Par vides pārskata un attīstības plāna grozījumu sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumiem)
Jūrmalas dome saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu
nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43. punktu un LR
Ministru Kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu nr.157 „Kārtība kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10. punktu paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas
pilsētas domes 2006. gada 7.decembra lēmumu nr.1250 „Par pašvaldības teritorijas
plānojuma grozījumiem” tika nolemts nodot atkārtotai apspriešanai Jūrmalas pilsētas
Attīstības plāna (teritorijas plānojuma) grozījumus un to stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskatu.
Vides pārskatu izstrādā SIA „Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas ielā 24/26 Rīgā,
tālr.7557668; www.vkb.lv
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments- teritorijas plānošana.
Dokumenta izstrādes termiņš- Jūrmalas Attīstības plāns (ģenerālplāns) ir apstiprināts
1995.g.27. jūlijā. Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu 1995.2009.gadam galīgā redakcija ir noteikta ar 2006.gada 7.decembra lēmumu nr.1250
„Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem” un tās galīgā apstiprināšana
plānota 2007.gada janvārī.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana- Jūrmalas pilsēta.
Sabiedriskā apspriede notiks no 2006.gada 13.decembra līdz 2007.gada
21.janvārim. Interesenti ar izstrādāto Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu galīgo redakciju var iepazīties:
- Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas 1/5, Jūrmalā
- Bulduros „Zemes nama” vestibilā Edinburgas 75, un Jūrmalas pilsētas mājas
lapā www.Jurmala.lv
Ar SIA „Vides Konsultāciju Birojs” sagatavoto vides pārskata gala redakciju var
iepazīties :
- Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un Jūrmalas domes
Vides aizsardzības nodaļā,(336.kab.) Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, katru darba
dienu no plkst.8.30 līdz 17.00. un www.Jurmala.lv sadaļā par pašvaldību.
- Jūrmalas pilsētas Būvvaldes kancelejā, Jūrmalā, Edinburgas pr.75, 2.stāvā,
katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00.
- SIA „Vides konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr.7557668,
www.vkb.lv
Nepieciešamos paskaidrojumus par Jūrmalas Attīstības plāna galīgo redakciju var
saņemt Jūrmalas domes Būvvaldē, Edinburgas pr.75 pie Vitas Zvejnieces.
Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no 14.00-17.00.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Jūrmalas Attīstības plāna (teritorijas
plānojuma) grozījumu vides pārskata gala redakcijas papildināšanai tiks gaidīti no
2006.gada 13.decembra līdz 2007.gada 21.janvārim Jūrmalas domes Vides
aizsardzības nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 vai SIA „Vides Konsultāciju Birojs”,
Ezermalas iela 24/26, LV1014, Rīgā .
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laiks un vieta tiks izsludināta atsevišķi.

