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L Ē M U M S 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 

    

 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” 

(turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) tika uzsākta Teritorijas plānojuma 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 saņemti 15 institūtu 

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

plānojums tika nodots pilnveidošanai. 

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.  

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 
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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 līdz 2030.gadam izstrādātājs SIA “RP Alianse” 

10.02.2020. Salacgrīvas novada domē iesniedza Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 

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

vadītāja ziņojumam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 16.punktu un 

43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 88.1. un 91. punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 12.februāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Kristīne Mauliņa, Dāvis Melnalksnis, Agra 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada Teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam, saistošos noteikumus 

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

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (1.pielikums) un Vides pārskatu (2.pielikums). 

2. Ar saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošanas uzsākšanas dienu 

atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošos 

noteikumus Nr.6 “Par teritorijas plānojumiem”. 

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.4 pieņemšanu 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”  un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv.   

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 27.pantā noteikto.  

 

 

Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts) Dagnis Straubergs 
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atbildīgā domes sekretāre      Inita Hartmane 

2020.gada 24.februārī 
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