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50. Par saistošo noteikumu Nr.2009/21 “Teritorijas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā
detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
atcelšanu
Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvalde 18.02.2017. ir saņēmusi iesniegumu
(reģ.Nr.743/7.4) no SIA „Genus” reģ.Nr.41203037168 ar lūgumu atcelt detālplānojumu
teritorijai Jelgavas ielā 94, Kuldīgā, Kuldīgas novada Dome konstatē, ka:
1. 2009.gada 24.septembrī Kuldīgas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu /prot.Nr.8.,
p.10./ “Par Kuldīgas pilsēta Jelgavas ielas 94 detālplānojuma apstiprināšanu un
saistošo noteikumu izdošanu”.
2. Atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumam (19.12.2013. apstiprināti kā
Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2013/42, kas stājušies spēkā 08.01.2014.),
zemes vienības atļautā izmantošana šajā teritorijā – publiskās apbūves teritorija (P).
3. Zemes vienības īpašniekam nav nepieciešama detālplānojuma iecere, jo tiks realizēta
iecere, kas atbilst Kuldīgas novada teritorijas plānojumam.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu
un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm
„par” (I.Bērziņa, V.Gotfridsons, B.Mikāla, Ģ.Vēvers, A.Gustovskis, K.Rūtenberga,
A.Rudzroga, S.Vaivade, A.Bierands, A.Kimbors) „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas novada
Domes nolemj:
1. Atcelt Kuldīgas novada Domes 24.09.2009. lēmumu /prot.Nr.8., p.10./ “Par Kuldīgas
pilsēta Jelgavas ielas 94 detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu”.
2. Atcelt Kuldīgas novada Domes 24.09.2009. lēmuma /prot.Nr.8., p.10./ pielikumu
“Saistošie noteikumi Nr.2009/21 “Teritorijas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā detālplānojumā
grafiskā daļa un teritoijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Paziņojumu par lēmumu publicēt izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Kuldīgas mājaslapā
www.kuldiga.lv.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: plānotājai K.Kalniņai, SIA “Genus”, Jelgavas iela 94, Kuldīga, Kuldīgas
novadā, LV – 3301, VARAM.
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