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20 19. gada 6. jūnijā

Nr. 8

1. Par Kuldigas novada teritorijas plAnojuma 2013.-2025. gadam grozijumu
apstiprinAša nu un saistošo noteikumu Nr. 2019/8 "Groztjumi Kuldigas novada
saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 " Kuldigas novada teritorijas plānojuma 201 3.-2025.
gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskA d aļa '"' izdošanu*

Pamatojoties uz likuma " Par pašvaldībām" 43. pantu, Teritorijas attīstības pl ānošanas
likuma 12. pantu 25. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikwnu Nr. 628 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 88.1. un 91. punktu, atklāti balsojot
ar 14 balsīm ·'par" (I.Bērziņa. B.Freija, Ģ. Vēvers, A.Kimbors, A.Šimpermanis, l.Astaševska,
MMednieks, R.Lapuķis, S. Vaivade, K.Ansone, R. Karloviča, A.Lange, MKarlsons, M.Tjarve),
"pret" nav, "atturas" nav, Kul dīgas novada Dome n olemj:
novada teritorijas plānojuma 20 13.-2025. gadam grozījumus un
Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 20 19/8 "Grozījumi Kuldīgas
novada saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 20 13.2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" (turpm āk Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības
p l ānošanas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv un divu nedēl u
laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņ ojumu par saistošo noteikumu Nr.2019/8
pieņemšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", v ietējā laikrak stā "Kuldīgas novada
vēsti s " un pašvaldības tīmekja vietnē www.kuldiga.lv.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma pub licēšanas ofis:;iālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" , bet īstenojarni saskaņā ar Teritorij as attīstības plānošanas
likuma 27. pantā noteikto.
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Apstiprināt Kuldīgas

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.20 19/8 "Grozījumi Kuldīgas

Nr.2013/42 "Ku ldīgas novada teritorijas plānojuma
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā dala"".
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KU LDTGĀ

APSTIPRJ NATI
ar Kuldīgas novada Domes
06.06.2019. ārkārtas sēdes lēmumu
(prot. Nr.8, p.l .)
Kuldīgas

novada Domes saistošie noteikumi Nr.2019/8
"Grozījumi Kuldlgas novada saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 " Kuldīgas
novada teritorijas pUinojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un
apbū ves noteikumi un g rafiskā d a ļ a""
Izdoti saska~1ii ar likuma "Par pa.ŗvaldībām" 43. pantu.
Teritorijas allīstības plānoJanas likuma 25. panfll,
Ministru kabinera 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 "Noteikumi par paJvaldību terilorijas attīstības
plānoJanas dokumentiem" 91. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas Kuldīgas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu saistošās dajas:
1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
1.2. GraJiskā dala - funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un
aizsargjoslas.
2. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojurna par saistošo noteikumu
pieņemšanu publicēšanas oficiāJajā izdevumā ''Latvijas vēstnesis".
3. Detālplānojumi , kuri zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā:
3.1. Saistošie noteikumi Nr. 2009/6 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2003. gada 29. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2003 "Kuldīgas pi lsētas Šaurās ielas kvartāla
detāJplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi""
(apst iprināti 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.8.
p.9.1);
3.2. Saistošie noteikumi Nr. 2009/ 11 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2006. gada 25. majja
saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2006 "Kuldīgas pilsētas Torņa ielas kvartā l a
detālplānojuma grafiskā dala un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi""
(apstiprinā t i 2009. gada 24. septembrī ar Kuldīgas novada Domes lēmumu /N r.8,
p.9./);
3.3. Saistošie noteikumi Nr. 2009/5 ..Par Kuldīgas pi l sētas domes 2002. gada 31. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2002 .,Kuldīgas pilsētas Adatu ielas kvartāla
detālplānojuma grafiskā dala un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi'."
(apstiprināti 2009. gada 24. septembrī ar Ku l dīgas novada Domes l ēmumu /Nr.8,
p.9./).
4. Lokālplānojum s . kurš zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā:

4. 1. Saistošie noteikumi Nr. 2016116 ''Kalpaka ielas lokālplānojums" (apstiprināti 2016.
gada 2. septembri ar Kuldīgas novada Domes l ēmumu /Nr. 12, p.33.1).
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