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L Ē M U M S Nr. 118 

 

Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu un Pārejas 

noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: 

PAR - 14 deputāti (D.Straubergs, I.Īstenais, S.Eglīte, U.Jēgers, D.Martinsone, Ž.Andže, V.Dance, 

S.Kuka, G.Šmits, A.Rozenšteins, L.Jokste, K.Ķemers, I.Balode, J.Prīmanis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada saistošos noteikumus Nr.6 ”Par teritorijas plānojumiem”, kas 

sastāv no: 

 1.1.Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem  

Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”; 

 1.2. Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Ainažu 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.1. ”Par Ainažu 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu”; 

 1.3. Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Liepupes 

pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2008. ”Liepupes 

pagasta teritorijas plānojums”; 

 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada saistošos noteikumus par detālplānojumiem: 

 2.1. Nr. DA-1 ”Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 14. janvāra saistošie 

noteikumi Nr.1. .”Detālplānojuma, nekustamajam īpašumam „Dreimači” (kadastra Nr.6605 001 

0004), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.2. Nr. DA-2 ”Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 11. februāra saistošie 

noteikumi Nr.3. .”Detālplānojuma, nekustamajam īpašumam Ainažos, Parka ielā 7 (kadastra 

Nr.6605 002 0070), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.3. Nr. DA-3 ”Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 10. novembra saistošie 

noteikumi Nr.18. .”Detālplānojuma, nekustamajam īpašumam Ainažos, Valdemāra ielā 78 

(kadastra Nr.6605 006 0064), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.4. Nr. DS-1 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2005. gada 16. novembra saistošie 

noteikumi Nr.55. „Salacgrīvas pludmales teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, kas 

satur detālplānojuma „Salacgrīvas pilsētas pludmale” (kadastra Nr.6615 007 0071 un 6615 007 

0130) grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus; 
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 2.5. Nr. DS-2 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2006. gada 18. janvāra saistošie 

noteikumi Nr. D-1. .”Detālplānojuma Salacgrīvā, Līdumu ielā 8 (kadastra Nr.6615 002 0131), 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””;  

 2.6. Nr.DS-3 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2006. gada 20. septembra saistošie 

noteikumi Nr. D-2. .”Detālplānojuma „Kuivižu ostas DR daļa” grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

 2.7. Nr.DS-4 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2006. gada 20. septembra saistošie 

noteikumi Nr. D-3. .”Detālplānojuma Salacgrīvā, Pērnavas ielā 33b (kadastra Nr.6615 001 0076), 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.8. Nr.DS-5 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2007. gada 22. augusta saistošos 

noteikumi Nr. D-1. .”Detālplānojuma Salacgrīvā, Krasta ielā 26 (kadastra Nr.6615 005 0190), 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.9. Nr.DS-6 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 21. maija saistošie 

noteikumi Nr. D-1. .”Detālplānojuma „Nekustamā īpašuma „Vaski” (kadastra Nr.6672 007 0201) 

pievedceļš” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

 2.10. Nr.DS-7 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 18. jūnija saistošie 

noteikumi Nr. D-2. ”Detālplānojuma Salacgrīvā, Lauteru ielā 2 (kadastra Nr.6615 007 0082) un 

Lauteru ielā 2a (kadastra Nr.6615 007 0151) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi””; 

 2.11. Nr.DS-8 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 17. septembra saistošie 

noteikumi Nr. D-3. ”Detālplānojuma „Muižuļi 2” nekustamajiem īpašumiem „Muižuļi 2” 

(kadastra Nr.6672 012 0012), „Muižuļi 4” (kadastra Nr.6672 012 0067), „Muižuļi 5” (kadastra 

Nr.6672 012 0068), „Muižuļi 6” (kadastra Nr.6672 012 0069), „Muižuļi 7” (kadastra Nr.6672 

012 0070), „Muižuļi 8” (kadastra Nr.6672 012 0071), „Muižuļi 9” (kadastra Nr.6672 012 0072),  

„Muižuļi 10” (kadastra Nr.6672 012 0073) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi””; 

 2.12. Nr.DS-9 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 2009. gada 21. janvāra saistošie 

noteikumi Nr. D-1. ”Detālplānojuma „Lāņu ciems” Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijā 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””. 

 2.13. Nr.DL-1 ”Ar 2009. gada 20. maija Liepupes pagasta lēmumu Nr. 08 apstiprinātā 

.”Detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Oļi” Limbažu rajona, Liepupes pagasts (kadastra 

Nr.6660 007 0095), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””. 

 

3. Ar Salacgrīvas novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona var 

iepazīties Salacgrīvas novada domes ēkā (Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads), darba 

dienās no plkst.8.00 līdz plkst..17.00. 

 

4. Lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un ievietot Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv. 

  

 

Salacgrīvas novada 

domes priekšsēdētājs           (paraksts)                        Dagnis Straubergs 
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atbildīgā sekretāre                        Līga Zālīte 

Salacgrīvā 24.08.2009.  
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