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6. 

Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 1. un 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

25.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 5. un 91.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 

deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, 

Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  

nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam, kas sastāv no 

šādiem dokumentiem: 

1.1. Paskaidrojuma raksts; 

1.2. Vides pārskats; 

1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

1.4. Grafiskā daļa. 

 

2. Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam daļu „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un Grafisko daļu apstiprināt kā saistošos noteikumus 

Nr.9 ’’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

3. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas lietvedības nodaļai 

nodrošināt paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks” un ievietošanu pašvaldības mājaslapā 

internetā www.priekulesnovads.lv .  

 

4. Lietvedības nodaļai nodrošināt šī lēmuma un lēmumam pievienoto dokumentu un 

nosūtīšanu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

5. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās telpiskās attīstības plānotājai 

nodrošināt šī lēmuma ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, 

http://www.priekulesnovads.lv/


ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā www.priekulesnovads.lv, kā arī nodrošināt 

informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos. 

 

6. Telpiskās attīstības plānotājai nodrošināt iespēju iepazīties ar plānošanas 

dokumentiem papīra formā pašvaldības telpās darba laikā. 

 

Pielikumā:  

Saistošie noteikumi Nr.9  „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā 

daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” . 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 
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APSTIPRINĀTI 

ar Priekules novada pašvaldības domes 

2015.gada 27.augusta lēmumu 

(protokols Nr.13,6.§) 

 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.9 

Priekulē  

 

„Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 

                                                  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  

otrās daļas 1.punktu , 43.panta pirmās  daļas 1.punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta  

pirmo daļu, 23.panta otro daļu  un 25.panta pirmo daļu  

 

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām 

personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Priekules novadā ir 

nekustamais īpašums (t.sk. ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas 

izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem: 

1.1. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”; 

1.2. Teritorijas plānojuma „Grafiskās daļas” kartēm: 

1.2.1. Priekules novada funkcionālais zonējums; 

1.2.2. Priekules pilsētas funkcionālais zonējums; 

1.2.3. Aizvīķu ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.4. Bunkas ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.5. Dāmas ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.6. Gramzdas ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.7. Kalētu ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.8. Kalnenieku ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.9. Krotes ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.10. Mazgramzdas ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.11. Ozolu ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.12. Paplakas ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.13. Purmsātu ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.14. Saulaines ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.15. Tadaiķu ciema funkcionālais zonējums; 

1.2.16. Virgas ciema funkcionālais zonējums. 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā minētās darbības. 

 



3. Līdz šo Noteikumu  īstenošanas uzsākšanai piemēro Priekules novada domes saistošie 

noteikumi 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.13 „Priekules novada 

Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi 2009.-2021.gads”,  Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra 

saistošie noteikumi Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas 

plānojumu apstiprināšanu” un Priekules novada domes 2011.gada 3.jūnija saistošie 

noteikumi Nr.3 „Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2007.-2019.gadam grozījumi”. 

 

4. Ar šo Noteikumu īstenošanas uzsākšanas dienu spēku zaudē Priekules novada domes 

saistošie noteikumi 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.13 „Priekules 

novada Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2009.-2021.gads”,  Priekules novada domes 

2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo 

vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un Priekules novada domes 2011.gada 

3.jūnija saistošie noteikumi Nr.3 „Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2007.-

2019.gadam grozījumi”. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietnieks         A.Cīrulis 


