
IZRAKSTS 

 

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 

 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

2019.gada 11.decembrī                Protokols Nr.15; 2.§ 

 

L Ē M U M S Nr. 495 

 

Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas 

nodošanu pilnveidošanai 

        

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”.   

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, Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

mailto:dome@salacgriva.lv


Pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam redakciju atbilstoši 

2019.gada 6.decembra izstrādes vadītāja ziņojumam.  
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