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61. Par lokilplā n ojuma "Lokālplānojums zemes vienibā m ar kad. apz. 62500020274,
62500020130 un 62500020254 Gudenieku pag., Kuldigas nov., lai grozltu Kuldigas
novada teritorijas plānojumu " nosaukuma precizlšanu un pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspridanai un institūciju atzinumu saņemšan ai

Deputāts

A.Bierands nepiedalās jautājuma izskatīšanā, pamatojoties uz likuma "Par
interešu konflikta novēršanu amatpersonas darbībā "12. p antu.

Uzklausot Kuldīgas novada pašvaldības i estādes "Kuldīgas attīstības aģentūra" vadītāja
vietnieku K.Rasu, Kuldīgas novada Dome konstatē:
1. Kuldīgas novada Dome 2019. gada 19. decembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par
lokālplānoj uma "Lokālplānoj ums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
62500020274; 62500020130 un 62500020254, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai
grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu" izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevuma apstipri nāšanu". Pamatojoties uz šo l ēmumu, ir saņemti institūcij u
nosacīj umi, Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepiemērošanu, kā arī sagatavota lokālplānojuma pirmā redakcija.
2. Lokālplānoj uma izstrādes mērķis - vei ci nāt uzņēmēj darbības attīstību novadā, main ot
funkcionālo zonēj umu lokālplānoj uma teritorijā no Lauksaimniecības teritorija (L) uz
Rūpnieciskās apbūves teritorija ar indeksu (R2).
3. Lokālplānojuma izstrādes laikā tika apvienotas zemes vienības ar kadastra
apzīmēj umiem 62500020274; 62500020130 un 62500020254, izveidojot zemes
vienību ar kadastra apzünēj umu ar 62500020150, adrese "Di žbrīvnieki", Gudenieku
pagasts, Kuldīgas novads, tādējādi ir nepieciešams precizēt lokālplānojuma
nosaukumu.
4. V ienlaicīgi ir konstatējarns, ka zemes vieru"bu apvienošana pēc būtības neietekmē
darba uzdevuma un institūciju izvi rzīto nosacījumu izpildi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaJdību teritorijas attīstības p lānošanas dokumentiem"
82.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "par" (I. Bērziņa, V Gotfridsons, Ģ. Vēvers,
J.Astaševska, A. Kimbors, A.Šimpermanis, i\1.Mednieks, R.Lapuķis, B.Mikāla, B.Freija,
R. Karloviča, S. Vaivade, K.Ansone, MTjarve, A.Lange), " pret" nav, "atturas" nav, balsojurnā
nepiedalās A.Bierands, Kuldīgas novada Dome nolemj:
Precizēt J okālplānojuma nosaukumu uz " LokāJpl ānoj urn s zemes viem"bai ar kad. apz.
62500020150, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Ku l dīgas novada teritorijas
p l ānoj urnu".
2. Nodot publiskajai apspriešanai un insti tūcij u atzinumu saņemšanai lokālplānojuma
pirmo redakciju.

1.

3.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājam

K. Rasam:
3.1. Organizēt lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēJām , un nodrošināt
sabiedrībai iespēju iepazīties ar lokālplānoj uma materiāliem .
3.2. Ievietot paziņojumu par lokālplānojuma pinnās redakcijas publisko apspriešanu
Teritorijas attīstības pl ānošanas informācijas si stēmā, publicēt paziņojumu
Kuldīgas novada pašvaldības tīmekJa vietnē.
3.3. Iesniegt lokālplānojuma pirmo redakciju atzinumu saņem§anai institūcij ām, kas
izv irzīj ušas nosacījumus to izstrādei vai devušas atzinumus, par pirmo un otro
redakciju.

Pievienotie dokumenti: TAPIS

ģenerētais kartogrāfi skai s materiāls lokālplānoj umam .

Llmums nosQtilms: Kuldīgas novada PI "Kuldīgas attīstības aģentūra", Kuldīgas novada
Būvvalde, Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai.
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