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Kuldīgas novada domei
dome@kuldiga.lv
Informācijai: tapis.palidziba@varam.gov.lv
Par lokālplānojumu
Gudenieku pag., Kuldīgas nov.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā (turpmāk –TAPL) noteikto
kārtību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka
līdz 2020.gada 12.oktobrim, kas ir lokālplānojuma zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150
Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā (turpmāk - Lokālplānojums) pārsūdzēšanas termiņa beigu
datums, nav saņemti iesniegumi. Lokālplānojums 2020.gada 30.jūlijā apstiprināts ar Kuldīgas
novada domes (turpmāk – Dome) saistošajiem noteikumiem Nr.2020/7 “Lokālplānojums zemes
vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada
teritorijas plānojumu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 2020/7). Paziņojums par to 2020.gada
4.augustā ievietots Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) un
2020.gada 11.augustā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Lokālplānojums uzsākts pēc privātpersonas ierosinājuma, 2019.gada 19.decembrī,
pieņemot Domes lēmumu1, lai grozītu pašvaldības teritorijas plānojumu, ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības attīstību novadā. Informācija par Lokālplānojuma uzsākšanu sistēmā ievietota
2020.gada 2.janvārī. 2020.gada 26.martā ar Kuldīgas novada domes lēmumu Lokālplānojumam
precizēts nosaukums un 2020.gada 3.aprīlī tas publicēts sistēmā.
Visus pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar lokālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu,
pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc to spēkā stāšanās ievieto sistēmā, pašvaldības tīmekļa
vietnē2. Sistēma ir primārā plānošanas dokumentu publicēšanas darba vide un informācijas avots,
un plānošanas dokumentus tajā izstrādā, ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības

Kuldīgas novada domes 2029.gada 19.decembra lēmums Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar
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plānošanas dokumentiem” 3.punkts
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plānošanas informācijas sistēmu noteiktās prasības3. Ministrija, iepazīstoties ar sistēmas
publiskajā daļā ģeoportālā4 pieejamo Lokālplānojuma dokumentāciju, konstatē, ka noteiktais
termiņš ievietošanai sistēmā ir ievērots, un informācija par Lokālplānojuma izstrādi rodama
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv.
Atbilstoši TAPL 24.panta otrajai daļai ar lokālplānojumu var grozīt vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai. Kuldīgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās attīstības
perspektīvā lauksaimniecības attīstības teritorijā kā attīstības vadlīnija noteikta zemes
izmantošana daudzveidīgām lauksaimnieciskās ražošanas aktivitātēm un lauku darbības
daudzveidošanai5. Līdz ar to lokālplānojuma uzdevuma mainīt Lokālplānojuma teritorijā
funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorija (L) uz Rūpnieciskās apbūves teritorija
(R2) īstenošana nav pretrunā stratēģijai.
Lokālplānojuma izstrāde, apstiprināšana un tā īstenošanas koordinēšana un uzraudzība ir
pašvaldības ekskluzīvā kompetence6, un pašvaldība ir atbildīga par attiecīgā teritorijas attīstības
plānošanas dokumenta tiesiskumu. Lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas
dienas.

Ar cieņu,
valsts sekretāra vietniece

I.Oša

I.Tapiņa, 67026519
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