir atbalstljusas planojuma galIgo redakciju: 

- AS "Latvijas dzelzceW', SIA "Komunala parvalde" un SIA "Lattelekom", ka an Kurzemes 
planosanas regions - bez piebildem; 
- AS "Latvijas gaze"- neiebilstot, ar ieteikumu magistrala gazes vada drosIbas aizsargjoslas 

parametru noradlt an grafiskaja materiala. Ieteikums 1).emts vera un informacija ietverta 
karte "Galvenas aizsargjoslas un citi teritorijas izmantosanas aprobezojumi"; 
- VKP AI kopuma ir pozitlvi vertejusi planojuma galIgo redakciju, savukart pilsetbuvniecIbas 
pieminekla "Liepajas vesturiskais centrs" robefu izmaiI).u priekslikums atbalstIts da!eji, 
nepiemtot Jaunliepajas da!as izslegsanai no valsts aizsargajama kultiiras pieminekla 
teritorijas. PilsetbuvniecIbas pieminekla robefu jautajums turpinams risinat nakosajos 
planosanas etapos. 
- Vides parraudzIbas valsts birojs ir sniedzis atzinurnu, atzinIgi novertejot veikto sabiednoas 
informesanu un lIdzdalIbas nodrosinasanu un sniedzot atsevisl}:as rekomendacijas attiecIba uz 
rupnieciska riska un gaisa piesMI).ojuma jautajumiem planojuma ieviesanas aspekta. 
Rekomendacijas ir 1).emtas vera, attiecIgi papildinot Vides parskatu un Teritorijas planojurna 
gallgo redakciju. 

Projekta vadItajs, 
Liepajas pilsetas Buvvaldes 
Galvenais teritorijas planotajs Arvlds VITALS 
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1.pielikums. Pārskata ziņojums par fizisko un juridisko personu atsauksmēm par plānojuma galīgo redakciju 
 
Nr.
p.k 

 
Iesniedzējs 

 
Atsauksme 

 
Atbildes komentārs 

1. Juris 
Fencors 

Esmu pret Kuldīgas ielas savienošanu ar jauno 
ostas pievadceļu un asfaltēšanu visā garumā. 
Šis ceļa posms nav vajadzīgs. Kas brauc no 
centra brauc pa Cukura ielu, kas no Rīgas 
puses brauc pa 14.novembra bulvāri. Nav 
skaidrs kādiem nolūkiem šis posms ir paredzēts. 
Šajā posmā ir privātmāju apbūve. Posms tiks 
padarīts daudz bīstamāks palaižot tur 
nevajadzīgu mašīnu plūsmu. Savienojot šos 
ceļus tiks radīts jauns bīstams krustojums 
(Kuldīgas ar Grīzupes ielām). Lūdzam nepieļaut 
šī posma izbūvi. 

Pieņemts informācijai.  
Kuldīgas  ielas savienojuma nepieciešamība ir izanalizēta kopējā pilsētas ielu attīstības tīklā. 
Teritorijas plānojums nosaka ielas teritorijas rezervāciju sarkano līniju ietvaros. Konkrētais 
ielas pieslēgums, tostarp satiksmes organizācijas  un drošības pasākumi tiks risināti 
būvprojektēšanas ietvaros. Kuldīgas ielas pieslēgums Pulvera ielai ir nepieciešams arī, lai 
nodrošinātu inženierkomunikāciju izbūvi un rekonstrukciju. Pēc Liepājas pilsētas Būvvaldes 
rīcībā esošās informācijas Pulvera ielas 3 zemesgabalā ir plānota degvielas uzpildes stacijas 
būvniecība un tās apkalpei tiek plānots pieslēgums no Pulvera ielas un Kuldīgas ielas 
krustojuma.  

2. Ervils 
Laugalis 

Iepazīstoties ar Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu, gribu piedāvāt un lūgt veikt 
sekojošas izmaiņas: 
Adrese Muitas ielā 6/8, kas patreiz ir angāra tipa 
noliktava, noteikt sekojošā nosaukuma teritorijas 
izmantošanu „ostas ražošanas un darījumu 
teritorija (ORD). Nepieciešamās izmaiņas 
vajadzīgas, lai veiktu iecerēto noliktavas 
rekonstrukciju, kas saderēsies ar šajā plānojumā 
ar zvejas un jahtu ostas teritoriju (OJ). 

Pieņemts informācijai. Priekšlikumi par lietošanas mērķu maiņu bija jāiesniedz 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas laikā. Saskaņā ar MK noteikumu „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumu” Nr.1148  43.p. pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) 
izmantošanā un tās aprobežojumos. 
Paskaidrojam, ka zemesgabals atrodas  no ostas teritorijas izslēdzamajā teritorijas daļā un 
ietverts Centra apbūves teritorijas funkcionālajā zonā, kas robežojas ar dzīvojamo apbūvi. 
Uzsāktās saimnieciskās darbības gadījumā tā turpināma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.  Līdzšinējos Liepājas pilsētas plānošanas 
dokumentos un attīstības koncepcijās Promenāde un tās apkārtne ir tikusi plānota publiskiem 
mērķiem, tāpēc arī jaunajā teritorijas plānojumā Muitas ielas 6/8 zemesgabals tiek paredzēts 
jauktai apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām nevis ražošanas attīstībai.  

3.  Kaspars 
Endols 

Piekrastes teritorijas daļai starp Karostas kanālu 
un Ziemeļu molu – mainot teritorijas 
izmantošanu uz Ostas termināļu ražošanas 
teritoriju (OK1) ir noziegums pret Karostu, 
Liepāju un liepājniekiem. Karostas vēsturiskā 
daļa tiek nogriezta no jūras. 

Pieņemts informācijai. Teritorijas noteikšana Ostas termināļu un ražošanas apbūves teritoriju 
OK1  skaitā ir pamatota, ņemot vērā Liepājas ostas robežu, kas apstiprināta ar 1995.gada 
25.maija MK noteikumiem Nr.136 (3.pielikums) „Liepājas ostas robežas apraksts” un 
līdzšinējo ostas teritorijas zemes izmantošanas plānu.   Ostas attīstība Karostas daļā ir 
ilgtermiņa mēroga pasākums, tāpēc līdz  ostas būvju būvniecības uzsākšanai teritorijai ir 
noteikta publiskā pieejamība pagaidu izmantošanas statusā  (skatīt Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 4. nodaļu). Detalizēts šīs ostas teritorijas daļas izmantošanas 
risinājums tiks precizēts  turpmākās plānošanas – detālplānojuma izstrādes ietvaros. 

4.  Uldis 
Pētersons 

Iepazīstoties ar Liepājas pilsētas domes 
2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.409 
(protokols Nr.14, 18) „Par Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojuma un vides pārskata galīgās 
redakcijas apstiprināšanu” un Pārskata ziņojumu 

Pieņemts informācijai. Teritorijas plānojumā Meža iela noteikta kā C kategorijas iela ņemot 
vērā tās nozīmi kopējā pilsētas ielu tīklā un savienojumā ar Ziemeļu rajonu - Jaunliepāju - 
Centru – mikrorajona iedzīvotāju ērtību uzlabošanai. Izvēlētais risinājums ir pamatots, gan 
Liepājas pilsētas domes darba grupās, gan teritorijas plānojuma izstrādes laikā notikušajās 
sabiedriskajās apspriešanās. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika izvērtētit vairāki 
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par fizisko un juridisko personu rakstiski 
iesniegtajiem priekšlikumiem un atsauksmēm, 
atkārtoti vēlos nepiekrist un lūgt Liepājas 
pilsētas domi izmainīt pilsētas plānojumu sadaļā 
„Plānotā satiksmes attīstība” un neplānot 
izveidot Mežu ielu visā tās garumā par pilsētas 
nozīmes C kategorijas ielu. 
Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz to, ka projekta 
realizācijas gadījumā tiek uzsvērts, ka 
„...transporta intensitātes ielā būtiski 
nepalielināsies, jo tā plānota kā vienvirziena 
iela”. Lūdzu paskaidrojiet sekojošo: 
1.Kāds  ir pamatojums apgalvojumam (izņemot 
to, ka tā būs vienvirziena iela), ka satiksmes 
intensitāte nepalielināsies? 
2.Vai ir veikti kādi aprēķini, kuri apliecina 
transporta plūsmas nepalielināšanos? 
Uzskatu, ka satiksmes pārvads pār dzelzceļu 
Tērauda un Namdaru ielas vairākas reizes 
palielināts transporta plūsmu virzienā pa Mežu 
ielu uz Karostu. Šāds transporta plūsmas 
palielinājums tiek noklusēts, kā rezultātā varu 
domāt, ka tas tiek darīts apzināti un ar mērķi 
maldināt iedzīvotājus. Visi, kuri izmantoja 
O.Kalpaka ielu nokļūšanai Karostā, pēc projekta 
realizācijas izmantos Mežu ielu, jo no Tērauda 
un Namdaru ielas satiksmes pārvada nav 
paredzēta sasaiste ar O.Kalpaka ielu un Krūmu 
iea ir plānota kā vienvirziena ar transporta 
braukšanas plūsmu virzienā no Karostas. 
Lūdzu pārskatīt Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu un noteikt Mežu ielu kā pilsētas C 
kategorijas ielu, kā to iepriekš (2011.gada 
19.maijā) savā iesniegumā bija aicinājuši 25 
(divdesmit pieci) pilsētas iedzīvotāji, kuru 
nekustamais īpašums tieši robežojas ar Mežu 
ielu. Lēmuma nemainīšanas gadījumā būs 
pārkāptas mūsu tiesības un pasliktināti 
iedzīvotāju sadzīves apstākļi. 

varianti, analizējot Ziemeļu priekšpilsētas apkārtējo ielu situāciju Tērauda ielu - Namdaru ielu 
savienojuma variantu kontekstā. Plānojuma izstrādes laikā ir vērtēti  gan esošo ielu koridoru 
satiksmes caurlaides spējas, gan nekustamo īpašumu atsavināšanas nepieciešamību 
publiskās infrastruktūras izbūvei, gan tramvaja līnijas izbūves iespējas. Pilnveidojot teritorijas 
plānojuma 1.redakciju atkārtoti tika izvērtēti seši alternatīvie risinājumi un pieņemts, ka 
izvēlētais Tērauda ielas un Namdara ielas risinājums pa Krūmu ielu un Meža ielu ir 
viskompaktākais. Vienvirziena autotransporta plūsma ir plānota  pa Meža ielu (ziemeļu 
virzienā) un Krūmu ielu (dienvidu virzienā). Sabiedriskais transports (autobuss un tramvajs) 
satiksmes pārvada risinājumos tiek paredzēts pa Namdaru ielu - Krūmu ielu – Šķēdes ielu. 
Transporta intensitātes prognozes ir vērtētas 2008. gadā, SIA "Livland"  un SIA „Imink” 
veiktās ziemeļu - dienvidu savienojošā transporta koridora 2. posma teritorijas izpētes 
ietvaros.  Saskaņā ar 2008.gada risinājumiem par pilsētas ekonomiskās attīstības tempiem,  
2018. gadā prognozētā transporta kustības intensitāte (pārvada izbūves gadījumā) rīta 
maksimumstundā pa Meža ielu  ir vērtēta 400 automašīnas reducēto vienību, kas ir 
vairākkārtīgi  mazāka par citu  C kategorijas ielu prognozēto noslogojumu (Brīvības iela - 
1200, bet Ganību – Zirņu ielās - 1100 līdz 2000 (reducētās vienības rīta maksimumstundās). 
Meža ielas profila platumu  ir plānots saglabāt esošajos parametros un nav nepieciešama 
esošo ēku nojaukšana.  
Augstākas  kategorijas ielas noteikšana pēc būtības  nosaka arī  augstākas prasības ielas 
rekonstrukcijai un kvalitātei, t.sk.  ielas segumam, apstādījumiem, komfortam gājējiem un 
velosipēdistiem.  
Detalizēts ielas rekonstrukcijas risinājums tiks izstrādāts būvprojektēšanas stadijā, tostarp 
precizējot satiksmes plūsmu prognozi, izvērtējot satiksmes  ietekmi uz iedzīvotāju sadzīves 
apstākļiem, būvprojektā paredzot attiecīgos pasākumus un risinājumus, lai nodrošinātu 
sadzīves apstākļu nepasliktināšanos iedzīvotājiem.   
Papildus informējam, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  72.punktā ir 
noteikts, ka izstrādājot ielas tehnisko projektu jāņem vērā:  
„72. Akustiskā trokšņa pieļaujamos normatīvus vidē, dzīvojamo un publisko ēku telpās 
nosaka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.", t.i.  netiek plānots un nav pieļaujami trokšņa 
līmeņu pārsniegumi. 
Savukārt 74.punktā ir precizēta prasība C kategorijas ielu projektēšanai un izbūvei:  
 „74. Projektējot jaunas pilsētas nozīmes ielas (C kategorijas ielas) vai rekonstruējot tās, 
kā arī citos objektos ar paaugstinātu trokšņa līmeni, veic kompleksus trokšņa samazināšanas 
pasākumus. Ja nepieciešams, prettrokšņa pasākumus precizē, veicot akustiskās situācijas 
papildus modelēšanu. Prettrokšņa pasākumus nosaka būvprojektā”. 
Papildus atzīmējam, ka Raiņa iela, Kalpaka iela un esošā vienlīmeņa dzelzceļa pārbrauktuvi 
Raiņa ielā līdz ar jaunā pārvada izbūvi  nav paredzēts  slēgt. Līdz ar to sekojot līdzi 
faktiskajam ielu satiksmes noslogojumam un transporta radītajām ietekmēm, pašvaldībai ir 
iespējas pieņemt konkrētus lēmumus par transporta kustības organizēšanu pilsētā kopumā.  
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2. pielikums. Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem1 par plānojuma galīgo redakciju 
Nr.p.
k. 

 
Institūcija 
 

Atzinuma 
saņemšana
s datums 

 
Atzinums 

Atbildes 
komentārs 

1. SIA 
„Lattelecom” 
 

25.01.2012. 
Nr. 1482 

Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka SIA Lattelecom ir izskatījis izstrādāto Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu galīgo redakciju no elektronisko sakaru  tīklu  attīstības viedokļa  un sniedz tam pozitīvu atzinumu. Ja 
tiek vai tiks plānota Liepājas pilsētas teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru 
pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību , SIA Lattelecom  ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo 
projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par Liepājas pilsētas teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno 
dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību līdzam Jūs sazināties ar SIA Tattelecom 
Komercdienesta Reģionālā biznesa attīstības daļas Līniju risinājumu attīstības sektora vadītāju Jāni Zemnieku, 
tālr. 67055647, e-past: janis.zemnieks@Lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu 
infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējumu. Lūgums ņemt vērā, ka Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei izmantotās kartes mērogs 
nepieļauj precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA Lattelecom 
elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties SIA Lattlecom 
Tīkla informācijas un līniju aizsardzības nodaļā Liepājā, Pasta ielā 7a, 202 kab. kontaktpersona Aleksandrs 
Kadeks tālsr.63424599, e-pasts aleksandrs.kadeks@lattelecom.lv. 

-  

2. Kurzemes 
plānošanas 
reģiona 
administrācija 

27.01.2012. 
Nr. 6-
3/05/12 

Atsaucoties uz Jūsu 2012.gada 3.janvāra vēstuli Nr.12/1, informējam, ka Kurzemes plānošanas reģiona 
Plānošanas nodaļa ir iepazinusies un izvērtējusi sagatavoto Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” (ar grozījumiem)  noteiktajām prasībām, ciktāl tās nav pretrunā ar 2011.gada 13.oktobra likumā 
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” (ar grozījumiem) noteikto. Informējam, ka Kurzemes plānošanas reģiona 
Plānošanas nodaļai nav iebildumu pret sagatavoto Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

- 

3. SIA „Komunālā 
pārvalde” 

27.01.2012. 
Nr. 34/1-3 

SIA „Komunālā pārvalde” piekrīt un dod atzinumu teritorijas plānojuma grozījuma projekta galīgajai redakcijai. - 

4. a/s „Latvijas 
gāze” 
 

27.01.2012. 
Nr.4-1/357 

Atbildot uz Jūsu 03.01.2012. vēstuli Nr.12/1 par atzinumu izstrādātajai Liepājas pilsētas teritorija plānojuma gala 
redakcijai, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”(turpmāk – Sabiedrība) Gāzesapgādes attīstības departementa 
Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma gala redakciju. Izskatot 
teritorijas plānojuma gala redakciju, izsakām šādu priekšlikumu: grafiskā kartē „Galvenās aizsargjoslas un 
aprobežojumi” lūdzam norādīt pārvades gāzesvada Iecava – Liepāja DN 350 mm drošības aizsargjoslas lielumu 
metros, ņemot vērā, ka ir norādīti citu aizsargjoslu lielumi. 
Nav iebildumu tālākai Liepājas teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanai. 

Ņemts vērā, 
precizējums veikts  
kartē „Galvenās 
aizsargjoslas un citi 
teritorijas 
izmatošanas 
aprobežojumi”   

5.  VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

01.02. 2012. 
Nr. DN-
7.2.1./549/2
012 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts 2012.gada 3.janvāra iesniegums Nr.12/1 par atsauksmes 
sniegšanu Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju.Izskatot Liepājas pilsētas un SIA „Grupa 93” 
interneta vietnēs pieejamo informāciju par Liepājas teritorijas plānojuma galīgo redakciju, neiebilstam pret 
teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas risinājumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījumā joslā. 

-  

                                                
1 Visām institūcijām  nosacījumu un atzinumu sniedzējām informācija par plānojuma galīgo redakciju izsūtīta 03.01.2012.  Atzinumi pieprasīti un saņemti no institūcijām, kas par plānojuma 
1.redakcijas atzinumā ietvērušas prasību plānojuma atkārtotai iesniegšanai.  
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6. Valsts Kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

27.01.2012. Nr. 
181  

1.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir 
iepazinusies ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu (turpmāk – plānojums)  galīgo 
redakciju un konstatējusi: 
1.1.Inspekcija par plānojuma 1.redakciju 2011.gada27.maijā sniegusi atzinumu Nr. 6-
11/1124, kurā aicina turpināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas 
pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7436) robežu precizēšanu, bet visas 
pilsētbūvniecības teritorijas korekcijas noformēt atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 
26.augusta noteikumu Nr.473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksta” prasībām; 
1.2.plānojuma gala redakcijā ir precizēta pilsētas  būvniecības pieminekļa robeža, 
ietverot visu ielas telpu; 
1.3.izteikts priekšlikums izslēgt no valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu 
saraksta pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts 
aizsardzības Nr.7436) Jaunliepājas daļu uz Z no Tirdzniecības kanāla. 2012.gada 
20.janvārī Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas sēdē netika atbalstīts 
priekšlikums minēto teritoriju izslēgt no pilsētbūvniecības pieminekļa, ņemot vērā, ka tā 
nav pilnībā zaudējusi savu kultūras pieminekļa vērtību, kuru veido šādi elementi – 
vēsturiskās apbūves plānojuma struktūra, apzaļumojumu sistēma, seno celtņu 
konstrukcijas kultūrslānī, raksturīgais reljefs, kā arī daļēji saglabājusies telpiskais 
izvietojums, ainava un tās mērogs, panorāma un siluets; 
1.4.plānojumā pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts 
aizsardzības Nr. 7436) aizsardzības zona noteikta 100m atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
8.pantam. 
2.Inspekcija ir izvērtējusi plānojuma gala redakciju un sniedz atzinumu: 
2.1.Inspekcija kopumā pozitīvi vērtē plānojuma gala redakcijas risinājumus, īpaši 
detalizētos apbūves noteikumus aizsargājamām apbūves teritorijām; 
2.2.Inspekcija atbalsta pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs 
(valsts aizsardzības Nr. 7436) robežu precizēšanu Vecliepājas teritorijā piedāvātajā 
risinājumā. Inspekcija iesaka papildus precizēt robežu Vecliepājas Z daļā un pagarināt 
robežu pa Krusta ielu līdz Celtnieku ielai (nevis Zviedru ielai); 
2.3.Ņemot vērā Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 
2012.gada20.janvāra lēmumu, Inspekcija neatbalsta Jaunliepājas daļas izslēgšanu no 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs, jo 
minētā teritorija nav zaudējusi savu kultūras pieminekļa vērtību atbilstoši likuma „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” 15.pantam. Inspekcija iesaka dažādās pieminekļa daļās 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Precizējams turpmākās 
plānošanas etapos, sagatavojot 
pilsētbūvniecības pieminekļa robežu 
izmaiņu precizējums atbilstoši VKPAI 
atzinuma 1.1. punktā norādītajam. 
2.3. Pieņemts zināšanai. 
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diferencēt apbūves aizsardzības režīmu  (īpaši, Jaunliepājas daļā), ņemot vērā 
plānojuma ietvaros izstrādātās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 
8.5.11.punktā minētās prasības, attīstības projektu saskaņošanu ar Inspekciju paredzot 
tikai gadījumos, kas paredz atkāpes no TIAN prasībām un būtiski pārveido kultūras 
pieminekli; 
2.4. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 8.pantam, kā arī lai nepamatoti neapgrūtinātu teritoriju 
bez kultūrvēsturiskas vērtības un nenovēstu kadastrālas nepilnības, Inspekcija aicina 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklim Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs 
izstrādāt pagaidu priekšlikumu, ievērojot principu -  aizsardzības zonas robeža pa ielu, 
kas vistuvāk iekšpusē no 100 m līnijas. 
2.5.Liepājas pilsētas teritorija plānojuma sadaļā „Militārā mantojuma aizsardzība” 
atzīmētas Liepājas cietokšņa fortifikācijas būves, par ko ir sagatavota dokumentācija 
iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūra pieminekļu sarakstā. Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojuma materiālo ierosināts Liepājas vēsturiski militārajai teritorijai un Cietokšņa 
kanālam, ar kuru organiski sasaistītas fortifikācijas būves, piešķirt vienotu statusu. 
Inspekcija līdz šim nav saņēmusi Liepājas domes rakstiski paustu attieksmi par kultūras 
pieminekļa statusa piešķiršanu minētajām būvēm, taču teritorijas plānojuma materiālos 
būtu atzīmējams, ka tās ir paredzēts iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā kā industriālo pieminekli. 
2.6.Inspekcija iesaka plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļa „Kaimiņu pašvaldību 
plānošanas situācija un kopējo interešu jautājumi” ietvert sadarbības iespēju ar Grobiņas 
novada pašvaldību jautājumā par vikingu laika kultūras pieminekļu, kas iekļauti UNESKO 
Latvijas nacionālajā kultūras mantojuma sarakstā, aizsardzību, pārvaldību un 
popularizēšanu. Inspekcija lūdz informēt par veiktajām izmaiņām atbilstoši Inspekcijas 
atzinumam pirms plānojuma stāšanās spēkā. 

 
 
 
 
 
2.4. Pieņemts informācijai; 
precizējams turpmākās plānošanas 
darbos. 
 
 
2.5. Pieņemts zināšanai. 
Fortifikācijas būves teritorijas 
plānojumā definētas pašvaldības 
noteikto aizsargājamo apbūves 
teritoriju kategorijā un plānotās 
(atļautās) izmantošanas kartē 
atzīmētas Īpašo noteikumu teritoriju 
skaitā. Noteikumi ietverti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
6.7.5. nodaļā.  
2.6. Ņemts vērā. Tiks iekļauts  
kaimiņu pašvaldību kopējo interešu 
jautājumu skaitā.   

7.  Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
iestāde 
„Kultūras 
pārvalde” 

 1. Ierosinājumi Bāriņu ielas ēku kompleksa apsaimniekošanai un attīstīšanai Liepājā 
Liepājas Kultūras pārvalde ir gandarīta par Liepājas domes deputātu pieņemto lēmumu 
iegādāties Kungu un Bāriņu ielas ēku kompleksu, kur saglabājušās vienas no senākajām 
ēkām Liepājā. Kopš 2005. gada namiņā Liepājā, Bāriņu ielā 32 darbojas folkloras kopa 
„Atštaukas”, izveidojot folkloras centru „Namīns”. Folkloras centrs „Namīns” vēl joprojām 
ir vienīgais šāds centrs Liepājā un Lejaskurzemē, kas ir iecienīta kultūras organizāciju 
tikšanās vieta un tūristu apskates objekts. Šo gadu garumā centrā notikuši vairāki simti 
dažādu pasākumu, nodrošinot iespēju gan lieliem, gan maziem iepazīt latviešu 
tradicionālās kultūras mantojumu, Lielu atsaucību no bērnu un pieaugušo puses 
iemantojušas tieši radošās darbnīcas, kur dažādu amatu un arodu pratēji piedāvā 
izmēģināt savu varēšanu stabuļu maukšanā, prievīšu aušanā, ganu tarbu izgatavošanā 
un tamlīdzīgi. Folkloras centrā tiek svinēti visi latviešu gadskārtu svētki. 
Tāpēc loģiski būtu folkloras centra „Namīns” ēku sakārtot un attīstīt tajā nemateriālā 

Pieņemts zināšanai 
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kultūras mantojuma aktivitātes, radot tur mājvietu ne vien „Atštaukām”, bet arī citām 
TMKC paspārnē darbojošamies folkloras kopām. Visbēdīgākā tehniskā stāvoklī ir bijušā 
teātra „Mūris” ēka, tāpēc prieks, ja šo ēku varētu sakārtot Liepājas Jauniešu mājas 
vajadzībām, realizējot Liepājas Jaunatnes centra ieceres. Ja ēka nav atjaunojama, bet 
nojaucama, tad iesakām saglabāt tukšu laukumu ar iespēju nākotnē tur novietot kādu 
kopējam kompleksa ansamblim atbilstošu vēsturisku ēku, kuru izmantot Liepājas 
amatierteātru vajadzībām. Savukārt Pētera 1. namiņā gan Liepājas Kultūras pārvalde, 
gan Liepājas vēsturiskā arhitektūras ekspozīcijas ierīkošanai, ekspozīcijai par cara 
Pētera I gaitām Liepājā. Saistošs mūsuprāt ir arī Liepājas muzeja priekšlikums ēkā 
izveidot dažus viesnīcas numuriņus ar Pētera I laika atbilstošu oriģinālu interjeru un 
priekšmetiem. 

 Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
iestāde 
„Kultūras 
pārvalde” 

 2. Ierosinājumi Rožu laukuma apsaimniekošanai un attīstīšanai Liepājā 
Kultūras pārvalde organizē un koordinē dažādu publisku pasākumu norisi Liepājā. Pašā 
pilsētas centrā esošais Rožu laukums un tam pieguļošais laukums, kas šobrīd tiek 
izmantots kā autostāvvieta, ir pelnījis, lielāku vērību tieši no kultūrtūrisma viedokļa. 
Liepājas Kultūras pārvalde ir apkopojusi kultūras darbinieku ierosinājumus, kā 
veiksmīgāk izmantot šo laukumu, lai tas būtu pievilcīgāks no tūrisma viedokļa un 
pieejamāks liepājniekiem, kā zaļā atpūtas zona un izmantojamāks dažādu pasākumu 
norisei. 
1.Ja laukums būtu Liepājas pašvaldības īpašumā, tad tā izmantošana liepājnieku un 
tūristu interesēs būtu efektīvāka un uzlabotu Liepājas tēlu viesu acīs. Savukārt 
autostāvvietas jautājumu varētu atrisināt jaunas sakārtotas autostāvvietas iekārtošana 
laukumā pie Liepājas teātra. 
2.Viesi, kas apmeklē Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju un Rožu laukumu, un 
arī paši liepājnieki priecātos, ja centrā būtu vairāk soliņu, kur atpūsties, būtu lielāka zaļā 
zona ar ziediem un krāšņiem apstādījumiem, vides objektiem vai strūklakām. Tam lieliski 
piemērots būtu laukums, kur šobrīd ierīkota autostāvvieta. 
3.Tradicionāli laukums ir nozīmīgs dažādu pasākumu norisei pilsētas centrā, tādēļ 
lūdzam šo funkciju laukumam paredzēt arī turpmāk. Pasākumu norisei laukumu būtu 
nepieciešams izgaismot, lai pasākumu organizētājiem nav jātērē papildus līdzekļi 
laukuma apgaismošanai. 
4.Laukums ir pateicīgs, lai tajā organizētu dažādas akcijas, Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā tur varētu notikt amatnieku tirdziņi, būtu iespējams ierīkot nelielu mākslīgo slidotavu 
bērniem. Vasarā vakara stundās varētu demonstrēt brīvdabas kino. 
5.Ja laukums būtu aprīkots ar soliņiem un apstādījumiem, tā būtu lieliska vieta ielu 
muzikantiem, māksliniekiem, dažādām mākslas un literātu akcijām, kas veicinātu tūristu 
piesaisti pilsētai un papildinātu tūrisma piedāvājumu. 
 

2. Pieņemts informācijai.  



 5

Nr.p.
k. 

 
Institūcija 
 

Atzinuma 
saņemšanas 
datums 

 
Atzinums 

Atbildes komentārs 

8.  Vides 
pārraudzības 
valsts birojs 
 

 
19.01.2012. 
Atzinums Nr. 3 
 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības valsts 
birojā (turpmāk arī Birojs) 2011.gada 30.decembrī. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
(turpmāk arī Teritorijas plānojums) izstrādāja Liepājas pilsētas pašvaldība un Vides 
pārskats sagatavots sadarbībā ar SIA „Grupa 93”. Atzinums par Vides pārskata projektu 
sagatavots atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas 
prasībām. 
Rekomendācijas: 
1. Vides pārskatā iekļauta informācija, ko izstrādātājs var nodrošināt, ņemot vērā 

pašreizējo zināšanu līmeni un novērtēšanas metodes, plānošanas dokumenta 
saturu, tā vietu plānošanas dokumentu hierarhijā un izstrādes un detalizācijas 
pakāpi, līdz kādai ir lietderīgi vērtēt ietekmi uz vidi attiecīgajā plānošanas stadijā. 
Vides pārskats jāpapildina, ņemot vērā šajā atzinumā izteiktos ieteikumus un 
rekomendācijas, pievēršot detalizētāku uzmanību plānojuma risinājumu iespējamai 
sasaistei ar normatīvo aktu prasību nodrošinājumu un to atbilstošu atspoguļošanu 
Vides pārskatā attiecībā uz rūpnieciskā avāriju riska teritorijām un to izmantošanas 
nosacījumiem vai ierobežojumiem. 

2. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma laikā nodrošināta sadarbība ar institūcijām, 
nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām. Vides pārskats 
pilnveidots balstoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, turklāt tajā iekļauts 
sabiedriskās apspriešanas rezultātu un sabiedrības izteikto viedokļu izvērtējums, kā 
arī detalizēts sabiedrisko apspriežu materiāls, kas uzskatāmi parāda pašvaldības un 
Vides pārskata izstrādātāju dialogu ar sabiedrību. 

3. Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Liepājas pilsētas domei izvērtēt 
nepieciešamību pilnveidot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 
gadiem, ņemot vērā Vides pārskatā, šajā atzinumā un sabiedriskās apspriešanas 
laikā izteiktos priekšlikumus, t.sk. vēršot uzmanību atmosfēras gaisa kvalitātes 
aizsardzības turpmākai plānošanai, apkopojot informāciju par iespējamām problēmu 
zonām un risinājumiem ietekmes mazināšanai, kas atbilstoši iestrādājamas Vides 
rīcības plānā un ņemamas vērā Teritorijas plānojuma realizācijas laikā, piemēram, 
veidojot jaunus infrastruktūras objektus un ražošanas uzņēmumus, vai arī 
modernizējot esošos. Teritorijas plānojuma realizācijas laikā īpaša uzmanība 
pievēršama ūdeņu un dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanai, nolūkā uzlabot 
un līdzsvarot attīstības un vides saglabāšanas intereses, iespējami savlaicīgi un 
plānveidīgi realizējot nepieciešamos infrastruktūras attīstības projektus. 

4. Liepājas pilsētas domei, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII nodaļā 
noteiktajam, jāinformē sabiedrība par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 

 
 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā. Vides pārskats 
papildināts ar detalizētāku 
informāciju jautājumā par rūpnieciskā 
avāriju riska teritorijām un u.c. 
rekomendācijās minēto. Skat. 
papildinātas Vides pārskata sadaļas:  
3.3.12. Riska teritorijas un objekti 
7.2.2. Ietekmes uz vides kvalitāti 
8.2. Ietekmes uz vidi samazināšana 
plānošanas dokumenta īstenošanā   
2. –  
 
 
 
 
3. Ņemts vērā. Ietverts Teritorijas 
plānojuma „Paskaidrojuma raksts. 
Plānojuma risinājumi”, nodaļā  
„Turpmākā plānošana”. 
 
 
 
 
 
 
 
4., 5. Ņemts vērā. Tiks ievērots 
turpmākās plānošanas  un teritorijas 
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turpmākajiem 12 gadiem pieņemšanu minēto Ministru kabineta noteikumu 27.punkta 
noteiktajā kārtībā. Pašvaldībai jāsagatavo informatīvs ziņojums par to,  
- kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi;  
- kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas 

rezultāti; 
- pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts 

pieņemtais variants;                                                                                
- ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa 

veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus. 

5. Lai konstatētu Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, pašvaldībai, izmantojot valsts 
vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumenta 
realizācijas novērtējums un vismaz divas reizes plānošanas periodā (2017. un 
2023.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) 
Vides pārraudzības valsts birojā. 

 
 

plānojuma ieviešanas laikā.  
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