
 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 
 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 7 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2020.gada 15.jūnijā  

Salacgrīvas novadā            

           

Sēde sasaukta pulksten 9:00 

Sēdi atklāj pulksten 9:00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra 2020.gada 1.jūnija 

rīkojumu Nr. 15-2/4906 

2. Par vēstules nosūtīšanu Latvijas Valsts Prezidentam par 2020.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemto 

likumu “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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos, 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), Kristīne Mauliņa (personiski 

iemesli), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Agra Jankovska (personiski 

iemesli) 

 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 2 jautājumiem. 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

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

Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 
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1. § 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra 2020.gada 1.jūnija 

rīkojumu Nr.15-2/4906 

D.Straubergs informē, ka ir sagatavoti divi lēmumu projekti: I variants – “Par Salacgrīvas novada 

domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 

līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu”; II variants – “Par 

pieteikuma sniegšanu Satversmes tiesā par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

ministra 2020.gada 1.jūnija rīkojumu  Nr. 15-2/4906”. 

L.Some-Tiesnese ziņo par sagatavotajiem priekšlikumiem. 

Debatēs piedalās K.Močāns, D.Straubergs, J.Jokste, J.Cīrulis, N.Tiesnesis, J.Lipsbergs. Izsakās 

L.Some-Tiesnese, D.Lejniece, I.Jēkabsone. 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par 1.priekšlikumu “Par Salacgrīvas 

novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” 

atcelšanu un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu”. 

 

Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4  

“Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu  

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 1.jūnija rīkojumu 

Nr. 15-2/4906 “Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 

“Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafiskā daļa” darbības apturēšanu” (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 

1.jūnijā, reģistrācijas Nr. 3.12/702) , Salacgrīvas novada dome konstatē:  

 Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.263 (protokols Nr.7; 

24.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

tika uzsākta Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) 

izstrāde. Ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.5; 

1.§) “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides 

pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika 

uzsākta Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 

2018.gada 28.maija līdz 2018.gada gada 7.jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 15 

institūtu atzinumi un 72 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās 

Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Saskaņā ar 2017.gada 5.septembra līgumu Nr.3-25.3/316, Salacgrīvas novada Teritorijas 

plānojuma izstrādātājs ir SIA “RP Alianse”.  

Salacgrīvas novada dome 2019.gada 22.maijā pieņēma lēmumu Nr.200 (protokols Nr.6; 

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

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru 

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

Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar Salacgrīvas novada domes 

2019.gada 22.maija sēdes lēmumu Nr.201 (protokols Nr.6; 4.§) “Par Salacgrīvas novada 

Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata papildinātās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika uzsākta 

Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (2.0) publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana 

notika no 2019.gada 31.maija līdz 2019.gada gada 21.jūnija. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 

14 institūtu atzinumi un 11 iesniegumi no privātpersonām. Pēc publiskās apspriešanas 

noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  
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Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija sēdes 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” 

tika uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (3.0) publiskā apspriešana. Publiskā 

apspriešana notika no 2019.gada 27.jūlija līdz 2019.gada gada 17.augustam. Publiskās 

apspriešanas laikā saņemti 18 atzinumi no institūcijām un 4 iesniegumi no iedzīvotājiem. Pēc 

publiskās apspriešanas noslēgšanās Teritorijas plānojums tika nodots pilnveidošanai.  

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.496 “Par 

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

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Teritorijas 

plānojuma papildinātās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 

27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 17 atzinumi no 

institūcijām un 11 iesniegumi no iedzīvotājiem. 2020.gada 10.februārī saņemts Teritorijas 

plānojuma izstrādes vadītāja Kristapa Močāna ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas (4.0) sabiedriskās apspriešanas laikā 

saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanu. Izstrādes vadītājs pēc 

redakcionālu precizējumu veikšanas Teritorijas plānojumā rekomendē virzīt Teritorijas plānojuma 

papildināto redakciju (4.0) apstiprināšanai domes sēdē.  

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma izstrādātājs SIA “RP Alianse” 2020.gada 

10.februārī Salacgrīvas novada domē iesniedza Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

2030.gadam galīgo redakciju, kurā iestrādāti redakcionālo kļūdu labojumi atbilstoši izstrādes 

vadītāja ziņojumam.  

2020.gada 19.februārī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.38 “Par 

Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”, ar kuru apstiprināts Salacgrīvas 

novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas 

novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa”. Paziņojums par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

pieņemšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts 2020.gada 2.martā, attiecīgi 

saistošie noteikumi stājās spēkā 2020.gada 3.martā.  

2020.gada 5.maijā Salacgrīvas novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas vēstule, kurā informēts, ka Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 

pārsūdzēšanas periodā (no 2020.gada 3.marta līdz 2020.gada 5.maijam) ir saņemts privātpersonas 

iesniegums. Līdz ar to tiks izvērtēta Salacgrīvas Teritorija plānojuma atbilstība normatīvajiem 

aktiem. Vērtējot tiks ņemts vērā privātpersonas iesniegumā minētais. 

2020.gada 1.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas rīkojums Nr. 15-2/4906 “Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” darbības apturēšanu” (turpmāk 

tekstā – Rīkojums). 

Rīkojumā norādīts, ka Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta pirmajā daļā 

noteiktajā pārsūdzēšanas periodā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir saņemti 

divi privātpersonu iesniegumi. Pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi teritorijas plānojuma saturu, izstrādes procedūru un 

tās atbilstību normatīvajiem aktiem, un konstatējusi izstrādes procedūras pārkāpumus un 

neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

ieskatā, nav ievērotas normatīvo aktu prasības teritorijas plānojuma izstrādei.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26.panta pirmo daļu, ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra Rīkojumu ir apturēta Salacgrīvas novada 

domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 

līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” darbība.  
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Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26.panta otro daļu, ja izdots ministra 

rīkojums par saistošo noteikumu, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums, apturēšanu, vietējās 

pašvaldības domes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc 

pašvaldības domes ārkārtas sēdi, kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai 

par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā.  

Salacgrīvas novada dome ir iepazinusies ar Rīkojumu un secina, ka, lai nodrošinātu 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes procedūras atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, ir pilnveidojams Salacgrīvas novada Teritorijas plānojums. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, ir atceļami Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošie noteikumi 

Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, izstrādājama teritorijas plānojuma pilnveidota versija, un tā 

nododama publiskai apspriešanai.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 49.panta otro daļu un 

41.panta 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26.panta otro daļu un 12.panta pirmo 

daļu, un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9 “Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra 

saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu” saskaņā ar pielikumu.  

2. Veikt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas 

pilnveidošanu, novēršot neatbilstību normatīvo aktu prasībām. 

3. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv un divu nedēļu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu Nr.9 “Par 

Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas 

novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un grafiskā daļa”” atcelšanu” pieņemšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 

pašvaldības izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.salacgriva.lv 

4. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministriju. 

 

Lēmums Nr.218. Pielikums uz 1 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020.gada 2.jūnija vēstule Nr.1-132/4955 “Par rīkojuma nosūtīšanu” pievienoti protokolam.  

 

 

2. § 

Par vēstules nosūtīšanu Latvijas Valsts Prezidentam par 2020.gada 10.jūnijā Saeimā 

pieņemto likumu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās K.Močāns, J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 10.pantu un atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 71.pantam, atklāti balsojot: PAR- 

11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Iesniegt Latvijas Valsts Prezidentam lūgumu atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 

71.pantam neizsludināt 2020.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemto likumu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Nr.462/Lp13 un prasīt Saeimai tā otrreizēju 

caurlūkošanu. 

2. Apstiprināt Latvijas Valsts Prezidentam iesniedzamās vēstules tekstu, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Uzdod Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam parakstīt vēstuli 

un nosūtīt to Latvijas Valsts Prezidentam.  

 

Lēmums Nr.219. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (15.06.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (15.06.2020.) 

 

 


