
JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI 2022 

1 

6. PIELIKUMS. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBAS NORMATĪVAJIEM AKTIEM IZVĒRTĒJUMS 
IZVĒRTĒJUMS VEIKTS ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI, KAS BIJA UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI – 1.0 REDAKCIJAS PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKĀ  

(AKTUALIZĒTS 3.0 REDAKCIJAS IZSTRĀDES LAIKĀ) 

Nr. 
p.k. 

Normatīva spēkā 
stāšanās, grozījumi 

Specifiskās prasības, kas attiecināmas uz Jūrmalas TPG 2022 izstrādi Nepieciešamie grozījumi Jūrmalas TP 2012 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS LIKUMS 

1. spēkā no 01.12.2011., 
pēdējie grozījumi spēkā no 

16.03.2021. 

12. pants. Vietējās pašvaldības kompetence 
(3) Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, 
attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un 
tematisko plānojumu īstenošanu. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

16. pants. Jūras plānojums 
(1) Jūras plānojumā nosaka jūras izmantošanu, ņemot vērā ar jūru funkcionāli saistīto 
sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses jūras 
izmantošanā. 
Pārejas noteikumu 3. punkts: Līdz jūras plānojuma spēkā stāšanās dienai lēmumus par 
teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanu 
pieņem Ministru kabinets, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Jāņem vērā, izstrādājot jūras ūdeņu un ar jūru 
funkcionāli saistīto sauszemes daļu plānošanu, ja 
nepieciešams, izstrādāt papildus noteikumus 
Jūrmalas TIAN un/vai grafiskajā daļā. Jūras ūdeņu 
plānošanu nav iespējams veikt Jūrmalas TPG 
ietvaros, jo pilsētas administratīvajā teritorijā jūras 
ūdeņi neietilpst. 

21. pants. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka 
un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības 
prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums 
(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
nepieļaujot tādus risinājumus, kas neatbilst 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums 
(5) Ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo 
informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā pašvaldība 
izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā. Ja vietējā 
pašvaldība neizdara grozījumus tās teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro 
tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, TIAN 
daļā pēc iespējas izvairoties no atsaucēm uz citiem 
normatīvajiem aktiem. 

23. pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums 
(6) Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā teritorijas plānojumā 
noteiktajā funkcionālajā zonā, ievērojot šā likuma 7. panta 6. punktā minēto Ministru 
kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu prasības. 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.1. nodaļas lietderība, 
4.2. apakšpunktu – svītrot. 
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29. pants. Detālplānojuma apstiprināšana 
[...] Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums 
zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā 
pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. [...] 

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un 
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus. 

31. pants. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 
(3) Vietējā pašvaldība var noteikt termiņu, kurā uzsākama detālplānojuma īstenošana 
— detālplānojuma teritorijas izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma 
risinājumam un noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana 
saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu. 
(4) Ja pašvaldība, izvērtējusi attiecīgu lūgumu, to noraida, nepagarina detālplānojuma 
īstenošanas termiņu un savu lēmumu motivē, to var apstrīdēt un pārsūdzēt. 

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un 
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus.  

Pirms šī likuma spēkā stāšanās (01.12.2011.) 
zemesgabalu sadale tika uzskatīta par 
detālplānojuma īstenošanu. 

Pārejas noteikumu 10.1 punkts: 
Līdz 2023. gada 1. jūnijam pašvaldības normatīvajā aktā par teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi noteiktajā kārtībā nodrošina šo pārejas noteikumu 10. 
punktā noteiktajā kārtībā apstiprināto detālplānojumu atbilstību šā likuma 29. pantam. 

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un 
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus. 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

2. spēkā no 22.05.2013. 
pēdējie grozījumi spēkā no 

16.10.2020. 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: [...] 
 

Jūrmalas TIAN nepieciešams svītrot visus terminus 
kas dublē vai maina MK 240 noteikumos noteiktos. 

5. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un 
plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda izmantošana: [...] 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.1. nodaļas lietderība, jo 
daļēji dublē MK 240. 

6. Stājoties spēkā jaunam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai 
detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu 
teritorijas izmantošanu veic atbilstoši spēkā esošajam pašvaldības teritorijas 
plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam. 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.3. nodaļas un 12. punkta 
lietderība, jo dublē MK 240. 

24. Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos katrai funkcionālajai 
zonai nosaka:  
24.1. galvenos izmantošanas veidus, atļautos papildizmantošanas veidus atbilstoši šo 
noteikumu 3. pielikumā norādītajam izmantošanas veidu aprakstam un nepieciešamos 
apbūves parametrus; 
24.2. minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību savrupmāju apbūves teritorijās un 
citās teritorijās, kur tas nepieciešams; 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 4. nodaļā un 1. pielikumā 
noteikto izmantošanas veidu atbilstība MK 240. 

68. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā atbilstoši kartogrāfiskā 
materiāla mēroga noteiktībai kā ūdeņu teritoriju attēlo šādus virszemes ūdensobjektus: 
68.2. ūdenstilpes, kuru platība lauku teritorijā ir vismaz 1 ha un vismaz 0,1 ha – pilsētās 
un ciemos. 

Grafiskās daļas kartē jānosaka funkcionālais 
zonējums „Ūdeņu teritorija” (Ū) Melnezeram 
Ķemeru nacinālā parka teritorijā, kā arī jāizvērtē 
citas ūdenstilpes pēc to platības. 

69. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā norāda publiskās 
peldvietas un atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem. 

Plānojumā var noteikt publiskās peldvietas kā TIN 
teritorijas. 
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71. Teritorijas plānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai paredz piekļuves iespējas 
publiskajiem ūdeņiem. Lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka to izvietojumu un 
risinājumu. 

73. Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā publiskajos ūdeņos var noteikt teritorijas, 
kurās atļauts izvietot peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai. 

Jāizvērtē nepieciešamība noteikt TIN teritorijas 
peldbūvju izvietošanai un kuģošanai, jāprecizē 
un/vai jāgroza 3.8. nodaļa. 74. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ūdensteču posmus vai 

ūdenstilpju daļas, kurās ir ierobežota tādu kuģošanas un citu peldošo līdzekļu 
izmantošana, kuriem ir iekšdedzes dzinēji. 

86. Ielas pēc to funkcijām un nozīmes iedala šādi: tranzīta iela (B kategorija); maģistrālā 
iela (C kategorija); pilsētas vai ciema nozīmes iela (D kategorija); vietējas nozīmes iela 
(E kategorija). 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē noteikumu un 8. pielikuma 
atbilstība MK 240. 4. pielikumā minētās ielu 
kategorijas neatbilst 8. pielikumam. Jāizvērtē 
8. pielikuma daļas (ielu saraksta) pārcelšana uz 
Paskaidrojumu rakstu. 
 
Svītrot TIAN 59. punktu, kontekstā ar MK 
noteikumu 88. punktu. 

89. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās dažādos 
posmos var būt arī dažādas kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju platumu. 

90. Esošo un plānoto ielu sarkanās līnijas nosaka teritorijas plānojuma, lokālplānojuma 
vai detālplānojuma apbūves noteikumos un atkarībā no detalizācijas pakāpes attēlo 
grafiskajā daļā. 

7.1. Apbūves parametri – apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē noteikumu un 9. pielikuma 
atbilstība MK240 – svītrojot dublējošās un grozītās 
normas, kas neatbilst, kā arī izvērtējot pielikuma 
lietderību kopumā. 9. pielikumā noteiktās 
minimālās brīvās zaļās teritorijas rādītāji un 
10. pielikums jāpārceļ uz 4. nodaļu. 

7.2. Būvju augstums, stāvu skaits 

129. Pilsētās un ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo vai maksimālo attālumu no ielas 
sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja 
vien tā neatrodas sarkanajās līnijās. 

Svītrot vai grozīt  TIAN 102., 104., 106., 107. punktu. 
102.5. apakšpunkts jāpārskata kontekstā ar 
Aizsargjoslu likuma 13. panta (2) daļu, jo pašreizējā 
punkta redakcijā būvlaide sakrīt ar ielas sarkano 
līniju. 

132. Jaunbūvējamās būves izvieto ne tuvāk par 4 m no zemes vienības robežām. Šo 
attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka 
rakstveida saskaņojums un netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, 
higiēnas un insolācijas jomā. 

Pārskatīt TIAN 100. punkta redakciju vai to svītrot, 
kontekstā ar MK noteikumu 132. punktu. 

145. Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā var noteikt minimālos attālumus starp 
potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un publisko apbūvi, 
tūrisma un rekreācijas objektiem. 

Pārskatīt TIAN 105. punkta redakciju un izvērtēt 
nepieciešamību noteikt papildus nosacījumus, 
piemēram, teritorijās gar valsts galvenajiem 
autoceļiem, kuriem ir noteikts 
prognozējamais/esošais trokšņa līmenis. 

146. Esošajās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās, kā arī jauktas centra apbūves 
teritorijās autoceļu, dzelzceļu, lidlauku un piesārņojumu radošu objektu tuvumā 
pašvaldība var noteikt pasākumus trokšņa mazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvu 
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faktoru novēršanai tādā kārtībā un apjomā, kā to nosaka normatīvie akti vides 
aizsardzības jomā. 

147. Plānojot jaunas vai paplašinot esošās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, 
tās paredz vietās, kur autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojošo objektu 
ietekme nepārsniedz piesārņojuma robežlielumus, kas noteikti normatīvajos aktos 
vides aizsardzības jomā.. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

161. Vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpnieciskās 
apbūves teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA), lauksaimniecības teritorijā (L) 
un mežu teritorijā (M) atbilstoši teritorijas plānojuma nosacījumiem. 
162. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja 
elektrostaciju būvniecība ir aizliegta. 
 

TIAN 97. punktā ir ietverti nosacījumi tikai par vēja 
elektrostacijām ar jaudu līdz 10 kW, bet nekas nav 
teikts par elektrostacijām ar lielāku jaudu, 
vienlaicīgi veidojot pretrunu ar TIAN 4. nodaļā 
atļautajiem izmantošanas veidiem, jo 
„Energoapgādes uzņēmumu apbūve”(kods 14006) 
vispār nav atļauta nevienā no funkcionālajām 
zonām. 

175. Publiski pieejamas pasažieru kuģu, jahtu un laivu piestātnes norāda teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā un ierīko, ievērojot būvniecības, dabas aizsardzības un 
vides pieejamības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

Jāizvērtē nepieciešamība noteikt TIN teritorijas 
peldbūvju izvietošanai un kuģošanai, jāprecizē 
3.8. nodaļa. 

179. Plānojot peldbūvju izvietojumu, nodrošina brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un 
paredz atbilstošu inženierinfrastruktūras nodrošinājumu. 

220. Potenciālajā piesārņojuma izplatības areālā aizliegts plānot jaunu dzīvojamo 
apbūvi, izglītības iestādes un ārstniecības iestādes. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

221. Plānojot jaunu saimniecisko darbību, pašvaldība vispirms izvērtē iespēju izmantot 
degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru. 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

3. spēkā no 01.05.2015., 
grozījumi spēkā no 

03.06.2021. 

29. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietver spēkā esošo teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējumu, sagatavotās 
teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu aprakstu un tā atbilstību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai. 
29.1 Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstā ietver grozījumu 
pamatojumu un risinājumu aprakstu." 

Jāņem vērā gatavojot Jūrmalas TPG paskaidrojumu 
rakstu. 

31. Grafiskajā daļā atbilstoši mēroga noteiktībai: 
31.1. nosaka: 
31.1.1. funkcionālo zonējumu; 
31.1.2. teritorijas ar īpašiem noteikumiem; 
31.1.3. pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 
31.2. attēlo: 
31.2.2. publiskās infrastruktūras objektus (izņemot sociālās infrastruktūras objektus), 
norādot plānotos ceļus un plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību 
autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), kuru novietojums var tikt precizēts 

Jāņem vērā gatavojot Jūrmalas TPG paskaidrojumu 
rakstu un TIAN grozījumus (ko nosaka un ko tikai 
attēlo) – jāsvītro TIAN 44. punkts (nav spēkā 
atbilstoši VARAM 09.09.2016. rīkojumam Nr. 215). 
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būvprojektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību, komersantu un 
māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem;" 
31.2.5. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām; 

32. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka: 
32.3. nosacījumus detālplānojumu un to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts 
pašvaldības teritorijas plānojums; 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN saturs (6.4. nodaļa) un 
svītrot TIAN 6. pielikumu un 11. pielikumu (shēmu) 
– spēkā esošie detālplānojumi, ņemot vērā ka 
informācija nav aktuāla, bet aktuālā ir pieejama 
portālā geolatvija.lv. 

39. Detālplānojumu izstrādā: 
39.1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos; 
39.2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai 
jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību 
ceļus; 
39.3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai 
tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem; 
39.4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja: 
39.4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai 
pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras 
plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus; 
39.4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts 
izvietot vairākās zemes vienībās.” 
41. Detālplānojumu neizstrādā, ja: 
41.1. teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, ar kuru pietiekami detalizētā pakāpē ir 
noteikti teritorijas izmantošanas veidi un to aprobežojumi, kā arī sniegti kompleksi 
transporta infrastruktūras risinājumi; 
41.2. valsts autoceļu būvniecības ietvaros atbilstoši būvprojektam paredzēts izbūvēt 
ceļa pievienojumu vai paralēlo ceļu ārpus valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslas; 
41.3. objekta funkcionēšanai nepieciešamajai teritorijai, kurā tiek plānota lineāra 
inženierbūve un citu ar to saistīto būvju būvniecības process, ir noteikts nacionālo 
interešu objekta statuss un tiks izveidotas ar to saistītas zemes vienības; 
41.4. plānotā objekta funkcionēšanai nepieciešamo būvju izvietojumu iespējams risināt 
būvprojekta ietvaros un nav nepieciešama infrastruktūras pārkārtošana piegulošajā 
teritorijā, un tiek nodrošinātas satiksmes drošības prasības, un nav nepieciešams 
pārbūvēt esošo pievienojumu autoceļam.” 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN 6.4. nodaļa un jāsvītro 
22. punkts (nav spēkā atbilstoši VARAM 09.09.2016. 
rīkojumam Nr. 215). 

44. Detālplānojumā ietilpst: 
44.5. administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, izņemot gadījumu, ja 
detālplānojumu izstrādā pašvaldība. 

Jāņem vērā veicot detālplānojumu izvērtējumu un 
nosakot spēku zaudējušos detālplānojumus. 
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63.1 Ja ar plānošanas dokumentu nosaka jūras piekrastes ūdeņu izmantošanas veidus 
un nosacījumus, izstrādes procesā to saskaņo ar ministriju, kas atbildīga par teritorijas 
attīstības plānošanu. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

92. Saistošo noteikumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanu 
noslēguma jautājumos norāda tos lokālplānojumus un detālplānojumus, kuri zaudē 
spēku. 
92.1 Ja teritorijas plānojumā iekļauj iepriekš izstrādāto lokālplānojumu risinājumus, tad 
saistošie noteikumi, ar kuriem lokālplānojumi apstiprināti, zaudē spēku ar teritorijas 
plānojuma spēkā stāšanās brīdi. 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 6.4. un jāsvītro 
2502. punkts (nav spēkā atbilstoši VARAM 
09.09.2016. rīkojumam Nr.215). 
Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS 

4. spēkā no 01.05.2015., 
pēdējie grozījumi spēkā no 

01.01.2020. 

(1) Likumā ir lietoti šādi termini: 
4) degradētā teritorija – teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta 
apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības teritorija; 
6) jūras piekrastes josla — teritorija, kurā ietilpst jūras piekrastes ūdeņi un jūras 
piekrastes sauszemes daļa; 
7) jūras piekrastes ūdeņi – šā likuma izpratnē: akvatorija divu kilometru platumā no 
jūras krasta līnijas; 
8) jūras piekrastes sauszemes daļa – teritorija starp jūras krasta līniju un vietu, kuru 
sasniedz jūras augstākās bangas; 
9) jūras krasta līnija – robeža starp jūras piekrastes sauszemes daļu un jūras piekrastes 
ūdeņiem normālā stāvoklī; 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

3.pants. Zemes izmantošanas un aizsardzības principi 
3) vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri 
paredz degradētās teritorijas; 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

4.pants. Zemes izmantošanas un aizsardzības nosacījumi 
2) zemi izmanto atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajai vai likumīgi uzsāktajai teritorijas izmantošanai; 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 2.3. nodaļas lietderība un 
jāsvītro 12. p., jo dublē Zemes pārvaldības likumu. 

5. pants. Zeme tehniskās publiskās infrastruktūras nodrošināšanai 
(1) Tehniskās publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām 
nepieciešamās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus nosaka Ministru kabinets vai 
vietējā pašvaldība neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības. 
(2) Teritorijas izmantošanas nosacījumus tehniskās publiskās infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamajām teritorijām, ietverot ierobežojumus nekustamā īpašuma 
izmantošanai, nosaka: 
1) Ministru kabineta noteikumos – nacionālo interešu objektiem; 
2) vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos, kas apstiprina teritorijas plānojumu un 
lokālplānojumu, – pārējiem tehniskās publiskās infrastruktūras objektiem. 

Jūrmalas TIAN jāizvērtē 3.31. punkta atbilstība 
(jāsvītro, jo dublē likumu) un jāpārskata termina 
lietojums TIAN kopumā (lietota – “inženiertehniskā 
infrastruktūra”). 

6.pants. Piekļuves nodrošināšana iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 
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(1) Lai nodrošinātu piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, kuru apmeklēšana ir atļauta saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, vietējā 
pašvaldība teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā nosaka gājēju ceļu 
kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt šādai 
teritorijai un organizē gājēju ceļa ierīkošanu. Zemes īpašniekam ir tiesības uz 
aprobežojuma noteikšanas dēļ radušos zaudējumu atlīdzību. 

7.pants. Piekļuves nodrošināšana jaunveidojamiem zemes gabaliem 
(1) Visiem jaunveidojamiem zemes gabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi 
no pašvaldības ceļa vai ielas vai piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. Ja tas nav iespējams, piekļuvi 
nodrošina pa servitūta ceļu vai pa projektētu servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

8. pants. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana un atsavināšana 
(1) Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts 
ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā 
ierakstīta uz privātpersonas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa 
pašvaldības vai valsts ceļu. 
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais autoceļš reģistrēts pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 
un ir vienota pašvaldības ceļu tīkla sastāvdaļa, tas ir koplietošanas ceļš vai iela.[...] 
(3) Koplietošanas ceļa vai ielas robežas kopā ar ceļa nodalījuma joslu vai ielas 
sarkanajām līnijām pašvaldība iezīmē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
(5) Pašvaldībai ir tiesības, informējot zemes īpašnieku, koplietošanas ceļa zemes 
nodalījuma joslā vai sarkanajās līnijās būvēt, rekonstruēt un atjaunot ceļu vai ielu, kā 
arī ierīkot jaunas inženierkomunikācijas — iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas un to 
piederumus —, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

8.1 pants. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela 
(1) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums 
nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu 
ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot. 
(2) Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā. Pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt 
ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. Pirms lēmuma 
pieņemšanas pašvaldība noskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, 
kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela. 
(4) Pašvaldība saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piedalās pašvaldības nozīmes 
ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā. Pašvaldības saistošajos noteikumos paredz 
kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
būvniecību un uzturēšanu. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
izvērtējot privātīpašumā esošās ielas vai ielu daļas. 
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(5) Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir publiski pieejama, un līdz pašvaldības nozīmes 
ceļa vai ielas statusa atcelšanai aizliegts ierobežot transporta un gājēju kustību pa to. 

14.pants. Neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju pārvaldība 
(2) Vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un 
valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju 
izvērtējumu. 

Jūrmalas TPG izstrādes procesā jāņem vērā jau 
pieņemtie domes lēmumi. 

15.pants. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība 
(2) Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras 
piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes 
sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides 
aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka 
saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos 
publiskajos ūdeņos veicamās darbības. 
(4) Valsts īpašumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus un jūras piekrastes joslu aizliegts 
atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Būvniecība iekšzemes 
publiskajos ūdeņos un jūras piekrastes joslā ir aizliegta, ja likumos nav noteikts citādi. 
(5) Vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras 
piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, veic 
teritorijas plānošanu, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību vietējās pašvaldības 
apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams. 
(7) Jūras piekrastes josla un iekšzemes publiskie ūdeņi paredzēti ikviena brīvai lietošanai 
un ir publiski pieejami, ja likumos nav noteikts citādi. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā. 

18.pants. Degradēto teritoriju pārvaldība un degradācijas novēršanas pasākumi 
(2) Vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka un atzīmē 
degradētās teritorijas, kā arī paredz nepieciešamos zemes izmantošanas nosacījumus. 
Informāciju par degradētajām teritorijām iekļauj un uztur Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā. 

Jūrmalas TPG izstrādes procesā jāņem vērā jau 
pieņemtie domes lēmumi, izvērtējot 
nepieciešamību noteikt papildus nosacījumus TIAN. 

AIZSARGJOSLU LIKUMS 

5. spēkā no 11.03.1997., 
pēdējie grozījumi spēkā no 

01.07.2020. 

No 20.06.2016.: 
1. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstrukcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārbūve” 
(attiecīgā locījumā). 
2. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstruēt” (attiecīgā formā) ar vārdu “pārbūvēt” 
(attiecīgā formā). 

Jāprecizē termina maiņa visā Jūrmalas TIAN. 

No 20.06.2016.: 
7. 22.panta otrās daļas 4.punktā: 
izteikt “b” apakšpunktu šādā redakcijā: 
"b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām 
uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai gāzes 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
pārskatot grafiskajā daļā noteiktā aizsargjoslas. 
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pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās vai dzelzceļa cisternās) un izkraušanai 
no šiem transportlīdzekļiem, – 100 metru attālumā,”; 
izteikt “f” apakšpunktu šādā redakcijā: 
“f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām, 
izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju tvertnes, — 10 metru attālumā.” 

No 20.06.2016.: 
9. 32.2 panta otrās daļas 2.punktā: papildināt punktu ar “i” apakšpunktu šādā redakcijā: 
“i) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām — 25 metru attālumā no tvertnēm un 
uzpildes iekārtām." 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
pārskatot grafiskajā daļā attēlotās aizsargjoslas. 

No 20.06.2016.: 
6. Izteikt 13.panta otrās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā: 
“(2) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka šādi: 
1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža)”. 

TIAN 102.5. apakšpunkts jāpārskata, jo pašreizējā 
punkta redakcijā būvlaide sakrīt ar ielas sarkano 
līniju. 

33.pants. Aizsargjoslu izveidošana, grozīšana un likvidēšana 
(1) Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo 
teritorijas plānojumos. 
(5) Aizsargjosla tiek grozīta, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem maina aizsargjoslas 
platumu vai aizsargjoslas lielums mainās, atjaunojot vai pārbūvējot objektu, kuram ir 
noteikta aizsargjosla. 
(10) Vietējā pašvaldība grafiski attēlo šā likuma 6., 7., 7.1, 8., 9., 11., 13., 25., 26., 28., 
32. un 32.3 pantā noteikto aizsargjoslu robežas un šo aizsargjoslu robežu datus iesniedz 
Valsts zemes dienestam. 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
pārskatot grafiskajā daļā attēlotās aizsargjoslas. 

Ministru kabineta 23.08.2011. noteikumi Nr. 653 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

6. spēkā no 23.08.2011. 1. Noteikumi nosaka: 
1.1. aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste” (turpmāk – 
aizsargājamā jūras teritorija) aizsardzības un izmantošanas kārtību; 
10. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību – ostu 
darbību un tai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu piekrastes apdzīvoto 
vietu saimniecisko darbību un tūrisma infrastruktūras attīstību. 
12. Aizsargājamās jūras teritorijas daļā, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā 
zonā, jaunas grunts novietnes ierīkošanai nepieciešams veikt šīs darbības ietekmes uz 
vidi sākotnējo izvērtējumu. 

Jūrmalas jūras piekrastes ūdeņu rietumu daļa (pie 
Jaunķemeriem), kas robežojas ar pilsētu, atrodas 
neitrālajā zonā, kas jāņem vērā Jūrmalas TPG 
izstrādes procesā. 

PAR KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU 

7. spēkā no 10.03.1992., 
pēdējie grozījumi spēkā no 

16.07.2019. 

No 13.06.2018.: 
1. Aizstāt visā likumā vārdus „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija” 
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde” (attiecīgā 
locījumā) 

Jāprecizē nosaukuma maiņa visā Jūrmalas TIAN. 

No 13.06.2018.: 
9. Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā: 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras 
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"Kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai 
citādai kultūras vērtībai iedala valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļos 
un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj kā valsts, reģiona vai vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde rakstveidā informē objekta īpašnieku (valdītāju) par 
priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam valsts vai reģiona nozīmes aizsargājamā 
kultūras pieminekļa statusu. [...] 
Priekšlikumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa noteikšanu objektam un 
tā iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kultūras ministram 
iesniedz attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība. Pašvaldība rakstveidā informē 
objekta īpašnieku (valdītāju) par priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam vietējās 
nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. [...] 
Priekšlikumu iekļaut vietējās nozīmes kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, ja līdzīgi vai saistīti objekti atrodas vairākās pašvaldībās, izstrādā 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kura arī sniedz ieteikumus šo objektu 
saglabāšanai un izmantošanai. 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes kultūras pieminekli 
var iekļaut starptautiskā vai Latvijas mērogā nozīmīgus objektus ar izcilu zinātnisku, 
kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi. 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes kultūras 
pieminekli var iekļaut objektus ar noteiktam Latvijas reģionam raksturīgu īpašu 
zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi. 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes kultūras 
pieminekli var iekļaut objektus ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi, kas 
raksturīga konkrētas pašvaldības teritorijā. 
Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina pašvaldība. 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var precizēt valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu teritoriju robežas, tai skaitā pēc kultūras pieminekļa īpašnieka iniciatīvas. 
[...] 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un grozījumus tajā apstiprina kultūras 
ministrs. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kā arī tajā izdarītie grozījumi 
publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [...] 
Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga tā 
īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi vai 
kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas 
ierobežojumiem. 
Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību plānos 
un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes dienests par 
valsts budžeta līdzekļiem. [...] 

pieminekļu atbilstību jaunajam iedalījumam. Bet 
kamēr nav izdota metodika kultūras pieminekļu 
pārvērtēšanai, nav pamata veikt grozījumus 
Jūrmalas TP. 
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No 13.06.2018.: 
14. 23. panta pirmajā daļā: 
izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā: 
"Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, nekustamiem kultūras pieminekļiem 
tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas."; 
papildināt daļu ar tekstu šādā redakcijā: 
"Kultūras pieminekļiem, kuriem likumā noteiktajā attālumā aizsardzības zona nav 
nepieciešama, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde to, sadarbojoties ar pašvaldību, 
var samazināt. Ja nepieciešama aizsardzības zonas palielināšana, Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde to nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā." 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras 
pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
atbilstību likumam. 

No 13.06.2018.: 
19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā: 
"4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādā 
kritērijus kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā kā reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus. 
5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2020. gada 31. decembrim pārskata 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statusu, 
izvērtējot šo pieminekļu atbilstību reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa 
kritērijiem. 
7. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 
2003. gada 26. augusta noteikumos Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa 
piešķiršanu" atbilstoši grozījumiem šā likuma 14. pantā." 

Kritēriji kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (kā 
reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus) 
nav izstrādāti, kā arī līdz 29.05.2019. nav veikti 
grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta 
noteikumos Nr. 474. 

No 12.10.2018.: 
Papildināt 24. panta otro daļu ar jaunu ceturto teikumu šādā redakcijā: 
"No pašvaldību budžetiem piešķir līdzekļus to reģiona un vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei."  

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, 
izvērtējot Jūrmalā esošo (līdz šim noteikto) kultūras 
pieminekļu atbilstību jaunajam iedalījumam. 

BŪVNIECĪBAS LIKUMS 

8. spēkā no 01.10.2014., 
pēdējie grozījumi spēkā no 

03.09.2021. 

1.pants. Likumā lietotie termini: 
[...] 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 1.2. un noteikti 
jāsvītro 3.13. apakšpunkts (nav spēkā atbilstoši 
VARAM 09.09.2016. rīkojumam Nr.215) atbilstoši 
likumā lietotajiem terminiem. 

11.pants. Būvju iedalījums 
Būves iedala ēkās un inženierbūvēs. Ēku un inženierbūvju detalizētāku iedalījumu 
grupās nosaka: 1) pa grupām — vispārīgie būvnoteikumi; 2) pēc lietošanas veida — 
normatīvie akti par būvju klasifikāciju. 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN lietotā būvju iedalījuma 
atbilstība Būvniecības likumam. 

14.pants. Būvniecības iecere [...] 
15.pants. Būvatļauja [...] 
16.pants. Projektēšana [...] 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN nodaļa 6.1. un 
6.2. nodaļas atbilsība Būvniecības likumam, 
svītrojot normas kas dublē Būvniecības ikumu, kā 
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arī svītrojot prasības, kurām nav dots deleģējums 
(skat. pielikumā esošo VARAM 11.05.2018. vēstuli 
SIA METRUM, par teritorijas plānojuma saturu). 
Visā TIAN tekstā jāpārbauda būvniecības 
dokumentācijas terminu pielietojums. 

MK 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” 

9.  spēkā no 15.06.2018. 1. Noteikumi nosaka būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikāciju (turpmāk – 
klasifikācija) (pielikums) pēc lietošanas veida. 

Jāpārskata Jūrmalas TIAN lietotā būvju iedalījuma 
atbilstība noteikumiem. 

MK 17.12.2019. noteikumi Nr. 684 „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Buļļu kāpas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

10. spēkā no 21.12.2019. Ministru kabineta noteikumu „Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Buļļu 
kāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu 
projekts) mērķis ir noteikt aizsardzības un izmantošanas prasības, tajā skaitā 
funkcionālo zonējumu jaunveidojamam ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas 
piemineklim „Buļļu kāpa” (turpmāk – dabas piemineklis). 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, gan 
izstrādājot grozījumus Vārnukroga teritorijai, gan 
TIAN daļai. 

MK 20.12.2019. noteikumi Nr. 683 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”” 

11. spēkā no 21.12.2019. Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa 
noteikumos Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir 
precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo 
iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus (to starp arī dabas pieminekli 
„Buļļu kāpa”). 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā, gan 
izstrādājot grozījumus Vārnukroga teritorijai, gan 
TIAN daļai. 

MK 06.07.2021. noteikumi nr.465 „ Noteikumi par degradēto teritoriju un augsnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju” 

13. Spēkā no 09.07.2021. 1. Noteikumi nosaka: 
1.1. degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritērijus un to klasifikāciju; 
1.2. kārtību, kādā konstatē un novērtē degradētās teritorijas un augsnes degradāciju; 
1.3. kārtību, kādā nosaka augsnes degradācijas novēršanas pasākumus un tiek veikta 
pasākumu īstenošanas uzraudzība. 
 
2. Degradētās teritorijas konstatē un novērtē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā 
noteiktajiem degradēto teritoriju kritērijiem un to klasifikācijai. 
4. Minimālā degradētas teritorijas noteikšanas vienība apdzīvotās vietās netiek 
noteikta.[…] 
5. Degradētās teritorijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā konstatē un novērtē 
pašvaldība. 
10. Augsnes degradācijas novēršanas vai ierobežošanas plānu izstrādā un īsteno zemes 
īpašnieks, valdītājs vai lietotājs (turpmāk – zemes izmantotājs). 

Jāņem vērā Jūrmalas TPG izstrādes procesā.  
 
Šo noteikumu 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. 
punkts un 2. pielikums stājas spēkā 2025. gada 1. 
janvārī. 

 


