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1. Satiksmes ministrija 
03.07.2018. Nr. 15-
01/1918 

Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā (33.lpp) nepieciešams 
precizēt informāciju par plānoto Eiropas standarta platuma 
dzelzceļa līniju Rail Baltica (turpmāk – Rail Baltica). 

Ņemts vērā.   

Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta sadaļā “Vides 
pārskats” norādīts, ka, lai precizētu Rail Baltica novietojumu, tiks 
veikti pētījumi, ņemot vērā vides aspektus (Paskaidrojuma raksta 
24.lpp). Minēto informāciju nepieciešams precizēt atbilstoši 
aktuālajai situācijai, jo vides aspekti ir izvērtēti IVN ietvaros un 
Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības 
akceptu. 

Ņemts vērā.   

Attiecībā uz plānoto dzelzceļa līniju Rail Baltica, papildus aicinām 
Paskaidrojuma rakstu papildināt ar informāciju, ka izvēlētais 
novietojuma variants ne tikai samazina ietekmi uz vidi, bet arī ir 
novietots maksimāli ērti pie koridoram pieguļošajiem ekonomiskās 
aktivitātes centriem, lai ilgtermiņā nodrošinātu iespēju attīstīt 
reģionālo pasažieru satiksmi 1435 mm sliežu ceļu tīklā un 
pieslēgumus loģistikas teritorijām Latvijas reģionos. Salacgrīvas 
novads ir viena no pašvaldībām, kur tehniski ir iespējams 
ilgtermiņā attīstīt reģionālo staciju.    
Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu (turpmāk – TIAN) 5.7.1.nodaļā “Nacionālas un vietējas 
nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN72)” nepieciešams 
precizēt iekļautos izmantošanas nosacījumus attiecībā uz teritoriju, 
kas noteikta plānotā dzelzceļa Rail Baltica attīstībai, jo šīs teritorijas 
izmantošanas noteikumus nosaka Ministru kabineta 2018.gada 
13.februāra noteikumi Nr.91 “Noteikumi par nacionālo interešu 

Ņemts vērā.   
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objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem” un TIAN normas nedrīkst būt pretrunā ar šiem 
Ministru kabineta noteikumiem. 
Papildus TIAN 5.7.1.nodaļā nepieciešams iekļaut šādus punktus: 
- Rail Baltica dzelzceļa līnijas šķērsojumus ar citu transporta 
infrastruktūru veido atsevišķos līmeņos.  
- Rail Baltica dzelzceļa līnijas un ar to būvniecību saistītās 
transporta infrastruktūras pārkārtojumu risinājumus izstrādā 
tehniskā būvprojekta ietvaros saskaņā ar būvniecību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 
- Rail Baltica dzelzceļa līnijas un ar to saistītās transporta 
infrastruktūras risinājumus nosaka atbilstoši transporta 
infrastruktūras būvprojektam un funkcionālajai nepieciešamībai, 
un tas nav uzskatāms par šo noteikumu grozījumiem. 
- Pēc Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūves tās nodalījuma joslas 
teritorijā atļautā izmantošana nosakāma atbilstoši nodaļai 
Transporta infrastruktūras teritorija. 
Gan Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā, gan Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos nepieciešams veikt 
tehniskus precizējumus un lietot vienotu un pareizu projekta Rail 
Baltica nosaukumu. Pašlaik vietām ir lietots nosaukums “Rail 
Baltic”. 

Ņemts vērā.  

Teritorijas plānojuma Plānotās (atļautās) izmantošanas grafiskajā 
kartē zem TIN72 teritorijas nepieciešams attēlot saskatāmu 
pamatfunkcionālo zonējumu atbilstoši plānotajai situācijai. Šobrīd 

Ņemts vērā.  
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Salacgrīvas pašvaldības mājaslapā pieejamajās kartēs pdf* 
formātā nav iespējams identificēt, vai zem TIN apzīmējuma ir 
noteikts arī funkcionālais zonējums atbilstoši Ministru kabineta 
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošana, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Pirms Teritorijas plānojuma apstiprināšanas, lūdzam pārbaudīt, vai 
Rail Baltica attīstībai nepieciešamā teritorija ir attēlota atbilstoši 
pēdējiem aktuālākajiem risinājumiem. Dati tiks nosūtīti uz e-pasta 
adresi  dome@salacgriva.lv. 

Ņemts vērā.   

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru 
pakalpojumu pieejamību atbilstoši Eiropas Savienības dokumentos 
noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno mobilo 
elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās paaudzes 5G) tīklu 
attīstību tuvākajā nākotnē, aicinām Salacgrīvas novada pašvaldību 
sadarboties ar elektronisko sakaru komersantiem un pieprasījuma 
gadījumā rast risinājumu vietas nodrošināšanā minētās 
elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanai pašvaldības 
teritorijā (piemēram, kabeļu izvietošanai kanalizācijā, “mazo šūnu” 
iekārtu izvietošanai pie apgaismojuma stabiem u.t.t.). Iesakām 
Salacgrīvas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
paredzēt vietu arī elektronisko sakaru tīklu (turpmāk - EST) 
infrastruktūras izbūvei gar ielām un pašvaldību ceļiem līdz 
reģionam nozīmīgiem objektiem (ēkām u.c.). 

Ņemts vērā.  

Attiecībā uz autoceļu nozari, lūdzam ņemt vērā VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” sniegto atzinumu par teritorijas plānojumu. 

Ņemts vērā.  

Attiecībā uz navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to Ņemts vērā.   
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aizsargjoslām, lūdzam ņemt vērā VAS “Latvijas Jūras 
administrācija” sniegto informāciju un atzinumā norādīto. 
Attiecībā uz sakaru jomu, ministrija arī lūdza un VAS „Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) sniedza 
sekojošu informāciju. 
Teritorijas plānojuma sadaļā “Sakaru infrastruktūra”, līdz ar 
pārējām institūcijām ir jāpiemin arī LVRTC, kas līdz 2020. gada 
beigām plāno izbūvēt elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru 
Salacgrīvas novadā. 
Teritorijas plānojuma precizēšanai LVRTC informē, ka pašreiz 
LVRTC ir uzsākusi platjoslas elektronisko sakaru tīkla 
infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Salacgrīvas novada 
teritorijā: 

- optisko kabeļu kanalizācija gar autoceļu P12 no 
Salacgrīvas novada un Alojas novada robežas līdz autoceļam 
A1, tālāk gar autoceļu A1 līdz Kalna ielai, pa Kalna ielu līdz 
Bocmaņa laukumam, gar Bocmaņa laukumu līdz Pērnavas 
ielai, pa Pērnavas ielu līdz Ostas ielai, pa Ostas ielu līdz ēkai 
Ostas ielā 3; 
- optisko kabeļu kanalizācija gar Rīgas ielu no autoceļa 
A1 un Rīgas ielas krustojuma līdz Salacgrīvas ostai; 
- optisko kabeļu kanalizācija gar Jūras ielu no autoceļa 
A1 un Jūras ielas krustojuma līdz Smilšu ielai, pa Smilšu ielu 
līdz Salacgrīvas novada domes ēkai; 
- optisko kabeļu kanalizācija gar autoceļu A1 no 
autoceļa A1 un autoceļa P12 krustojuma līdz Melekiem; 

Ņemts vērā.   
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Papildus informācija par LVRTC EST infrastruktūru Salacgrīvas 
novada teritorijā ir saņemama LVRTC Ierēdņu ielā 3, Rīgā. 
Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru gar šajā vēstulē 
norādītajām ielām un autoceļiem Salacgrīvas novadā, lūdzam 
Salacgrīvas novada būvvaldi iekļaut LVRTC inženierkomunikāciju 
turētāju sarakstos, ar kuriem ir jāsaskaņo projekti un darbu 
veikšana. Būvvaldei paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par 
visiem plānotajiem norādīto ielu un ceļu remonta vai 
rekonstrukcijas darbiem Salacgrīvas novada teritorijā, kā arī 
pieprasīt LVRTC tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai. 
Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības būvdarbu 
veikšanai, kas jāievēro, lai tiktu nodrošināta ierīkoto komunikāciju 
aizsardzība. 

2. Satiksmes ministrija 
31.07.2018. Nr. 15-
01/2194 

Papildus Satiksmes ministrijas 2018.gada 3.jūlija vēstulē Nr.15-
01/1918 “Par atzinuma sniegšanu par Salacgrīvas novada 
teritorijas plānojuma 2018.–2029.gadam un tā vides pārskata 
1.redakciju” jau sniegtajiem komentāriem par nepieciešamajiem 
precizējumiem Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.–
2029.gadam 1.redakcijā (turpmāk – teritorijas plānojums) un tā 
vides pārskatā, vēlamies informēt, ka ministrija ir saņēmusi 
priekšlikumus no Salacgrīvas ostas par nepieciešamību 
dokumentos precizēt informāciju attiecībā uz ostām. 

  

Atbilstoši aktuālajai situācijai: 
1. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā nepieciešams: 

1.1. 9.lpp. rindkopu ar informāciju par ostām izteikt šādā 
redakcijā: 

Ņemts vērā.  
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Novadā darbojas divas ostas. Salacgrīvas osta strādā kā 
tirdzniecības, zvejas un jahtu osta. Ostā izbūvētas sešas piestātnes, 
no kurām ģenerālo kravu pārkraušanai izmanto divas, bet četras - 
zvejas kuģu apkalpošanai.  Jahtu ostā vasaras sezonā tiek ievietota 
peldoša pontona tipa piestātne jahtu pieņemšanai un apkalpošanai. 
Ostā darbojas gan ar ostas darbību saistīti uzņēmumi, gan arī 
ražošanas uzņēmumi.   
Kuivižu osta strādā kā zvejas un jahtu osta. Ostā izbūvētas četras 
piestātnes, no kurām divas izmanto zvejas kravu apkalpošanai, 
divas - jahtu apkalpošanai. Ostā darbojas zvejniecības uzņēmumi, 
tūrisma un atpūtas uzņēmums, ražošanas uzņēmumi. Novadā 
esošajās apdzīvotajās vietās – Ainažos, Tūjā, Lembužos un Duntē 
nākotnē varētu attīstīt jahtu tūrisma ostas ar tam nepieciešamo 
infrastruktūru”. 
23.lpp. Plānotajā darbībā R.3.4.3. pirms vārda “Tūjā” papildināt ar 
vārdu “Ainažos”. 

Ņemts vērā.   

26.lpp. Politikas rīcības virzienu “Ostu attīstības nodrošināšana” 
izteikt šādā redakcijā: 
Salacgrīvas osta - hidrotehnisko būvju pārbūve, jaunu 
hidrotehnisko būvju būvniecība, kuģu ceļa uzturēšana, 
padziļināšana, izsmeltās grunts deponēšana jūrā vai jūras teritorijā, 
kur plānots paplašināt ostas sauszemes daļu, segto un atklāto kravu 
noliktavu izveide, industriālās zonas attīstība; 
Kuivižu osta - hidrotehnisko būvju pārbūve, jaunu hidrotehnisko 
būvju būvniecība, kuģu ceļa uzturēšana un padziļināšana, 
zvejniecības un jahtu servisa attīstība, nelielu ražotņu izveide; 

Ņemts vērā.   
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Perspektīvā – Ainažu, Tūjas, Lembužu un Duntes jahtu ostas - 
tiesisko jautājumu sakārtošana, ostas attīstības programmas 
izstrāde, investīciju piesaiste ostas izveidei”. 
Vides pārskatā nepieciešams: 
2.1. 34.lpp. rindkopu par ostām izteikt šādā redakcijā: 
Novadā darbojas divas ostas.  
Salacgrīvas osta strādā kā tirdzniecības, zvejas un jahtu osta. Ostā 
izbūvētas sešas piestātnes, no kurām ģenerālo kravu pārkraušanai 
izmanto divas, bet četras - zvejas kuģu apkalpošanai.  Jahtu ostā 
vasaras sezonā tiek ievietota peldoša pontona tipa piestātne jahtu 
pieņemšanai un apkalpošanai. Ostā darbojas gan ar ostas darbību 
saistīti uzņēmumi, gan arī ražošanas uzņēmumi.  
Kuivižu osta strādā kā zvejas un jahtu osta. Ostā izbūvētas četras 
piestātnes, no kurām divas izmanto zvejas kravu apkalpošanai, 
divas - jahtu apkalpošanai. Ostā darbojas zvejniecības uzņēmumi, 
tūrisma un atpūtas uzņēmums, ražošanas uzņēmumi”. 

Ņemts vērā.  

 53.lpp. otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
“Pēc jahtu ostu izbūves sagaidāma vides kvalitātes uzlabošanās, 
līdzīgi kā jahtu ostai Kuivižos”. 

Ņemts vērā.  

53.lpp. trešās rindkopas pirmajā teikumā vārdu “rekonstrukcija” 
aizstāt ar “pārbūvi” atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos 
lietotajai terminoloģijai. 

Ņemts vērā.  

3. Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde 
03.07.2018. Nr.06-
01/3532 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā – Funkcionālā zonējuma 
kartēs tiek attēloti nekustamie valsts aizsargājamie kultūras 
pieminekļi un to aizsardzības zonas (aizsargjoslas). Taču 
funkcionālā zonējuma kartēs konstatētas šādas nepilnības: 
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 Kartēs nav identificējami aizsargājamie kultūras pieminekļi, ņemot 
vērā Nosacījumu 2.5.punktu. Vēl vairāk to pastiprina novada 
teritorijas funkcionālā zonējuma karšu sliktā kvalitāte, īpaši 
risinājumi, kuros kartes dažādie slāņi necaurspīdīgi pārklājas un 
kartē attēlotā informācija kļūst neuztverama, pazūdot informācijai 
arī par kultūras pieminekļiem un to aizsardzības zonām. 

Ņemts vērā.   

Grafiskajā daļā nav attēlotas valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļu Liepupes muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.6441) 
un Parks (valsts aizsardzības Nr.6445) teritorijas. 

Ņemts vērā.   

Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas baznīcas ēkā 
Baznīcas ielā 4, Salacgrīvā individuālā aizsardzības zona nosakāma 
pa ēkas perimetru. 

Ņemts vērā.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 
26.punktā ir nosacījumi jaunu zemes vienību veidošanai, kur 
noteikts, ka tas atļauts “valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonās, ja tas neapdraud kultūras pieminekļu 
saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI)”. Minētais punkts būtu 
precizējams arī likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 
8.panta kontekstā, kas nosaka aizliegumu “atsavināt viena kultūras 
pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī 
sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras 
pieminekļa saglabāšana”, atbilstoši likuma grozījumiem, kas 
stājušies spēkā 2018.gada 13.jūnijā. 

Ņemts vērā 
 

 

TIAN 56.punktā “Aizsargājamā vēsturiskā apbūve un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu teritorijas” ietvertas prasības, 

Ņemts vērā.   
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kas attiecas arī uz “valsts kultūras pieminekļu aizsargjoslām 500 
metru platumā vai noteikto pieminekļu aizsardzības zonas platumu”. 
Tas precizējams, jo saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības 
zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku 
teritorijās noteikta 500m un pilsētās – 100m, ja aizsardzības zona 
nav noteikta īpaši. 
Kultūras pieminekļu Liepupes luterāņu baznīca ar kapelu (valsts 
aizsardzības Nr.6447) un Liepupes muižas apbūves (6441) teritorijā 
tāpat kā citviet noteikta Publiskās apbūves teritorija (P), kur atļauti 
visdažādākie izmantošanas veidi, tostarp rindu māju apbūve un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, degvielas un gāzes uzpildes stacijas 
(TIAN 68.1.punkts), ar apbūves augstumu līdz 5 stāviem (15 
metriem). Tāpat Liepupes muižas Parkā (valsts aizsardzības 
Nr.6445) un ap Liepupes baznīcu ar kapelu (valsts aizsardzības 
Nr.6447), kā arī Salacgrīvas viduslaiku pils (valsts aizsardzības 
Nr.1478) teritorijā noteikta Dabas un apstādījumu teritorija (DA), 
kurā atļauta Labiekārtota publiskā ārtelpa, kas nozīmē: 
“labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), 
zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, kapsētas, dzīvnieku 
kapsētas, pludmales laukumi, publiski pieejami dīķi, publiski 
pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma 
infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, 
veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas 
funkciju nodrošināšanai”. Kā papildizmantošanas veidi minētajā 
funkcionālajā zonā atļauti: “Dārza māju apbūve, Tirdzniecības 

Ņemts vērā.   
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un/vai pakalpojumu objektu apbūve, Tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve, Kultūras iestāžu apbūve”. Dārza māju apbūvē minimālā 
jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 600m2. Līdzīgi arī 
ap Ainažu jūrskolu (valsts aizsardzības Nr. 43) ir noteikta Jaukta 
centra apbūves teritorija (JC). Šāda unificēta pieeja, nosakot 
vienādus izmantošanas veidus un apbūves parametrus 
funkcionālajā zonā neatkarīgi no atrašanās vietas un tās nozīmes, 
perspektīvā pieļauj ievērojamas izmaiņas un apbūves apjoma 
palielināšanos kultūras piemineklī, kas nav savienojams ar kultūras 
pieminekļa aizsardzību. Tā rezultātā teritorijas plānojuma 
risinājumi ir pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un 
kultūras pieminekļu aizsardzības mērķiem, kā arī Nosacījumu 
2.1.punktu.  
Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 3.jūlijā Teritorijas 
plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja teritorijas plānojuma 
pirmo redakciju. 
Ņemot vērā konstatēto un, ka nav izpildīti sniegtie Nosacījumi, 
Pārvalde sniedz negatīvu atzinumu.  

Ņemts vērā.  

Pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma risinājumi koriģējami, 
novēršot nepilnības, kas norādītas šī atzinuma konstatējošā daļā, 
un, radot priekšnoteikumus, lai plānotās darbības, īpaši jaunu 
īpašumu un apbūves veidošana, nebūtu pretrunā ar kultūras 
pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo regulējumu un 
Nosacījumu 2.1.punktu, kā arī respektētu kultūras pieminekļus un 
to apkārtnes kultūrvēsturiskās ainavas, tradicionālās apbūves 
telpisko struktūru, raksturīgo apbūvi, saglabājot vēsturisko 

Ņemts vērā.  

Atzinumu izvērtējums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu 2018-2029. gadam un tā vides pārskata 1. redakcijas  projektu 

Publiskā apspriešana  norisinājās no 2018. gada 28.maija līdz 2018. gada 7.jūlijam 



11 
 

Nr. 
p.k. 

Iebilduma/priekšlik
uma iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā / 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

būvapjomu proporcijas, ēku mērogu, tolerantu attieksmi pret 
dabisko vidi, un harmoniski iekļautos kultūrvēsturiskajā vidē.  
Pārvalde atgādina, ka saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu 
kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, kultūras pieminekļu 
pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām 
pieļaujama ar Pārvaldes atļauju un tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, 
kā saglabāt pieminekli, vai arī, ja pārveidojuma rezultātā 
nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. 

Ņemts vērā.  

Lūdzam teritorijas plānojuma teksta daļās redakcionāli labot 
nosaukumu “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija”, tā 
vietā lietojot, jauno nosaukumu “Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde”, ņemot vērā likuma “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” grozījumus, kas stājās spēkā 13.06.2018.   

Ņemts vērā.  

Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma 
redakcijas pilnveidošanu, tad tā pilnveidoto redakciju iesniegt 
Pārvaldē atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija 
tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas 
apstiprināšanas lūdzam to iesniegt Pārvaldē atkārtotai izskatīšanai. 

Ņemts vērā.   

4. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes 
reģionālā 
administrācija 
04.07.2018. 
Nr.4.8/3419/2018-N 

Administrācija lūdz pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu un 
informē, ka atzinumu par plānošanas dokumentiem sniegs līdz 
2018.gada 13.jūlijam. 
 

Ņemts vērā.   

5. Paskaidrojuma rakstā: Ņemts vērā.   
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Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālā 
vides pārvaldē 
06.07.2018. Nr. 8.5.-
08/1417 

2.nodaļa Plānošanas konteksts, Vietējais līmenis, Salacgrīvas 
novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija (KPAS) (2011): 
25.lpp. – iestrādāta informācija par to, ka „jaunas būvniecības, 
infrastruktūras objektu u.c. un atpūtas centru plānošana piekrastes 
joslā ārpus esošajām apdzīvotām teritorijām pieļaujama tikai tad, ja 
tā cieši saistīta ar esošo apbūvi un infrastruktūru vai tās funkcijas 
nosaka nepieciešamību atrasties piekrastē”. Pārvalde norāda uz 
neprecīzu skaidrojumu, jo nav ievēroti Aizsargjoslu likuma 
36.panta aprobežojumi saimnieciskajai darbībai, t.sk. aizliegums 
būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā. Pārvalde aicina labot skaidrojumu/ informāciju 
atbilstīgi Aizsargjoslu likuma 6. panta un 36. panta prasībām. 
27.lpp. – politiskās rīcības aktivitātes paredz „applūstošās 
teritorijās jaunas būvniecības attīstību atļaut pēc priekšizpētes un 
speciālu projektu izstrādes, kas nepieciešamības gadījumā paredz 
drošu inženiertehnisko aizsargbūvju izveidi, šo prasību definēšana 
applūstošajās teritorijās Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos”. Pārvalde vērš uzmanību uz to, ka prasības attiecībā 
uz apbūves iespējamību applūstošās teritorijās Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos jānosaka, pamatojoties uz 
Aizsargjoslu likuma pirmās daļas 4.punktu, kas noteic konkrētus 
būvniecības aizliegumus applūstošajās teritorijās –, tostarp 
jāievēro, ka teritorijas uzbēršana, ēku un būvju (arī dambju) 
būvniecība applūstošajās teritorijās ir aizliegta.  
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3.nodaļa Teritorijas plānojuma risinājumi: Tekstā nav iekļauts 
3.1.punkts (Pamatojums).  3.2. Vides un dabas aizsardzības jomas 
risinājumi. 

Ņemts vērā.   

29.lpp. – ietverta informācija par to, ka „teritorijas plānojumā 
uzrādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – ĪADT dabas parks 
“Salaca”, tā funkcionālās zonas, kā arī mikroliegumu teritorijas”. 
Saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
Salacgrīvas novadā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija 
Natura 2000 – dabas parks „Salacas ieleja” – nav vienīgā 
aizsargājamā dabas teritorija. Līdz ar to informācija ir precizējama 
un papildināma atbilstoši likuma pielikumā „Latvijas Natura 2000 
— Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts” 
iekļautajām Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
Natura 2000 Salacgrīvas novadā.  

Ņemts vērā.   

3.5.punkts Transporta infrastruktūras jomas risinājumi, Dzelzceļa 
infrastruktūra (Rail Baltica), 35.lpp. – Pārvalde secina, ka teksts ir 
nekorekts un neatbilst vietējās pašvaldības dokumenta līmenim. 
Iesakām iestrādāt informāciju, kas ir atbilstīga ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumam un Ministru kabineta 2016. gada 24. 
augusta rīkojumam Nr.467 „Par Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica 
būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.   

Ņemts vērā.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk tekstā 
– TIAN): 

  

1.nodaļa Noteikumi un definīcijas, 1.2.punkts Definīcijas 
(10.punkts, 5.lpp.) un 2.nodaļa Prasības visas teritorijas 

Ņemts vērā.  
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izmantošanai, 2.1.punkts Visā teritorijā atļautā izmantošana 
(16.1.punkts, 6.lpp.) – iesakām precizēt termina/ definīcijas 
„palīgēka” skaidrojumu, to papildinot ar tekstu par to, ka palīgēka 
netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav dzīvojamās telpas 
(pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) –, atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 1. panta 18. punkta tiesiskajam regulējumam.  
2. nodaļa Prasības visas teritorijas izmantošanai, 2.3. punkts Jaunu 
zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana:  
26.1.punkts, 7. lpp. – noteikts, ka „atļauts izveidot zemes vienību, 
kuras platība nav mazāka kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto 
minimālo platību, izņemot 22.2.punktā noteiktos gadījumus”. 
Ņemot vērā, ka TIAN redakcijā nav iekļauts 22.2.punkts, 
nepieciešams veikt attiecīgu labojumu.  

Ņemts vērā.  

31.punkts, 8.lpp. – noteikts, ka „ja nepieciešams sadalīt jau 
apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās 
platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām 
prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. 
Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem izveidotās zemes 
vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas 
plānojumam vai lokālplānojumam”. Pārvaldes ieskatā, lai izvairītos 
no situācijām, kad veidojas teritorijas ar blīvu apbūvi ārpus 
ciemiem un pilsētām, kā arī to, ka tiek izveidotas zemes vienības ar 
apgrūtinātu (atsevišķos gadījumos neiespējamu) ēku un būvju 
izvietojuma iespējamību, teksts jālabo, precizējot, ka drīkst atdalīt 
zemes vienību ar esošu dzīvojamo māju, nevis ar pussabrukušu 

Ņemts vērā.  
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siltumnīcu, pagrabu vai nelielu šķūnīti u.tml.  Gadījumā, ja tiek 
sadalīta jau apbūvēta zemes vienība, ir jānosaka minimāli 
pieļaujamā zemes vienības platība (arī apbūves blīvums). 
3.nodaļa Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei:  
3.1.punkts Prasības transporta infrastruktūrai, 39.punkts Prasības 
auto novietnēm un velosipēdu novietošanai, 10., 11.lpp. – iesakām 
iestrādāt nosacījumus lietus notekūdeņu savākšanai, novadīšanai 
un attīrīšanai no autostāvvietām/ auto novietnēm, lai mazinātu 
vides piesārņojumu vietā, kurā pastāv augsta piesārņojuma 
iespējamība ar naftas produktiem.  

Ņemts vērā.  

3.2.punkts Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
objektiem, 43.punkts Notekūdeņu savākšana, 13.-14.lpp. – vēršam 
uzmanību uz to, ka attiecībā uz pilsētu un ciemu teritorijām būtu 
nepieciešams iestrādāt nosacījumus par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu atbilstoši Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrāciju” prasībām. 

Ņemts vērā.  

3.3.punkts Prasības apbūvei, 55.punkts Žogi un prettrokšņa sienas, 
20.lpp. – aicinām iestrādāt aprobežojumu atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta b) apakšpunkta prasībām, 
kas noteic, ka nožogojuma (žogu) būvniecība ir aizliegta virszemes 
ūdensobjektu 10m platā aizsargjoslā.   

Ņemts vērā.  

3.5.punkts Prasības vides risku samazināšanai:  
67.punkts Noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, 24.-25.lpp. – vēršam 
uzmanību uz to, ka paredzētā derīgo izrakteņu ieguve Mežu 

Ņemts vērā.  
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teritorijā un Lauksaimniecības teritorijā nav uzskatāma par vides 
risku samazināšanas pasākumu, līdz ar to būtu jāveic attiecīgi 
labojumi.   
69.punkts Prasības applūstošās teritorijās, 25.-26.lpp. – Pārvalde 
iebilst sniegtajam skaidrojumam par to, ka Salacgrīvas novada 
teritorijas plānojumā nav noteiktas applūstošās teritorijas. 
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir jānodrošina applūstošo 
teritoriju noteikšana un to attēlošana Grafiskajā daļā (atbilstoši 
VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un metroloģijas” informācijas 
datiem). Pretējā gadījumā iespējamo riska teritoriju izvērtējums, kā 
arī nosacījumi saistībā ar riska teritorijām ir nepamatoti un 
neprecīzi. 

Ņemts vērā.  

4.nodaļa Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 
parametriem katrā funkcionālajā zonā: 
4.9.1.Dabas un apstādījumu teritorija (DA), 46-48.lpp. –, tā kā 
teritorijas papildizmantošana paredz dārza māju apbūvi, tad 
vēršam uzmanību, ka tas ir pretrunā ar funkcionālās zonas Dabas 
un apstādījumu teritorijas izveidošanas mērķiem (291.punkts) un 
paver iespēju šajās teritorijās izveidoties plašākai dārza māju 
apbūves zonai (minimālā zemes vienības platība 600m2, nekā tas 
būtu pieļaujams). Aicinām pārskatīt Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA) papildizmantošanas pieļaujamo apbūves veidu un 
ierobežot dārza māju apbūves iespējas.  

Ņemts vērā.  

4.10.1.Mežu teritorija (M), 47.-48.lpp. – vēršam uzmanību, ka 
derīgo izrakteņu ieguve kā papildizmantošanas veids ir pretrunā ar 
mežu teritorijas funkcionālā zonējuma izveidošanas mērķiem 

Ņemts vērā.   
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(326.punkts), tā neveicina un nekalpo mežu mežsaimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai. Derīgo izrakteņu ieguve 
neierobežotos apjomos un platībās Mežu teritorijā iznīcina 
apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai, sadrumstalos mežu masīvus, 
neprognozējami samazinot ar mežu klātās platības. Derīgo 
izrakteņu ieguves atradņu vietu un ar to saistīto būvju un citas 
infrastruktūras izveide būtiski negatīvi un neatgriezeniski 
ietekmēs vides kvalitāti mežu teritorijās.  Derīgo izrakteņu ieguve 
un to transportēšana negatīvi ietekmēs apkārtējās teritorijas 
iedzīvotāju dzīves apstākļus, radīs papildus būtiskas antropogēnās 
slodzes, ietekmēs dabisko vides absorbcijas spēju, teritorijas 
hidroģeoloģiskos apstākļus, mežu kvalitāti un to augšanas 
apstākļus. Turklāt jāņem vērā, ka derīgo izrakteņu ieguve (13004) 
atbilst Rūpnieciskās apbūves teritorijās atļautajam teritorijas 
izmantošanas veidam, t. i. derīgo izrakteņu ieguves karjeri, to 
ierīkošana un renovācija, ieguves rūpniecības vai iežu ieguves 
būves, ieguves rūpniecības uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo 
izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve 
un infrastruktūra. Tādējādi Pārvalde aicina pārskatīt Mežu 
teritoriju (M) papildizmantošanas pieļaujamos veidus un veikt 
attiecīgus labojumus, izslēdzot iespējamo derīgo izrakteņu ieguvi, 
vai vismaz paredzēt tās ierobežojumus. 
4.11.1.punkts Lauksaimniecības teritorija (L), 50.-51.lpp. – aicinām 
pārskatīt derīgo izrakteņu ieguves iespējamību bez jebkādiem 
ierobežojumiem attiecībā uz atradnes platību, derīgo izrakteņu 
ieguves veidu u.tml. Pārvalde iebilst derīgo izrakteņu ieguvei bez 

Ņemts vērā.   
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identificētām ietekmēm uz apkārtējo vidi, kas varētu radīt 
neprognozējamas antropogēnās slodzes, izraisot jūtamu paliekošu 
ietekmi uz apkārtējo vidi, piemēram, izmainot apkārtējās teritorijas 
hidroloģisko režīmu (būtisku gruntsūdens līmeņa samazināšanos, 
kā rezultātā tuvākajā apkārtnē lauku saimniecību un viensētu 
esošajās akās var pazust ūdens utt.), kā arī, ilglaicīgi radot, 
degradētas platības, tā paplašinot jau esošo ar derīgo izrakteņu 
ieguvi saistīto degradēto teritoriju platības. Ja tomēr Mežu teritorijā 
(M) vai Lauksaimniecības teritorijās (L) kā papildizmantošanas 
veids tiek pieļauta derīgo izrakteņu ieguve, iesakām skaidri definēt 
kritērijus (vismaz ieguves platības/ apjomu ierobežojumi un/ vai 
lokālplānojuma izstrādes nepieciešamība) derīgo izrakteņu 
ieguvei. 
5.5.nodaļa Ainaviski vērtīgas teritorijas – īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un izmantošanas nosacījumu tiesiskais 
regulējums paredz, ka ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas 
noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, var veikt 
darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina 
kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos ainavu 
elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas 
ekoloģisko kvalitāti. Sakarā ar to, ka teritorijas plānojumā (TIAN) ir 
noteiktas ainaviski vērtīgas teritorijas, tad iesakām atbilstoši 
normatīvo aktu regulējumam un attiecīgajos aizsargājamo dabas 
teritoriju dabas aizsardzības plānos iekļautajām prasībām/ 
rekomendācijām, izvirzīt nosacījumus apbūvei ainaviski vērtīgās 
teritorijās. 

Ņemts vērā.  
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5.7.nodaļa Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras 
attīstības teritorijas – iestrādāt nosacījumus dzelzceļa līnijas Rail 
Baltica teritorijai atbilstoši Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumam. 

Ņemts vērā.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (teksta daļā) 
iekļaut informāciju par:  

 Plānošanas dokumenta redakcijā noteikto (un izmainīto) 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas 
platumu, un (arī Paskaidrojuma rakstā) sniegt pamatojumu 
un izvērtējumu sakarā ar izmaiņām ciemu (t.sk. Vitrupes, 
Lāņu, Lembužu ciema) krasta kāpu aizsargjoslā.   

 Salacgrīvas novada virszemes ūdensobjektu – upju, ezeru, 
purvu u.c. objektu aizsargjoslām, kā arī ierobežotas 
saimnieciskās darbības joslas platumu.   

 Sniegt informāciju par izmainītajām Salacgrīvas novadu 
ciemu robežām, sniegt pamatojumu un izvērtējumu. 

Ņemts vērā.  

Grafiskajā daļā: Pārvalde norāda, ka Grafiskās daļas attiecīgajās 
kartēs nepieciešams:  

  

 Iezīmēt Salacgrīvas novadā esošo ūdens ieguves vietu/ 
dziļurbumu stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas, kā arī 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aizsargjoslas.  

Ņemts vērā.  
 

 

 Iezīmēt applūstošās teritorijas (saskaņā ar VSIA „Latvijas 
Vides ģeoloģijas un metroloģijas” informācijas datiem). 

Ņemts vērā   

 Precizēt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjoslu Lāņu ciema un Vitrupes ciema teritorijā, ņemot 

Ņemts vērā.   
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vērā, ka tā atsevišķās vietās ir būtiski samazināta, salīdzinot 
ar spēkā esošo teritorijas plānojumu.   

 Kartē: „Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2018.–
2029. gadam plānotā (atļautā) izmantošana, Salacgrīvas 
pilsētas Z daļa” – veikt labojumus iezīmētajā dzelzceļa līnijas 
Rail Baltica novietojuma koridorā (Nacionālas un vietējas 
nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)) 
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojuma 
Nr.467 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai 
paredzētās darbības akceptu” 5.1.apakšpunktam, kas noteic, 
ka Ministru kabinets pieņem lēmumu akceptēt Eiropas 
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto 
darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa 
līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: 
Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, 
B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, 
A5-6, A5-7, A5-8, A59, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 
un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu). 

Ņemts vērā.  

6. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
12.06.2018 
Nr.403/7/1-12 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk – Noteikumi), bet nav ievēroti Salacgrīvas novada domei 
2014. gada 25. augusta LĢIA vēstulē Nr. 464/1-14,5/823 (turpmāk 
- Atzinums) minētie nosacījumi.  
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Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029. gadam 
1.redakcijā nav ievērotas 2014. gadā Aģentūras sniegto nosacījumu 
Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027. gadam 
izstrādei prasības. Atkārtoti nosacījumi nav pieprasīti. 

  

Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 36. lpp. sadaļā 3.6.5. 
“Ģeodēziskie punkti” ir minēts, ka Salacgrīvas novada teritorijā nav 
valsts nozīmes ģeodēzisko punktu, taču norādām, ka Salacgrīvas 
novada teritorijā ir 46 (četrdesmit seši) valsts ģeodēziskā tīkla 
punkti – 40 (četrdesmit) nivelēšanas 1. klases (N1) punkti, 5 (pieci) 
globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti un 1 (viens) 
gravimetrijas (Gr2) punkts.  

Ņemts vērā.  

Lūdzam papildināt 3.6.5. sadaļu “Ģeodēziskie punkti” ar 
informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Atkārtoti 
pievienojam nosacījumus Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 
2018. - 2029. gadam izstrādei: 

Ņemts vērā.  

Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 
“Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 
IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu teritorijas plānojumā 
jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Ņemts vērā.  

1.Teritorija plānojuma teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma 
teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pievienot valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu.   
Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011.gada 15.novembra 
MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. 

Ņemts vērā.  
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Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā 
tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek 
papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts 
ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai 
LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 
Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā 
tīklā datubāze/ . 
2.Teritorijas plānojumā teksta daļā minēt valsts ģeodēziskā tīkla 
punktus. Norādīt, ka, veicot plānojuma teritorijā jebkura veida 
būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, 
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas 
labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar valsts 
ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir 
jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

Ņemts vērā.  

3.Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un 
detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts ģeodēziskā tīkla punkti. 
Vēršam uzmanību, ka grafiskās daļas “Salacgrīvas novada ciemi” 
Liepupes ciema kartogrāfiskā materiāla apzīmējumu teksts un 
atsauces uz izmantotajiem ģeotelpiskajiem datiem pārklājas savā 
starpā. 
Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī 
Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama 
mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/.  Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie 
pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/karte/.   

Ņemts vērā. 
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7. VSIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 
2018. gada 13. jūnijā 
Nr. 4-6/853 

Izvērtējot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma redakciju 
2018.–2029. gadam, LVĢMC secina, ka būtu jāveic sekojošas 
korekcijas: 
Lūdzam, izņemt meteoroloģisko novērojumu staciju “Salacgrīva” 
un tās aizsargjoslu (20m platumā) no Grafiskās daļas, sakarā ar 
stacijas slēgšanu 2018. gada 31. maijā. 

Ņemts vērā.  

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un 
Paskaidrojuma rakstā nav minētas LVĢMC piederošas stacijas un 
to aizsargjoslas, lūdzam, norādīt šo informāciju, kā arī, lūdzam, 
pielikumā ievietot tabulu ar LVĢMC piederošu un pārziņā esošu 
staciju sarakstu; 

Ņemts vērā.  

 Grafiskajā daļā staciju izvietojums norādīts precīzi, taču, 
lūdzam, Grafiskajā daļā esošā apzīmējuma vietā pievienot 2 
apzīmējumus – “Meteoroloģiskā novērojumu stacija” un 
“Hidroloģiskā novērojumu stacija”.  

Ņemts vērā.  

 Grafiskajā daļā kartē atzīmēt ar atbilstošu apzīmējumu 
hidroloģisko novērojumu staciju “Lagaste”.  

Ņemts vērā.  

 Grafiskajā daļā pie apzīmējuma kartē lūdzam norādīt 
novērojumu staciju nosaukumus, kas atvieglotu novērojumu 
staciju identificēšanu. 

Ņemts vērā.  

8. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” 20.06.2018. 
nr.4.5.2./7247 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” izskatīja Jūsu iesniegumu par Salacgrīvas 
novada Teritorijas plānojumu 2018.-2029.gadam (turpmāk – 
plānojums) un tā vides pārskata 1.redakciju un sniedz sekojošu 
komentāru par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu.  

  

1.Atbilstoši LVC 12.12.2016. nosacījumiem Nr. 4.5.2.-223 un MK 
noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

Ņemts vērā.  
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izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.240) teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības plāns, 
norādot esošos un plānotos ceļus un ielas, pilnībā atrisinot 
piekļūšanu katrai zemes vienībai un norādot vietējā ceļu (ielu) tīkla 
pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam. Tā kā pašreizējā 
teritorijas plānojuma redakcijā paredzētajām apbūves teritorijām 
piekļuves jautājumi nav risināti, aicinām teritorijas plānojumu 
precizēt. Turklāt aicinām ņemt vērā arī to, ka pašlaik gatavojamie 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” paredz 
to, ka pašvaldībām teritorijas plānojumos iespēju robežās ir jāveic 
ceļu tīkla plānošana, un, ja nepieciešams, jānorāda iespējamās 
pievienojumu vietas valsts autoceļiem.  
2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav ņemta vērā 
LVC nosacījumu 6. punkta prasība par būvlaides attālumu no valsts 
autoceļiem aizsargjoslas platumā. 

Ņemts vērā.   

3.Gar autoceļa A1 Rīga – Ainaži kreiso pusi uz ziemeļiem no 
Brīvības ielas iepriekšējā plānojumā esošā zona “Jaukta sabiedrisko 
un darījumu objektu apbūves teritorija”, kur pašreizējais galvenais 
izmantošanas veids ir darījumu komerciāla rakstura apbūve, tiek 
mainīta uz “Jaukta centra apbūves teritoriju”, kur plānotais 
galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve. Tādejādi netiek 
ņemtas vērā MK noteikumu Nr.240 147.punkta prasības par to, ka 
jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas paredz vietās, 
kur netiek pārsniegti trokšņa robežlielumi. 

Ņemts vērā.   
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Nr. 
p.k. 

Iebilduma/priekšlik
uma iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā / 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

9. AS “Latvenergo” Atbildot uz Jūsu 2018.gada 5.jūnija vēstuli Nr. 3-11/555, lūdzam 
precizēt teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti "Plānotā 
(atļautā) izmantošana. Novada teritorija 2", attēlojot pilnā apjomā 
drošības aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām. 

Ņemts vērā.   

10. AS "Sadales tīkls" Lūdzam papildināt plānojuma grafisko daļu atbilstoši 08.12.2016. 
Nr. 30KI70-02.07/1047 izsniegto nosacījumu pirmā punkta 
prasībām. 
Nosacījumu 1.punkts: 
“Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-
20)/0.4kV apakšstacijas, 0.23 kV līdz 20kV elektropārvades līnijas 
u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus”. 

Ņemts vērā.   

11. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
21.06.2018. 
Nr.22/10.5-1.6/21 

Izskatot Jūsu iesniegumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļa neiebilst 
Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018-2029.gadam un tā 
vides pārskata 1. redakcijas risinājumiem. 

Ņemts vērā.   

12. Rīgas plānošanas 
reģions 

04.09.2014. RPR ir sniedzis Nosacījumus TP2018-2029 izstrādei. 
Kopumā šie Nosacījumi ir ņemti vērā, tomēr, izvērtējot abu 
iesniegto dokumentu projektus, ir konstatētas dažas nesakritības 
to savstarpējā saskaņotībā. Piemēram: TP2018-2029 
Paskaidrojumu rakstā un arī grafiskajā daļā ir noteiktas 10 ciemu 
robežas, bet Vides pārskatā ir norādīts, ka šīs robežas ir noteiktas 
tikai 7 ciemu teritorijām. Tāpat, Vides pārskatā un TP2018-2029 
norādīts, ka šīs robežas saglabātas negrozītas, tādas, kā šobrīd 
spēkā esošajā novada Teritorijas plānojumā, tomēr, 26.09.2008. 
RPR iesniegtajā Liepupes pagasta Teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā noteiktās Lembužu un Tūjas ciemu robežas atšķiras no 

Ņemts vērā.  
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Nr. 
p.k. 

Iebilduma/priekšlik
uma iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā / 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

TP2018-2029 norādītajām. Lembužu ciema robežas ir paplašinātas 
Ziemeļu virzienā gar piekrasti, kas ir pretrunā ar TP2018-2029 
Paskaidrojumu rakstā pausto nostāju ciemu paplašināšanu veikt 
sauszemes virzienā, nepaplašinot tos gar piekrasti. TP2018-2029 
Paskaidrojumu rakstā nav sniegts pamatojums šādai ciema robežu 
izmaiņai. 
RPR ieskatā ir papildus jāizvērtē jaunas apbūves attīstības 
pamatotība šī brīža „zaļajās” teritorijās, primāri to plānojot esošajās 
apdzīvotajās teritorijās.  
Vides pārskatā sniegts ierosinājums nacionālas nozīmes projekta 
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojuma maiņai no 
B2-2 uz alternatīvu C-5, kas būtiski ietekmētu NATURA2000 īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju. RPR rosina Salacgrīvas novada Domi 
un dokumentu izstrādātāju izvērtēt un iestrādāt TP2018-2029 
redzējumu par reģionālas pieturvietas plānošanu un izbūvi. 
RPR aicina TP2018-2029 veikt esošās apbūves teritoriju 
izvērtējumu un pamatot ciema robežu grozījumus. Izvērtēt 
ierosinājuma par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojuma 
maiņu pamatotību un reģionālas pieturvietas plānošanas 
nepieciešamību, kā arī novērst abu sabiedriskajai apspriešanai 
nodoto dokumentu savstarpējās pretrunas vai nepilnības. 
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uma iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
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iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

RPR sniegtie ierosinājumi galvenokārt balstīti RPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzstādījumos, kuras pilna 
versija pieejama RPR tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv, sadaļā 
„Darbības jomas / Attīstības plānošana”. 

13. VAS “Latvijas Jūras 
administrācija” 
25.06.2018. Nr.1-
14/N-133 

Sagatavotajā plānošanas dokumentā nav iekļauta informācija par 
navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to aizsargjoslām. 

Ņemts vērā.  

14. Limbažu novada 
pašvaldība 
14.06.2018. Nr. 
9.2/18/455 

Norādām, ka Limbažu novada pašvaldībai, nav iebildumu pret 
izstrādāto Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-
2029.gadam 1. redakciju un vides pārskata 1.redakciju. 

Ņemts vērā.   

15. Alojas novada dome 
06.2018. Nr. 3-6/18/ 

Alojas novada domei nav iebildumu izstrādātajam Salacgrīvas 
novada Teritorijas plānojuma 2018 – 2029. gadam un tā vides 
pārskata 1. redakcijām. 
 

Ņemts vērā.   

16. Salacgrīvas ostas 
pārvalde  
2018.gada 2.augustā. 
Nr.1-11/80 

Paskaidrojuma raksts 1. redakcija.   
9.lpp.Neprecīza informācija par ostām Salacgrīvas novadā. 
Plānošanas dokumentā nevajadzētu norādīt konkrētus 
uzņēmumus. 
Piedāvātā redakcija: 
Novadā darbojas divas ostas. Salacgrīvas osta strādā kā 
tirdzniecības, zvejas un jahtu osta. Ostā izbūvētas sešas piestātnes, 
no kurām ģenerālo kravu pārkraušanai izmanto divas, bet četras - 
zvejas kuģu apkalpošanai.  Jahtu ostā vasaras sezonā tiek ievietota 
peldoša pontona tipa piestātne jahtu pieņemšanai un apkalpošanai. 

Ņemts vērā.   
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p.k. 

Iebilduma/priekšlik
uma iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā / 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

Ostā darbojas gan ostas darbību saistīti uzņēmumi, gan arī 
ražošanas uzņēmumi.  Kuivižu osta strādā kā zvejas un jahtu osta. 
Ostā izbūvētas 4 piestātnes, no kurām divas izmanto zvejas kravu 
apkalpošanai, divas - jahtu apkalpošanai. Ostā darbojas 
zvejniecības uzņēmumi, tūrisma un atpūtas uzņēmums, ražošanas 
uzņēmumi. Novadā esošajās apdzīvotajās vietās – Ainažos, Tūjā, 
Lembužos un Duntē nākotnē varētu attīstīt jahtu tūrisma ostas ar 
tam nepieciešamo infrastruktūru.  
23.lpp.Piedāvātā redakcija: 
R.3.4.3. Izveidot jahtu ostu Ainažos, Tūjā, Lembužos un Duntē 
 

Ņemts vērā.  

24.lpp. Kuivižu ostai nav piešķirts Zilā karoga osta statuss. 
Piedāvātā redakcija: 
Jahtu ostu būvniecība varētu attīstīties Liepupes pagasta Duntē, 
Lembužos, Tūjā, kā arī Ainažos. Vides stāvoklis šajās teritorijās 
vērtējams kā labs. Jahtu ostu izveidei būtu nepieciešama jūras 
gultnes padziļināšana, kā arī piestātnes būvniecība, kas nozīmē 
lokālās vides izmaiņas. Īslaicīgi iespējama putnu, savvaļas 
dzīvnieku un zivju traucēšana. Pēc jahtu ostu izbūves paredzama 
vides kvalitātes uzlabošanās līdzīgi kā jahtu ostā Kuivižos.  

Ņemts vērā.   

25.lpp. Pašlaik ar MK noteikumiem Ainažu nav noteikta ostas 
teritorijas status, līdz ar ko šāds teikums ir neloģisks. 

Ņemts vērā.   

27.lpp. Piestātne ir hidrotehniska būve, tāpēc atkārtoti to pieminēt 
nav nepieciešams. 
Būvniecības likumā nav termins – rekonstrukcija. 

Ņemts vērā.  
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iebildums/priekšlikums 
netiek ņemts vērā 

Uzsvars būtu jāliek uz esošo ostu infrastruktūras un teritorijas 
sakārtošanu un attīstību. 
Piedāvātā redakcija: 
Salacgrīvas osta - hidrotehnisko būvju - pārbūve, jaunu 
hidrotehnisko būvju būvniecība, kuģu ceļa uzturēšana, 
padziļināšana, izsmeltās grunts deponēšana jūrā vai jūras teritorijā, 
kur plānots paplašināt ostas sauszemes daļu, segto un atklāto kravu 
noliktavu izveide, industriālās zonas attīstība; 
Kuivižu osta - hidrotehnisko būvju pārbūve, jaunu hidrotehnisko 
būvju būvniecība, kuģu ceļa uzturēšana un padziļināšana, 
zvejniecības un jahtu servisa attīstība, nelielu ražotņu izveide; 
Perspektīvā – Ainažu, Tūjas, Lembužu un Duntes jahtu ostas - 
tiesisko jautājumu sakārtošana, ostas attīstības programmas 
izstrāde investīciju piesaiste ostas izveidei; 
33.lpp.Šī nodaļa ir atstāstījums no citas interneta vietnes resursiem. 
Uzskatām, ka plānošanas dokumentos nav jāraksta atstāstījuma 
formātā. Būtu nepieciešams šo sadaļu pārstrādāt 

Ņemts vērā.   

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Vides pārskata 
projekts. 

  

Neprecīza informācija par ostām Salacgrīvas novadā. Plānošanas 
dokumentā nevajadzētu norādīt konkrētus uzņēmumus. 
Piedāvātā redakcija: 
Novadā darbojas divas ostas. Salacgrīvas osta strādā kā 
tirdzniecības, zvejas un jahtu osta. Ostā izbūvētas sešas piestātnes, 
no kurām ģenerālo kravu pārkraušanai izmanto divas, bet četras - 
zvejas kuģu apkalpošanai.  Jahtu ostā vasaras sezonā tiek ievietota 

Ņemts vērā.   
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peldoša pontona tipa piestātne jahtu pieņemšanai un apkalpošanai. 
Ostā darbojas gan ostas darbību saistīti uzņēmumi, gan arī 
ražošanas uzņēmumi.  Kuivižu osta strādā kā zvejas un jahtu osta. 
Ostā izbūvētas 4 piestātnes, no kurām divas izmanto zvejas kravu 
apkalpošanai, divas - jahtu apkalpošanai. Ostā darbojas 
zvejniecības uzņēmumi, tūrisma un atpūtas uzņēmums, ražošanas 
uzņēmumi. 
Kuivižu ostai nav piešķirts Zilā karoga osta statuss  
Būvniecības likumā nav termins – rekonstrukcija. 
Piedāvātā redakcija: 
Jahtu ostu būvniecība varētu attīstīties Liepupes pagasta Duntē, 
Lembužos, Tūjā, kā arī Ainažos. Vides stāvoklis šajās teritorijās 
vērtējams kā labs. Jahtu ostu izveidei nepieciešama jūras gultnes 
padziļināšana, kā arī piestātnes būvniecība, kas izraisīs iespējamas 
ietekmes un izmaiņas vidē, jo īpaši piekrastes zonā. Pēc jahtu ostu 
izbūves sagaidāma vides kvalitātes uzlabošanās, līdzīgi kā jahtu 
ostai Kuivižos. Salacgrīvas ostas teritorijas attīstība paredz 
izmaiņas, kas saistās ar teritorijas paplašināšanos, kā arī Salacas 
upes un Rīgas jūras līča padziļināšanu ostas teritorijā, molu 
pārbūvi. Vides stāvoklis Salacgrīvas ostas teritorijā vērtējams kā 
labs. Ostas attīstība paredz kvalitatīvāku pakalpojumu 
nodrošināšanu, kā arī apkalpoto kuģu skaita pieaugumu. Vides 
stāvokli iepriekšminētajās teritorijās nav iespējams šobrīd 
detalizēti aprakstīt, jo ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības 
programmā nav detalizēta objektu atrašanās vieta (tā jāizvēlas, 
balstoties uz ilgtspējas principiem). Gan iepriekšminētajos, gan 

Ņemts vērā.   
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citos gadījumos, kas nav iekļauti plānošanas dokumentos, bet 
būtiski ietekmē vides kvalitāti (norādīts likumā „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu”) ir jāveic ietekmes uz vidi procedūra, lai 
precizētu atļautās darbības apjomus. Nepieciešamības gadījumā 
jārīkojas „Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas 
Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā” noteiktajā kārtībā. Salacgrīvas novada teritorijas 
plānojuma 2018.-2029.gadam ieviešanas rezultātā nav paredzama 
negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām un jūtīgām dabas 
teritorijām un aizsargājamiem objektiem. Teritorijas plānojums ir 
vērsts uz dabas vērtību un daudzveidības saglabāšanu, 
sabalansējot ar iedzīvotāju vajadzībām un novada attīstības 
mērķiem. 
3.Salacgrīvas novada Teritorijas plānojums 2018.-2029.gadam 
plānotā (atļautā) izmantošana. Salacgrīvas pilsētas D daļa plāns. 

  

3.1. Pašreizējā 1.redakcijā Salacgrīvas ostas teritorija Salacgrīvā ir 
sadalīta divās funkcionālos zonējumos:  
R – Rūpnieciskā apbūves teritorija. 
TR – transporta infrastruktūras teritorija. 
Ņemot vērā Salacgrīvas ostas attīstības procesā plānoto 
industriālās (ražošanas) zonas attīstību, atklāto un segto noliktavu 
būvniecību, būtu nepieciešams ostas teritorijā noteikt vienotu 
rūpnieciskās apbūves teritorijas zonējumu (R).  

Ņemts vērā.  

3.2. Pašreizējā 1.redakcijā Salacgrīvas ostas teritorija Kuivižos ir 
sadalīta divās funkcionālos zonējumos:  
R – Rūpnieciskā apbūves teritorija. 

Ņemts vērā.  
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TR – transporta infrastruktūras teritorija. 
P – publiskā apbūves teritorija 
Ņemot vērā Salacgrīvas ostas attīstības procesā plānoto nelielo 
ražotņu attīstību Kuivižu ostā, ir nepieciešams mainīt plānojumu un 
noteikt saskaņā ar pievienoto plānu.  
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17. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes 
reģionālā 
administrācija  
13.07.2018. 
Nr.4.8/3568/2018-N 

Izvērtējot minēto plānošanas dokumentu un tā vides pārskatu, 
Administrācija secina, ka ir ņemti vērā Administrācijas 
03.01.2017.sniegtie nosacījumi Nr. 4.8/4/2017-N-E, tomēr ir 
nepieciešams veikt nelielus labojumus un precizējumus: 

  

1.Paskaidrojuma rakstā (25.lpp.) sniegt aktuālos datus (minēta 
2008. gada informācija) par piekrastes kāpu zonas izbraukāšanu un 
izbradāšanu. 

Ņemts vērā.  

2.Paskaidrojuma rakstā (26.lpp.) tekstu “Vēja elektrostaciju 
attīstībai piemērotās teritorijas iezīmēšana Teritorijas plānojumā, 
nepieļaujot to būvniecību tūrisma attīstībai, kā arī migrējošiem 
putniem nozīmīgās teritorijās papildināt ar šādu tekstu: ievērojot 
Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.303 
‘Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 6.punktā noteiktos ierobežojumus un 
2.pielikumā noteiktajās teritorijās. 

Ņemts vērā.  

3.Paskaidrojuma rakstā (27.lpp.) nepieciešams precizēt tekstu 
“Applūstošās teritorijās jaunas būvniecības attīstību atļaut pēc 
priekšizpētes un speciālu projektu izstrādes, kas nepieciešamības 
gadījumā paredz drošu inženiertehnisko aizsargbūvju izveidi, šo 
prasību definēšana applūstošajās teritorijās Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos”, lai nebūtu pretrunā ar 
Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. apakšpunkts aizliedz 
veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī 
aizsargdambjus, izņemot īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku 
būvniecību, esošo būvju atjaunošanu, kultūras pieminekļu 
restaurāciju, un citas uzskaitītās darbības. 

Ņemts vērā.  
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4.Paskaidrojuma rakstā (27.lpp.) neskaidrs formulējums “mežā 
saglabāšana, Meža zemju platību Ar krūmiem un kokiem 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju palielināšana, ainaviski 
transformācija meža zemēs mazvērtīgās vietās”. Šeit nepieciešams 
precizēt nosacījumus meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs u. c.  

Ņemts vērā.  

5.Paskaidrojuma raksta (29.lpp.) un arī Vides pārskata tekstā 
rakstīt pilnu dabas parka “Salacas ieleja” nosaukumu, kā arī minēt 
un Plānojumā iezīmēt arī pārējās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas Salacgrīvas novada teritorijā.  

Ņemts vērā.  

6.Nepieciešams precizēt ciemu skaitu - Paskaidrojuma rakstā (29. 
lpp.) minēti 10 ciemi, Vides pārskatā (63.lpp.) - 7 ciemi. 

Ņemts vērā.  

7.Lai ierobežotu teritorijas apbūvi īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un krasta kāpu aizsargjoslā un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus nepieciešams, papildināt ar nosacījumiem 
par dzīvojamo ēku skaitu vienā zemes vienībā, palīgēku apjomu un 
skaitu, kā arī ierobežojumus pārvietojamo vagoniņu novietošanai. 

Ņemts vērā.  

8.Teritorijas plānojumā nepieciešams norādīt piekļuves vietas īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām atbilstoši Zemes pārvaldības 
likuma 6. panta 1. daļā noteiktajām prasībām.  

Ņemts vērā.  

9.Pārvalde informē, ka dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā 
jūrmala” ir stājušies spēkā jauni individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, kā arī uzsākta jauna dabas aizsardzības 
plāna izstrāde, kura ietvaros ir veikta šīs teritorijas dabas vērtību 
izpēte. Šobrīd tiek apkopoti izpētes rezultāti, un Dabas aizsardzības 
plāna pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz šā gada beigām. Lai 

Ņemts vērā.  
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varētu salīdzināt Pārvaldes rīcībā esošo jaunāko informāciju par 
dabas vērtībām Salacgrīvas novada teritorijā, lūdzam iesniegt 
teritorijas plānojuma grafisko daļu ģeotelpiskas informācijas veidā 
(shp* vai dgn* formātā). 
10.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk – noteikumi) 56.3.apakšpunktu, un Ministru kabineta 
2009.gada 6.februāra noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz 
viedokli, ka nepieciešams pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas  
plānojuma 2018.-2029. gadam 1.redakciju un vides pārskata 1. 
redakciju. 

Ņemts vērā.  

18 Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes 
reģionālā 
administrācija  
01.11.2018 
Nr.4.8/5691/2018-N 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 
(turpmāk – Administrācija) ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar informāciju 
par esošā autoceļa pārbūvi caur Salacgrīvas novada Liepupes 
pagasta nekustamajiem īpašumiem "Lejasvirlapi" un "Senlejas", to 
pārbūvējot caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 
6660001009066600010090; 66600010059; 66600010058 un tā 
attēlošanu Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018-2029. 
gadam grafiskās daļas kartēs kā plānoto autoceļu. 

1. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6.panta otro daļu, 
nekustamie īpašumi "Lejasvirlapi" un "Senlejas" atrodas 
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. 
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta 
noteikumu Nr.516 “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 

Ņemts vērā.  
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jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 516) 1.2.punktu un 
1.pielikumu, nekustamie īpašumi "Lejasvirlapi" un 
"Senlejas" atrodas dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 
jūrmala” ainavu aizsardzības zonā. 
3. Saskaņā ar Noteikumu 10.19.punktu, visā dabas 
lieguma teritorijā, aizliegts ierīkot ceļus, kā arī mainīt ceļu 
platumu un ceļa trases novietojumu, izņemot ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja tas ir 
nepieciešams, jūras krasta erozijas procesu dēļ vai saistīts ar 
ceļu būvniecību saskaņā ar Noteikumu Nr. 516 1.pielikumu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 56.3.apakšpunktu, un Ministru kabineta 
2009.gada 6.februāra noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz 
atzinumu, ka esošais pašvaldības ceļš, pie kā piekļaujas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6660001009066600010090; 
66600010059; 66600010058, ir atzīmēts Liepupes pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.-.-2020. teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartē kā pašvaldības ceļš ar cieto segumu 
un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-.-2029. gadam 
grafiskās daļas kartēs to var attēlot tikai kā esošu ceļu bez  ceļa 
trases novietojuma izmaiņām. 
Administrācija norāda, ka jaunu ceļu ierīkošana ceļu platuma un 
trases novietojuma maiņa, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 516 
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10.19.punktu, dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
teritorijā nav pieļaujama. 
 Ņemot vērā, ka šobrīd tiek izstrādātas jauns dabas 
aizsardzības plāns dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
un tā izstrādes laikā varētu izvērtēt iespējamo ceļa pārbūvi, lūdzam 
sniegt detalizētu informāciju plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai 
(e-pasts liga@enviro.lv). 

19 Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes 
reģionālā 
administrācija 
19.10.2018. 
Lēmums Nr. 
4.8/5370/2018-N 

Lēmums Nr. 4.8/5370/2018-N par Salacgrīvas novada Lāņu 
ciema, Tūjas ciema un Lembužu ciema  

robežu grozījumu saskaņošanu 
 
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 63.punktam un  Ministru kabineta 2009. gada 2. 
jūnija noteikumu  Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 
3.11 apakšpunktam, Pārvalde  nolemj: 

1. Nesaskaņot Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Tūjas 
ciema un Lembužu ciema  robežu grozījumus piedāvātajā 
redakcijā, plānoto ciema teritorijā iekļaujot zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 66600030455, 66600070007, 
66600070064, 666600070032, 666600070031, un 
66600070158. 

2. Saskaņot Salacgrīvas pagasta Lāņu ciema robežu 
grozījumus. 

Ņemts vērā 
daļēji. 

Papildinātās redakcijas 
izstrādes laikā notiks 
konsultācijas ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes reģionālā 
administrāciju par 
iespējamo robežu maiņu 
Lembužu ciemā, kas skar 
zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 
66600030455, 
66600070007, 
66600070064, 
666600070032, 
666600070031, un 
66600070158. 
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