
 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr.15 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 11.decembrī  

Salacgrīvas novadā            

           

Sēde sasaukta pulksten 10.30 

Sēdi atklāj pulksten 10.30 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.22 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

apstiprināšanu 

2. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas 

nodošanu pilnveidošanai 

3. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas (3.1.) 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

4. Par Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār 

Salacu) Salacgrīvas pilsētā pārbūves līdzfinansēšanu 

5. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas 

novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes 

Finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Liene Some - Tiesnese – Salacgrīvas novada domes 

attīstības un teritorijas plānotāja 

 

Nepiedalās- deputāti Dāvis Melnalksnis (personiski iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba 

pienākumu pildīšanā), Kristīne Mauliņa (aizņemta darba pienākumu pildīšanā) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 5 jautājumiem. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 
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Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 
 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.22 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens 

medību kārtība” 13.punktu,  ņemot vērā Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības 

pārvaldes atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un 

vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS 

„SALACA I”)”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.494. Pielikums uz 24 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un saskaņojumi uz 21 lp. 

pievienoti protokolam.  

 

 

2. § 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas 

nodošanu pilnveidošanai 

(ziņo L.Some-Tiesnese; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols 

Nr.7; 24.§) (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums). 

Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” plānošanas dokumentam 

“Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam. 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 20.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par 

grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§), ar 

kuru ir nolemts par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.200 “Par 

grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6; 3.§), ar 

kuru nolemts grozīt lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā “Par Salacgrīvas novada 

Teritorijas plānojums līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.   
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Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.289 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides 

pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” (sēdes protokols Nr.9; 16.§), laika posmā no 2019.gada 27.jūlija līdz 17.augustam 

tika organizēta SNTP2030 sabiedriskā apspriešana. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi 

sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes 

protokolu, kā arī SNTP2030 izstrādes vadītāja 6.decembra ziņojumu par nepieciešamajām 

izmaiņām, kas iekļaujamas pilnveidotajā redakcijā. 

Izvērtējot SNTP2030 atkārtoti papildinātās redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

saņemtos priekšlikumus, institūciju atzinumus un izstrādes vadītāja ziņojumu, Salacgrīvas novada 

dome secina, ka nepieciešams veikt SNTP2030 pilnveidošanu.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 43.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

Pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakciju atbilstoši 

2019.gada 6.decembra izstrādes vadītāja ziņojumam.  

  

Lēmums Nr.495. Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstādes vadītāja 2019.gada 

6.decembra ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti 

papildinātās redakcijas (3.0) sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un 

iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanu uz 33 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

3. § 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas 

(3.1.) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.263 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols 

Nr.7; 24.§) (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums). 

Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr.9 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” plānošanas dokumentam 

“Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam. 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 20.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par 

grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§), ar 

kuru ir nolemts par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Kristapu Močānu.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.200 “Par 

grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas 

novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6; 3.§), ar 

kuru nolemts grozīt lēmuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā “Par Salacgrīvas novada 

Teritorijas plānojums līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.   



 

4 

 

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 11.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.495 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošanu 

pilnveidošanai”, ar kuru nolemts atkārtoti pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam papildināto redakciju saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 

Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 628) 82.2. punktu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 80.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavo 

ziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā plānošanas dokumenta 

izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē, 82.punkts nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, saskaņā ar 90.punktu nosakot teritorijas 

plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim nedēļām.   

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263, SIA „RP 

Alianse" ir izstrādājusi SNTP2030 atkārtoti pilnveidoto redakciju. Teritorijas plānojuma 

pilnveidotā redakcija ir izstrādāta atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības domes 2014.gada 

30.jūlija lēmumā Nr.263 apstiprinātam darba uzdevumam un no institūcijām saņemtajiem 

nosacījumiem. 

 Ņemot vērā Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 9.decembra ziņojumu, kas sagatavots 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 

628 80., 81., 82., 83., 84. un 85. punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu 

Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9., 10. punktu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  

Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Apstiprināt Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu. 

2. Nodot Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidoto redakciju 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas 

termiņu 3 (trīs) nedēļas, laika posmā no 20.decembra līdz 10.janvārim.  

3. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma publicēšanu par teritorijas 

plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS) sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv, laikrakstā 

“Auseklis”, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā 

arī elektroniskā veidā nodot paziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai 

biroja tīmekļvietnē.  

4. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas publicēšanu pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS).  

 

Lēmums Nr.496. Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstādes vadītāja 2019.gada 

9.decembra ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidoto 

redakciju uz 2 lp., Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam paskaidrojuma 

raksta papildinātā redakcija uz 73 lp., Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

redakcijas 3.1 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa uz 118 lp. 

pievienoti protokolam. 
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4. § 

Par Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu  

(neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā pārbūves līdzfinansēšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Jankovska, K.Močāns; 

izsakās A.Zunde) 
 

Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz tranzītielas, Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga 

(Baltezers) -Igaunijas robeža (Ainaži) maršrutā no 87.072 km līdz 89.449 km izvērtējumu,  

2017.gada 19.jūlijā ar lēmumu Nr. 268 lēma par iesnieguma iesniegšanu  LR Satiksmes 

ministrijai “Salacgrīvas pilsētas Viļņu, Vidzemes un Pērnavas ielas 2.196 km kopgarumā 

(neieskaitot tiltu pār Salacu), kas ir iekļauts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) -Igaunijas 

robeža (Ainaži) maršrutā no 87.072 km līdz 89.449 km rekonstrukciju” par tranzīta ielas 

rekonstrukciju un projektēšanu, aplēšot provizoriskās izmaksas 2 800 000 euro (divi miljoni 

astoņi simti tūkstoši euro), no tiem pašvaldības līdzfinansējums 20% no kopējām projekta 

izmaksām jeb 560 000 euro (pieci simti sešdesmit tūkstoši euro).  

2018.gada 6.aprīlī tika saņemta Satiksmes ministrijas atbildes vēstule Nr. 04-02/953, kurā 

Salacgrīvas novada dome tika informēta, ka finanšu līdzekļi projekta līdzfinansējumam saskaņā ar 

Satiksmes ministrijas  rīkojumu ir ieplānoti 2 240 000 euro apmērā, sadalījumā pa gadiem: 

2019.gadā 1 000 000 euro, 2020.gadā 1 000 000 euro un 2021.gadā 240 000 euro. 

2019.gada 16.augustā tika saņemta Satiksmes ministrijas vēstule Nr.04-02/2474, kurā 

Salacgrīvas novada dome tika informēta, ka finanšu līdzekļi projekta līdzfinansējumam saskaņā ar 

Satiksmes ministrijas 2019.gada 27.maija rīkojumu Nr.01-03/69 “Par valsts budžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2019.gadā” ir plānoti 2 240 000 euro 

apmērā, sadalījumā pa gadiem: 2019.gadā 1 517 000 euro, 2020.gadā 723 000 euro.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 46.punktā noteikto 

līdzfinansējuma apmēra pārskaitījums ir iespējams pēc Projekta iepirkuma pabeigšanas un 

būvdarbu līguma ar būvdarbu veicēju noslēgšanas, pašvaldībai slēdzot divpusēju līgumu par 

finansējuma piešķiršanas kārtību ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

2019.gada 31.oktobrī pabeigta Salacgrīvas pilsētas tranzītielas -Vidzemes, Viļņu un 

Pērnavas  ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu ) pārbūves būvprojekta izstrādāšana un saskaņošana.  

2019.gada 9.oktobrī izsludināts atklāts konkurss “Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – 

Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu)  pārbūve”, id.Nr.SND 2019/24, 

sadalot būvdarbus divās kārtās. 2019. gada 2.decembrī Salacgrīvas novada domes iepirkumu 

komisija pieņēma lēmumu par saimnieciski izdevīgāko iesniegto piedāvājumu un būvniecības 

līgumu. 

Kopējās projekta izmaksas 3 952 855.10 euro, ko sastāda: 

būvniecības izmaksas 1.kārta 3 444 394.18 euro (ar PVN); 

būvniecības izmaksas 2.kārta 352 316.92 euro (ar PVN); 

plānotās būvuzraudzības izmaksas (2% no būvniecības izmaksām)  

75 934.22 euro; 

plānotās autoruzraudzības izmaksas 20 570 euro; 

projektēšanas izmaksas 50 565 euro; 

būvprojekta ekspertīze 9075 euro.  

Pašvaldība 2019.gadā veikusi samaksu par Salacgrīvas pilsētas tranzītielas -Vidzemes, 

Viļņu un Pērnavas  ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu ) pārbūves būvprojekta izstrādāšanu un 

saskaņošanu 50 565 euro un par būvprojekta ekspertīzi 9075 euro.  

Pamatojoties uz to, ka projektētā tranzītiela ir uzskatāms par valstiski nozīmīgu 

infrastruktūras objektu ar pastāvīgi pieaugošu kopējo satiksmes (t.sk. kravas transporta) 

intensitāti, projektu nepieciešams realizēt pilnā apjomā. Lai 2019.gadā varētu slēgt būvniecības 

līgumu par būvdarbiem, kurus plānots veikt 2020.gadā un pabeigt 2021.gadā, pašvaldībai projekta 
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realizēšanai budžetā jāparedz līdzfinansējums 1 653 215 euro apmērā, kam sākotnēji tika plānots 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē.  

2020.gadā pašvaldība tranzīta ielas,  Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) -

Igaunijas robeža (Ainaži) maršrutā no 87.072 km līdz 89.449 km, kas ir Salacgrīvas pilsētas 

Viļņu, Vidzemes un Pērnavas iela 2.196 km kopgarumā (neieskaitot tiltu pār Salacu),  pārbūvei, 

pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” nevarēs saņemt aizņēmumu Valsts kasē.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

46.1.3.punktu, kur teikts, ka summai pārsniedzot 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 10 procentus 

no kopējām projekta izmaksām, bet ne mazāk kā 569 000 euro. Valsts budžeta līdzfinansējums  

tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā 

pārbūvei, ja tiktu piemēroti Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

46.1.3.punkta nosacījumi, varētu tikt piešķirts 3 383 855 euro, kas ir par 1 143 855 euro lielāks 

par Satiksmes ministrijas rīkojumā  noteikto 2 240 000 euro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcību Nr.R.3.2.4. un 3.2.21., kā arī Investīciju plāna 2019.-

2021.gadam 3.punktu, saskaņā ar 2019.gada 11.decembra Attīstības komitejas un Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lūgt Satiksmes ministriju piešķirt papildus finansējumu Valsts galvenā autoceļa A1, 

Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār 

Salacu) Salacgrīvas pilsētā atjaunošanai 1 143 855 euro (viens miljons viens simts četrdesmit 

trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro), mainot proporciju Valsts budžeta 

finansējumam no 80% uz 90% no kopējām projekta izmaksām, ņemot vērā nosacījumu, ka 

pašvaldība finansē ne mazāk kā 569 000 euro.   

2. Lūgt Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas republikas Ministru Kabinetu izskatīt iespēju 

2021.gadā izsniegt Valsts kases aizņēmumu 509 360 euro (pieci simti deviņi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit euro) apmērā Salacgrīvas novada pašvaldībai valstiski nozīmīgā infrastruktūras 

objekta Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)- Igaunijas robeža (Ainaži) maršrutā no 

87.072 km līdz 89.449 km, Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas 

ielu sakārtošanas pabeigšanai.  

3. Pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām,  

slēgt būvdarbu līgumu ar būvdarbu veicēju par Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, 

Viļņu un Pērnavas ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā pārbūvi ar nosacījumu: 

3.1. līgums stājas spēkā pēc divpusējā līguma noslēgšanas ar VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” par finansējuma piešķiršanas kārtību; 

3.2. būvdarbi tiek veikti pieejamā finansējuma 2 749 360 euro (divi miljoni septiņi 

simti četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro) apmērā; 

3.3. būvdarbi pilnā apjomā tiek veikti, ja Satiksmes ministrija piešķir papildus 

finansējumu 1 143 855 euro (viens miljons viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

piecdesmit pieci euro). 

  

 

Lēmums Nr.497.  
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5. § 

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi 

teritoriālās reformas komisijas 25.11.2019. vēstuli Nr. 111.9/19-1-13/19, kurā lūdz Salacgrīvas 

novada pašvaldību iesniegt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas 

komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums”.  

 Salacgrīvas novada dome, izvērtējot Saeimā 1.lasījumā pieņemto likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” secina: 

 1. Salacgrīvas novads atrodas Rīgas jūras līča piekrastē un robežojas ar Igaunijas 

Republiku. Salacgrīvas novads ir nozīmīgs dažādu transporta un ekonomisko aktivitāšu mezgls. 

Tās teritorijā atrodas divas ostas, VIA Baltica (TNT tīkls) autoceļš, Ziemeļu stīga, 4.lielākā 

dabisko lašu indeksa upe Eiropā, īpaši aizsargājama teritorija un Baltijas jūras piekrastes teritorija 

ar īpaši specifiskām tās attīstības un apsaimniekošanas vajadzībām. 

 Salacgrīvas novadā izveidotā pakalpojumu infrastruktūra konkurē ar kaimiņvalsti Igauniju, 

un tā daudzās nozarēs ir pārspējusi un piesaistījusi Igaunijas un Somijas līdzīgus pakalpojumus, 

principā veidojot pakalpojumu eksportu, kas ir nozīmīgs ne tikai novadam, bet arī Latvijas valstij 

kopumā.  

Salacgrīvas novada dome uzsver, ka piedāvātajā likumprojektā “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums” nav ievērtētas arī Salacgrīvas novada attīstības perspektīvas kā Rail 

Baltica dzelzceļa līnija un stacija Salacgrīvā, kā arī iespēja nākotnē izveidot kravu loģistikas 

centru sasaistē ar Salacgrīvas ostu, VIA Baltica koridoru, sasaistītu ar Ziemeļu stigas attīstību, kas 

savieno šo mezglu ar iekšzemi. Jāatzīmē, ka, realizējot Rail Baltica  projekta Eiropas Savienības 

noteikto atbalstāmā transporta veida ieviešanas rezultātā, Salacgrīvas novada loma būtiski pieaugs 

Rīgas un Pierīgas aglomerācijas telpā.  

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.369 “Par 

publiskās apspriešanas organizēšanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas rosināto administratīvi teritoriālo reformu” (Protokols Nr.11; 

5.§) tika nolemts laika posmā no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 7.oktobrim rīkot publisko 

apspriešanu ar mērķi noskaidro Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo  

Salacgrīvas novada apvienošanu ar Limbažu novadu un Alojas novadu. Publiskās apspriešanas 

rezultāti liecina, ka 94% dalībnieku neatbalsta Salacgrīvas novada iespējamo apvienošanu ar 

Limbažu novada un Alojas novada administratīvajām teritorijām un pauduši noraidošu attieksmi 

piedāvātajam likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.  

2. Likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 

21.punkta redakcija nosaka, ka: “21. Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 % no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad 

saņemts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk – finanšu komisija) pozitīvs 

lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada 

un tās darbu organizē šajā likumā noteiktā administratīvā centra pašvaldības domes 

priekšsēdētājs. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu 

komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisija lēmumus pieņem šādi: 1) ja 

neviens no komisijas locekļiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošanas, vienojoties; 2) ja 

iebilst kaut viens no komisijas locekļiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, ja par to 

nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši 

aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.” 

Salacgrīvas novada dome pauž viedokli, ka likumprojekta “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 21.punkta redakcija neatbilst Latvijas Republikas 
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Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 4. pantam, pamatojot iepriekš 

minēto ar šādiem argumentiem:  

1) Likuma “Par pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka:  “Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, 

kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.” 

2) Likuma “Par pašvaldībām” 5. pants nosaka, ka: “Pašvaldības savas kompetences un 

likuma ietvaros darbojas patstāvīgi.” 

3) Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 4.pants nosaka, ka: “(1) Vietējās varas pilnvaras un 

pienākumus nosaka konstitūcija vai likums. Taču šis noteikums neliedz piešķirt vietējām varām 

pilnvaras un pienākumus īpašiem mērķiem saskaņā ar likumu. (2) Vietējās varas likumā noteiktās 

robežās ir pilnā mērā tiesīgas īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, kurš nav izslēgts no to 

kompetences vai uzdots veikt kādai citai varai. (3) Pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizē 

tā vara, kas atrodas vistuvāk pilsoņiem. Uzdodot kāda pienākuma izpildi citai varai, ņem vērā 

uzdevuma apjomu un būtību, kā arī efektivitātes un ekonomijas nosacījumus.   (4) Vietējām 

varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Cita, centrālā vai reģionālā vara, 

nedrīkst tās apstrīdēt vai ierobežot, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā.” 

4) Arī Latvijas Republikas Satversmē ir nostiprinātas pašvaldības tiesības. Satversmes                   

8. nodaļas “Cilvēka pamattiesības” 101. pants nosaka, ka “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības 

likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. 

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas 

Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā 

paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.”1 

Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmumā “Par tiesvedības izbeigšanu lietā 

Nr. 2007-21-01” ietverts, ka “Saeima Satversmes 101. pantā ir nostiprinājusi ne vien personas 

pamattiesības vēlēt pašvaldību un no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu pārvaldīšanā 

ar vēlētu pašvaldību palīdzību, bet arī – atbilstoši Satversmes lakoniskajam stilam – pašvaldības 

kā vēlētas pašpārvaldes institūcijas statusu kopumā. No Satversmes 101. panta otrās daļas pirmā 

teikuma kopsakarā ar Satversmes 1. pantu izriet pašvaldības princips, kas aptver minimālo prasību 

kopumu attiecībā uz vietējās pašpārvaldes organizāciju demokrātiskā tiesiskā valstī.”2  

Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 1. pants ietver arī pašvaldības principu. Šis 

princips aptver minimālo prasību kopumu attiecībā uz vietējās pašpārvaldes organizāciju 

demokrātiskā tiesiskā valstī (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmumu par tiesvedības 

izbeigšanu lietā Nr. 2007-21-01 8. punktu). Viennozīmīgi, ka Saeimai, izlemjot jautājumu par 

administratīvi teritoriālo reformu, tāpat kā izlemjot ikvienu citu jautājumu, savā darbībā ir 

jāievēro pašas pieņemtie likumi un starptautiskās saistības, arī Eiropas Vietējo pašvaldību harta. 

Satversmes tiesa jau iepriekš secinājusi, ka demokrātiskā republikā parlamentam ir jāievēro 

konstitūcija un citi likumi, arī tie, ko pieņēmis pats parlaments (sk. Satversmes tiesas 1999. gada 

1. oktobra sprieduma lietā Nr. 03-05(99) secinājumu daļas 1. punktu). 

5) Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība darbojas kā vienots patstāvīgs publisko tiesību 

subjekts, kura gribu izteic šā subjekta orgāns – attiecīgās pašvaldības dome, kura pārstāv 

attiecīgās teritorijas un iedzīvotāju intereses, nodrošinot ilgtspējīgu novada attīstību.  

3. Likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 6.pantā ir noteikti 

novadu izveidošanas noteikumi (kritēriji). Salacgrīvas novada dome pauž savu viedokli, ka 

nepieciešams likumprojektu papildināt ar papildus novadu izveidošanas noteikumiem 

(kritērijiem), t.i., likumprojekta 6.panta 2.punktu papildināt ar vēl vienu izņēmumu, nosakot kā 

 
1 Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. gada 1. jūlijs, Nr. 43. 
2 Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7. panta otrās daļas atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas 

Vietējo pašvaldību hartas 2., 3. pantam un 4. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai (Satversmes tiesas 2008. gada 

16. aprīļa lēmums lietā Nr. 2007-21-01. Latvijas Vēstnesis, 2008. gada 22. aprīlis, Nr. 62 (3846), 8. punkts). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=159858
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izņēmumu novadus, kuru administratīvajā teritorijā atrodas pierobežas administratīvā teritorija un 

kam ir Latvijas Republikas valsts robeža ar ārvalstīm un novadā ir, piemēram, ne mazāk par 5 000 

pastāvīgo iedzīvotāju. 

 

Papildus jāuzsver, ka lai saglabātu līdzšinējās pozitīvās tendences, kā arī lai veicinātu 

pierobežas teritoriju apdzīvotību ne tikai Salacgrīvas novadā, bet valstī kopumā, kā arī, ņemot 

vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantu, Eiropas 

Vietējo pašvaldību hartas 4. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,  Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ sniegt šādu priekšlikumu par Saeimā 1.lasījumā pieņemto likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”: 

 

1. Likumprojekta 6.panta 2.punktu papildināt ar vēl vienu izņēmumu, izsakot 6.panta 2.punktu 

šādā redakcijā: “2) novada teritorijā ir valsts attīstības plānošanas dokumentos (reģionālās 

politikas pamatnostādnēs vai nacionālajā attīstības plānā) noteikts reģionālās vai nacionālās 

nozīmes attīstības centrs, izņemot Pierīgas novados un novados, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas pierobežas administratīvā teritorija un kam ir Latvijas Republikas valsts 

robeža ar ārvalstīm un novadā ir ne mazāk par 5 000 pastāvīgo iedzīvotāju”.  

2. Izslēgt likumprojekta Pārejas noteikumu 21.punktu.  

 

  

Lēmums Nr.498. Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 

2019.gada 25.novembra vēstule Nr. 111.9/19-1-13/19 uz  1 lp. pievienota protokolam.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:30. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (12.12.2019.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (12.12.2019.) 

 

 


