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LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS TERITORIJĀ  
ESOŠO ZEMESGABALU NOMAS UN/VAI APBŪVES TIESĪBAS 

REZERVĒŠANAS KĀRTĪBA 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemesgabalu nomas un/vai apbūves 
tiesības rezervēšanas kārtība (turpmāk– Kārtība) ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām, kas piešķir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 
(turpmāk – Pārvalde) tiesības stāties darījumos kā privāto tiesību subjektam par tās rīcībā 
(valdījumā) nodotajiem nekustamajiem īpašumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
teritorijā.  
 

2. Šī Kārtība tiek piemērota Pārvaldei saņemot juridiskās personas vai fiziskas personas 
(turpmāk– Persona) iesniegumu ar lūgumu rezervēt noteikta zemesgabala nomas un/vai 
tiesības, ar mērķi noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu, un/vai apbūves tiesību, ar mērķi noslēgt 
līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. 

 
3. Kārtības mērķis ir nodrošināt Pārvaldes rīcībā (valdījumā) nodoto un īpašumā esošo 

nekustamo īpašumu efektīvu un racionālu izmantošanu, piemērojot vienotu nomas un/vai 
apbūves tiesības rezervēšanas kārtības procesu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, ievērojot atklātuma un caurspīdīguma principu, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 
pret Personām. 
 

4. Nekustamā īpašuma nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līgums tiek slēgts, ja 
Personas paredzētais zemesgabala izmantošanas mērķis atbilst Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumā noteiktajam (atļautajam) zemes izmantošanas mērķim. 

II. Iesniegumu iesniegšanas kārtība un nosacījumi nomas un/vai apbūves tiesības 
rezervēšanas līguma noslēgšanai 

5. Personai līguma par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanu (turpmāk– 
Rezervēšanas līgums) noslēgšanai jāiesniedz Pārvaldei iesniegumu saskaņā ar Kārtības 
pielikumu Nr.1 un tam pievienojamos dokumentus, atbilstoši nomas vai apbūves tiesības 
mērķim. Nepieciešamības gadījumā Pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no 
Personas. 

 
6. Pārvalde, saņemot no Personas visu nepieciešamo dokumentāciju, pārliecinās par 

zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas iespējām.  
 

7. Lai izvērtētu Personas atbilstību nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līguma 
noslēgšanai, Pārvalde publiski pieejamās datu bāzēs pārbauda šādu informāciju:  

7.1. par Personas finansiālo stāvokli, nodokļu (nodevu) parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro;  
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7.2. vai Personai nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā 
darbība vai pretendents netiek likvidēts;  

7.3. vai Personai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
 
8. Ja zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšana ir iespējama, Pārvalde gatavo 

nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līguma (turpmāk - Rezervēšanas līgums) 
projektu, atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes apstiprinātam 
standartlīgumam, nepieciešamības gadījumā tajā iestrādājot Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas valdes apstiprinātus papildus nosacījumus. 

III. Rezervēšanas maksa 

9. Personai ar kuru noslēgts Rezervēšanas līgums, ir pienākums samaksāt rezervēšanas maksu 
saskaņā ar Rezervēšanas līguma noteikumiem. Rezervēšanas maksas apmērs tiek noteikts 
par pamatu ņemot Rezervēšanas līguma darbības termiņu un nomas vai apbūves tiesības 
maksas apmēru gadā par rezervējamo zemesgabalu. Rezervēšanas maksa tiek aprēķināta 
pēc šādas formulas: 

 

𝑺 =
𝑫 𝒙 𝑮

𝟑𝟔𝟓
 

 
S    – rezervēšanas maksas apmērs; 
D    – rezervēšanas līguma darbības termiņš dienās; 
G  – nomas maksa vai apbūves tiesības maksa par vienu gadu, kuru Persona būtu 
maksājusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei atbilstoši ilgtermiņa nomas 
līgumam vai līgumam par apbūves tiesības piešķiršanu; 
365 – vidējais dienu skaits gadā. 

 
10. Rezervēšanas maksa, kuru Persona samaksā Rezervēšanas līgumā noteiktajā kārtībā ir 

samaksa par nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanu uz Rezervēšanas līguma darbības 
termiņu un ne pie kādiem apstākļiem Personai netiek atmaksāta, izņemot Kārtības 11.punktā 
noteikto par rezervēšanas maksas ieskaitīšanu nomas un/vai apbūves tiesības maksā. 
 

11. Ja Persona izpildījusi visas ar Rezervēšanas līgumu uzņemtās saistības un nomas līgums 
un/vai līgums par apbūves tiesības piešķiršanu ar Personu noslēgts pirms Rezervēšanas 
līguma termiņa notecējuma, rezervēšanas maksas daļa par periodu no nomas līguma un/vai 
līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšanas dienas līdz Rezervēšanas līguma 
darbības termiņa pēdējai dienai var tikt ieskaitīta nomas un/vai apbūves tiesības maksā, ja 30 
dienu laikā no nomas līguma un/vai līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšanas 
Persona rakstveidā izteikusi šādu lūgumu. Ja Persona nav ievērojusi šajā punktā noteikto 
termiņu rakstveida lūguma iesniegšanai, tā zaudē tiesības prasīt rezervēšanas maksas daļas 
ieskaitīšanu nomas un/vai apbūves tiesības maksā. 

 

IV. Rezervēšanas līgums 

12. Rezervēšanas līgums tiek slēgts uz vienu gadu. Pastāvot objektīvam pamatojumam, 
Rezervēšanas līguma darbības termiņš var tikt pagarināts līdz diviem gadiem. 

 
13. Lēmumu par Rezervēšanas līguma slēgšanu pieņem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

valde. 
 



3 
 

14. Rezervēšanas līgumā tiek iekļauts pilnvarojums Personai saņemt tehniskos noteikumus no 
tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kuru prasības var būtiski ietekmēt projekta risinājumus, 
būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.  

 
15. Rezervēšanas līguma darbības laikā Personai ir pienākums izstrādāt būvniecības ieceres 

būvprojektu minimālā sastāvā, kas ietver: 
15.1. Projektēšanas uzdevumu; 
15.2. Skaidrojošo aprakstu par plānoto būvniecības ieceri; 
15.3. Ģenerālplānu, kurā norādīts projektējamo būvju uzskaitījums; 
15.4. Ja paredzēta jauna būvniecība, tad projektējamo ēku plānus un fasāžu zīmējumus, ja 

paredzēta rezervējamā zemesgabalā esošu un zemesgabala īpašniekam piederošu būvju 
pārbūve – tad arī būves tehnisko apsekojumu; 

15.5. Tehniskos noteikumus no tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kuru prasības var būtiski 
ietekmēt projekta risinājumus;  

15.6. Valsts vides dienesta lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu vai nepiemērošanu. 
 

16. Būvprojekts minimālā sastāvā sagatavojams un iesniedzams Pārvaldei elektroniski, 
Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) vai citā ar Pārvaldi saskaņotā veidā. 
 

17. Lai ar Personu tiktu noslēgts ilgtermiņa nomas un/vai apbūves tiesības līgums, vienlaikus ar 
būvprojektu minimālā sastāvā Persona iesniedz iesniegumu par nomas un/vai apbūves 
tiesības līguma slēgšanu saskaņā ar Kārtības pielikumu Nr.2.  

 
18. Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka rīkojumu izveidota komisija izvērtē 

Personas sagatavoto un iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā, iesniegumu par 
zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības līguma slēgšanu ar pievienotajiem 
dokumentiem, tajā skaitā biznesa idejas aprakstu, un sagatavo atzinumu Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdei. 

 
19. Pārvalde virza jautājumu par ilgtermiņa nomas un/vai apbūves tiesības līguma noslēgšanu ar 

Personu izskatīšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē, ja izpildās abi šādi 
nosacījumi: 

19.1. Persona ir izpildījusi Rezervēšanas līguma nosacījumus; 
19.2. Saņemts pozitīvs Kārtības 18.punktā minētās komisijas atzinums par sagatavoto 

būvprojektu minimālā sastāvā un sagatavoto biznesa idejas aprakstu ar iesniegtajiem 
dokumentiem. 

 
 
 
 
 
Pielikumā:  
1. Ieteicamā forma iesniegumam par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas 
līguma slēgšanu. 
2. Ieteicamā forma iesniegumam par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības līguma 
slēgšanu. 
3. Nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līguma projekts. 
 


