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1.2. Saulkrastu novada domes 29.09.2010. lēmums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu 
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1.3. Saulkrastu novada domes 27.10.2010. lēmums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
darba grupas izveidošanu 
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2. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli līdz 1.redakcijas izstrādei 
2.1. Oficiālie paziņojumi masu saziņas līdzekļos 
2.1.1. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis’’ par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(12.10.2010.) 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 13

 

2.1.2. Paziņojums laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas’’ par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(2010.gada oktobris) 
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2.1.3. Paziņojums Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv (28.10.2010.) 
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2.2. Citi paziņojumi masu saziņos līdzekļos 
2.2.1. Paziņojums laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(08.10.2010.) 
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2.2.2. Paziņojums Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv (22.10.2010.) 
 
Jaunākās ziņas - Uzsākta jaunā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
2011.-2023. gadam izstrāde 

 
Saulkrastu novada domē pieņemts lēmums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, paredzot jauna teritorijas plānojuma izstrādi 2011.-2023. gadam. Apstiprināts plānojuma darba 
uzdevums ar galvenajiem veicamajiem darbiem un darbu grafiks. Plānojuma izstrādes termiņš paredzēts 
2011.gada decembris. Jautājumus par jauno teritorijas plānojumu skaidro teritorijas plānojuma izstrādes 
vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. 
 
Kas ir teritorijas plānojums ? 
 
Teritorijas plānojums ir novada administratīvās teritorijas plānojums, kurā noteikta teritoriju atļautā 
izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Teritorijas plānojums 
faktiski sastāv no 2 daļām – grafiskās un teksta daļas. 
 
Grafiskajā daļā attēlota novada karte ar pieņemtajiem teritoriju zonējumiem, satiksmes infrastruktūras 
izvietojumu, maģistrālo inženiertīklu pārklājumu, aizsargjoslām, riska teritorijām un citiem plāniem, kas 
nepieciešami atsevišķu izmantošanas veidu vai izmantošanas ierobežojumu attēlošanai. 
 
Teksta daļa sastāv no paskaidrojuma raksta, kurā ietverta galvenā informāciju par teritorijas attīstības 
priekšnoteikumiem, mērķiem un virzieniem un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Apbūves 
noteikumu pamatā ir vispārīgie noteikumi, kas attiecas uz visu teritoriju – atļautā un aizliegtā izmantošana, 
prasības teritorijas un būvju uzturēšanai, labiekārtojumam, prasības aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju 
un kultūras pieminekļu aizsardzībai, būvvaldes, tauvas joslas, sarkanās līnijas un noteikumi teritorijām ar 
atšķirīgiem zonējumiem, nosakot atļauto izmantošanu, iespējamos apbūves parametrus, zemesgabalu 
dalīšanas nosacījumus u.c. 
 
Kādi ir teritorijas plānošanas uzdevumi ? 
 
Teritorijas plānošanas uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā 
izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības 
attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas 
izmantošanas nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un 
optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 
 
Kur var iepazīties ar pašreizējo Saulkrastu teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem? 
 
Ar esošo Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu var iepazīties Saulkrastu būvvaldē vai 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv/lv/ sadaļā Būvvalde. 
 
Kāds ir pašreizējais teritorijas plānojums? 
 
Diemžēl pašreizējais teritorijas plānojums vērtējams kā ļoti virspusīgs un nepārdomāts. Lielai teritorijas 
daļai noteikts zonējums ar gandrīz visa veida atļauto izmantošanu. Iedzīvotājiem rodas konflikti par atšķirīgo 
ēkas stāvu skaitu un augstumu teritorijās, kurās blakus atrodas zemesgabali ar atšķirīgu atļauto 
izmantošanu, piemēram, individuālo dzīvojamo ēku apbūve un sabiedrisko vai daudzdzīvokļu ēku apbūve. 
Tāpat notiek strīdi starp blakus zemesgabalu īpašniekiem par dažādu būvju un labiekārtojuma elementu – 
iebraucamā ceļa, apstādījumu atrašanos tiešā robežu tuvumā. Nav noteiktas ielu sarkanās līnijas, kas īpaši 
nepieciešamas dārzkopības teritorijās, lai saglabātu pietiekami platas koplietošanas teritorijas visa veida 
transportam, komunikāciju attīstībai, meliorācijas grāvju uzturēšanai. 
 
Kā un kas var iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus? 
 
Priekšlikumus un ierosinājumus par vēlamajām vai nepieciešamajām izmaiņām jaunajā teritorijas 
plānojumam var iesniegt Saulkrastu novada domē. To iesniegšanas termiņš noteikts no 2010. gada 18. 
oktobra līdz 2010. gada 6. decembrim. Iesniegumu, kas skar fiziskas vai juridiskas personas īpašumā 
esošu zemesgabalu, jāparaksta zemesgabala īpašniekam vai pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru. 
Tāpat iesniegumam jāpievieno īpašumtiesības apliecinoši dokumenti, zemesgabala robežu plāns, 
priekšlikuma izvērsts pamatojums un citi materiāli, kas skaidro ierosinājuma nepieciešamību. Vēlams norādīt 
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telefona numuru jautājumu precizēšanai. Ja iesnieguma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, lūdzu, 
norādīt atpakaļ sūtīšanas adresi. 
 
Kādus galvenos uzdevumus plānojumam ir izvirzījusi Saulkrastu novada dome? 
 
Galvenie uzdevumi ir: 
1.Izstrādāt risinājumus un to pamatojumu piekrastes un ar to saistītās infrastruktūras  attīstībai (krastu 
nostiprināšana, ūdeņu un pludmales izmantošana, krasta kāpu zonas labiekārtojums, piekrastes teritorijas 
sasaiste ar pārējām pilsētas daļām). 
2.Izvērtēt esošo pilsētas un ciemu ielu tīklu, atsevišķu zemesgabalu un pārējo teritoriju nodrošinājumu ar 
satiksmes infrastruktūras objektiem, izstrādājot pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju plānu. 
3.Izvērtēt iespējas un izvēlēties vietas autostāvvietām un autobusu stāvvietām, kā arī teritoriju 
kempinga/autotreileru parka izvietošanai. 
4.Paredzēt vietu novada kapsētas izvietošanai. 
5.Atzīmēt plānā kultūrvēsturiskos objektus. 
6.Izstrādāt jaunus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 
 
Kurš izstrādās Saulkrastu novada teritorijas plānojumu? 
 
Pašreiz notiek iepirkuma procedūra par tiesībām izstrādāt Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2011.-
2023. gadam. Apzinoties plānojuma nozīmi Saulkrastu novada turpmākā attīstībā, iespējamajiem 
pretendentiem esam izvirzījuši ļoti augstus un stingrus nosacījumus, lai rezultātā saņemtu maksimāli 
kvalitatīvu pakalpojumu. 
 
Kā notiks plānojuma izstrādes gaita un kā varēs iepazīties ar izstrādāto plānojumu? 
 
Līdz š.g. 6. decembrim pieņemsim iesniegumus. Līdz tam pieprasīsim visām institūcijām nosacījumus 
plānojuma izstrādei un uzsāksim darbu pie plānojuma. Sākotnējiem risinājumiem jābūt izstrādātiem līdz 
2011. gada februārim. Rīkosim vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un interešu grupām, bet februārī plānojam 
kopēju sabiedrisko apspriešanu un diskusiju, pēc kuras būs jāpieņem jau galīgie risinājumi, jāveic 
sabiedriskā apspriešana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāpieprasa institūcijām atzinumi par 
izstrādāto plānojumu. Pēc šīs apspriešanas nopietnas izmaiņas plānojumā vairs nebūs iespējamas. 
Plānojuma izstrādes gaitai varēs sekot līdzi Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv , kur būs 
atsevišķa sadaļa ar visu aktuālo informāciju par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. Visa informācija tiks 
ievietota arī laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 
Raksts ievietots: 22. Oktobris, 2010, www.saulkrasti.lv 
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2.2.3. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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2.3. Darba grupu un tikšanos materiāli 
2.3.1. 2011.gada maija darba grupas prezentācija 
 
 
 
 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 24

  
  



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 25



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 26

  
  



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 27

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 28

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 29

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 30

 

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 31

 

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 32

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 33

2.3.2. 26.05.2011. prezentācija Zvejniekciema vidusskolas skolniekiem 
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2.3.3. Saulkrastu novada sabiedrības iesaistīšanas mēneša apkopojums Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam izstrādei 
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2.3.4. 27.01.2012. darba grupas dalībnieku reģistrācijas lapa 
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3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes laikā saņemti 53 fizisko un juridisko personu iesniegumi par turpmāko zemes izmantošanu; 1 
priekšlikums saņemts uz e-pasta adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv. Papildus apkopoti un izvērtēti arī tie 22 iesniegumi, kas saņemti (arī mutiski izteikti) 
pašvaldībā pirms Saulkrastu novada domes lēmuma pieņemšanas par jauna Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (pirms 29.09.2010.), kā arī 3 
iesniegumi, kas saņemti sabiedrības iesaistes mēnesī 2011.gada jūnijā. 

1. Priekšlikumi, kas saņemti novada domē pirms 29.09.2010. lēmuma pieņemšanas par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

Nr. 
p.k. 

Ierosinātājs Adrese Platība 
Kadastra 

apzīmējums 
Priekšlikums teritorijas izmantošanas 

veidam 

Komentārs par 
priekšlikuma iestrādi 
Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 

1.redakcijā 

Komentārs par 
priekšlikuma atkārtotu 

izvērtējumu 
1.redakcijas 

pilnveidošanas posmā 

1.01. Ritma Laursone „Selgas”, 
pie attīrīšanas 
ietaisēm 

4,6 ha 8033 001 0372 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
Mazstāvu apbūvi. 

Atbalstīts. - 

1.02. Sandra Priedīte Pļavas iela 1 1965 m2 8013 003 0730 Mainīt no „Jauktas ražošanas un 
darījumu iestāžu apbūves teritorijas” 
(JRD) uz „Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
apbūves teritoriju” (DDZ). 

Atbalstīts. - 

1.03. Daniels Laškovs „Kalnavoti”  8033 001 1277 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
„Savrupmāju apbūves teritoriju” (SA) 
(kur zemes plānā pļava). 

Atbalstīts. - 

1.04. Vēsma  
Priedīte 

Ķīšupes iela 5 12315m2 8013 001 0328 Mainīt no „Viensētu apbūves teritorijas” 
(V) un „Mežu teritorijas” (MS) uz 
„Savrupmāju apbūves teritoriju” (SA) un 
„Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu 
apbūves teritoriju” (JRD). 

Atbalstīts. - 

1.05. Vēsma  
Priedīte 

„Priedīši” 0, 645ha 8033 003 0965 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz - 
nav norādīts. 

Neatbalstīts. - 

1.06.  Vēsma Priedīte „Priedīši” 3,6 ha 8033 003 2887 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz - 
nav norādīts. 

Neatbalstīts. - 
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1.07. Vēsma Priedīte „Jaunastras” 1,83 ha 8033 003 3055 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz - 
nav norādīts. 

Daļēji atbalstīts. Atbalstīts.  
Noteikta atļautā 

izmantošana DzV-3. 
1.08. Vija Apsīte Mētras ielā 2A 9599 m2 8013 001 0380 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 

„Savrupmāju apbūves teritoriju” (SA) 
(piešķirt apbūves gabala statusu). 

Atbalstīts. Daļēji atbalstīts. 
Noteikta atļautā 

izmantošana DzM-1. 
1.09. SIA „ROJA” Akāciju iela 2  8033 001 0746 Mainīt no „Jauktas ražošanas un 

darījumu iestāžu apbūves teritorijas” 
(JRD) uz „Savrupmāju apbūves 
teritoriju” (SA). 

Neatbalstīts, jo ir 
potenciāli piesārņota 

teritorija. 

- 

1.10. Ilze Kazradze „Kaimiņi” 7 ha 8033 003 0906 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
„Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu 
apbūves teritoriju” (JRD) (pirotehnikas 
noliktava). 

Daļēji atbalstīts. - 

1.11. Andrejs Kurakins „Jaunbajāri” 5,48 ha 8033 003 0963 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
„Viensētu apbūves teritoriju” (V). 

Atbalstīts. Atbalstīts.  
Noteikta atļautā 

izmantošana DzV-3. 
1.12. Gudega Ruņģe „Lorenči 1” 0,18 ha  8033 003 0559 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) 

(faktiski dārza māja) uz dārza māju 
apbūvi. 

Atbalstīts. - 

1.13. Vēsma Zālīte „Garpēteri” 0,36 ha 
(daļa no 
kadastra, 
stūrī uz 
Bīriņu, 
Vidrižu 
ceļa) 

8033 002 0263 Mainīt no izmantošanas veida „Mežu 
teritorijas’” (MS) uz  „Jauktas ražošanas 
un darījumu iestāžu apbūves teritoriju” 
(JRD). 

Atbalstīts. - 

1.14. Vēsma Zālīte „Garpēteri” 
6. zemes vienība 

0,82 ha 8033 002 0268 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
„Savrupmāju apbūves teritoriju” (SA). 

Neatbalstīts. - 

1.15. Ārija Zīverte „Ārijas”  8033 004 0172 
8033 004 0174 

Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 
sabiedrisku apbūvi „Jauktas 
sabiedriskās un darījumu iestāžu 
apbūves teritorijas” (JD). 

Neatbalstīts. - 

1.16. A.Jerkins Lauku iela pie  8013 003 1043  Iela nav izbraucama, - nepieciešama Atbalstīts. - 
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„Inčupe”-10 8013 003 0897 iela. 
1.17. Daniels Laškovs „Kalnavoti” 0,92 ha 8033 001 1277 Mainīt no „Mežu teritorijas’” (MS) uz 

„Savrupmāju apbūves teritoriju” SA – 
0,13ha. 

Sakrīt ar 
1.03.iesniegumu. 

- 

1.18. Edgars Peilāns Kāpu aizsargjosla   Par būvniecību kāpu aizsargjoslā. Nevar attēlot kartē. - 
1.19. SIA „Tilgaļu parks” „Tilgaļi” 10,8 ha 8033 003 0125 Mainīt no izmantošanas veida „Mežu 

teritorijas’” (MS) uz „Vasarnīcu un dārza 
māju apbūves teritoriju” (VDM). 

Neatbalstīts. - 

1.20. Līga Birzniece Krasta iela 12, 
80130040158 

  Par piebraucamo ceļu īpašumam Krasta 
ielā 12 -paredzēt ielu /piebraucamo ceļu. 

Atbalstīts. - 

1.21. Alfrēds Līviņš Jūras prospekts 
13, 
Zvejniekciems  

0,0889 ha 8033 001 0627 Noteikt kā „Savrupmāju apbūves 
teritoriju” (SA). 

Atbalstīts. - 

1.22. Dzintars Rozens „Priedaines” 6,2 ha 8033 003 0560 
8003 003 0561 

Noteikt kā apbūves teritoriju. Atbalstīts. - 
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2. Priekšlikumi, kas saņemti novada domē pēc 29.09.2010. lēmuma pieņemšanas par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

Nr. 
p.k. 

Ierosinātājs/ 
Saņemšanas 

datums 

Kadastra 
numurs 

Priekšlikums 

Komentārs par 
priekšlikuma iestrādi 
Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 

1.redakcijā 

Komentārs par 
priekšlikuma atkārtotu 

izvērtējumu 1.redakcijas 
pilnveidošanas posmā 

2.01. Baiba Abzalona, 
„Zuši”, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu 
nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
10.11.2010. 

- Melnalkšņu staignāji ir īpaši aizsargājamie biotopi. Saulkrastu 
novadā tas ir retums, tomēr tie ir saglabājušies teritorijā, kas 
vēsturiski ir bijis parks (šobrīd zemes gabals „Zuiši” Saulkrastu l.t. 
blakus nekustamam īpašumam „Melnalkšņi”). Melnalksnis ir 
vienīgais barības augs 40 bezmugurkaulnieku sugām, barības 
augs 283 dzīvnieku sugām, nodrošina ligzdvietas 
dobumperētājiem putniem, piemēram, baltmugurdzenim un 
mazajam dzenim, zīlītēm u.c., un ir substrāts, kas aug mitros 
apstākļos. 
Atbilstoši šobrīd spēkā esošam Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumam minētais melnalkšņu staignājs ietilpst teritorijā, kas ir 
savrupmāju apbūves teritorija, līdz ar ko, lai arī uz šo brīdi nekāda 
veida darbība tur nav uzsākta, pastāv pamatotas bažas, ka 
attiecīgajā zemes gabalā var uzsākt būvniecību, ja netiek veikti 
melnalkšņu staignāja aizsardzības pasākumi. Minētā teritorija ir 
brīvi pieejama kā Saulkrastu iedzīvotājiem, tā arī viesiem, turklāt 
nodrošina piekļuvi jūrai un pludmalei, un tāda tā būtu 
saglabājama arī turpmāk. 
Sabiedrības iegūtais labums, saglabājot aizsargājamus biotopus, 
bet ierobežojot iespējamo būvniecību attiecīgajā teritorijā, ir 
ievērojami lielāks, nekā tiesību un interešu ierobežojums, jo īpaši 
apstākļos, ka līdz šim brīdim minētajā teritorijā nekāda veida 
darbība nav veikta. 
Vadoties no minētā, lūdzu Jūs, izstrādājot Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu, melnalkšņu staignājam kā aizsargājamam 

Daļēji atbalstīts. - 
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biotopam, kas atrodas „Zuši”, Saulkrastu l.t., noteikt dabas 
pieminekļa statusu un attiecīgi noteikt ierobežojumus 
minētās teritorijas izmantošanā, aizliedzot būvniecību 
konkrētajā zemes gabalā. 

2.02. Oskars Meiris, 
„Vanagi”, Skultes 
muiža, Skultes pag., 
Limbažu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
13.11.2010. 

8013 001 0338 Lūdzu atļaut mainīt lietošanas mērķi privātajam īpašumam – ēkai 
un zemei Krasta ielā 11 ar nosaukumu „Saulkrastu kultūras 
nams”, kadastra numurs/apzīmējums 80130010338001 ēkai, 
numurs/apzīmējums 80130010338 zemei, uz privāto dzīvojamo 
ēku, un privāto dzīvojamo ēku zemi, jo Saulkrastu novada 
domes 2010.gadā deputāti ir nolēmuši, ka Saulkrastu 
iedzīvotājiem kultūras nams Krasta ielā 11 tagad un nākotnē 
nebūs vajadzīgs (atbildes uz iesniegumiem, domes lēmumi, 
27.09.210, Nr.01-14/1097 uz 03.09.2010. iesniegumu; 
22.09.2010. Nr.01.-14/1070 uz 13.09.2010. iesniegumu). 
Gadījumā, ja esmu kļūdaini sapratis deputātu lēmumu, labprāt 
esmu gatavs sadarboties, tagadnē vai nākotnē, Saulkrastu 
kultūras nama Krasta ielā 11 atjaunošanā, Saulkrastu iedzīvotāju 
vajadzībām. 

Neatbalstīts. - 

2.03. Vilnis Buršs, 
„Sereni”, 
Sidrabenes pag., 
Ozolnieku nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
15.11.2010. 

8033 003 3049 
8033 003 3048 
8033 003 3047 
8033 003 2989 

Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu, paredzot jauna teritorijas 
plānojuma izstrādi 2011.-2023.gadam. Turklāt ir noteikts termiņš 
līdz 2010.gada 6.decembrim, lai iesniegtu iesniegumus par 
nepieciešamajām izmaiņām jaunajā teritorijas plānojumā. 
Vēlos informēt, ka man – Vilnim Buršam, iepriekš piederēja 
nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Saulkrastu lauku teritorijā, 
„Mežjāņi” ar kadastra Nr.80330032989, sastāvoša no zemes 
gabala ar kopējo platību 2,76 ha. 
2006.gadā vērsos Saulkrastu pilsētas domē, lai varētu veikt 
nekustamā īpašuma sadalīšanu, vēlāk īstenojot tā apbūvi. Ar 
2006.gada 31.maija Saulkrastu domes lēmumu (protokols Nr.7, 
30.§), tika atļauts izstrādāt zemes sadales projektu. Konceptuāli 
Saulkrastu pilsētas dome piekrita, ka šajā zemes gabalā varētu 
tikt veikta apbūve. 
Pamatojoties uz minēto lēmumu tika izstrādāts zemes sadales 

Daļēji atbalstīts. Daļēji atbalstīts.  
Noteikta atļautā 

izmantošana DzV-3.  
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projekts un īpašums sadalīts četros zemes gabalos, kas reģistrēti 
zemesgrāmatā uz mana vārda: 
1) „Kareivji”, kadastra Nr.80330033049, platība 0,69 ha; 
2) „Cipari”, kadastra Nr.80330033048, platība 0,6524 ha; 
3) „Bildes”, kadastra Nr.80330033047, platība 0,68 ha; 
4) „Mežjāņi”, kadastra Nr.80330032989, platība 0,66 ha 

(zemesgrāmatu apliecību kopijas un zemes robežu plāni 
pielikumā.) 

Minētie zemes gabali atrodas blakus teritorijai, kurā jau iepriekš 
bija mazdārziņi un šobrīd blakus esošā teritorijas faktiski  ir 
paredzēta apbūvei vai jau apbūvēta un saimnieciski izmantota. 
Tāpat būtiski, ka uz minētajiem zemes gabaliem neatrodas mežs, 
izņemot salīdzinoši nelielā daļā, bet pārējā daļā meža vietā ir 
izcirtums ar nenozīmīgām jaunaudzēm. Tādēļ faktiski īpašumu 
pamatizmantošanas mērķis nemaz nav mežu apsaimniekošana, 
mežsaimniecība vai kokmateriālu sagatavošana. 
Neskatoties uz minēto, man piederošajiem īpašumiem ir noteikts 
zemes izmantošanas mērķis „Mežu teritorijas”, kas pēc būtības 
liedz īstenot iepriekš iecerēto apbūvi. 
Tā kā minētā teritorija pēc būtības piekļaujas jau apbūvei 
pakļautajām teritorijām, kā arī apbūvi iespējams īstenot neizcērtot 
reāli dabā pastāvošu mežu, tad uzskatu, ka ir nepieciešams 
grozīt teritorijas izmantošanas mērķi minētajiem īpašumiem. Tas 
arī sakristu ar iepriekš konceptuāli paredzēto un atbalstīto šīs 
teritorijas attīstību, to sadalot un vēlāk atļaujot tajā veikt apbūvi. 
Uzskatu, ka minētajai teritorijai būtu piemēroti noteikt teritorijas 
izmantošanas mērķi „Retināta savrupmāju apbūves teritorija” 
(RSSA) vai „Savrupmāju apbūve meža teritorijā” (mežaparka 
apbūves teritorija) (SAM). 
Šāda teritorijas izmantošanas mērķa noteikšana atbilstu gan 
iepriekš paredzētajai īpašumu attīstībai un saskanētu ar faktisko 
situāciju šajos īpašumos. Tai pat laikā, atbilstoši apbūves 
noteikumiem, šādi izmantošanas mērķi vienlaicīgi arī nodrošinātu, 
ka dzīvojamā apbūve ir retināta, organizēta, harmoniska un 
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saudzējoša pret dabas pamatni un piekrastes ekosistēmu. 
Tādējādi būtu iespējams samērīgi saskaņot šo īpašumu iepriekš 
paredzēto ekonomisko attīstīšanu ar vides prasību ievērošanu, kā 
arī teritorijas plānojumā atainojot faktisko situāciju. Bez minētā, šo 
īpašumu attīstīšana nodrošinātu to sakārtošanu un pastāvīgu 
rūpēšanos par to kvalitatīvu saglabāšanu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu jaunajā teritorijas plānojumā 
paredzēt, ka nekustamajos īpašumos (1) „Kareivji”, kadastra 
Nr.80330033049, platība 0,69 ha, (2) „Cipari”, kadastra 
Nr.80330033048, platība 0,6525 ha, „Bildes”, kadastra 
Nr.80330033047, platība 0,68 ha, (4) „Mežjāņi” kadastra 
Nr.80330032989, platība 0,66 ha, tiek noteikts teritorijas 
izmantošanas mērķis „Retināta savrupmāju apbūves 
teritorija” (RSA) vai „Savrupmāju apbūve meža teritorijā” 
(„Mežaparka apbūves teritorija”) (SMA). 
Pielikumā: 
1) 31.05.2006. Saulkrastu domes lēmuma (protokols Nr.7, 30.§) 

kopija; 
2) Zemesgrāmatu apliecību kopijas (4 eks.); 
3) Zemes robežu plānu kopijas (4 eks.); 
4) Zemes sadales projekta kopija. 

2.04. Renāte Blaua, 
Kāpu iela 1-2, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
15.11.2010. 

8013 003 1816 Lūdzu noteikt man piederošajam zemes gabalam Rīgas ielā 6A, 
Saulkrastos, kadastra Nr.80130031816, pie jaunā teritorijas 
plānojuma zemes lietošanas mērķi – sabiedriskā apbūve. 
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija 

Atbalstīts. - 

2.05. Renāte Blaua, 
Kāpu iela 1-2, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 

8013 003 0827 Lūdzu piešķirt zemes gabalam Vasarnīcu iela 4A, Saulkrastos, 
kadastra Nr.80130030827, zemes lietošanas mērķi – 
sabiedriskas apbūves zeme. 

Atbalstīts. - 
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domē saņemts: 
15.11.2010. 

2.06. Līga Vaidere, 
„Aizvēji”, Jūras 
prosp., 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
22.11.2010. 

8033 001 0994 Mainīt zemes gabala ar kadastra Nr.80330010094, kas atrodas 
Jūras prospektā Nr.14, Zvejniekciema lauku teritorijā, Saulkrastu 
novadā, lietošanas mērķi no kokmateriālu krautuves uz 
labiekārtotu automašīnu stāvlaukumu 1,1 ha platībā. 
Patreiz uz šī zemes gabala notiek kokmateriālu īslaicīga 
uzglabāšana, kas saistīta ar intensīvu smagās tehnikas kustību 
pievedot, izkraujot, atkārtoti iekraujot un aizvedot kokmateriālus. 
Zemes gabals atrodas privātmāju rajonā, to ierīkojot netika 
organizēta sabiedriskā apspriešana. Baļķu transportēšana notiek 
nepārtraukti visas 24 st., kā arī brīvdienās un svētku dienās, līdz 
ar to trokšņi rada apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju diskomfortu 
visas diennakts laikā. Saulkrastu novada domē tika iesniegta 
iedzīvotāju parakstīta vēstule ar lūgumu pārtraukt saimniecisko 
darbību šajā zemes gabalā. 
Problēmas risināšanā tika pieaicināti Veselības inspekcijas 
speciālisti, kuri veica trokšņu mērījumus. 
Zinot, ka notiek Skultes ostas ziemeļu piestātnes paplašināšana, 
uzskatām, ka būtu lietderīgi slēgt kokmateriālu krautuvi Jūras 
prospektā Nr.14 un tās vietā ierīkot labiekārtotu automašīnas 
stāvvietu. 
Zvejniekciemā jūras tuvumā nav iespējams novietot personisko 
autotransportu. Patreizējā situācija Melnsila un Jūras prospektā 
vasaras mēnešos ir ārkārtēja, jo noris intensīva gan smago, gan 
vieglo automašīnu, gan gājēju plūsma un pie šīm ielām nav 
izbūvēts gājēju ietves. Atpūtnieki novieto automašīnas ielu abās 
pusēs, rada neiespējami avārijas transporta kustību, ja tāds ir 
nepieciešams ārkārtas situācijā. Lūdzam veikt izmaiņas teritorijas 
plānojumā Jūras prospektā Nr.14. 
Pielikumā: 
1) Saraksts ar 10 iedzīvotāju parakstiem; 
2) Teritorijas shēma; 
3) 15.11.2010. Veselības inspekcijas vēstules kopija Līgai 

Atbalstīts. - 
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Vaiderei. 
2.07. Vija Zelle, 

Bruņinieku 53-36, 
Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
22.11.2010. 

8013 002 0218 Ar 1999.gada lēmumu Nr.51 saņēmu no tēva mantotos zemes 
gabalus, t.sk. 254 F (2/3), par kuru nodoklis bija 8,52 Ls, bet jau 
2000.g. – 55 Ls, 2002. - 2007.g. – 110,07 Ls/gadā, bet no 
2008.gada straujš kāpums – 2008.g. – 138,73 Ls, 2009.g. – 
173,41 Ls, 2010.g. – 216,7 Ls, pieaugot kadastrālajai vērtībai līdz 
61 571 Ls, kaut gan dabā nekas nav izmainījies: zemes gabals ir 
meža zeme – bez parcilācijas, bez ceļiem, bez 
inženiertehniskajām komunikācijām un tā izmantošana šobrīd 
reāli iespējama kā „plaušas Saulkrastos”. Ģenerālplānā, kas šajā 
zonējumā nav realizējies kā „Savrupmāju apbūve meža teritorijā”, 
iekļauts arī gabals 254 F, bet pret ko es iebildu pie iepriekšējā 
plānojuma apspriešanas. Man nav saprotams – no kādiem 
pieņēmumiem meža zemei tiek neadekvāti pacelta vērtība? Līdz 
šim esmu godprātīgi nomaksājusi uzliktos nodokļus, bet šobrīd 
man tas vairs nav iespējams, jo esmu pensionāre ar 180 Ls, 
tāpēc lūdzu: 
1) samazināt manu 2010.g. nodokļa maksājumu par 
4.ceturkšņa tiesu – 54, 19 Ls (iepriekšējos esmu samaksājusi – 
164 Ls); 
Turpmāk arī jaunajā ģenplānā noteikt zemes lietošanas mērķi 
atbilstoši tā faktiskajām izmantošanas iespējām: dabas 
pamatnes, zaļās zonas zemes kods 0501, ar cerību, ka 
nākošajos desmit – piecpadsmit gados Saulkrastu domei būs 
iespējas sagatavot šo zonējumu, paredzētai apbūvei, veidojot to 
kā parastu savrupmāju apbūvi, nevis ekskluzīvu „Meža parka 
apbūvi”. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.08. Kaspars Auslands, 
„Brekši”, Lilaste, 
Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 

8033 004 0165 Sakarā ar Saulkrastu novada jauno teritorijas plānojuma izstrādi 
(2011.-2023.gadam), lūdzu izvērtēt iespēju sadalīt divās daļas 
(attiecīgi 0,3 ha un 0,2497 ha) manā īpašumā esošo zemes 
gabalu „Brekši”, kadastra numurs 80330040165. 
Sadalot īpašumu, rastos iespēja teritorijas racionālai 
izmantošanai un apdzīvotās vietas kvalitātes uzlabošanai. 
Pielikumā: 

Atbalstīts. Atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids  
DzV-1.  
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22.11.2010. 1) Īpašuma „Brekši”, kadastra numurs 80330040165, 
sadalīšanas priekšlikuma pamatojums; 

2) Zemes robežu plāna kopija; 
3) Iespējamais sadalīšanas veids (skice); 
4) Zemesgrāmatu apliecības kopija. 

2.09. Aigars Barčevskis 
 
Saņemts 22.11.2010. 
pa e-pastu 

- Lūdzu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam 
Bērzu ielā 1 (blakus Kalnu 8) Saulkrastos, Saulkrastu nov., no 
„Dabas teritorijas – meža zemes” uz „Savrupmāju apbūvi 
meža teritorijās” (SAM), kā tas ir izdarīts blakus esošajās 
teritorijās. Pielikumā izkopējums no kartes. 

Neatbalstīts. 
Skatīt 2.11. iesniegumu. 

- 

2.10. Ruta Ozoliņa, 
Upes 23A, 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
25.11.2010. 

8033 001 0722 
8033 001 0187 

Lūdzu mainīt zemes īpašumam „Jaunnagliņi” 3,5 ha ar kad. 
Nr.80330010722 un zemes īpašumam „Nagliņi” 8,71 ha ar kad. 
Nr.80330010187 zemes lietošanas mērķi savrupmāju apbūvei. 
Pielikumā: 
1) Zemes robežu plāns kopija; 
2) Zemes lietojuma plāna kopija; 
3) Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna kopija. 

Daļēji atbalstīts. Daļēji atbalstīts. 
Īpašumam ar kad. 

Nr.80330010722 noteikts 
atļautais izmantošanas 

veids DzV-3. 
Īpašumam ar kad. 

Nr.80330010187 daļai 
teritorijas noteikts atļautais 
izmantošanas veids DzV-3.   

2.11. Aigars Barčevskis, 
Kalnu iela 8, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
29.11.2010. 

- Lūdzu mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Bērzu ielā 
1A 476 m2, kuru es īrēju no Saulkrastu pašvaldības un kurš 
robežojas ar manu īpašumu Kalnu ielā 8 (skatīt .doc 1 pielikumā) 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., no „Dabas teritorijas – meža 
zemes” uz „Savrupmāju apbūvi meža teritorijās” (SAM), kā 
tas ir izdarīts blakus esošajās teritorijās (skatīt .doc 2 pielikumā). 
Esam veikuši zemes gabala Bērzu ielā 1 sakopšanas darbus 
(.doc 4 pielikumā) un vēlamies norobežot to no gājēju celiņa uz 
Saules tiltu ar mērķi pasargāt šo teritoriju no piesārņojuma un 
drošības apsvērumu dēļ. 
Zemes gabala Bērzu 1A (blakus Kalna 8) plānotā robeža nav 
tiešā saskarē ar gājēju celiņu uz Saules tiltu un nekādā veidā 
neapgrūtina Saulkrastu iedzīvotājus un viesus (skatīt .doc 3 
pielikumā). 
Lūdzu pieaicināt mani uz komisijas sēdi. 

Skatīt 2.09. 
Tiek saglabāta publiska 
izeja uz jūru, kā arī kāpu 

zonu. 

- 
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Pielikumā: 
1) Kalnu 8 robežu plāna un zemesgrāmatas nodalījuma kopija; 
2) Izvilkums no Saulkrastu teritorijas plānojuma ar mainītu zemes 

lietošanas mērķi robežojošos īpašumos; 
3) Bērzu 1 un Kalnu 8 robeža un zemesgabalu novietojums; 
4) Attēls ar Bērzu 1 sakopto teritoriju; 
5) Nomas līguma kopija. 

2.12. A.Blankenbergs, 
Pēterupes 
evaņģēliski luteriskā 
draudze , Ainažu 
iela 4, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
29.11.2010. 

8033 003 1010 
8033 003 1011 

Lūdzu jaunajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā mainīt 
draudzei piederošā īpašuma „Līgotnes” zemes vienībām ar 
kadastra Nr.80330031010 un Nr.80330031011 atļauto zemes 
izmantošanas mērķi no dabas pamatnes uz sabiedrisko 
apbūvi. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.13. Inese Krūmiņa, 
Liepu iela 18, 
Laulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
29.11.2010. 

8033 001 0746 Sakarā ar to, ka zemes gabalā Akācijas ielā Nr.2, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80330010746, ir nojauktas būves 
- degvielas izsniegšanas punkts un degvielas noliktava, par ko ir 
saņemta jauna Zemesgrāmatu apliecība, lūdzu mainīt zemes 
gabala ar kadastra Nr.80330010746 atļauto izmantošanu uz 
jauktas darījumu un privātmāju apbūves teritorija. 
Nākotnē šajā zemes gabalā nav paredzēta nekāda veida 
ražošana, bet ir paredzēts būvēt privātmāju. Šobrīd esošais auto 
apkopes punkts (80330010746004) jau trešo gadu neveic savas 
funkcijas un kalpo kā garāžas un veikals – kantoris 
(80330010746) tiek nomāti SIA „Būvprojektu vadības birojam”, lai 
varētu apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par šo īpašumu. 
Pielikumā: 
1) Zemesgrāmatas apliecības kopija; 
2) Akts par būvju nojaukšanu no 12.10.2010. kopija; 
3) Zemes robežu plāna kopija. 

Skatīt 1.09. - 

2.14. Aivars Priedītis, 8013 001 0328 Atsaucoties uz Saulkrastu novada domes 2010.gada Skatīt 1.04. - 
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Ķīšupes iela 5, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

29.septembra lēmumu Nr.11§33 „Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” lūdzu pieņemt 
iesniegumu un ierosināt veikt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumā grozījumus attiecībā uz zemes gabalu Saulkrastos, 
Ķīšupes ielā 5, ar kadastra numuru 80130010328. 
Kopš 2001.gada 18.aprīļa Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība, kadastra numurs 
80130010328, un zemes robežu iegādes brīža, proti, 
„Vienģimenes dzīvojamo māju apbūve, kods 061101” visai zemes 
vienībai 12315 m2 platībā. 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 2003.gadā apstiprinātajā 
teritorijas plānojumā, ar grozījumiem 2007.gadā, zemes vienībai 
Ķīšupes ielā 5, ar kadastra numuru 80130010328, grafiski 
norādīti divi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, proti, 
nekustamā īpašuma teritorija plānojuma grafiskajā daļā iekrāsota 
divos dažādos toņos. Ņemot vērā, ka strīdus īpašuma 
iekrāsojums neatbilst nevienam no grafikas apzīmējumos 
noteiktajiem iekrāsojumiem un nav norādes uz nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa apzīmējumu, proti, attiecīgo 
saīsinājumu, nav saprotams no teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas noteiktais zemes lietošanas mērķis. 
Ņemot vērā 2001.gada 27.decembra Tieslietu ministrijas rīkojuma 
Nr.1-1/549 „Par „Metodisko norādījumu par nekustamā īpašuma 
(kura sastāvā ir zeme) lietošanas mērķiem piekrītošo zemes 
platību noteikšanu” apstiprināšanu” 15.punktu Ministru kabineta 
noteikumu Nr.344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, kas bija spēkā no 
2001.gada 04.augusta līdz 2006.gada 01.maijam, 25.5.punkta 
izpildei, vienīgais juridiskais dokuments, no kura šajā situācijā 
būtu saprotams nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Tieslietu 
ministrijas rīkojuma NR.1-1/549 3.pielikumā noteikto sertificēta 
mērnieka veikts Pašvaldības izziņai par lietošanas mērķiem 
piekrītošās zemes platības pievienojamais grafiskais materiāls. 
Vai arī vērā 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumu 
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Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
6.punktu, kas bija spēkā no 2004.gada 04.novembra līdz 
2009.gada 10.oktobrim, pašvaldībai bija pienākums izstrādāt 
detālplānojumu. Šodien spēkā esošā norma 2009.gada 
06.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kas stājās spēkā 
2009.gada 11.novembra, 6.punkts nosaka identisku regulējumu. 
Ņemot vērā iepriekš norādīto, uzskatāms, ka pašvaldība nav 
ievērojusi likumdevēja noteikto kārtību situācijām, ja ar teritorijas 
plānojumu ir paredzēt vienotai zemes vienībai noteikt dažādus 
lietošanas mērķus. Ja zemāka spēka norma (konkrētajā gadījumā 
pašvaldības saistošie noteikumi) nav izdoti ievērojot augstāka 
juridiska spēka normā (konkrētajā gadījumā Ministru kabinetu 
noteikumu un likuma) noteiktajā kārtībā, tad ir pamatotas tiesības 
apšaubīt normas spēkā esamību Satversmes tiesā. Vēršoties 
Satversmes tiesā, protams, tiktu apturēta jauna teritorijas 
plānojuma izstrāde, līdz brīdim, kad attiecīgais pieteikums tiktu 
izskatīts tiesā, proti, apmēram līdz pat diviem vai trijiem gadiem. 
Blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis noteikts „SAM – savrupmāju apbūve 
meža teritorijā” un „SA – savrupmāju apbūves teritorija” un pieguļ 
meža ceļš, kas teritorijas tagadējā plānojumā iezīmēts kā „plānotā 
iela”. Tādējādi secināms, ka attiecībā uz konkrēto apvidu 
pašvaldība jau līdz šim ir atbalstījusi un veicinājusi sabiedrības un 
indivīda interesi radīt labvēlīgus apstākļus infrastruktūras attīstībai 
konkrētajā apgabalā. 
Pašvaldības lomas būtība teritorijas plānojuma procesā ir pildīt 
vidutāja lomu starp indivīdu un sabiedrību, proti, ievērot 
sabiedrības intereses un nepamatoti neierobežot privātpersonas 
interesi nekustamā īpašuma izmantošanā. Tādējādi priekšlikums 
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam 
Saulkrastos Ķīšupes ielā 5, ar kadastra numurs 80130010328, ir 
nododams sabiedriskajai apspriešanai. 
Vienotajam nekustamajam īpašumam Saulkrastos, Ķīšupes ielā 
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5, ar kadastra numuru 80130010328, lūdzu noteikt pilnībā visā 
teritorijā vai daļā teritorijas kādu no tālāk norādītajiem 
nekustamo īpašumu lietošanas mērķiem: 
1) Savrupmāju apbūves teritorija – SA; 
2) Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija – DDZ; 
3) Jauktas ražošanas sabiedriskās un darījumu apbūves 

teritorijas – JD; 
4) Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritorija – 

JRD; 
5) Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija – VDM.  
Pielikumā: 
1) Zemes kadastrālās vērtēšanas protokola kopija; 
2) Valsts zemes dienesta vērtēšanas protokola kopija. 

2.15. Vēsma Priedīte, uz 
pilnvaras pamata 
Aivars Priedītis 
Ķīšupes iela 5, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov.  
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

8033 003 2887 Lūdzu man piederošam zemes īpašuma „Priedīši” kad. 
Nr.80330030965 2.zemes gabals ar kad. Nr.80330032887 mainīt 
lietošanas mērķi uz apbūves zemi. 

Skatīt 1.06. - 

2.16. Vēsma Priedīte, uz 
pilnvaras pamata 
Aivars Priedītis 
Ķīšupes iela 5, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

8033 003 0965 Lūdzu man piederošam īpašumam „Priedīši” ar kad. 
Nr.80330030965 ar kopējo platību 0,645 ha mainīt zemes 
lietošanas mērķi – jauktas ražošanas un darījumu iestāžu 
apbūves teritorijas. 

Skatīt 1.05. - 

2.17. Vēsma Priedīte, uz 
pilnvaras pamata 

8033 003 3055 Lūdzu man piederošajam īpašuma kad. Nr.80330033055 mainīt 
zemes lietošanas mērķi uz savrupmāju apbūvi. 

Skatīt 1.07. - 
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Aivars Priedītis 
Ķīšupes iela 5, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

2.18. Lilita Postaža, 
„Melnalkšņi”, 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

- Lūdzu Jūs, izskatot jauno novada teritorijas plānojumu, ņemot 
vērā, attiecībā uz zemes gabalu „Zuši”, sekojošo: zemes gabals 
atrodas teritorijā, kurā vēsturiski ir bijis parks, kurā savulaik tika 
stādīti un aug lieli melnalkšņi, šie koki Latvijā ir saudzējami un, 
pateicoties meliorācijai un bezatbildīgai saimniekošanai, nav 
izplatīti, sevišķi Saulkrastu novadā tie ir retums. Melnalkšņi ir 
spējīgi augt tikai īpašās augsnēs. Jebkura saimnieciska darbība 
un celtniecība sagraus eksistējošo ekosistēmu un tiks iznīcināta 
retā flora. 
Saimnieciskā darbība un paredzamais būvlaukums ir spējīgs 
izjaukt un iznīcināt unikālo vietu un nodarīs lielu kaitējumu dabai, 
kura robežojas ar piejūras zaļo zonu. 
Šis unikālais dabas parks vietējiem iedzīvotājiem, ir arī iespēja 
netraucēti iziet uz jūru. Tā ir teritorija, ar kuru Saulkrastu novads 
var lepoties un ir aicināts iekļaut to savā dabas aizsargājamā 
teritorijā. Tā rīkojoties, mēs kļūstam par sava novada patriotiem 
un patiesiem saimniekiem. Aizsargāsim Latvijas dabu visi kopā! 

Skatīt 2.01. - 

2.19. Sandra Sakse, 
„Medumi”, 
Saulkrastu l.t., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

8033 002 1924 Sakarā ar to, ka man piederošā nekustamā īpašuma „Auslejas”, 
kas atrodas Saulkrastu novada lauku teritorijā, kadastra 
Nr.80330021924, meža zemes platības pēc likumīgi veiktajām 
izmaiņām šajā īpašumā neatbilst tā faktiskajam stāvoklim, ar šo 
lūdzu mainīt nekustamā īpašuma „Auslejas” nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no Mežsaimniecība uz Vienģimenes un 
divģimeņu dzīvojamo māju apbūvi. 
Saskaņā ar LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2005.gada 
19.augusta izziņu par zemes kadastrālo vērtību nekustamā 

Daļēji atbalstīts. - 
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īpašuma „Auslejas” mežaudzes vērtība sastāda Ls 0 (nulle latu). 
Laulībā ar vīru Dzintaru Trekteri mums ir 4 bērni. Visiem bērniem 
vēlamies perspektīvā radīt iespēju būvēt ģimeņu māju. Šajā 
sakarā lūdzam mainīt zemes lietošanas mērķi. 
Pielikumā: 
1) Zemesgrāmatas apliecības kopija; 
2) Meža inventarizācijas kopija; 
3) Zems robežu plāna kopija; 
4) Izziņa par nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra par 

zemes kadastrālo vērtību. 
2.20. Dace Priede, 

Silciema iela 15k-
42, Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

8013 005 0169 Izstrādājot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2011.-
2023.gadam, lūdzu ieplānot tajā piebraucamo ceļu manam 
īpašumam Saulkrastu pilsētā „Daces” (80130050169). 
Atjaunojot īpašuma tiesības, piekļūšana zemes gabalam bija no 
Zītaru un Madaras ielas. 
Ar Saulkrastu pilsētas domes 30.07.3003. lēmumu Nr.7§73 no 
zemes gabala Saulkrastu pilsētā „Daces”, Saulkrastu apvedceļa 
izbūvei tika atdalīts zemes gabals „Daces -A”. 
Saskaņā ar 27.08.2003. apstiprināto Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju teritorijas plānojumu piebraucamais ceļš manam zemes 
gabalam Saulkrastu pilsētā „Daces”, kā arī kaimiņu zemes 
gabaliem, netika paredzēts. 
Vairākkārt griezos Saulkrastu domē ar iesniegumiem atrisināt šo 
problēmu, bet līdz šim bez rezultātiem. Piebraucamais ceļš 
īpašumiem „Daces” un „Vītiņi” nepieciešams gan īpašumu 
apsaimniekošanai, gan meža ugunsgrēku dzēšanai. Saskaņā ar 
2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” katrai zemes 
vienībai pēc sadalīšanas un robežu pārkārtošanas teritorijas 
plānojumā jāparedz ielas piebraukšanai pie katras jaunizveidotas 
zemes vienības. 

Nav atbalstīts. 
Teritorija atrodas ārpus 

ciema un autoceļa 
aizsargjoslā. 

- 

2.21. Ilga Rozamasceva, 
Zemes iela 8-28, 
Rīga 

8013 003 0712 Vēlos mainīt sev piederošā zemes gabala, kurš atrodas Bērzu 2, 
lietošanas mērķi no ražošanas teritorijas uz savrupmājas 
apbūvi. 

Atbalstīts. - 
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Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

Pielikumā: 
1) Zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksta kopija; 
2) Zemes robežu plāna kopija; 
3) Pilnvara. 

2.22. Četrpadsmit 
Zvejniekciema 
iedzīvotāji 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
03.12.2010. 

- Lūdzu Jūs, izskatot jauno novada teritorijas plānojumu, ņemt 
vērā, attiecībā uz zemes gabalu „Zuši” sekojošo: zemes gabals 
atrodas teritorijā, kurā vēsturiski ir bijis parks. Tajā savulaik tika 
stādīti un joprojām aug lieli melnalkšņi. Šo koku izplatība Latvijā 
samazinās, arī Saulkrastu novadā melnalkšņi ir retums, jo šie koki 
spēj augt tikai tiem īpaši labvēlīgos apstākļos, mitrā augsnē. 
Diemžēl meliorācijas un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā 
tiek izmainīta ekosistēma un melnalkšņu izdzīvošana ir 
apdraudēta. Plānotā teritorijas apbūve nav iespējama neizjaucot 
un neiznīcinot unikālo melnalkšņu audzi. Saimnieciskā darbība 
nodarītu neatgriezenisku kaitējumu teritorijai, kura robežojas ar 
piejūras zaļo zonu. Saulkrastu novadā piejūras zona ir blīvi 
apbūvēta, liedzot saulkrastiešiem un vasarnīcu iemītniekiem ērtu 
pieeju jūrai. Šī neapbūvētā josla zemes gabalā „Zuši” ir 
Saulkrastu iedzīvotāju, viesu un nūjošanas sporta piekritēju 
iemīļota izeja uz jūru. 
Mēs aicinām Saulkrastu novada domi iekļaut zemes gabalu 
„Zuši” savā dabas aizsargājamā teritorijā, tādējādi saglabājot 
melnalkšņu audzi un neliedzot sabiedrībai brīvu pieeju jūrai. Tā 
rīkojoties, mēs kļūstam par sava novada patriotiem un patiesiem 
saimniekiem. 

Skatīt 2.01. - 

2.23. Īpašnieku vārdā 
Arnis Pečaks 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
06.12.2010. 

8033 001 0856 Lūdzu Saulkrastu novada domi, izstrādājot grozījumus 
pašvaldības teritorijas plānojumā, noteikt nekustamam īpašumam 
„Kauliņi”, kadastra apzīmējums 80330010856, perspektīvo 
izmantošanu mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

Daļēji atbalstīts. Daļēji atbalstīts.  
Noteikts atļautais 

izmantošanas veids DzV-3. 

2.24. Mārtiņš Kišuro,  
SIA „Bemberi 
maiznīca” 

- Lūdzam paredzēt teritorijas plānojumā Ķirezera un tā 
apkārtnes labiekārtošanas iespējas. Lūdzam paredzēt sporta 
un atpūtas aktivitāšu iespējamību, izmantojot gan ūdens teritoriju, 

Atbalstīts. - 
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izpilddirektors  
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
02.12.2010. 

gan apkārtni ap ezeru. 

2.25. Renāte Blaua, 
Kāpu iela 1-2, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
06.12.2010. 

- Lūdzu papildināt 15.11.2010. iesniegumu par zemes gabaliem 
Rīgas ielā 6A un Vasarnīcu ielas 4A lietošanas mērķi paredzēt 
jauktu – gan sabiedrisko, gan dzīvojamo māju vai ēku 
apbūvei. 

Skatīt 2.04. un 2.05. - 

2.26. Renāte Blaua, 
Kāpu iela 1-2, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
06.12.2010. 

8013 003 0335 Lūdzu paredzēt zemes gabalam 366 F, kad. Nr.80130030335, 
Saulkrastos, lietošanas mērķi gan sabiedrisko, gan dzīvojamo 
māju apbūvi visā platībā 9679 m2. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.27. Aina Skuja, 
„Jauncīruļi”, 
Saulkrastu nov.,  
LV-2160 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
07.12.2010. 

- Pamatojoties uz 2010.gada 29.septembrī pieņemto lēmumu 
Nr.11§33 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”, lūdzu veikt zemes gabala „Veccīruļi” lietošanas 
mērķa maiņu, no „dabas pamatne” uz „apbūves zemes 
gabali” (māja mežā). 

Atbalstīts. Atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV-3. 

2.28. Ekotūrisma atbalsta 
biedrība „Baltie 
Gulbji” valdes 
priekšsēdētāja 
Brigita Krastiņa, 
Raiņa iela 11, 

- Izstrādājot teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, biedrībai, kas 
atrodas blakus Stāvlaukumam, Smilšu ielā 2A, būtu šādi 
ieteikumi: 
1) Raiņa ielas galā pie stāvlaukuma (kur vasarās tiek novietota 

pašvaldības tualete) jāizbūvē tualete un duša; 
2) Aiz tualetes uz jūras pusi, dažādu pasākumu rīkošanai 

Ir saskaņā ar teritorijas 
plānojumu. 

- 
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Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
07.12.2010. 

vasarā, jāizveido skatuve ar skatu uz stāvlaukumu; 
3) Patreizējās āra terases vietā jāizveido stiklota tējnīca vai 

kafejnīca; 
4) Vietā, kur Pēterupe pagriežas paralēli jūrai, jāizbūvē tiltiņš. 

Pārejot pāri upei, jāizveido parks, kas savieno cilvēku plūsmu 
no Luterāņu baznīcas, garām mājai „Liepas” uz jūru. Parkā 
jāparedz vietas retu koku stādīšanai, par godu, ja 
Saulkrastos ierodas ievērojami cilvēki. 

Tā kā biedrības mērķis ir atbalstīt un veicināt vides aizsardzību, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tad biedrība, atrodoties 
blakus šiem labiekārtojumiem, apņemas – uzraudzīt un palīdzēt 
apsaimniekot šos objektus. 

2.29. Santa Garklāva, 
SIA „Jauncīruļu 
nami”, „Jauncīruļi”, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
07.12.2010. 

- Pamatojoties uz 28.10.2010. www.saulkrasti.lv publicēto 
paziņojumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, lūdzu zemes gabala „Lipstkalni” lietošanas mērķa 
maiņu, paredzot turpmāko lietošanas mērķi mainīt no dabas 
pamatne (mežs) uz apbūves zeme (māja mežā). 

Atbalstīts. Atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV-3. 

2.30. Aija Lejiņa, 
„Jaunveļas” 
Saulkrastu nov.; 
Ilmārs Inčs 
 „Jaunveļas” 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
22.02.2011. 

8033 003 0177 Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunveļas”, kadastra 
Nr. 8033 003 0175, kas atrodas Saulkrastu novadā un sastāv no 
četriem zemes gabaliem, ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas 
lēmumiem vienādās domājamās daļās ir nostiprinātas Aijai Lejiņai 
un Ilmāram Incim. Īpašums reģistrēts Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.249. 
Vēlamies informēt, ka zemes gabalā atrodas kailcirte un tas 
pielāgots saimnieciskām vajadzībām, un pēc būtības būtu 
izmantojams apbūves mērķiem. Bez tam, minētajam zemes 
gabalam kā daļējs ierobežojums ir augstsprieguma (110 kv) 
elektrisko tīklu gaisvadu līnija, kas ierobežo koku augšanu un 
attīstību. 
Ievērojot augstāk minēto, pašreiz paredzētajai teritorijas 
izmantošanai kā dabas teritorijai lūdzam praktisku pielietojumu un 

Neatbalstīts. 
Dabā atrodas mežs, 

apgrūtināts ar 
augstsprieguma un 

elektrolīnijas aizsargjoslu.  

- 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 142 

kā nekustamā īpašuma-zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
8033 003 0177 īpašnieki, ierosinām veikt grozījumus Saulkrastu 
novada plānojumā, ar kuriem tiek mainīta teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
8033 003 0177, no dabas teritorijas uz vasarnīcu un dārza 
māju apbūves teritoriju. 

2.31. Aija Lejiņa, 
„Jaunveļas” 
Saulkrastu nov.; 
Ilmārs Inčs, 
„Jaunveļas” 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
22.02.2011. 

8033 003 0176 Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunveļas”, kadastra 
Nr.8033 003 0175, kas atrodas Saulkrastu novadā un sastāv no 
četriem zemes gabaliem, ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas 
lēmumiem vienādās domājamās daļās ir nostiprinātas Aijai Lejiņai 
un Ilmāram Incim. Īpašums reģistrēts Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 249. 
Vēlamies informēt, ka zemes gabals tika izmantots objekta 
„Saulkrastu apvedceļš” būvniecības laikā kā smagās tehnikas un 
būvmateriālu novietne. Šī meža teritorija blakus jaunajam 
Saulkrastu apvedceļam ir pilnīgi mainījusi savu dabisko 
veģetāciju, tās segums pielāgots saimnieciskām vajadzībām, un 
pēc būtības būtu izmantojama saimnieciskiem vai apbūves 
mērķiem. Bez tam, minētajam zemes gabalam kā daļējs 
ierobežojums ir augstsprieguma (110 kV) elektrisko tīklu gaisvadu 
līnija, kas ierobežo koku augšanu un attīstību. 
Ievērojot augstāk minēto, pašreiz paredzētajai teritorijas 
izmantošanai kā dabas teritorijai neredzam praktisku pielietojumu 
un kā nekustamā īpašuma-zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 8033 003 0176 īpašnieki, ierosinām veikt grozījumus 
Saulkrastu novada plānojumā, ar kuriem tiek mainīta teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 8033 003 0176, no dabas teritorijas uz jauktas 
ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritoriju un 
savrupmāju apbūvi uz meža teritoriju. 

Daļēji atbalstīts. 
Noteikta atļautā 

izmantošana DzV-2, 
izņemot teritoriju, kas 

atrodas augstsprieguma 
(110 kV) elektrisko tīklu 

gaisvadu līnijas aizsargjoslā.  
 

- 

2.32. Alda Birkenberga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 

8033 001 0406 Ņemot vērā, ka šobrīd Saulkrastu novada teritoriālajam 
plānojumam tiek izstrādāti grozījumi, lūdzu izskatīt iespēju man 
piederošajam nekustamajam īpašumam „Brūklenāji” (kadastra Nr. 
8033 001 0406), kas atrodas Saulkrastu lauku teritorijā ar kopējo 

Daļēji atbalstīts. Atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV-3. 
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29.02.2011. platību 0,48 ha, paredzēt retinātu savrupmāju apbūvi.  
Minētajam īpašumam esmu ieplānojusi izstrādāt detālplānojumu, 
izveidojot divus atsevišķus nekustamos īpašumus.  

2.33. SIA „Muižas sils 2”, 
Jelgavas iela 36, 
Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
05.04.2011. 

8033 001 1026 Sakarā ar Saulkrastu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, 
lūdzam Jūs izskatīt jautājumu par jauna piebraucamā ceļa 
izbūves iespējām SIA „Muižas sils 2” piederošajiem īpašumiem 
Grīņu ielā, Zvejniekciemā. SIA „Muižas sils 2” piedāvā 
piebraucamā ceļa izbūves variantu, kas attēlots pievienotajā 
attēlā Pielikumā Nr.1. 
Piedāvājam izbūvēt jauno piebraucamo ceļu cauri Saulkrastu 
pilsētas pašvaldībai piederošajam zemes gabalam „Vecsīļi” 
(kadastra Nr. 8033 001 1026), sadalot to 2 atsevišķos īpašumos 
(Pielikums Nr. 1). 
Pielikumā: 
Pielikums Nr. 1 – kadastra karte. 

Daļēji atbalstīts. 
Saglabāta meža daļa bez 

apbūves. 

Daļēji atbalstīts.  
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV-3. 

2.34. Raitis Tumaševskis, 
Baznīcas iela 45-
18, Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
15.04.2011. 

8013 003 0177 
8013 003 0178 

Sakarā ar jauna teritorijas plānojuma izstrādi 2011.-2023. gadam, 
lūdzu izskatīt iespēju mainīt zonējumu teritorijai Liepu ielā 2b 
(kad.Nr. 8013 003 0177); Liepu ielā 2c (kad.Nr. 8013 003 0178). 
Pašreiz šīs teritorijas izmantošanas veids – individuālā dzīvojamā 
apbūve. Ņemot vērā blakus esošo 5-stāvu apbūvi (daudzdzīvokļu 
māja „Liepas”), ierosinu šai teritorijai piešķirt daudzfunkcionālu 
izmantošanas iespēju: Jauktas dzīvojamās un sabiedriskās 
apbūves teritorija, kas atļautu šāda veida izmantošanu: 

- Individuālā dzīvojamā apbūve; 
- Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve (arī rindu māja); 
- Sabiedriskā apbūve. 

Atbalstīts. - 

2.35. Ausma Rimša,  
„Jaunbāžas”, 
Saulkrastu nov., uz 
pilnvaras pamata 
Sintija Batkovska 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 

8033 033 0467 Mums pieder īpašums „Jaunbāžas”, kad. Nr. 8033 003 0467 (1., 
2., 3. zemes vienības, 4.2 ha platībā), Saulkrastu novadā. 
Sakarā ar jaunu Saulkrastu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, 
lūdzam mūsu īpašumos paredzēt atļauto izmantošanu apbūves 
teritorijas. Tā kā blakusesošajās teritorijās atrodas apbūves 
gabali ar minimālo platību 600 kv.m., lūdzam mūsu 
zemesgabalos paredzēt jaunveidojamo zemes gabalu 
minimālo platību 600 kv.m. 

Nav atbalstīts. Daļēji atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV. 
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19.05.2011. 
2.36. Jūlija Brošeka, 

Sliežu iela 33-62, 
Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
26.05.2011. 

- Lūdzu mainīt man piederošā īpašuma „Kalnoskari” Saulkrastu 
novadā, zemes lietošanas mērķi – apbūves zeme – vienas 
privātmājas būvniecībai.  

Atbalstīts. - 

2.37. Ilmārs Sētiņš, 
Andromedas gatve 
12-59, Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
27.05.2011. 

8013 002 0370 Ņemot vērā, ka patlaban notiek darbs pie Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes 2011.-2023. gadam, vēlos izteikt 
vēlmi par sev piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemes gabala – atļautās izmantošanas maiņu. Saskaņā ar spēkā 
esošo teritorijas plānojumu, man piederošais zemes gabals, kas 
atrodas Saulkrastu novadā, Saulkrastos, Bīriņu ielā 2a (kad. Nr. 
8013 002 0370), atrodas teritorijā, kur atļautā izmantošana ir 
Savrupmāju apbūves teritorija. Ņemot vērā zemes gabala 
izvietojumu un blakus esošo apbūvi, kā arī komunikāciju un 
piebraucamo ceļu atbilstošu izvietojumu, domāju, ka labākais 
zemes gabala izmantošanas veids būtu – Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās apbūves teritorija. 
Lūdzu izskatīt iespēju augstāk minētajām zemes īpašumam 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam 
noteikt atļautās izmantošanas veidu – Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās apbūves teritorija.  

Atbalstīts. - 

2.38. Aija Līviņa, 
Tomsona iela 34-
12, Rīga; 
uz pilnvaras pamata 
Alfrēds Līviņš 
 
Vēstules 
parakstīšanas 
datums: 31.05.2011.  

8033 001 0627 Lūdzu Jūs izstrādājot teritoriālo plānojumu, Jūras prospekts 13, 
Zvejniekciems, kadastra Nr. 8033 001 0627 atļaut izmantot 
apbūvi kā savrupmājas apbūves teritoriju.  

Skatīt 1.21. iesniegumu.  

2.39. Maija Rinka, 
Smilšu iela 1, 

8013 002 0465 Lūdzu mainīt Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas plānojumā 
atļauto izmantošanu man īpašumā esošā zemesgabala Smilšu 

Atbalstīts. - 
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Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
07.06.2011. 

iela 1, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 002 0465, 
atdalāmajai daļai 1200 kvm (saskaņā ar klāt pievienoto 
zemesgabala skici), nosakot atļauto izmantošanu – 
savrupmāju apbūves teritorija (SA). Paliekošajai daļai 2960 
kvm lūdzu atstāt esošo izmantošanu – jauktas sabiedriskās 
un darījumu iestāžu apbūves teritorija. 1200 kvm atdalāmajam 
zemesgabalam šobrīd tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts, 
atbilstoši Saulkrastu novada domes izsniegtajam darba 
uzdevumam. 
Pielikumā: 
1. Zemesgrāmatu apliecības kopija; 
2. Zemes robežu plāns; 
3. Atdalāmā zemes gabala 91200 kv.2) skice. 

2.40. Biedrība „Dzīvo 
Saulkrastos” 
Pļavas iela 1-4, 
Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 
LV-2160 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
11.06.2011. 

- Saulkrastu pilsētas teritorijā, Pabažu apkaimē, meži un 
dzīvojamās mājas pagrabi, sākot ar 2011. gadu regulāri applūst. 
Ūdens pagrabos turas gandrīz visu vasaru  un ziemu, tādējādi 
apgrūtinot māju apsaimniekošanu, radot bojājumus īpašumiem, 
pazeminot to tehnisko stāvokli un vērtību. Mežu pārpurvošana 
apdraud kokus.  
Lūdzam konkrētajās teritorijās veikt inženierģeoloģisko izpēti, 
ar mērķi noteikt esošo un projektēto būvju ietekmi uz teritorijām, 
kuras laika gaitā ir sākušas applūst. Lūdzam rast iespēju novērst 
radušos situāciju.  

Neattiecas uz teritorijas 
plānojumu. 

- 

2.41. Vilnis Buršs, 
„Sereni” 
Sidrabenes pag., 
Ozolnieku nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
20.06.2011. 

8033 003 2856 Lūdzu izstrādājot novada teritoriālo plānojumu paredzēt man 
piederošā īpašuma „Pakavi” kadastra Nr.8033 003 2856 daļēju 
apbūvi. Minētajā īpašumā vēlos izveidot apbūvi, maksimāli 
saglabājot meža teritoriju. Daļu no meža ir paredzēts izcirst, par 
ko ir saņemts apliecinājums koku ciršanai Nr.816735 Ādažu 
mežsaimniecībā 2011.gada 12. janvārī. 
Minētais īpašums atrodas vasarnīcu teritorijā, tādēļ meža 
apsaimniekošana tur ir apgrūtināta. Apkārtējo māju iedzīvotāji 
mežā, vairākās vietās ir izveidojuši nelegālas atkritumu 
izgāztuves. Mana pastāvīgā dzīvesvieta ir citur, tādēļ es nevaru 
vainīgās personas pieķert pārkāpuma izdarīšanas brīdī. Uzskatu, 

Nav atbalstīts. - 
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ka daļēji apbūvējot un maksimāli saglabājot meža teritoriju, šo 
īpašumu varēs sakopt , kā arī veikt uzraudzību, jo šī teritorija tiks 
apdzīvota un pieskatīta.  
Pielikumā: 
1. Zemesgrāmatas apliecības kopija; 
2. Zemes robežu plāna kopija; 
3. Koku ciršanas apliecinājuma kopija. 

2.42. Uldis Doniņš 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8033 001 0685 
8033 001 0958 
8033 001 0960 

Lūdzu man piederošajam zemes īpašumam „Plūdoņi”, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
zemesgabala kadastra Nr. 8033 001 (0685; 0958; 0960), jaunajā 
Teritorijas plānojumā saglabāt teritorijas zonējumu „Lauku 
zemes”. 

Daļēji atbalstīts. Daļēji atbalstīts. 
Noteikts atļautās 

izmantošanas veids DzV-3.  

2.43. Dace Bogomolova 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8033 001 1077 Lūdzu man piederošajam zemes īpašumam „Jūras pr. 28”, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
zemesgabala kadastra Nr. 8033 001 1077, jaunajā Teritorijas 
plānojumā saglabāt teritorijas zonējumu „Lauku zemes”. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.44. SIA „NCC Housing”, 
Brīvības gatve 224, 
Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8013 003 0781 
8013 003 3067 
8013 003 3068 
8013 003 3069 
8013 003 3070 
8013 003 3071 

Sakarā ar to, ka SIA „NCC Housing” pieder zemesgabali Pļavas 
ielā Nr.17, Nr.19, Nr.21, Nr.23, Nr.25, Nr.27, Saulkrastos, ar 
kadastra Nr. 8013 003 0781, 8013 003 3067, 8013 003 3068, 
8013 003 3069, 8013 003 3070, 8013 003 3071, vēlamies izvirzīt 
priekšlikumus jaunajam Teritorijas plānojumam 2011.-
2023.gadam. 
1. Piekrastes joslas attīstība 
Vēlamies izteikt atbalstu Saulkrastu attīstības koncepcijā 
plānotajai un jau šobrīd uzsāktajai piekrastes joslas attīstībai. Tā 
palīdzēs aktivizēt pilsētas kultūras un sporta dzīvi un ar laiku 
veidot Saulkrastus par pievilcīgu, labiekārtotu kūrortpilsētu. 
Atbalstam arī ieceri izveidot labiekārtotu parka zonu Baltās kāpas 
rajonā.  
Tāpat pilsētai nozīmīga būtu iecerētā jahtu tūrisma attīstība 
Skultes ostā. 
Ir priekšlikums īpašu akcentu likt uz Saulkrastu – Pēterupes 
attīstību. Tas šobrīd ir samērā vāji izteikts, atsevišķie 

Atbalstīts.  
 
 
 
 
 

Saglabāta 1. redakcija 
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pakalpojumu objekti ir izkliedēti. Šeit varētu vairāk attīstīt atpūtas, 
iepirkšanās un apskates vietas, tās savstarpēji funkcionāli 
sasaistot ar gājēju un veloceliņiem, tos papildinot ar kvalitatīvu 
labiekārtojumu – apzaļumojumu, mazajām arhitektūras formām, 
velonovietnēm. Būtu nepieciešams izbūvēt gājēju celiņu līdz jūrai 
līdzās esošajam ceļam. 
2. Pļavas ielai piegulošās teritorijas attīstība 
Atbilstoši Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas 
plānojumam, 2006.gadā izstrādātajā detālplānojumā SIA „NCC 
Housing” piederošais zemes gabals Pļavas ielā Nr.17 tika 
sadalīts sešās parcelēs, paredzot tajās izvietot dvīņu mājas. 
2007.gadā apstiprinātajos Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu grozījumos tika grozīta atļautā izmantošana 
savrupmāju apbūvei meža teritorijās, atļaujot tajās būvēt rindu 
mājas. Šobrīd plānojam izstrādāt detālplānojuma grozījumus un, 
savstarpēji apvienot blakusesošās parceles, izveidot trīs zemes 
gabalus 1-2 stāvu rindu māju apbūvei (projekta skici 
skat.pielikumā). 
Sakarā ar to, ka jaunajā Teritorijas plānojumā 2011.-2023. 
paredzēts pāriet uz vienoto Teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas apzīmējumu sistēmu, lūdzam iepriekš minēto 
zemesgabalu teritorijai piešķirt zonējumu – Savrupmājas 
apbūves. 

 
 
 
 
 

 
Noteikta atļautā 

izmantošana DzM. 
 

2.45. Ieva Samoviča, 
„Zīlītes”, 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8033 001 0038 Lūdzu izskatīt iespēju noasfaltēt Jūras prospektu no Melnsila 
ielas līdz pagriezienam uz Skulti, kā arī izveidot turpinājumu 
ceļam gar Silavdžiem tā, lai tas savieno Jūras prospektu ar 
Tallinas ielu.  

Neattiecas uz teritorijas 
plānojumu. 

- 

2.46. Sandra Dzene 
 
Saulkrastu novada 

8033 001 0961 Lūdzu man piederošajam zemes īpašumam „Jūras prospektā-5” 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes 

Daļēji atbalstīts. - 
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domē saņemts: 
30.06.2011. 

gabala kadastra Nr. 8033 001 0961 jaunajā teritorijas plānojumā 
saglabāt teritorijas zonējumu „Lauku zeme”. 

2.47. Egīls Samovičs 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8033 001 0685 
8033 001 1073 
8033 001 1208 

Lūdzu man piederošajiem zemes īpašumiem Jūras prospektā 32 
(kad. Nr. 8033 001 0685), Jūras prospekts 34 (kad. Nr. 8033 001 
1073) un „Jaunvālodzes” (kad. Nr. 8033 001 1208) 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, jaunajā 
teritorijas plānojumā saglabāt teritorijas zonējumu „Lauku zeme”. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.48. Ieva Samoviča, 
„Zīlītes”, 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
30.06.2011. 

8033 001 0038 Lūdzu man piederošajam zemes īpašumam „Zīlītes” 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes 
gabala kadastra Nr.80330010038 jaunajā teritorijas plānojumā 
saglabāt teritorijas zonējumu „Lauku zeme”. 

Daļēji atbalstīts. - 

2.49. Ilze Lībiete, 
„Saulītes”, 
Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
05.07.2011. 

8033 001 0381 Lūdzu rast iespēju, izstrādājot Saulkrastu novada teritoriālo 
plānojumu, man piederošā zemes gabalā „Saulītes” veidot 
mežaparka apbūvi.  

Daļēji atbalstīts. Daļai teritorijas noteikta 
atļautā izmantošana DzV-1, 

daļai DzV-3, bet daļai - 
Mežs 

2.50. Alberts Balaško 
Lāses-15, Bīriņi, 
Vidrižu pag., 
Limbažu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
12.08.2011. 

8033 001 1035 Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu zemes īpašuma „Brīni” Zvejniekciemā Saulkrastu 
novadā ar kadastra Nr. 8033 001 1035 ar platību 0,3698 ha 
zemes lietošanas mērķis ir dabas pamatnes teritorija, kur galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība /kods 0201/. 
Lūdzu Jūs jaunajā novada teritorijas attīstības plānā izdarīt 
izmaiņas zonējumā un teritorijas izmantošanas noteikumos, 
paredzot iepriekšminēto teritoriju – īpašumu „Brīni” zonēt kā 
dzīvojamās apbūves teritoriju /kā savrupmāju apbūves 
teritoriju. 

Neatbalstīts. Atbalstīts.  
Noteikts atļautās 

izmantošana DzM-1. 
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Pielikumā: 
1. Zemes grāmatas apliecības kopija 1 eks.; 
2. Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns 1 eks.  

2.51. Alberts Balaško 
Lāses-15, Bīriņi, 
Vidrižu pag., 
Limbažu nov. 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
05.12.2011. 

8033 001 1035 Paldies, saņēmu Jūsu atbildi (10.11.2011. 
Nr.1020113954/A1998), ka pašlaik turpinās darbs pie Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes. 
No Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas saņēmu atbildi (24.11.2011. Nr.K-Z-08/419) par 
mana īpašuma „Brīni” zemes vienība ar kadastra Nr. 8033 001 
1035 neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un uz šo 
zemes vienību neattiecas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas aizsardzības plāni. Tā raksta atbildē Dabas aizsardzības 
pārvaldes Pierīgas reģiona administrācija. 
Atļauto saimniecisko darbību un īpašuma „Brīni” izmantošanu 
nosaka Aizsargjoslu likums un Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju, teritorijas plānojums. Tā rakstīts atbildē. 
Lūdzu zemes vienības „Brīni” iekļaut Saulkrastu novada jaunajā 
teritorijas attīstības plānā, veicot izmaiņas zonējumā un 
plānojumā – teritorijas izmantošanas noteikumos, paredzot 
īpašumu „Brīni” zonēt kā dzīvojamās apbūves teritoriju. 
Abās pusēs īpašumam „Brīni” ir apbūve ar ierobežotu 
saimniecisko darbību atbilstoši noteikumiem.  
Pielikumā: 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 
vēstule. 

Skatīt 2.50. Atbalstīts.  
Noteikts atļautās 

izmantošana DzM-1. 

2.52. Neils Balgalis 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
07.12.2011. 

- Lūdzu Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijā iekļaut 
un sabiedriski apspriest jautājumu par teritoriju izveidi laivu 
piestātnes un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei pie 
Ķīšupes ietekas Baltijas jūras Rīgas līcī. Teritorijas plānojumā 
norādīt plašāku teritoriju ar piezīmi, ka precīzu izvietojumu 
nosaka detālplānojuma izstrādes procesā. 
Iespējamās atļautās izmantošanas: 
- labiekārtojuma infrastruktūra aktīvai atpūtai un sportam brīvā 

dabā; 

Attiecas uz Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 

noteikumiem. 

Precizēti teritorijas 
izmantošanas un apbūves 

nosacījumi. 
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- glābšanas dienests, glābšanas stacija; 
- ūdenstransporta infrastruktūra; 
- ūdenssporta infrastruktūra; 
- amatierzveja; 
- peldvietu izveidošana; 
- ūdenssporta infrastruktūra; 
- ūdensstransporta infrastruktūra; 
- tirdzniecības objekts; 
- viesu izmitināšanas objekts; 
- sabiedriskās ēdināšanas objekts; 
- kultūras objekts; 
- gājēju tilti un laipas; 
- hidrotehniskās būves. 
Šādas infrastruktūras izbūve nodrošinās iespējas Saulkrastu un 
Neibādes iedzīvotājiem (un pilsētas viesiem) iespējas izmantot 
jūras ūdeņus aktīvajai atpūtai un zvejniecības vajadzībām.  

2.53. SIA „Global 
Investments”, 
Andromedas gatve 
7-54, Rīga 
 
Saulkrastu novada 
domē saņemts: 
27.12.2011. 

- Izskatot visas iespējas nākamajā gadā labāk apsaimniekot mums 
piederošo īpašumu Ainažu iela 11, Saulkrastos, mūsu mērķis ir 
piesaistīt investoru (vai arī pārdod) ņemot vērā, ka tas ir plaši 
atpazīstams ar nosaukumu „Vārava”. 
Vēlamies veidot to kā sabiedriski nozīmīgu objektu, kas savī 
ietvertu mūsdienīgu kompleksu (viesnīcu, ēdināšanu, 
veikalus, pakalpojumus u.c.) tas piesaistītu cilvēkus, lai 
apmeklētu Saulkrastus. 
Tādēļ ierosinām jaunu teritorijas plānojumu skaistai 6-9 stāvu 
augstai ēkai, no kuras būs brīnišķīgi skati uz jūru un saulrietu 
gan vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem, kuri patlaban pabrauc 
garām, un paredzēt šo būvi kā vertikļao dominanti tieši pilsētas 
centrā, kas ar laiku varētu būt viens no pilsētas simboliem. 

Atbalstīts daļēji.  - 
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3. Priekšlikumi, kas saņemti uz e-pasta adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs/ 
Saņemšanas datums 

Kadastra 
numurs 

Priekšlikums 

Komentārs par 
priekšlikuma iestrādi 
Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 

1.redakcijā 

Komentārs par 
priekšlikuma 

atkārtotu izvērtēšanu 
1.redakcijas 

pilnveidošanas 
posmā. 

3.01. Maira Miķelsone 
 
Saulkrastu novada domē 
saņemts: 20.03.2011. 

8033 001 0712 Zemes reformas pabeigšanas ietvaros 2011.gada 
sākumā man ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu 
ar kadastra Nr. 80330010712. Mums būtu lūgums 
iekļaut mūsu zemes gabalu savrupmāju apbūves 
meža  teritorijā.  

Daļēji atbalstīts. Atbalstīts. 
Noteikta atļautā 

izmantošana DzV-3. 

 

4. Priekšlikumi, kas saņemti sabiedrības iesaistes mēnesī (2011.gada jūnijs) uz sagatavotām kontūrkartēm un atstātā rakstlaukuma 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Priekšlikums kontūrkartē Priekšlikuma komentārs 

Komentārs par priekšlikuma 
iestrādi Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam 1.redakcijā 
4.01. - 

 

Paredzēt gājēju pāreju dzelzceļam, pie „Veselības”, kā arī 
nodrošināt ceļa apsaimniekošanu. 

Neattiecas uz teritorijas 
plānojumu. 
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4.02. - - 1. Sakārtot ūdens novadsistēmas gar dzelzceļu. 
2. Saglabāt „Batas kāpas” kā dabas pamatni. 
3. Aizliegt gar Inčupes upi žogus, lai nodrošinātu piekļuvi upei. 

Atbalstīts. 

4.03. Ausma 
Bečere 

- Sekot kārtībai šajā rajonā (Saulkrastu centrs – Pēterupe). Domes 
deputātiem vēlams ierasties arī šajā Saulkrastu galā un novērtēt 
to. No Inčupes līdz Pēterupei iestādīt krāšņumkrūmus un 
ziemcietes. Uzstādīt atkritumu urnas.  

Neattiecas uz teritorijas 
plānojumu. 
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4. Institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Saulkrastu novada 
domes pieprasījuma vēstules 

4.1. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Saulkrastu novada domes pieprasījuma 
vēstules 

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vide pārvalde 
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4.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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4.1.3. Veselības inspekcija 
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4.1.4. AS „Latvijas Gāze” 
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4.1.5. Rīgas plānošanas reģions 
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4.1.6. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.7. LR Valsts zemes dienests 
(Nosacījumi pieejami elektroniski Valsts zemes dienesta interenta mājas lapā www.vzd.gov.lv) 
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4.1.8. SIA „Lattelecom” 
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4.1.9. AS „Latvenergo” 
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4.1.10. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
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4.1.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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4.1.12. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība 
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4.1.13. AS „Latvijas Valsts meži” 
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4.1.14. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
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4.1.15. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde/VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” 
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4.1.16. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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4.1.17. SIA „Tele 2” 
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4.1.18. SIA „ Bite Latvija” 
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4.1.19. SIA „Triatel” 
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4.1.20. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
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4.2. Kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Saulkrastu novada domes 
pieprasījuma vēstules 
4.2.1. Sējas novada dome 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 221



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 222

 

4.2.2. Carnikavas novada dome 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 223



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 224

 

4.2.3. Limbažu novada pašvaldība 
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4.2.4. Ādažu novada dome 
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4.3. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Tabulā ir apkopoti institūciju un uzņēmumu izvirzītie nosacījumi Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādei. Saskaņā ar 06.10.2009. MK 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 13.punktu un Saulkrastu novada domes 2010.gada 29.septembra lēmumu „Par Saulkrastu 
novada teritorijas plaņojuma izstrādes uzsākšanu”, Saulkrastu novada dome pieprasījusi nosacījumus 19 institūcijām un visām 4 kaimiņu pašvaldībām (LR Valsts 
zemes dienesta nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei ir publicēti mājas lapās www.vzd.gov.lv). Atbildi nav sniedzis VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” (funkcijas pārņemtas no  Lauku atbalsta dienesta), SIA „Bite Latvija”, SIA „Triatel” un SIA „Saulkrastu komunālserviss”. Saskaņā ar 06.10.2009. MK 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.punktu, jāuzskata, ka Saulkrastu novada teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv 
minētās institūcijas un uzņēmumi. 
 

N.p.k. Institūcija 
Saņemšanas 

laiks 
Nosacījumi (netiek uzskaitīta informācija par esošo situāciju sniegtā informācija) Nosacījumu ievērošana 

1.  Valsts vides 
dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides 
pārvalde 

17.12.2010. 1. Projektēšanas darbus veikt atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk 
MK noteikumi Nr.1148) II nodaļas 4., 26., 27. un 28.punktu prasībām: 
• Izstrādāt teritorijas maģistrālo inženierkomunikācijas shēmu; 
• Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, noteikt 

aprobežojumus tajās, atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām (ūdensgūtņu 
ķīmiskās aizsargjoslas, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kapu 
aizsargjoslas u.c.); 

• Izstrādāt transporta kustības shēmu; 
• Zemes dzīļu nogabalus un derīgo izrakteņu atradņu teritorijas; 
• Riska teritorijas; 
• Teritorijas, kurām izstrādāti detālplānojumi un teritorijās kurām tie jāizstrādā. 

2. Atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 4.5.punktam, lai 
noteiktu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumus un saudzējāmās 
ainaviskās teritorijas, veikt atbilstoši 2000.gada 14.novembra Ministru kabineta 
noteikumos Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” iekļauto īpaši aizsargājamo biotopu 
izpēti un iezīmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnes, ja tādas teritorijas 
atrodas. Nepieciešamības gadījumā paredzēt mikroliegumu veidošanu. 
Ekspertu atzinumiem jāatbilst 2010.gada 30.septembra Ministru kabineta Nr.925 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Specializētās izpētes plānots 
veikt konkrētu teritoriju 
detālplānojumu vai tematisko 
plānojumu izstrādes laikā. 
Nosacījumi turpmākai plānošanai 
ietverti Saulkrastu novada TP 
paskaidrojuma raksta un 
apbūves noteikumu grozījumos. 
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„Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās 
minimālās prasības” noteiktajām prasībām. 

3. Uzrādīt teritorijas, kurām paredzēta zemes transformācija. 
4. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām jābūt bez būvēm un žoga, brīvi pieejamām, 

atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37.panta 5.apakšpunkta prasībām. 
5. Noteikt virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, atbilstoši 2008.gada 3.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” prasībām un aprobežojumus tajās, atbilstoši „Aizsargjosla likuma” 37.panta 
prasībām. 

6. Atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” III daļas 37.2.punktam pieprasīt 
atzinumu VVD LRVP par šo nosacījumu ievērošanu. 

Aktualizēta informācija par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. 
3. Noteikumi par zemju 
transformāciju noteikti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 
4. Ņemts vērā. 
5. Ievērots. 
6. Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

2.  Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

17.12.2010. Nosacījumi: 
1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību 

kultūras pieminekļos, pieminekļu teritorijās vai to aizsardzības zonās, saistošo 
sekojoši normatīvie akti: 
� likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”; 
� MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša 
objekta statusa piesķiršanu; 

� citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 
2. Teritorijas plānojuma teksta daļā ietverama informācija par kultūras mantojumu 

Saulkrastu novadā kopumā un par Valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras 
piminekļiem novada teritorijā: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par 
pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams 
papildināt ar objektu raksturojošu foto attēlu. 

3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekļi, uzrādāmas teritoriālo pieminekļu robežas un aizsardzības zonas ap 
atsevišķiem pieminekļiem un ap pieminekļu teritorijām. Grafiskajam materiālam 
pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts 
aizsardzības numuru. 

 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ievērots. 
 
 
 
 
3. Ievērots. 
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Ieteikumi: 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas 
un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši 
MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) noteikšanas metodika”. Kultūras pieminekļiem individuāli noteikta aizsardzības 
zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu 
racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, 
kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski 
vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot objektiem piemērotu 
izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 
pašvaldības līmenī. 

 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes 
gaitā netika noteiktas. 
 
 
 
 
 
 
2. Teritorijas plānojumā netiek 
noteikti novada nozīmes kultūras 
pieminekļi, ņemot vērā 
Saulkrastu novada specifiku. 

3.  Veselības inspekcija 20.12.2010. 1. Projektēšanas gaitā paredzēt: 
� Teritorijas plānojuma izstrādāšanu, ievērojot 2009.gada 6.oktobra MK noteikumus 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 
� 1997.gada 05.februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu; 
� Objektu izvietojumu atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem, ievērojot 

Aizsargjoslu likumu; 
� Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību un pasākumus 

dzeramā ūdens uzlabošanai atbilstoši 2003.gada 29.aprīļa MK noteikumiem 
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība”; 

� Ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana, ievērojot LBN 223-99 
„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves”; 

� Inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu, ievērojot 2004.gada 28.decembra MK 
noteikumus Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”; 

� Pasākumus rūpnieciskās ražošanas teritorijas kaitīgās ietekmes novēršanai uz 
cilvēka dzīves apstākļiem un apkārējo vidi; pasākumus gaisa kvalitātes 

1. Ievērots. 
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nodrošināšanai, lai novērstu nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību, uzrādīt 
visas piesārņotās teritorijas; 

� Peldvietas labiekārtošanu atbilstoši 2010.gada 6.aprīļa MK noteikumu Nr.341 
„Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 2008.gada 17.jūnija MK 
noteikumu Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” prasībām; 

� Teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības ogranizēšanu, 
automašīnu stāvvietas, gājēju ceļu un veloceliņu ierīkošanu, saskaņā ar spēkā 
esošajiem būvniecības normatīviem. 

2. Teritorijas plānojums jāizvērtē Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa 
nodaļā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

4.  AS „Latvijas Gāze” 15.12.2010. Izstrādājot Saulkrastu novada teritorijas plānojuma gāzesapgādes sadaļu, lūdzam 
paredzēt: 
1. Perspektīvā augstā spiediena gāzesvada novietni atbilstoši pielikumā pievienotajai 

shēmai „Augstā spiediena (P<6bar) sadales gāzesvadu plānojamo novietņu shēma”, 
2. Vidējā spiediena gāzesvadu novietnes ielu sarkanajās līnijās (nodalījumā) valsts un 

pašvaldību autoceļu nodalījuma joslās, atbilstoši Aizsargjoslu likumam, MK 
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un citiem LR 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Lai nodrošinātu gāzesapgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Saulkrastu novada apdzīvotajās vietās izstrādājot 
detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un 
ielas, kā arī esošo ielu sarkanajās līnijās un autoceļu nodalījuma joslās (aizsargjoslās), 
paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra 
noteikumiem Nr.1069 un Aizsargjoslu likumam. 
Informē, ka Sabiedrības Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības 
daļa plāno izstrādāt Saulkrastu novada perspektīvās gāzesapgādes plānojumus, līdz ar 
to, lūdz iesniegt Saulkrastu novada kartogrāfisko materiālus, vēlams digitālā formātā 
(.*dwg). Vienlaicīgi lūdz sniegt zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem 
Saulkrastu novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzesapgādes risinājumus 

Ievērots atbilstoši saņemtajai 
informācijai no AS „Latvijas 
Gāze”. 
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turpmākajā periodā. 
5.  Rīgas plānošanas 

reģions 
03.12.2010. Pašreiz spēkā esošais teritorijas plānojums (turpmāk – TP) paredz plašas apbūves 

teritorijas, kas veicina vienlaidu apbūves veidošanos gar valsts galvenajiem autoceļiem, 
kas ir pretrunā RPR TP vadlīniju 1.2.3. (4) ieteiktajam. Tajā nav vērtētas paredzamās 
klimata izmaiņas, jūras līmeņa celšanās, jūras erozijas procesu attīstība un piekrastes 
joslas ekoloģiskās funkcijas. Apbūves attīstība plānota gar piekrasti, nevis virzienā uz 
sauszemi, ignorējot to, ka pilsētu un ciemu teritoriju paplašināšanas/izstiepšanās gar 
piekrasti nav pieļaujama, kā tas izriet no Vadlīniju 1.4.4.3. (2) punkta. TP kartēs nav 
parādīta jūras krasta erozijas, applūšanas un iespējamās vēja erozijas riska joslas, kas 
izriet no Vadlīniju 1.4.4.3. (4) punkta. Spēkā esošajā TP nav vērtēta paredzamā jūras 
erozijas procesu attīstība, līdz ar to, teritorijas plānojumā nav noteikta paaugstinātā 
pamatkrasta erozijas riska robeža turpmākajiem 50 gadiem un perspektīvā Rīgas jūras 
līča krasta kāpas aizsargjosla, kas izriet no Vadlīniju 1.4.4.3. (5) punkta. TP paredzēta 
plaša savrupmāju apbūve meža teritorijās, kas ir pretrunā Vadlīniju 1.4.4.2. (1) punktam, 
kurā pausts princips, par prioritāri izvirzīt Rīgas zaļā loka viegabalainības saglabāšanu. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro RPR telpiskais (teritorijas) plānojums un tā 
vadlīnijas. Saulkrastu novada situācijā īpaša uzmanība jāvelta jaunā plānojuma atbilstībai 
sekojošiem vadlīniju punktiem: 
1. Apdzīvojuma plānošana veidojama saskaņā ar pieprasījuma pēc jauniem mājokļiem 

izvērtējumu, kā to nosaka 1.2.2.nodaļas 15.apakšpunkts, ievērojot vispārējos 
apdzīvojuma veidošanas principus, kas noteikti 1.2.1.nodaļas 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
9.apakšpunktos 1.2.2.nodaļas 13.apakšpunktā; 

2. Jāņem vērā Saulkrastu novada teritorijas loma un atrašanās Rīgas zaļā loka vides 
aizsardzības un rekreācijas telpā, respektējot 1.4.42.nodaļas 1., 2., 3., 4., 
apakšpunktu prasības; 

3. Plānojot apdzīvojuma struktūru, jāņem vērā teritorijas prasības Rīgas jūras līča 
piekrastei, kas noteiktas 1.4.4.3.nodaļas 1.-9.apakšpunktos un Vadlīnijas Piejūras 
urbānajai, rekreācijas un vides aizsardzības joslas telpai. 

Ņemts vērā. Skatīt 
Paskaidrojuma raksta sadaļu 
3.1. „Reģionālais konteksts”. 

6.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 

25.07.2011. Izstrādājot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 
2. 2004.gadā dabas parkam „Piejūra” izstrādātajā dabas aizsardzības plānā ietvertās 

prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Ar dabas 
aizsardzības plānu iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā 
„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. 

3. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT, sugu un biotopu, kā arī 

Ievērots. 
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ainavu aizsardzības un izmantoošanas noteikumi, tajā skaitā: 
� Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 
� Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumi Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” 

individuāle aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
� Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
� Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 
� Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 
� Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi 

Nr.45 „Mikoliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta 
noteikumi. 

4. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam izstrādātajā Gaujas upes baseina 
apsaimniekošanas plānā uzstādītās prasības novadā ietilpstošajiem ūdens objektiem 
sasniegt un nodrošināt labu ekoloģisko kvalitāti. 

5. Izstrādājot teritorijas plānojumu, iesakām precizēt dabas pieminekļu – aizsargājamo 
koku un dižkoku skaitu un izvietojumu, plānojumā kā aizsargājamu teritoriju attēlojot 
teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā un akmens aizņemto teritoriju, kā arī 
10 metru platu joslu ap tiem. Mūsu rīcībā esošā informācija par aizsargājamiem 
kokiem atrodama datu bāzē „Īpaši aizsargājamie koki”. 

6. Izstrādājot Saulkrastu novada plānojumu, jāņem vērā arī citi spēkā esošie dabas un 
vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības likuma 
3.pantā definēte vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, piesardzības, 
novēršanas, izvērtēšanas principi. 

7. Izstrādājot Saulkrastu novada plānojumu, iesakām pievērst uzmanību sekojošām 
sadaļām: 
� Izstrādāt risinājumus un to pamatojumu piekrastes un ar to saistītās 

infrastruktūras attīstībai (pludmales izmantošana, krasta kāpu zonas 
labiekārtojums, piekrastes kāpu mežu teritorijas sasaiste ar pārējām pilsētas 
daļām); 

� Izstrādāt risinājumus un to pamatojumu novadu šķērsojošo ūdensteču un to 
krasta joslu funkcionalitātes nodrošināšanai; 

� Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus, kā arī izdalīt 
pašvaldības ainaviski nozīmīgākās un saudzējamās teritorijas; 
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� Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un 
aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, reljefa formas); 

� Izvērtēt un plānojumā attēlot jūras piekrastes daļas applūšanas un erozijas risku 
teritorijas; 

� Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī 
ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo 
teritoriju izmantošanas plānošanā; 

� Paredzot jaunu vai paplašinot jau esošo apbūvi, it īpaši dārzkopības kooperatīvu 
teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs dabas parku „Piejūra”, kā 
arī novadu šķērsojošo ūdensteču kvalitāti. Saskaņā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai 
plānošanas dokumentam (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos 
paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai 
plānošanas dokumentu var būtiski ietkmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoiju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara 
neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās. 

Saistībā ar Jūsu lūgumu izteikt viedokli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību, Pārvalde konstatē, ka Saulkrastu novada teritorija aptver 17 kilometrus 
garu Rīgas līča piekrastes daļu un tajā noteikto Baltijas jūras un Rīgas līča aizsargjoslu. 
Novada jūras piekrastes daļā izvietojusies dažādos laika posmos veidota jaukta tipa 
apbūve ar dažādiem izmantošanas mērķiem, labiekārtojuma līmeni un ūdens 
saimniecības risinājumiem. Teritorijas piekrastes daļā izvietojies dabas parks „Piejūra”. 
Teritorijā vienlaikus izvietota un attīstās Skultes osta. Novadam piegulošajā Rīgas līča 
akvatorijā izveidota īpaši aizsargājamā jūras teritorija „Selga uz rietumiem no Tūjas”. 
Vienlaikus izvietojies ievērojams skaits dārzkopības kooperatīvu ciematu ar nepietiekoši 
attīstītu infrastruktūru un nesakārtotu ūdens saimniecību. 
Apkopojot augstāk minētos faktus, atbilstoši 2004.gada 23.marta Ministru kabineta 
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
2.2.punktam, Pārvalde uzskata, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojumam 2011.-
2023.gadam ir nepieciešams piemērot Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2011. pieņemts Vides 
pārraudzības valsts biroja 
lēmums Nr.49 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”. 

7.  SIA „Lattelecom” 10.10.2010. Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi 
vispārīgi nosacījumi”: 

- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī 

Ievērots, ciktāl tas nav pretrunā 
ar MK 03.02.2009. noteikumu 
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 
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ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.pantā 
(Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām; 

- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” 
vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā 
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” 
(SPRK 8.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr.24 (233) p.9), 
kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, 
tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas 
saimniekam saskaņā ar noslēgto robežlīgumu; 

- lielos uzņēmumos būtu jāodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība” (MK noteikumi Nr.256) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatību LBN 
262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 

- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par 
novad attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 
celtniecību; 

- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par nākamajā 
gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 („Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”) saņemtu atzinumu no SA „Lattelecom” par 
izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, nepieciešams iesniegt SIA „Lattelecom” 
Komerccentra Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktoram Raivim Mackevičam Rīgā, 
Dzirnavu ielā 105, LV-1011. 

sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

8.  VAS „Latvijas 
Dzelzceļš” 

13.12.2010. Saulkrastu novada teritorijā ir izvietots publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes II 
kategorijas dzelzceļa iecirknis Zemitāni – Skulte un ar to saistītā dzelzceļa zemes 

Ievērots. 
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nodalījuma josla. Līdz ar to teritorijas plānojuma izstrādē ir jāievēro Dzelzceļa likuma un 
Aizsargjoslu likuma prasības par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, dzelzceļa 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas izmantošanu. 
1. Izstrādāt aizsagjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības 

aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās 
ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 m malējā ceļa sliedes, bet ne mazāk 
kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu 
25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m malējā 
ceļa sliedes, drošības aizsargjoslu 50 m. 

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot 
jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos dzelzceļa zemes nodalījuma joslā 
noteikt atļauto izmantošanu, ņemot vērā”: 
3.1. Dzelzceļa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.panta prasības. 
3.2. 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „Dzelzceļa 

aizsargjoslas noteikšanas metodika” prasības. 
3.3. 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes 

nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” prasības. 
3.4. 1997.gada 3.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.394 „Dzelzceļa 

būvnoteikumi” prasības. 
3.5. Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika 

drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus” prasības. 

4. Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā 
„Latvijas Dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā 
īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kalviņa, tālrunis 67234866, 
eva.kalvina@ldz.lv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

9.  Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

20.12.2010. Teritorijas plānojumam jāsatur informācija, kura raksturo: 
1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes un piebrauktuves, ko paredz saskaņā ar 

Latvijas Būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866). Apbūves teritorijas ēkām un 
būvēm nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas 

Ievērots,  
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
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tehnikai. Strupceļos ierīko vismaz 12x12 metrus lielus laukumus vai lokus ar minimālo 
diametru 16 metri, ugunsdzēsības automobiļu apgriešanai. Piebrauktuvju, 
iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāk par 3,5 metriem, 
augsutums – ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai apzīmē ar drošības ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti 
piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojāmas drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) 
saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu 
satiksmes noteikumi”. 

2. Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumu, ko paredz 
saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu, Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība” un to izpildei piemērajiem standartiem. Zemes gabalos, kuri piekļaujas 
vispārīgas lietošanas ceļiem, paredz vietas jaunu ugunsdzēsības depo izbūvei 
saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un obligāti 
piemērojamo Latvijas Standartu LVS 361 „Ugunsdzēsības depo ierīkošana – 
„Vispārīgās prasības”. 

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, ko paredz saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu LBN 
222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2000.gada 1.februāra noteikumiem Nr.38), Latvijas Būvnormatīvu LBN 201-007 
„Būvju ugunsdrošība” un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz 
centralizēta ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm 
paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus 
cauruļvadu atgaisošanai un vārstus cauruļvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības 
hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo 
ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā. 
Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas Standartiem LVS EN 14339 
„Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 „Virszemes ugunsdzēsības 
hidranti” un LVS 187 „Ugunsdzēsības hidranti”. Jāņem vērā nepieciešamie ūdens 
patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves 
vajadzībām. Pie upēm, ezeriem un citām ūdenskrāuvēm, kuras paredzētas 
ugunsdzēsības ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, izbūvē vismaz 3,5 m 
platus piebraucamos ceļus un 12x12 metrus laukumus ugunsdzēsības un glābšanas 
tehnikai ar atbilstošas kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 
vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā un 

prasībām. 
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tām jānodrošina ugunsgrēka dzēšana vismaz trīs stundu laikā. Ūdens ņemšanas 
atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm 
saskaņā ar Latvijas Standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”. 

4. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas sirēnu izvietojumu attīstību saskaņā ar 
Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.530 „Civilās trauksmes un 
apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”. 

5. Objektiem, kuri atrodas plūdu iespējamās zonās, paredz pretplūdu pasākumus. 
10.  Valsts meža 

dienesta Rīgas 
reģionālā 
virsmežniecība 

20.12.2010. Saskaņā ar „Meža likumu” (spēkā no 17.03.2000.) un tā saistošiem normatīviem aktiem: 
1. Meža apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanas un 

izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Meža Valsts 
reģistra uzturēšanai, mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētā 
īpašumā veic mežu inventarizāciju. Tai ir informatīvs un rekomendējošs raksturs; 

2. Vispārējās dabas aizsardzības prasības mežu apsaimniekošanā reglamentē LR MK 
noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 
(08.05.2001.): saimnieciskās darbības ierobežojumus mežā un meža zemēs 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, aizsargājamās zonās gar mitrzemēm un 
ūdeņiem, mikroliegumu buferzonās, mežos pilsētu administratīvajās teritorijās, purvu 
un ezeru salās, meža puduros, kā arī nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus 
dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 

Saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” (spēkā no 11.03.1997.) un ar to saistošiem 
noteikumiem: 
1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, kas izveidota, lai samazinātu 

piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu 
erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes 
dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu saglabāšanu un 
aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. 

Tajā ietilpst šādas joslas: 
1) krasta kāpu aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet 

nav mazāks par 150 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas kur sākas 
dabiskā veģetācija, izņemot šādus gadījumus: 

a) ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, krasta kāpu 
aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā 
īpašo aizsargājamos biotopus; 

Ievērots. 
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b) ja ciemu robežas ir apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā 
un noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta kāpu aizsargjoslas 
platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši 
aizsargājamos biotopus. 

2) ierobežotas saimnieciskās darbības josla līdz 5 kilometru platumā, kas tiek 
noteikta, ņemot vērā dabiskos apstākļus. 

Vietās, kur ir stāvs jūras pamatkrasts, aizsargjoslu platumu nosaka no pamatkrasta 
augšējās krants. 
2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka gar visām ūdenstilpēm, ūdenstecēm un 

mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 
ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 
applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Ņemot vērā 
aizsargjoslu iezīmēšanas tehniskās īpatnības kartēs un salīdzinošo situāciju dabā – 
krastu krantis, palienes, kas ir aizsargjoslu platumu noteicošie radītāji, tās nav precīzi 
attēlojamas shematiski. Priekšlikumi: 1) nosakot ūdensobjektiem aizsargjoslas tekstā 
iekļaut „minimālie aizsargjoslu platumi ... ne mazāk kā ...”, 2) iekļaut piezīmi 
„objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams parādīt dotajā 
mērogā, tās tiek noteiktas atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” un MK noteiktajām 
metodikām” – mežos grāvjiem, strautiem, īsajām upītēm, kā arī citiem objektiem 
saskaņā ar likumu, 3) nepieļaut upju palieņu apbūvi, jo upes ir bioloģiskās 
daudzveidības izplatības koridors – krastos, nogāzēs un palienēs sastopams liels 
īpatsvars īpaši aizsargājamo augu sugas; palienes raksturojas ar paaugstinātu 
mitruma režīmu, ko nosaka pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu mainīgais lielums, tās 
pakļautas straujiem erozijas procesiem. 

 
Izvērtējot teritorijas plānojumā norādītos upju garumus, vēršam uzmanību informācijas 
izcelsmei, jo vērojamas būtiskas atšķirības dažādu dienestu sniegtajiem datiem. 
Koku ciršanas kārtība, teritoriju apsaimniekošana: 
1. Aizsargājamo koku nociršanas (novākšanas) kārtību meža zemēs nosaka Valsts 

meža dienests pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, nemeža zemēs – 
vietējā pašvaldība pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 

2. Atsevišķu koku ciršana nemeža zemēs saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.716 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” (spēkā no 02.09.2006.); 

3. Koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka „Meža likums” un ar to saistītie normatīvie 
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akti; 
4. Koku ciršanas ierobežojumus un izmantošanu īpašo aizsargājamās dabas teritorijās 

nosaka LR MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (spēkā no 31.03.2010.) vai arī individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, teritorijām, kurām tādi izstrādāti; 

5. Mikroliegumos aizsardzību un apsaimniekošanu regulē LR MK noteikumi Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (spēkā 
no 03.02.2001.); 

6. Īpaši aizsargājamos meža iecirkņos saimnieciskā darbība noteik saskaņā ar „Dabas 
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”; 

7. Koku ciršana pirms meža zemju transformācijas, ko veic saskaņā ar LR MK 
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas 
noteikumi” atbilstošā uzraugāmās teritorijas mežsaimniecībā saņem ciršanas 
apliecinājumu. 

 
Vides un ainavisko vērtību saglabāšana apbūves noteikumos: 
1. Lauku apvidū un meža zemēs apbūves objektiem novietojumu izkārtot, lai saglabātu 

vērtīgos kokus un esošo ainavu, apstādījumus veidot ainavas bagātināšanai; 
2. Ēku un būves neprojektēt tuvāk kā pieauguša koka vainaga projekcijas attālumā 

(ieteikums – kokiem ne mazāk kā 5 m, krūmiem ~ 1-1,5 m no stumbra(u) vai sakņu 
kakla. Klajumā augošiem kokiem ~10m); 

3. Lai saglabātu lauku ainavu un nesadrumstalotu mežus, kas apgrūtina to 
apsaimniekošanu, lauku apvidū meža zemes nav ieteicams sadalīt mazākās kadastra 
vienībās par 2 ha. 

 
Ainaviski nozīmīgo teritoriju apzināšana: 
1. Bioloģiski vecie koki rindās, alejās, grupās un atsevišķi augoši; upju stāvās nogāzes, 

terases, palienes, iežu atsegumi, avoti u.c. uzskatāmi par saudzējamiem un kultūrvidi 
papildinošiem, izglītojošiem elementiem un to lietderība tūrisma objektu izveidei ir 
būtiska. 

2. Lai nodrošinātu ainavisko vērtību, bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšanu un 
rekreācijai izmantojami objektu saglabāšanu, ieteicams izdalīt dabas pamatnes 
teritorijas, kur iekļaujamas šādas platības: upju palieņu ainaviskie posmi, nogāzes, 
gravas, nelielas koku – platlapju grupas vai puduri, birzis u.c., Priekšlikums: apzināt 
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tos un kartēt; iespēju robežās noteikt šīm teritorijām aizliegumu – zemes lietošanas 
veida maiņu (transformāciju), izņemot – valsts nozīmes objektu būvniecību. 

11.  AS „Latvijas Valsts 
meži” 

23.02.2011. Ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam 
pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām. 
- 0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”. (Zemes 
vienības no 1 līdz 56). 
 
Vides aizsardzības prasības: 
Lūdzam, iestrādāt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Rietumvidzemes 
mežsaimniecības 3. Piejūras un 6. Ropažu meža iecirkņos noteikto īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju robežas un plānojot zemes lietošanu, ņemt vērā saimnieciskās darbības 
ierobežojumus. 
� Dabas parks Piejūra, dabas parka zona; 
� Mikroliegumos; 
� Krasta kāpu aizsargjoslā; 
� Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā. 
 
Vispārējās prasības: 
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”. 
 
Citas prasības: 
� Valsts zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8033 002 1713 un 8033 002 1744 

teritorijas plānojumā iestrādāt zemes lietošanas mērķa „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) maiņu uz lietošanas mērķi ar 
kodu „1001” „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve”. 

� Teritorijas plānojumā iestrādāt nosacījumu par potenciālo derīgo izrakteņu atradņu 
izveidošanas AS „Latvijas Valsts meži” valdījumā esošajās teritorijās, ja atradņu 
izveidošana tiek pamatota ar ģeoloģiskās izpētes datiem. Derīgo izrakteņu atradņu 
ierīkošanas gadījumā atļauta meža zemes transformācija. 

� Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM 
atbildīgajam pārstāvim (Anitai Lucai e-pasta adrese: a.luca@lvm.lv) teritorijas 
plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota pdf faila formātā. 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 
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12.  VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” 

09.12.2010. 1. Iestrādāt valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 
nākotnē paredzētos akceptētos divbrauktuvju ceļa rekonstrukcijas tehniskos 
risinājumus atbilstoši Saulkrastu novada domes 2009.gada 25.marta lēmumam par 
Baltezera rietumu apvedceļa būvniecību un valsts galvenā autoceļa A1 posma Ādaži 
– Lilaste rekonstrukciju. 

2. Neparedzēt šobrīd Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā noteikto 
„Perspektīvā autoceļa VIA BALTICA koridors” trasi autoceļa izbūvei. Saskaņā ar 
Satiksmes ministrijas sniegto informāciju plānojumā noteiktā VIA Baltica teritorijas 
saglabājama kā izpētes teritorija „Rail Baltica” dzelzceļa attīstībai. 

Perspektīvās trases ir iekļautas Satiksmes ministrijas nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju darba materiālā (skatīt pielikumā CD ar 
Satiksmes ministrijas apkopoto informāciju par nacionaļas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamajām teritorijām kas iekļauj ne tikai autoceļu, bet arī 
dzelzceļa attīstībai nepieciešamās teritorijas Saulkrastu novadā.) LVC savas 
kompetences ietvaros sniedz informāciju par autoceļu attīstības plāniem, taču par citiem 
transporta infrastruktūras attīstības plāniem neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties 
Satiksmes ministrijā, kas ir vadošā valsts institūcija transporta nozarē (SM Finanšu un 
attīstības plānošanas departaments, vecākā referente Daiga Dolģe, telefons 67028030, e-
pasts: Daiga.Dolge@sam.gov.lv). 
3. Perspektīvās autoceļu trases teritorijas iesakām izdalīt kā atsevišķu datu slāni. 
4. Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” gan rastra, gan vektordatu faila formātā. 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks ievērots, iesniedzot 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pēc domes lēmuma 
pieņemšanas par nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

13.  SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 

20.12.2010. 1. Zemes gabalā izvietotajām būvēm, kas ir SIA „LMT” īpašums, saskaņā ar LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar 
telekomunikāciju tīklu līnijām. 

2. Izstrādājot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, jāparedz iespējamu Saulkrastu 
novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla 
iekārtas un ar to saistītās inženiekomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru 
iekārtas un ar to saistītas inženiekomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu 
komunikāciju – elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 

Ievērots. 
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3. Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu , t.sk. telekomunikāciju līniju, 
torņu un antenu mastu, tehniskos radītājus, ierosinām Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās 
apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu 
masti, jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka 
ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves 
raksturīgais radītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

14.  SIA „Tele 2” 06.12.2010. Tuvākajā laikā Tele2 neplāno mastu ar bāzes staciju uzstādīšanau Saulkrastu novadā. - 
15.  Valsts zemes 

dienests 
Pieejami 

elektroniski 
institūcijas 
mājas lapā 

www.vzd.gov.lv  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 33.pantu, Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 12., 13., 16., 21., 27., 28., 31.punktu, 37.2. un 48.2.apakšpunktu un Ministru 
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas 
sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība (turpmāk – ATIS 
noteikumi), Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) nosaka šādus nosacījumus 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – teritorijas 
plānojums) izstrādei: 
1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas 
vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 
noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais 
materiāls). 

2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saņemšanai iesniedz elektroniskā 
formā (grafisko daļu - digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)). 
Dienesta teritoriālā struktūrdienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daļai pievieno 
aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas telpiskos datus. 

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu 
aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, 
kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, 
kas saistīti ar ATIS noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto 

Ievērots. 
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teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu 
nosaukumu un adresi, ja tāda ir: 
5.1. MicroStation vidē vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot 

tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu 
līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

5.2. ArcMAP vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra 
plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota informācijas slāņi, kura 
nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam, vai arī, lai katrai 
attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts kvalifikācijas kods atbilstoši 
ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 
7. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta 

teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz 
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma 
par teritorijas plānojuma  apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks ievērots ēc domes lēmuma 
pieņemšanas par teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu. 

16.  Sējas novada dome 20.12.2010. Neizvirza nosacījumus teritorijām, kas robežas ar Saulkrastu novada pašvaldību. - 
17.  Carnikavas novada 

dome 
20.12.2010. 1. Paredzēt ielas (arī veloceliņa) turpinājumu, kas šķērso Lilastes upi Carnikavas novada 

Lilastes ciema teritorijā. Šo ielu paredzēt kā caurbraucamu. 
2. Teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu kvartālam gar Lilastes upi paredzēt kā jaukta 

darījumu un dzīvojamās apbūves teritoriju. 

1. Ievērots, teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā nosakot sarkanās 
līnijas. 
2. Daļēji ņemts vērā. Ņemot vērā, 
ka dabā teritorijā atrodas mežs, 
noteikta teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana noteikta 
„Dārza un vasarnīcu apbūves 
teritorijas” (indekss DzV-1), ar 
minimālo jaunveidojamo zemes 
gabala platību 2400 m2. 

18.  Limbažu novada 
dome 

02.12.2010. Neizvirza nosacījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei. - 
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19.  Ādažu novada 
dome 

29.11.2010. Neizvirza nosacījumus (priekšlikumus) teritorijā, kas robežojas ar Saulkrastu novada 
pašvaldību. 

- 

20.  AS „Latvenergo” 13.01.2011. AS „Latvenergo” 
Veicot teritorijas plānojumu izstrādi, Saulkrastu novada teritorijā inženierkomunikāciju 
izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu LR Ministru kabineta 2004.gada 
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, 
paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai 
jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 
 
AS „Sadales tīkls” 
1. Esošie elektrotīkli (esošās 20, 0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV 

transformatoru apakšstacijas, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi 
jāatspoguļo teritoriju detālplānojumā (acīmredzot domāts teritorijas plānojumā). 
Teritoriju detālplānojumā (teritorijas plānojumā) jāattēlo esošo un plānoto 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

2. Veicot Saulkrastu novada nekustamo īpašumu detālplānojumu (teritorijas plānojuma) 
izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju 
(EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 2009. gada 1. jūlijā) 
35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju 
apkalpei un  rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot detālplānojumu (teritorijas plānojumu), nepieciešams parādīt esošo, 20 kV 
un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV transformatoru apakšstaciju, 
sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, 
inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām. 

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru 
kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu 
objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai 
pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu 
un elektroietaišu izvietojumu, jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām 
teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve 

Ievērots,  
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
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energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība 
jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK noteikumiem Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un 
sadales būvju būvniecības kārtība.” 

5. Teritoriju detālplānojumu (teritorijas plānojuma) paskaidrojošā daļā ietvert informāciju 
par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku 
drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem 
aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 2009.gada 1.jūlijā) 
35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 
45.pantā. 

6. AS „Sadales tīkls” lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap 
sekojošiem Sadales tīkla objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 
13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, 
kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 
2,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 
metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā 
arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
6.1. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no 

kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu 
punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo 
iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 
grīdas virsmas. 

6.2. Informāciju par to, ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS „Sadales tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.74 
apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”, kas stājas spēkā no 2009.gada 1.maija. 

6.3. Informāciju par vēja ģeneratoru un vēja spēkstaciju izveidošanu, kā arī 
pieslēgšanu pie AS „Sadales tīkls”, kas notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 3.septembra lēmumu 
Nr.280 apstiprinātajiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas 
ražotājiem”. 

6.4. Informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1) Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir 
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tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā 
ar šā likuma 24.punktu. 

7. Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas 
procedūru aizstāt ar zemes īpašneka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota 
jaunu energoapgādes objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu tīklu, līniju un to piederumu 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
� energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
� energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
� vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 

komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

� citos likumos noteiktajos gadījumos. 
8. Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 

modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam 
pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas 
rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar 
šo objektu aizņemtā zemes platība. 

9. Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta 
paplašināšanu nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu 
uzsākšanas. 

10. 19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības 
ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

11. Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja 
puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

12. Jāiekļauj informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši 
Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļai, „Esošo energoapgādes uzņēmuma objektu 
pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem”, 
jāsedz pārvietošanas ierosinātājiam. 

13. Ja novada teritorijā tiek plānoti elektroenerģijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5 – 15 
MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0,2 – 0,3 ha platībā, 110/20 kV apakšstacijas vai 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 248 

sadales punktu būvniecībai. Plānojot projektējamo objektu izvietojumu atkarībā no to 
elektriskās slodzes lieluma, rakstura un režīma, paredzēt zemes gabalu sadales 
punkta un transformatoru apakšstaciju izvietošanai, nosakot to optimālo atrašanās 
vietu un pēc iespējas tuvāk slodžu centram projektējamo ielu malās, kur būtu 
nodrošināta brīva pieeja sadales punktam un apakšstacijām, AS „Sadales tīkls” 
elektrotīklu operatīvajam personālam jebkurā diennakts laikā. Elektroapgādes 
inženierbūvju un inženierkomunikāciju (tai skaitā to aizsargjoslu) izvietojumu paredzēt 
starp projektējamo brauktuvi un sarkano līniju. Pamatojoties uz augstāk minēto, 
paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem, to pieslēgšanai pie esošajiem vai 
jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu 
izvietojumu, jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un 
transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās. 

14. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā papildus norādīt, ka, neatkarīgi no noteiktā 
aizsargjoslu platuma, darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu 
elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu 
valdītāju (MK 05.12.2006. noteikumi Nr.982 Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ 
nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110 kV) EPL aizsargjoslā tie 
jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, 
bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10, 6 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL 
aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona tehnisko vadītāju, „Līči” 
Stopiņu novadā, tālr. 7727350. 

15. Teritorijas detālplānojuma (teritorijas plānojuma) izstrādes gaitā radušos neskaidrību 
precizēšanai un nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS 
„Sadales tīkls” Centrālā reģiona tehniskā vadītāja. 

16. Sagatavoto detālplānojuma (teritorijas plānojuma) projektu ar ielu šķērsprofiliem 
elektropārvades līniju komunikāciju izvietojumu un digitālo projekta versiju (Autocad 
dwg formātā) pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS „Augstsprieguma 
tīkls” un AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona tehnisko vadītāju, „Līči”, Stopiņu novads, 
tālr. 67727350, kā arī aicinām ņemt vērā agrāk izteiktās piezīmes Salaspils novada 
teritorijas plānojuma atzinumos. 

17. Detālplānojuma (teritorijas plānojuma) grafiskajā daļā ir nepieciešams norādīt 
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perspektīvās slodzes zonējumu plānotajā teritorijā. 
18. Veicot detālplānojuma (teritorijas plānojuma) izstrādi ir jāparedz, ka pirms atsevišķo 

zemes gabalu apbūves vispirms veicama ielu un ceļu projektēšana un izbūve kopā ar 
nepieciešamajiem inženiertīkliem, nodrošinot katram apbūves gabalam pieslēgumu. 

19. Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta stadijā iesniegt pieteikumu Lietotāja 
elektroapgādei jebkurā AS „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas centrā. 

20. Pirms elektriskā tīkla izbūves: 
� dabā ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu (ielu) 

sarkano līniju robežām, 
� jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem. 

21. Šo nosacījumu derīguma laiks ir 1 gads no izdošanas brīža. 
 
AS „Augstsprieguma tīkls” 
1. Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk 

par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas 
projekta izstrādāšanu (MK 2006. g. noteikumi Nr.982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, 
būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti elektrolīnijas tuvumā jāsaskaņo ar AS 
„Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju 
tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. 

2. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslās 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45.pantu. 

3. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā 
arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004.gada MK 
noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu 
likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. Lūdzam ņemt vērā 2009. 
gada grozījumus Aizsargjoslu likumā attiecībā uz elektrolīniju aizsargjoslu 
palielināšanu un izmaiņām likuma 16.panta tekstā. 
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5. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma 
prasībām 

2010.gada 10.jūnijā Saeimā  tika apstiprināts Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija2030). Atbilstoši šai stratēģijai tiek izstrādāti jauni 
vai izvērtēti un aktualizēti jau esošie nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības, kā arī 
nozaru politiku plānošanas dokumenti, kas vienlaikus ir arī „Latvija2030” īstenošanas instrumenti. 

„Latvija 2030” dokumentā attiecībā uz zemāku plānošanas līmeni tiek noteikts, ka: 

1) Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir jāiekļauj tās teritorijas, kas nepieciešamas nacionālas 
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī jānosaka reģionālas un vietējas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai rezervējamās teritorijas. /38.punkts/ 

2) Novada nozīmes attīstības centrus nosaka reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos („Latvija 2030” tiek noteikti nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri). 
/330.punkts/ 

3) Pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas 
dabas resursu, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes 
izmantošanu, blīvāku apbūvi. /353.punkts/ 

4) Īstenojot Eiropas ainavu konvenciju, nodrošināt ainavu plānošanas un dabas aizsardzības jautājumu 
integrēšanu nozaru politikās, likumdošanā un teritorijas attīstības plānošanā. /420.punkts/ 

Vērtējot šo punktu izpildi Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādē, teritorijas 
plānojuma teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē rezervēta teritorija, kas nepieciešama plānotā 
Baltezera rietumu apvedceļa izbūvei (nelielā daļā teritorijas, kas skar Saulkrastu novadu) un rezervētā 
teritorija „Rail Baltica” dzelzceļa attīstībai. Izvērtēts arī valsts un pašvaldības autoceļu tīkls, precizējot to 
aizsargjoslas un apbūves līnijas, kā arī teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs noteiktas esošo pilsētas un ciemu ielu sarkanās līnijas (teritorijas plānojumā nav 
paredzēts plānot jaunas pilsētas vai ciemu maģistrālās ielas, bet tikai noteikt to attīstībai nepieciešamo 
minimālo teritoriju). 

Strādājot pie Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādes, turpmākai novada 
apdzīvojuma attīstībai, balstoties uz izpētēm, darba grupas diskusijām, kā arī Rīgas plānošanas reģiona 
telpisko (teritorijas) plānojumu, rasti jauni priekšlikumi turpmākajai apdzīvojuma attīstībai Saulkrastu 
novada teritorijā, novēršot pilsētas turpmāku izplešanos, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar 
jauktu zonējumu. Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam ir precizētas, labotas pilsētas 
robežas, ciema statuss tiek piešķirts Zvejniekciemam un atsevišķām (blīvākajām) vasarnīcu teritorijām. 
(skatīt Paskaidrojuma raksta sadaļu 2.1.2.4. „Ciemu teritoriju un pilsētas robežas noteikšana” un grafiskās 
daļas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes).  

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam ir integrēti ainavu plānošanas un dabas 
aizsardzības jautājumi (skatīt Paskaidrojuma raksta sadaļā 2.7. „Saulkrastu novada ainavas” un III sējumu 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

Ar 2007.gada 02.februāra Rīgas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas (telpiskais) plānojumu 2005.-2025.gadam” apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona teritorijas 
(telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam. Tas nozīmē, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojumam ir 
jāatbilst šajā dokumentā paustajām nostādnēm un vadlīnijām, par kuru ievērošanu plašāk skatīt 
Paskaidrojuma raksta sadaļā 3.1. „Reģionālais konteksts”. 

Balstoties uz Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā noteikto, ir izstrādāta Saulkrastu 
novada perspektīvā struktūra (koncepcija), kura integrēta Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.-
2024.gadam. 
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6. Cita informācija 
6.1. Vēstule LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (pēc 01.01.2011. LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (05.10.2009.) 
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6.2. Vēstule LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (pēc 01.01.2011. LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (04.10.2010.) 
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6.3. Saulkrastu novada domes vēstule Vides pārraudzības valsts birojam par statēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (17.11.2010.) 
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6.4. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 257



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 258

 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 259

 

6.5. Saulkrastu novada domes vēstule Vides pārraudzības valsts birojam par statēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (05.07.2011.) 
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6.6. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule un lēmums par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu 
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6.7. Veselības inspekcijas vēstule par iedzīvotāju sūdzības izskatīšanu 
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6.8.  Veselības inspekcijas vēstule Skultas ostas pārvaldei par vides trokšņa mērījumu rezultātiem 
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6.9. Saulkrastu novada domes vēstule Valsts zemes dienestam par informācijas sniegšanu 
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6.10. Valsts zemes dienesta vēstule par informācijas sniegšanu 
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6.11. Saulkrastu novada domes vēstule VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” par informācijas 
sniegšanu 
 


