
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME 

LĒMUMS 
Jūrmalā 

2012.gada 11.oktobrī  Nr. 562 
 

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu 

(protokols Nr.17, 54.punkts) 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683 „Par Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” tika 

uzsākta jauna Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde. 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.219 „Par grozījumiem 

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu 

un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 

2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 

turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu” ir noteikts, ka 

teritorijas plānojuma izstrāde jāpabeidz saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumu Nr.377 „Par Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” 

tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma galīgā redakcija un nodrošināta 

iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma otro redakciju, iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 noteiktajā kārtībā laika posmā no 2012.gada 

16.jūlija līdz 6.augustam. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu 

Nr.413 (protokols Nr.12, 1.punkts) „Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā” tika pagarināta  

iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma otro redakciju, iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 45.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2012.gada 27.augustam. 

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts izstrādātais teritorijas plānojums, sagatavots 

ziņojums par institūciju un kaimiņu pašvaldību atsauksmēm, kā arī komentāri par fizisko 

un juridisko personu atsauksmēm par plānojuma galīgo redakciju. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.un 

27.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu, un saskaņā ar 2012.gada 

3.oktobra Attīstības un vides komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/10), Jūrmalas 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu. 
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2. Teritorijas plānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 

grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu (pielikums). 

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc 

pieņemšanas, nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu pašvaldības interneta vietnē 

www.jurmala.lv, vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai lēmumu par Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojumu un Vides pārskatu ievietot pašvaldības interneta vietnē. 

6. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt sabiedrībai Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma saistošās daļas publisku pieejamību. 

 

 

 

 

  

Priekšsēdētājs  G.Truksnis 

 


