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1. Saulkrastu novada domes lēmumi 
1.1. Saulkrastu novada domes 29.02.2012. lēmums par 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai 
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1.2. Saulkrastu novada domes 30.05.2012. lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 7 

1.3. Saulkrastu novada domes 25.07.2012. lēmums par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanu 
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2. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc 1.redakcijas izstrādes 
2.1. Oficiālie paziņojumi masu saziņas līdzekļos 
2.1.1. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis’’ par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu (15.03.2012.) 
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2.1.2. Paziņojums laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas’’ par teritorijas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
(2012.gada marts) 
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2.1.3. Paziņojums Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv par teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (19.03.2012.) 
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2.2. Citi paziņojumi masu saziņas līdzekļos 
2.2.1. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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2.3. Citi sabiedriskās apspriešanas materiāli 
2.3.1. 28.04.2012. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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2.3.2. 28.04.2012. sabiedriskās apspriešanas prezentācija 
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2.4. Darba grupu un tikšanos materiāli 
2.4.1. 25.05.2012. darba grupas dalībnieku reģistrācijas lapa 
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3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr. 
p.k. 

Nekustamais īpašums, 
iesniedzējs, 

saņemšanas datums 

Kadastra 
numurs 

Priekšlikums 
Priekšlikuma/ iebilduma 

izvērtējums 

1. Gunta Zelgalve 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 16.04.2012. 

- Tā kā visu savu apzinīgo mūžu esmu nodzīvojusi Zvejniekciema „Kalntimmājos”, tad varu 
vērst uzmanību uz to, ka jaunajā teritorijas plānojumā ir nepareizi norādīts 
„Dūčurgas” tecējums starp īpašumiem „Aldas” un „Jaunplatkāji”, jo šī urga pa 
taisno zem ceļa seguma iziet uz jūru nevis pagriežas uz paša raktu meliorācijas grāvi, kas 
ved uz īpašuma „Kalna” pusi. Lūdzu izlabot radušos neprecizitāti. 

Atbalstīts. 
Precizēts Dūčurgas  tecējums. 
 

2. Nek. īp. „Jaunbāžas”, 
SIA „Zviedrijas mežu 
fondi” pilnvarotā persona 
Sintija Batkovska 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 16.04.2012. 

80330030476 Uzsākoties Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzām Saulkrastu 
novada domē iesniegumu ar lūgumu mainīt mums piederošam īpašumam 
„Jaunbāžas”, kadastra Nr.80330030476, plānoto (atļauto) izmantošanu no meža 
zemēm uz apbūves zemēm. 

Mūsu iesniegums nav ņemts vērā, neesam saņēmuši arī atbildi uz iesniegumu un 
pamatojumus. Mūsu īpašums patreizējā Saulkrastu Teritorijas plānojumā daļēji atrodas 
ciema teritorijā, savukārt, nepainteresējoties vai mēs vēlamies vai nē, teritorijas plānojumā 
mūsu īpašums pilnībā atstāts aiz ciema robežas. 

Ņemot vērā augstāk minēto, mums nav iespēju izvērtēt mūsu vēlmju atteikumu un to 
pamatotību. Piemēram, ja pašvaldības pārstāvis mums mutiski pasaka, ka Saulkrastos ir 
pietiekami nerealizēti apbūves gabali, vai, ka teritoriju nav iespējams nodrošināt ar 
elektroapgādi, kas ir klaji meli – Latvenergo speciālisti apliecina pretējo. 

Lūdzam ministriju izvērtēt situāciju, teritorijas plānojuma izstrādes atbilstību procedūrai un 
pieņemt mērus, lai varam izmantot savas tiesības īpašuma attīstībā. 

Pielikumā: 19.05.2011. iesnieguma kopija. 

Daļēji atbalstīts. 
Esošajā meža izcirtumā, kas 
atrodas tiešā ciema tuvumā 
atbalstīta zonējuma maiņa, nosakot 
„DzV”. Pārējā teritorijā ir saglabāts 
mežs, ņemot vērā Rīgas 
plānošanas reģiona telpiskajā 
plānojumā noteiktās vadlīnijas 
pašvaldības  teritorijas plānošanai, 
kas nosaka, ka jaunas dzīvojamās 
apbūves (viensētu) ierīkošana 
mežu teritorijās nav atļauta, kā arī 
jāsaglabā ciemus atdalošās mežu 
joslas. 

3. Nek. īp. „Jaunbāžas”, 
SIA „Zviedrijas mežu 
fondi” pilnvarotā persona 
Sintija Batkovska 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 23.04.2012. 

80330030476 Atsaucoties uz izsludināto Saulkrastu novada Teritorijas plānojuma sabiedrisko 
apspriešanu vēršam jūsu uzmanību, ka saskaņā ar patreizējo Saulkrastu teritorijas 
plānojumu puse no īpašuma „Jaunbāžas”, kad. Nr.80330030476 (1., 2., 3. zemes vienība) 
atrodas ciema teritorijā. Savukārt jaunajā/ apspriežamajā teritorijas plānojuma redakcijā 
īpašums atstāts aiz ciema robežām, tajā pašā laikā paredzot plānotās sarkanās ielu 
līnijas.  

Skat. 2.iesniegumu. 
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Tā kā uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi mūsu iesniegums tika ignorēts atkārtoti 
lūdzam iekļaut mums piederošo īpašumu „Jaunbāžas”, kad. Nr.80330030476 (1., 2., 
3. zemes vienība) apbūves teritorijās – vēlams savrupmāju ar jaunveidojamo zemes 
gabalu platību 1200 kv.m. vai par 600 kv.m., kā tas jau ir apkārtesošajos īpašumos un 
šajā gadījumā īpašumu pilnībā iekļaut ciema teritorijā. 

4. Nek. īp. „Brīni”, Alberts 
Balaško 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 23.04.2012. 

80330011035 Es, Alberts Balaško, atkārtoti vēršos pie Jums ar iesniegumu par izmaiņām zonējumā 
Saulkrastu novada jaunajos teritorijas izmantošanas noteikumos zemes vienībai, ar 
kadastra nr.80330011035, platība 0,3698 ha, „Brīni”, un iekļaut tās Saulkrastu novada 
jaunajā teritorijas attīstības plānā. Uzturu spēkā savu lūgumu un nepiekrītu Saulkrastu 
novada jaunā teritorijas plāna projekta sadaļai, kas attiecas uz manu īpašumu 
„Brīni” un kur SIA „Metrum” izstrādātajā projektā iepretim mana lūguma sadaļai 
stāv rakstīts – neatbalstīts (datēts ar 12.08.2011.). 

Sekojot Saulkrastu domes Būvvaldes norādēm vēstulē (16.08.2011., 
Nr.0280112052/A1455), kurā rakstīts, ka attiecīgais zemes gabals ir izmantojams un 
apsaimniekojams atbilstoši mežu apsaimniekošanas regulējošiem normatīvajiem aktiem 
un Dabas aizsardzības plāniem ar attiecīga satura vēstulēm esmu vērsies Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā un Rīgas reģionālās 
virsmežniecības Inčukalna birojā. 

Pielikumā lasāma Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 
atbildes vēstule, ko esmu saņēmis procesuālā kārtībā ievācot ziņas par man piederošo 
īpašumu. Dabas aizsardzības pārvaldes zemes vienības „Brīni” apsekojumā (vēstule 
24.11.2011, nr.K-2-081419) pasvītrots, ka minētā zemes vienība neatrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā un uz šo zemes vienību neattiecas īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni. Tā atļauto izmantošanu nosaka Aizsargjoslu 
likums un Saulkrastu pašvaldības ar lauku teritoriju teritorijas plānojums. 

Esmu vērsies rakstiskā veidā (vēstule 05.12.2011) Rīgas reģionālās virsmežniecības 
Inčukalna birojā un klātienē apsekojis savu zemes vienību ar mežzini. Vārdiskā 
skaidrojumā nekādi tieši apgrūtinājumi netika konstatēti, bet rakstisku atbildi man nav 
izdevies saņemt četru mēnešu laikā. 

Vēlos vērst Jūsu uzmanību arī uz faktu, ka mana īpašuma „Brīni” teritorijas abās pusēs 
esošajos zemes īpašumos jau eksistē Aizsargjoslu likumā atļautā apbūve. Uz izsaku 
cerības, ka arī manas tiesības likumīgā kārtā iegūto privātīpašumu netiks ierobežotas, jo 

Atbalstīts. 
Noteikta apbūves teritorija ar 
indeksu DzM-1, nosakot platāku 
gājēju ceļa izeju uz jūru 
(sarkanajās līnijās). 
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nevēlos veikt savā īpašumā neko vairāk, ko šajā teritorijā paredz Aizsargjoslu likums. 

P.S. Vēlētos darīt zināmu vēsturi, kādā likumīgā kārtībā esmu ieguvis zemes īpašumu ar 
kadastra nr.80330011035 un veicis ar to saistītās darbības: 
1. Esmu saņēmis kompensācijā zemes īpašumu no Centrālās zemes komisijas (CZK). 

Zemes reformas pabeigšanai kompensējamo zemes vienību saraksts tika iesniegts 
CZK no pašvaldībām ar lēmumiem katras konkrētās vienības sakarā (dati uz 
05.08.2010.). Par attiecīgo zemes vienību (ar kad. nr.80330011035, platība 0,3698) 
Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada zemes vienību sarakstā pēdējā ailē nebija 
minēti nekādi apgrūtinājumi vai liegumi (kā, piemēram, ceļa aizsargjosla, dabas 
liegums u.tml.).  

2. Tā kā uz dažām no zemes vienībām bija vairāki desmiti pretendentu, CZK noteica 
zemes vienību izlozes kārtību, kuras rezultātā ieguvu zemes vienību ar kad. 
nr.80330011035, platība 0,3698 ha Saulkrastu novadā. 

3. Tiesības uz attiecīgo zemes īpašumu ir nostiprinātas Rīgas rajona Zemes grāamtu 
nodaļas Saulkrastu pagasta zemes grāmatas nodalījumā Nr.100000493451, žurnāls 
nr.3000031073067 (19.07.2010). 

4. Esmu vērsies Saulkrastu novada domes Būvvaldē ar lūgumu vēstuli par zonējuma 
maiņu. 

5. Manas zemes vienības robežu situācijas noteikšanu ir veicis SIA „Limbažu 
mērniecības birojs”, sertificēts mērnieks Kaspars Dzenis. 

6. Esmu pasūtījis un saņēmis zemes īpašuma „Brīni” meža apsaimniekošanas plānu. 
7. Esmu vērsies rakstiskā veidā (vēstule 05.12.2011) Rīgas reģionālās virsmežniecības 

Inčukalna birojā. 
8. Esmu vērsies Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā un 

saņēmis atbildi, kas lasāma pielikumā. 

Pielikumā: 
1) Sarakste ar Saulkrastu būvvaldi; 
2) Vēstule adresēta Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajai administrācijai; 
3) Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas atbildes vēstule; 
4) Vēstule adresēta Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna birojam; 
5) Zemes īpašuma „Brīni” meža apsaimniekosānas plāns. 

5. Nek. īp. „Augštimmas”, 
Renātes Putenes 

80330010993 Lūdzu izmainīt man piederošajam zemes gabalam Saulkrastu novadā ar nosaukumu 
„Augštimmas” kad. apz. 80330010993 teritorijas attīstības plānojumā paredzēto mērķi 

Nav atbalstīts. 
Rīgas plānošanas reģiona 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 32 

pilnvarotā persona 
Reinis Putenis 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 25.04.2012. 

uz Z-4. 

Pielikumā: 
1) Pilnvaras kopija; 
2) Zemes grāmatas apliecības kopija; 
3) Robežu plāna kopija; 
4) Lēmuma kopija par zemes gabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu. 

telpiskajā plānojumā noteiktās 
vadlīnijas pašvaldības  teritorijas 
plānošanai, kas iesaka neparedzēt 
apbūves paplašināšanu krasta 
erozijas riska joslā un apbūves 
teritoriju paplašināšana jāplāno 
virzienā uz sauszemi.  
Ņemot vērā  arī LR Aizsargjoslu 
likumu un  iesniegtos 
Zvejniekciema iedzīvotāju 
protestus (iesniegumi Nr.18; 28; 
32) iesniegums nav atbalstīts. 

6. Nek. īp. „Bildes”, 
„Mežjāņi”, „Kareivji”, 
„Cipari” un „Pakavi”, 
Vilnis Buršs 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 26.04.2012. 

- Iepazīstoties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, secināju, ka nav ņemti vērā mani 
ierosinājumi par man piederošo īpašumu „Bildes”, „Mežjāņi”, „Kareivji”, „Cipari” un 
„Pakavi” paredzēto izmantošanu. Es lūdzu, lai šajos īpašumos atļauj transformēt nelielu 
zemes gabalu ap 0,1 ha tajās vietās, kur ir izcirtums. 2006.gadā ir izstrādāts zemes 
ierīcības projekts, kurš paredz ceļa izbūvi, lai brīvi varētu piekļūt visiem maniem 
īpašumiem. Kā jau minēju iepriekšējā iesniegumā, mežkopība šajos īpašumos ir 
apgrūtināta, tādēļ vēlos paredzēt iespēju retinātai apbūvei, maksimāli saglabājot mežu kā 
parku. 

Izstrādātajā teritorijas plānojumā apbūve ir paredzēta vietā, kur ir augošs mežs, kurš vēl 
nav cērtams. Nav arī nekādu iespēju tur izveidot piebraucamo ceļu. Plānota apbūve 
nekurienē.  

Atkārtoti lūdzu iepazīties ar manu iesniegumu, robežu plāniem ar atzīmētajām vietām, kur 
būtu vēlama un iespējama apbūve. Lūdzu arī teritorijas plānā paredzēt iespēju izbūvēt 
projektēto ceļu. Lūdzu izskatīt manu iesniegumu un iekļaut teritorijas plānojumā manus 
priekšlikumus. 

Pielikumā:  zemes sadales projekts. 

Daļēji atbalstīts. 
Plānojuma gala redakcijā precizēta 
apbūves teritorija DzV, ņemot vērā 
izstrādāto zemes ierīcības projekts 
un esošo meža izcirtumu. Apbūvi 
plānots izvietot kompleksi, to 
grupējot ap plānoto iebraucamo 
ceļu, ar mērķi uzlabot apbūves 
insolāciju un saglabāt esošās meža 
teritorijas pārējā zemesgabalu 
daļā. 
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7. Nek. īp. Pļavas ielā 17, 
SIA „NCC Housing” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 27.04.2012. 

80130030781 Sakarā ar to, ka šobrīd notiek darbs pie jaunā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam, lūdzam izskatīt iespēju jaunajos Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos veikt šādus grozījumus: 

1. Mainīt plānoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu izveidi Pļavas ielā 17, paredzot 
to pa Pļavas ielas sarkanajām līnijām, nevis pa zemes īpašumu mākslīgi samazinot 
apbūves platību; 

2. Veikt Pļavas ielas klasifikācijas maiņu (sākot virzienā no Lauku ielas 
krustojuma uz dzelzceļa pusi) no pilsētas nozīmes ielas ar attālumu starp 
sarkanajām līnijām 15 m uz vietējās ielas nozīmi kā, piemēram, Selgas iela ar 
attālumiem starp sarkanajām līnijām 7-12 m, jo abas iepriekšminētās iela ir līdzīgas 
gan pēc nozīmes, gan satiksmes intensitātes; 

3. Veikt izmaiņas teritorijas apzīmējumos zemes gabalam Pļavas ielā 17 (kadastrs 
8013 003 0781), mainot noteikto DzM-1 un piešķirot DzM apzīmējumu. 
Pamatojoties uz to, ka uz esošā zemes gabala eksistē asfaltēts laukums un zemes 
gabals ir apgrūtināts ar dzelzceļa aizsargjoslu, ēku izbūve šajā teritorijā, ievērojot 
jaunos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ka zemes gabala 
maksimālais minimālā brīvā zaļuma teritorija nedrīkst būt mazāka par 70%, kurā 
jāsaglabā mežs un raksturīgā meža zemsedze, nav iespējama.  

Daļēji atbalstīts.  
1. Ar inženierkomunikāciju  
plānotajām trasēm var iepazīties 
Saulkrastu domē, teritorijas 
plānojumā ir ietvertas tikai shēmas. 
2. Pļavas ielas klasifikācija nav 
mainīta, jo ņemot vērā pilsētas 
struktūru iela ir ar pilsētas nozīmi, 
jo savieno atsevišķus pilsētas 
rajonus ar pludmali un 
maģistrālajām ielām, kā arī 
nodrošina piekļuvi plānotajai 
dzelzceļa stacijas vietai un 
labiekārtotai gājēju pārejai pār 
dzelzceļu. 
3. Svītrots indekss DzM-1. 

8. 92 Saulkrastu novada 
iedzīvotāji 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 28.04.2012. 

- Saulkrastu iedzīvotāji lūdz Saulkrastu Teritoriālajā plānojuma veikt grozījumus un saskaņā 
ar Latvijā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un zinātnieku veiktajiem pētījumiem 
attiecībā uz Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, kas kā krasta kāpu josla iezīmēta pa 
Rīgas ielu aizliegt veikt jaunu apbūves meža teritorijās, kas iezīmēts grafiskajā 
zīmējumā Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
2003.-2015. ar grozījumiem 2007. dzeltenā krāsa – savrupmāju apbūves teritorijas un zaļš 
ar dzeltenu – savrupmāju apbūve meža teritorijās, sākot no Inčupes līdz Pēterupei. 
Aizliegt jaunu apbūvi Rīgas ielā 13. 

Pamatojums: 
1. Aizsargjoslu uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan māksīgus) 

objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai 
pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

2. Aizsargjoslu veidi un to funkcijas, saimnieciskās darbības ierobežojumi aizsargjoslās 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijā noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu liku” 

Daļēji atbalstīts. 
Jauna apbūve gar Rīgas ielu kāpu 
zonā nav paredzēta, bet ievērojot 
teritorijas plānošanas pēctecības 
principu ir saglabāta jau iepriekš 
plānotā apbūve, kas ir noteikta 
spēkā esošajā teritorijas 
plānojumā, atbilstoši Rīgas 
plānošanas reģiona telpiskajā 
plānojumā noteiktajām vadlīnijām 
pašvaldības  teritorijas plānošanai. 
Rīgas ielā 13 ir izstrādāts un 
sabiedriski apspriests 
detālplānojums. 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 34 

(05.02.97.) un MK apstiprinātajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām. 
3. Aizsargjosla 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.  

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 
sauszemes 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 
īpaši aizsargājamos biotopus, 

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. 

Vietās, kur ir stāvs jūras pamatkrasts, aizsargjoslu platumu nosaka no pamatkrasta 
augšējās krants. 

Ierobežotas saimnieciskās darbības josla līdz 5 km platumā tiek noteikta, ņemot vērā 
dabiskos apstākļus, noteikta no Rīgas jūras līča līdz dzelzceļa līnijai Rīga – Skulte. 

Šie augstāk minētie pamatojumi ir vitāli svarīgi neiejaukties Rīgas jūras līča vērtībās, 
tamdēļ lūdzam šīs aizsargjoslu teritorijas neapbūvet un saglabāt kā dabas pamatnes ar 
tām paredzētajām funkcijām. Neizjaukt ainaviskās vērtības Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā. 

9. Nek. īp. Rīgas ielā 9A, 
Sandra Priedīte 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 28.04.2012. 

- Lūdzu, Rīgas ielas 9A Baltās kāpas teritorijā pie esošās tualetes teritorijas plānojumā 
izņemt P4 apzīmējumu un krāsojumu un nepieļaut publisko apbūvi. Atstāt neskartu 
dabas pamatnes – mežu. 

Daļēji atbalstīts.  
Plānojuma gala redakcijā ir 
samazināta plānotās publiskās 
apbūves platība, kas nepieciešama 
esošās apbūves rekonstrukcijas 
nodrošināšanai. 

10. Sandra Priedīte 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 28.04.2012. 

 Atkārtoti, lūdzu, iedzīvotāju vārdā, izveidot kājāmgājēju celiņu uz Inčupes staciju. 
Izbūvēt arī apgaismojumu, lai iedzīvotāji varētu droši pārvietoties, neapdraudot savu 
veselību un drošību, pārvietojoties gar šosejas malu. 

Atbalstīts.  
Plānojumā iezīmēts esošais ceļš 
uz Inčupes staciju, bet konkrēti 
teritorijas labiekārtošanas darbi nav 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 35 

attiecināmi uz teritorijas plānojuma 
izstrādes procesu. 

11. Sandra Priedīte 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 28.04.2012. 

- 20.06.2011. Nr.01.14/0620112221/A1080 tika saņemts iesniegums, ar kuru jūs atsakāt 
iedzīvotāju lūgumam pamatojot to ar ļoti zemo satiksmes intensitāti un, ka ir ierobežoti 
pašvaldības līdzekļi, neminot pamatojumu, kādi līdzekļi un tāpat neminot pamatojumu, 
kādai jābūt satiksmes intensitātei. Tāpat neminat savā atbildē kā pareizi juridiski dēvēt 
mūsu apdzīvoto ciematu. Daļā tautas mutē tas skan kā „Bams”, daļā tauras to sauc par 
„Pēterupes ciemu”. 

Līdz ar iepriekš minēto vēlamies informēt par to, ka ciemats sastāv no 15 ielām: V. Lāča, 
Vītiņu, Pēterupes, Pureņu, Asteru, Zītaru, Ābeļu, Brāļu Kaudzīšu, Madaru, Vaidabas, 
Eglāju, Aveņu, Pārupes ielas, Kameņu, Pīlādžu. Šajās ielās, ja Saulkrastu novada dome 
nezina dzīvo cilvēki, kuri kopš tika izveidots šis ciemats, nav nodrošināti ar elementārām 
vajadzībām, kas noteikts likumā „Par pašvaldībām” gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, īstenot bērnu tiesību aizsardzību u.tt. 

Šajā ciematā ir daļējs apgaismojums dažās ielās. Mūsu ciematā nav neviena gājēju 
celiņa, vai trotuāra, tāpat nav nekādu komunikāciju, piemēram, pilsētas ūdens un 
kanalizācija, hidranti grāvju sistēma, bērnu rotaļu laukuma, velosipēdistiem paredzēti 
celiņi un atbilst pilnīgi lauku ciemata statusam. Koki un krūmi aug uz ceļiem, uz aptieku, 
slimnīcu, autobusa pieturām, dzelzceļa pieturām, veikaliem notiek pa dažādām takām, 
šķērsojot visnepiemērotākajās vietās dzelzceļa sliedes, vai arī ejot gar ceļa malām dienas 
tumšajā laikā, tiek apdraudēta dzīvība un drošība. 

Šis ciemats pastāv vairāk kā 30 gadus un kā pati dome savā mājas lapā pauž publiski 
informāciju, kur paliek šī ciemata nodokļu maksātāju nauda, tad mēs šī ciemata 
iedzīvotāji, pieprasām, kādu summu tā sastāda un, kur tā tiek izlietota. 

Informācija no saulkrasti.lv, sadaļas jautājumi: 
„Bams, 2011-0926 12:18:32, jautāja: Sveicināti! Gribētu uzzināt vai ielu apgaismojums 
diennakts tumšajā laikā, tiek apmaksāts no mums nodokļu maksātājiem??? 
Atbilde: Ielu apgaismojums Saulkrastos, izņemot apvedceļu, Rīgas, Ainažu ielas u.c. 
valstij piederošās ielas un ceļus, tiek apmaksāts no pašvaldības budžeta, kuru aptuveni 
85% apmērā veido nekustamā īpašuma nodoklis, atbilstoši nekustamā īpašuma atrašanās 
vietai un iedzīvotāju nodoklis, atbilstoši deklarētai dzīvesvietai.” 

Atkārtoti pieprasām nekavējoties nodrošināt drošu apgaismotu kājāmgājēju 

Daļēji atbalstīts. 
Iesniegumā minētā teritorija 
saskaņā ar spēkā esošo un 
izstrādes stadijā esošo teritorijas 
plānojumu atrodas Saulkrastu 
pilsētas teritorijā un nav atsevišķs 
ciems. Plānojums neparedz 
samazināt pilsētas teritoriju. 
Plānojuma gala redakcijā papildus 
noteiktas perspektīvās 
labiekārtotās gājēju pāreju vietas 
pār dzelzceļu, kā arī noteiktas ielu 
sarkanās līnijas. 
Konkrēti teritorijas labiekārtošanas 
darbi nav attiecināmi uz teritorijas 
plānojuma izstrādes procesu. 
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pārvietošanās iespēju uz Saulkrastu centru, staciju, skolu Pabažu staciju, izbūvējot 
gājēju celiņus. Tāpat pieprasām mūsu ciematam mainīt statusu no pilsētas uz lauku 
ciemata statusu, jo tas pašreiz atbilst šim statusam, veicot grozījumus Teritoriālajā 
plānojumā. 

12. Sandra Priedīte 
02.05.2012. (saņemts 
elektroniski) 

- Lūdzu saglabāt esošo tualeti Rīgas ielā 9A pie Baltās kāpas, nepieļaut komunikāciju 
izbūvi, tādējādi saglabājot resursus, nepostot mežu, zemsedzi, nelietderīgi patērējot 
ūdeni, nodokļu maksātāju naudu tās uzturēšanai. Tikai uzlabot, izveidojot atdalītas 
kabīnes. Tādējādi nodrošinot nepārtrauktu tās pieejamību un respektēt iedzīvotāju 
intereses. Iepazīties ar Vides ekspertu atzinumu, kas atrodas Saulkrastu novada domē pie 
kolektīvā iedzīvotāju iesnieguma, kad iedzīvotāji protestēja apbūvi šajā teritorijā. 
Atzinums, ka šāda tipa tualete ir visekonomiskākā un draudzīgākā videi. Pēc apspriedes 
domē vietējie komersanti teica, ka grib tualeti ar ērtībām lai varētu celt savā privātā zemē 
kafejnīcu, bez tualetes, jo netaisās savus resursus tādējādi izšķiest. No tā izriet kāda 
komersanta interese. Tas nav pieļaujams. Sabiedrības interesei jābūt lielākai nekā 
kamersanta. Sabiedrībai nepieciešama tualete, kas darbojas un ir pieejama 24 stundas 
diena un visu cauru gadu. 

Lūdzu arī Teritorijas plānojumā iezīmēt apgaismotu gājēju ceļu no ciemata BAMS 
jeb Pēterupes ciema uz Pabažu staciju, 28.aprīlī iezīmējām ceļu uz centru, bet 
neiezīmējām uz Pabažu staciju. 

Daļēji atbalstīts. 
 Skat. iesniegumus Nr.9.;10.; 11. 

13. Nek. īp. Krasta ielā 11, 
Oskars Meiris 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 02.05.2012. 

80130010338 Ierosinājumi Saulkrastu novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam: 
1) lūdzu mainīt privātajam zemes īpašumam Saulkrastos Krasta ielā 11 ar kadastra 

Nr.80130010338, lietošanas mērķi no sabiedrisko izmantojamās apbūves (P-1) 
uz privāto dzīvojamo apbūvi, ar papildus iespējām izmantot īpašumu arī 
sabiedriskām vajadzībām (DzM-2); 

2) lūdzu neplānot apbūvi augstāku par 18 metriem, jo atsevišķas dominantes izjauks 
Saulkrastu vēsturiski izveidoto pilsētas tēlu; 

3) lūdzu paskaidrojuma rakstā izveidot sadaļu, kuru būtu detalizētāk aprakstītas 
visas paredzētās izmaiņas esošajam teritorijas plānojumam (kadastra numurs, 
platība, izmaiņu iemesls). Piemēram, Krasta 11, ierosinātājs – īpašnieks, vai 
administratīvās tiesas lēmums. Šāda sadaļa ir nepieciešama, jo nekonkrētam, 
aptuvenam zīmējumam, nomainot krāsu kartē un apstiprinot to kā jauno 
detālplānojumu pastāv iespēja nodomu iztulkot dažādi. 

Lūdzu sniegt motivētu atbildi, jo atbilde: „ir nolemts” asociējas ar esošās varas patvaļu. 

Nav atbalstīts.  
1. Ņemot vērā ka esošā apbūve 
Krasta ielā 11 ir publiska ēka – 
kultūras nams, kas atrodas tiešā 
Saulkrastu brīvdabas estrādes 
tuvumā un uzskatāms par šī 
objekta nozīmīgu sastāvdaļu, nav 
pieļaujama objekta pārbūve par 
dzīvojamo ēku. 
2. Ņemot vērā sabiedriskās 
apspriešanas laikā izteiktos 
dažādos viedokļus,  plānojuma 
gala redakcijā ir samazināts 
maksimālais publiskās apbūves 
arhitektonisko akcentu augstums. 
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3. MK noteikumi neparedz šādas 
sadaļas ietveršanu paskaidrojumu 
rakstā. 

14. Nek. īp. „Odziņas”, 
Saulkrastu pag., Rita 
Treimane 
07.05.2012. (saņemts 
elektroniski) 

80330040180 Atsaucoties uz telefonsarunu 02.05.2012., vēlos darīt zināmu, ka īpašumam „Odziņas” 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ar kad. Nr.8033 004 0180, saskaņā ar spēkā esošo 
detālplānojumu no 2008.gada, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atbilst 
Vasarnīcu un dārza māju apbūvei ar atļauto izmantošanu tajā skaitā savrupmāju, 
saimniecības ēku, sporta būvju izbūvei, ar parceles minimālo platību 1200 m2, maks. 
apbūves blīvumu 30% u.tt. (skat. pievienotās fotofiksācijas no  detālplānojuma). 

Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam šobrīd 
apspriešanā esošo versiju, III sējumu - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
10.pielikumu, „Odziņas” ir spēkā esošs detālplānojums ((55.) 87.lpp). Turpretī 
iepriekšminētā plānojuma versijas grafiskajā daļā īpašums „Odziņas” atrodas zonējumā ar 
kodu DzV-1, kas pēc būtības ievērojami ierobežo tālāko īpašuma attīstības projekta 
īstenošanu kā arī būtiski samazina īpašuma vērtību. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu rast iespēju arī Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskajā daļā īpašumu „Odziņas” iekļaut zonējumā 
ar izmantošanas iespējām, kādas tika paredzētas sākotnēji un apstiprinātas 
detālplānojuma ietvaros. 

Atbalstīts. 
Noteikta atļautā izmantošana DzV-
1, saglabājot iespēju realizēt spēkā 
esošo detālplānojumu, ciktāl tas 
nav pretrunā ar citiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzM) netiek noteikta 
teritorijās, kur pašvaldība nevar 
nodrošināt nepieciešamo 
inženiertehnisko apgādi šajā 
plānošanas periodā. 

15. Laila Grietena, Indra 
Grietēna 
07.05.2012. (saņemts 
elektroniski) 

 Lūdzu paredzēt gājēju pāreju pār dzelzceļu posmā starp Inčupi un Pabažu staciju, 
pretim V/K „Pabaži”, kā arī uzlikt sarkanās līnijas gājēju ceļam caur esošo meža 
teritoriju, kas tiek plānota jaunai vasarnīcu apbūvei. Par to būs pateicīgi daudzi mūsu 
kooperatīva vasarnīcu īpašnieki, kas regulāri dodas uz pludmali. 

Atbalstīts. 
Plānojuma gala redakcijā papildus 
noteiktas perspektīvās 
labiekārtotās gājēju pāreju vietas 
pār dzelzceļu, kā arī noteiktas ielu 
sarkanās līnijas. 

16. Nek. īp. Grīņu iela 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, Mākoņu iela 13, 14, 
15, 16, Muižas iela 11, 
12, 13, 14, 15, 16, Īves 
iela 12, 14, 16, 
Zvejniekciems, SIA 
„Muižas Sils 2” valdes 
loceklis Raomonds 

80330011315 
80330011179 
80330011314 
80330011327 
80330011313 
80330011326 
80330011180 
80330011331 
80330011312 

Atbildot uz Jūsu 26.04.2012. vēstuli Nr.01.-14//0420120473/IZ12 par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju, atgādinām, ka līdz šim SIA „Muižas 
sils 2” piederošie zemes gabali (zemes gabalu saraksts sniegts pielikumā) tika iekļauti 
„Saulkrastu mežaparka tipa apbūves teritorijā” (SAM), kas paredzēja vienmērīgu zemes 
gabalu apbūvi, atļaujot būvēt savrupmāju ēkas līdz 2 stāviem. Sabiedriskajai apspriešanai 
nodotā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam SIA „Muižas sils” 
piederošie nekustamie īpašumi iekļauti (DzV) – vasarnīcu un dārza māju dzīvojamās 
apbūves teritorijā, kas iepriekšminētajā teritorijā pieļautu tikai tādu dzīvojamo māju 
būvniecību, kas nav paredzētas pastāvīgai dzīvošanai. SIA „Muižas sils 2” ir izstrādājis 

Daļēji atbalstīts.  
Noteikta atļautā izmantošana DzV, 
saglabājot iespēju realizēt spēkā 
esošo detālplānojumu, ciktāl tas 
nav pretrunā ar citiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzM) netiek noteikta 
teritorijās, kur pašvaldība nevar 
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Siņavskis 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 07.05.2012. 

80330011330 
80330011329 
80330011328 
80330011320 
80330011316 
80330011317 
80330011325 
80330011318 
80330011324 
80330011319 
80330011323 
80330011177 
80330011322 
80330011321 
80330011178 

dzīvojamo māju un saimniecības ēku projektu, kas skiču stadijā ir saskaņots Saulkrastu 
novada būvvaldē, papildus veicot meža zemes transformāciju un izcērtot kokus 
paredzamajās ēku vietās. 

Balstoties uz iepriekšminēto, lūdzam Jūs saglabāt līdz šim paredzēto iespēju mums 
piederošajos zemes gabalos veikt savrupmāju būvniecību, grozot visiem zemes 
gabaliem piešķiramo izmantošanas mērķi (DzM) – „Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija”. 

nodrošināt nepieciešamo 
inženiertehnisko apgādi šajā 
plānošanas periodā. 

17. Nek. īp. „Vecnagliņi”, 
Zvejniekciems, Ruta 
Ozoliņa 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 08.05.2012. 

80330011334 Esmu iepazinusies ar jauno teritorijas plānojuma redakciju un konstatējusi, ka mainīta 
īpašuma „Vecnagliņi” zemes izmantošana. Īpašums „Vecnagliņi” ar kad. 
Nr.80330011334, tika atdalīts no īpašuma „Nagliņi” ar kadastra Nr.80330010187, pēc 
Saulkrastu pilsētas domes lēmuma Nr.13/11 no 28.09.2005., paredzot apbūvi gar melnsila 
ielu – māja mežā ar iebrauktuvi no Meža prospekta. Esmu rēķinājusies ar iepriekš spēkā 
esošo izmantošanu un vēlos to likumīgi saglabāt. 

Lūdzu zemes īpašumam „Vecnagliņi” saglabāt 2005.g. 28.09. domes sēdes lēmumu, 
paredzot apbūvi – māja mežā. 

Atbalstīts. 
Plānojuma gala redakcijā noteikta 
atļautā izmantošana „DzV-3, kas 
daļēji atbilst spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā noteiktajai 
atļautajai izmantošanai 
„Savrupmāju apbūve meža 
teritorijās (mežaparka apbūve)”. 

18. Divi iesniegumi ar 
vienādu tekstu. Pirmo 
iesniegumu parakstījuši 
21 Saulkrastu novada 
iedzīvotājs, otru - 26 
iedzīvotāji 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 09.05.2012. 

80330010991 Mēs, Saulkrastu novada, Saulkrastu pagasta Zvejniekciems iedzīvotāji lūdzam izskatīt 
un mainīt zonējumu paredzētā teritorijas plānojumā Jūras prospektā: 

1. Lūdzam nepieļaut apbūvi kompensācijas zemē pretim Jūras prospektam Nr.20, 
kurš apzīmēts ar simbolu Z-3. Vēršam uzmanību, ka šis zemes gabals atrodas 300 m 
kāpu aizsargjoslā un tur nekad nav bijusi apbūve. Atļaujot būvniecību šajā zemes 
gabalā, to varētu pieprasīt arī citi, blakus esošo kompensāciju zemes gabalu 
īpašnieki. 

2. Nepieļaut apbūvi zemes gabalam ar kadastra Nr.80330010991, kurš atrodas 
starp Brūveru un Vectimmāju mājām. Uz šī zemes gabala atrodas Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamais biotops „Mežainās jūrmalas kāpas”, kuras atrodas kāpu 

 
 

Atbalstīts. 
 
 
 

Atbalstīts. 
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aizsargjoslā un uz tā aug simtgadīgas priedes. Arī šajā zemes gabalā nav bijusi 
iepriekšēja apbūve. 

19. Jānis Rimšāns 
Gunārs Magone 
Natālija Ostrovska 
Indra Grietēna 
Laila Grietena 
Irēna Koroļkova 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 09.05.2012. 

- Teritorijas plānojumā tiek paredzēts starp mūsu DKS „Pabaži 19” dzelzceļu esošā meža 
vietā izveidot jaunas apbūves teritorijas. 

Piekļūšana šiem jaunās apbūves zemes gabaliem tiek organizēta caur mūsu kooperatīva 
4,5 m šaurajiem ceļiem. Šo pašu ceļu tiek paredzēts izmantot arī piebraukšanai pie DKS 
„Veselība”. Tiek likvidēts meliorācijas grāvis un apgrūtināti ar sarkanām līnijām zemes 
īpašumi. Sarkano līniju platums ārpus kooperatīva robežām ir 12 m, bet kooperatīva 
robežās 6-9 m. 

1. Mēs kategoriski iebilstam pret ieplānoto caurbraucamo ceļu DKS „Pabaži 19” 
teritorijā. Uzskatām, ka tas izjauks esošo – nu jau vēsturisko dārzkopības 
kooperatīva struktūru un pilnībā izjauks savdabīgo mikrovidi. Piekļūšanu pie 
jaunajiem apbūves zemesgabaliem nedrīkst organizēt uz mūsu mazo (500 – 600 m2), 
labi apsaimniekoto zemes īpašumu rēķina. 

2. Ierosinām piebraukšanu pie jaunveidojamajiem apbūves zemes gabaliem 
organizēt ārpus DKS „Pabaži 19” robežām. 

3. Uzskatām, ka būtu lietderīgi jauno piebraucamo ceļu - ielu virzīt gar dzelzceļa 
malu. 

4. Lūdzam paredzēt gājēju pāreju pār dzelzceļu posmā starp Inčupi un Pabažu 
staciju pretim DKS „Pabaži” teritorijām. 

5. Lūdzam rezervēt teritoriju un uzlikt sarkanās līnijas gājēju ceļam starp esošo 
DKS „Pabaži” vasarnīcu apbūvi un dzelzceļu.  

Daļēji atbalstīts.  
1. Noteiktās ielu sarkanās līnijas ir 
ne tikai satiksmes infrastruktūras 
nodrošināšanai, bet gan arī kā 
inženierkomunikāciju koridors, kas 
nepieciešams lai nodrošinātu 
jebkuru nekustamo īpašumu.  
2.-3. neapbūvētajiem 
zemesgabaliem jāizstrādā 
detālplānojums, kura ietvaros arī 
jāietver satiksmes organizācijas 
shēma, nepieciešamības gadījumā 
grozot noteiktās ielu sarkanās 
līnijas. 
4.-5. Plānojuma gala redakcijā 
papildus noteiktas perspektīvās 
labiekārtotās gājēju pāreju vietas 
pār dzelzceļu, kā arī noteiktas ielu 
sarkanās līnijas. 

20. Nek. īp. „Ķempji”, 
Bātciems, Ārija Vītiņa 
SIA „Metrum” birojā 
saņemts 09.05.2012. 

80330040119 Saulkrastu lauku teritorijas teritoriālplānojuma izmaiņu objektīvi ierosinājumi: 

Ciema robežu pabīdīt uz rietumu pusi, 
- lai tiktu ietvertas visas „Ķempju” zemes vienības; 
- jo ir viena zemesgrāmata kā viens zemes gabals un vieni īpašnieki. Pielikumā 

redzamas vēsturiskās robežas. Meža teritorija „Ķempju” zemes gabalā jau ir izpostīta 
un pārrauta ar elektrolīniju, kas iet cauri zemes gabalam. Šajā zonā biotopi (ja ir bijuši) 
jau ir izpostīti. Un elektrolīnija jau ir reāla norobežojošā meža aizsargjosla. Mežs ir 
atdalīts ar elektrolīniju; 

- pagarinot ciemu uz dienvidiem no elektrolīnijas līdz dzelzceļam skaidri iezīmēsies 
ciema robežas un ceļš visā arumā savienos divus ciemus. 

1. Visam zemes gabalam ar kopīgo kadastra Nr.80330040119 (katram atsevišķi kadastri 

Daļēji atbalstīts.  
Atbalstīts priekšlikums par 2.zemes 
vienības iekļaušanu Bātciema 
teritorijā un ciema robežas 
korekciju. Atļautā izmantošana – 
atbilstoši visa ciema atļautajai 
izmantošanai. Reāli dabā mežs – 
zemesgabals nav dalāms, 
apgrūtināts ar dzelzceļa drošības 
un ekspluatācijas aizsargjoslām. 
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– 80330040119, 80330040121, 80330040729). 
- visām trīs zemes vienībām noteikt plānoto izmantošanu – mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas ar 1200 m2 zemes gabala platību; nedalīt zemes gabalu ar 
dažādām nozīmēm. 

- Šādu iespēju dod esošā ielu infrastruktūra gar „Ķempju” zemes gabaliem, nekā ir citur 
ciemā. Asfaltēts ceļš iet gar visu „Ķempju” zemju īpašumu; 

- Izmainīt piebrauktuvi tornim pa gruntsgabala robežu rietumu pusē. Blakus atrodas 
„Ladiņu” nekustamais īpašums un novirzīt šo „Ladiņu” servitūtu uz viņu īpašumu, 
izveidojot gan pieeju tornim „Ladiņi”, gan ceļu uz jūru, tā veidojot gan ielu, gan 
servitūtu pa savu un uz „Ladiņu” zemesgabalu kalnā; 

- Lūdzu ievērot Saulkrastu stratēģiskās vadlīnijas 2003.-2007.-2015.gadiem, kur bija 
paredzēta vasarnīcu rajonu pakāpeniska transformēšana par dzīvojamo māju 
kvartāliem un pilsētas lauku teritoriju attīstībai kā nozīmīgākās rīcības noteikt t.sk. 
jaunu apbūves teritoriju izveide lauku teritorijas dienvidu daļā (bijušās PSRS 
karabāzes teritorijā); 

- Pāri pretim dzelzceļam vasarnīcu un dārza māju teritorija ir 600 m2 lieli zemes gabali. 
Tādēļ lūgums zemes gabalu lielumu noteikt ar iespēju dalīt, sākot no 1200 m2 lieliem 
zemes gabaliem, kas ir optimāls lielums apbūves zemes gabaliem. 

Pielikumā: 
1) Priekšlikums teritorijas plānojuma izmaiņām; 
2) Vēsturiskās robežas, kas apliecina zemes gabala piederību vienam īpašniekam; 
3) Nekustamā īpašuma „Ķempji” vienots zemes robežu plāns ar kadastra 
Nr.80330040119; 
4) Zemesgrāmatu apliecība īpašumam ar Kad.Nr.80330040119 
5) Nekustamā īpašuma „Ķempju” topogrāfija ar zemes gabalu sadalei iepriekš skaņotu 
skici; 
6) Skice ar servitūta pārvietošanu uz „Ladiņu” zemes gabalu. 

Nav atbalstīts priekšlikums par 
3.zemes vienības apbūvēšanu, jo 
zemesgabals atrodas Piejūras 
dabas parka teritorijā. 

21. Daina Ratniece 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 09.05.2012. 

 Vispirms gribu pateikt paldies „Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam” 1.redakcijas sagatavotājiem par mēģinājumu sabalansēt tik dažādās 
intereses: privātās un sabiedriskās, vietējo iedzīvotāju un vasarnieku, kā arī cilvēka 
dabisko vēlmi pēc komforta, kas nereti ir pretrunā ar apkārtējās vides saglabāšanu. 

Pēc iepazīšanās ar plānojuma grafisko daļu „Saulkrastu pilsētas teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana”, uzskatu, ka pārāk daudz līdzšinējās meža teritorijas tiek 

Daļēji atbalstīts.  
Ievērojot teritorijas plānošanas 
pēctecības principu ir Plānojuma 
gala redakcijā ir saglabāta jau 
iepriekš plānotā apbūve, kas ir 
noteikta spēkā esošajā teritorijas 
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atvēlēts apbūvei, piemēram: 
- starp Kalna ielu un kāpu mežu – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija; 
-  Liepu ielas galā – publiskā apbūves teritorija (?) un mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija; 
- Starp Murjāņu ielu, ceļu Saulkrasti-Sēja, dzelzceļu un Rīgas ielu – mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija un publiskā teritorija; 
- Starp Brāļu Kaudzīšu ielu un „Mētriņām” – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija; 
- Pie Raiņa ielas, tieši uz nogāzes – publiskā apbūves teritorija (?). 

Starp plānoto ainavisko gājēju ceļu un meža cēlu, kas atzarojas no Raiņa ielas – 
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. 

Paskaidrojuma raksta apakšnodaļā 1.3. norādīts, ka jau 80.gados atzīts, ka „...jaunu 
apbūves teritoriju izveides iespējas teritorijā starp dzelzceļu un jūru ir kritiski izsmeltas, 
atstājot iespējas atsevišķās teritorijās veidot apbūvi jau apgūtās teritorijās” un ka „Pozitīvi 
vērtējama 1981.gada ģenerālplāna iecere par apbūves minimizēšanu joslā starp jūru un 
dzelzceļu, jau tajā laikā uzskatot, ka apbūves intensitāte šajā teritorijā ir sasniegusi savas 
robežas”. Manuprāt, šim atzinumam vajadzētu sekot. Pirmkārt, tieši Saulkrastu pilsētas 
teritorijā sarūk meža platības, otrkārt, ar apbūvi tiek sekmēta Saulkrastu pārvēršana par 
Rīgas guļamrajonu, jo nav ilūziju, ka māju iemītnieki ne tikai dzīvos Saulkrastos, bet arī tur 
eksistēs vai nu kā darba ņēmēji vai darba devēji. 

Atļaujos apšaubīt plānoto muzeja vietu, kura, ja pareizi saprotu, paredzēta meža ceļa, kas 
atzarojas no Raiņa ielas, galā pie jūras un apzīmēta ar P-4. Pirmkārt, ļoti neērta 
piebraukšana, otrkārt, tieši kāpu teritorijā. Mans ieteikums būtu muzeju apvienot ar 
koncertzāli un būvēt vietā, kas šobrīd paredzēta viesnīcai. Viesnīcas būve Saulkrastu 
pilsētā, protams, nav nekas slikts, tikai, vai nepieciešama – Saulkrastu novada teritorijā 
saskaitāmi vairāk kā 10 dažāda kalibra un ērtību viesnīcas un viesu nami. Vai viesnīca 
dēvējama par novada attīstības stūrakmeni? Diez vai. Nosaukt to par telpisko dominanti ir 
bīstami, jo tiek pavērts ceļš „dominanšu mežam” tāpēc, ka vienas 12-stāvu celtnes 
esamība leģitimē arī nākamo 20 tikpat augstu celtņu plānošanu. 

Bez tam plānot koncertzāli ierīkot viesnīcā diez vai būtu pareizi, jo Saulkrastu pašvaldībai 
jau ir pieredze ierīkojot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu nodaļu 
viesnīcā „Baltic Inn”. Ieteikums ir – vai nu atstāt šo teritoriju neapbūvētu, vai būvēt uz 
pašvaldības zemes arī pašvaldības ēku – tur varētu būt muzejs un koncertzāle (kā jau 

plānojumā vai detālplānojumos, 
atbilstoši Rīgas plānošanas 
reģiona telpiskajā plānojumā 
noteiktajām vadlīnijām pašvaldības  
teritorijas plānošanai. 
Precizēta apbūves teritorija Kalna 
ielā, pie Sējas ceļa un Raiņa ielas. 
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iepriekš minēju). Varbūt pat atrastos vieta kinozālītei. Tā būtu Saulkrastu pašvaldības lielā 
iespēja pasūtīt un realizēt izcilu būvi, kas noteikti būtu milzīgs ieguvums pilsētai un 
iedzīvotājiem (ar noteikumu, ka ēka būtu tik kvalitatīva gan arhitektoniski, gan materiālu 
izvēlē, ka tā varētu pretendēt vismaz uz Latvijas arhitektūras „GADA balvu”). 

Saulkrasti, kā jau vēsturisko faktu uzskaitījums liecina, pēc būtības ir ciems (ciemu 
kopums) ar tam raksturīgo decentralizēto dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku izvietojumu. 
Līdz ar to ļoti apgrūtināta sabiedriskās dzīves regulācija un veidošana. Objektus nākas 
sabakstīt tukšajās vietās, kā tas redzams plānojumā. Nepieciešami sīki, gudri (pat 
atjautīgi) publiskās telpas sakārtošanas un uzlabošanas risinājumi. 

Ieteikumi un jautājumi: 

- attīstības plānā ir ieplānoti veloceliņi un velomaršruti, bet pietrūkst velosipēdu 
stāvvietu. Diemžēl pilsētas pludmales smiltis ir ļoti netīras, tāpēc būtu jādomā par to 
attīrīšanu. Domāju, ka vajadzētu ierobežot velosipēdu iebraukšanu pludmalē. 
Piemēram, stāvvietu varētu iekārtot starp Kalna ielu un kāpu mežu (kur pašreiz plānots 
atļaut mazstāvu dzīvojamo apbūvi). Šādas stāvvietas būtu derīgi izvietot vietās, kur 
pludmalē ierodas vasarnīcu ciemu iedzīvotāji, kuri bieži izmanto velosipēdus 
nokļūšanai līdz pludmalei. Stāvvietām, protams, jābūt drošām, lai cilvēki labprātīgi tur 
atstātu savus braucamos; 

- attīstības plānā nepratu saskatīt vietas, kuras būtu atvēlētas automašīnu stāvvietām 
(vēlams maksas). Ceru, ka tās ir sarkani iezīmētās teritorijas jūras pusē starp Bīriņu 
ielu un Vidrižu ielu; 

- paskaidrojuma rakstā neatradu, ka tiek ieplānota teritorija, kas tiktu atvēlēta laukumam 
šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem (sk. „Pierīgas reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas plāns 2007.-2013.gadam”, protams, ka tas, iespējams, nav vairs 
saistošs).; 

- paskaidrojuma rakstā netika minēts, kā pašvaldība plāno risināt graustu problēmas – 
bij. „Vārava”, kulinārija, bij. Saulkrastu kultūras nams, bij. Kinoteātra „Vilnis” atlieka. 
Saprotams, ka to esamība privātīpašumā liedz pašvaldībai aktīvi iejaukties ēku un ap 
tā esošās vides sakārtošanā, tomēr šīs ēkas kādreiz Saulkrastu atpūtas un kultūras 
dzīvē bija ļoti svarīgas. Līdzīgu funkciju ēku iztrūkums diemžēl ir ļoti jūtams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- velostāvvietas ir labiekārtojuma 
elementi, ko teritorijas plānojumā 
nenorāda; 
  
 
 
- autostāvvietas pamatā plānots 
izvietot ielu sarkano līniju robežās, 
skat. ielu šķērsprofilus TIAN 
pielikumos. 
- Atkritumu šķirošana paredzēta 
vietās ar indeksu T-2, kā arī atļauta 
jebkurā citā T vai R zonā. 
 
 
- neattiecas uz teritorijas 
plānojumu. 
 

22. Nek. īp. „Aģītes”, 80330010734 Pamatojoties uz paziņojumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.- Daļēji atbalstīts.  
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SIA „Burdeks” valdes 
loceklis Aleksandrs 
Miķelsons 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.05.2012. 

2024.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu un izskatot nodotos teritorijas 
plānojuma materiālus, uzskatām, ka nepieciešams skaidrojums un teritorijas plānojuma 
1.redakcijas precizēšana applūstošo teritoriju jautājumā.  

Īpašumam „Aģītes”, kadastra Nr.80330010734, turpmāk tekstā – Īpašums, ir izstrādāts un 
apstiprināts detālplānojums (2009.gada 28.maija Saulkrastu novada domes lēmums Nr.8, 
š34 „Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā „Aģītes” 
apstiprināšanu” un saistošo noteikumu „Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu 
pilsētas lauku teritorijā, „Aģītes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem” izdošanu), nosakot īpašuma izmantošanas un apbūves iespējas 
savrupmāju apbūvei (6 apbūvējamas parceles) un tam  nepieciešamās infrastruktūras 
izbūvei (iela un inženiertehniskās apgādes tīkli).  

Šis detālplānojums ir izstrādāts uz topogrāfiskā uzmērījuma M 1:500 pamatnes un tā 
ietvaros ir veiktas visas nepieciešamās izpētes īpašuma izmantošanas aprobežojumu 
noprecizēšanai, tostarp Aģes upes applūšanas riska vērtējums (LVGMA 2007.gada 
29.oktobra izziņa Nr.4-6/1569, iekļauta detālplānojuma Paskaidrojuma raksta 
2.pielikumā). Saskaņā ar iepriekš minēto, ņemot vērā teritorijas reljefa augstumu, īpašuma 
„Aģītes” izmantošanas iespējas applūšanas riski neierobežo.  

Savukārt, Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas 
grafiskās daļas kartē „Zvejniekciema ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ir 
konstatējams, ka applūstošā teritorija Aģes upei posmā, kas skar īpašumu „Aģītes”, ir 
attēlota, pārklājot lielāko daļu detālplānojuma teritorijas (skat. Kartes fragmentu – 
pielikumā). 

Sabiedriskai apspriešanai nodotajos teritorijas plānojuma teksta daļas materiālos ir 
atrodama vienīgi atsauce uz applūstošo teritoriju noteikšanas avotu „Applūstošās 
teritorijas attēlotas, ievērojot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanu saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma (1997) 2008.gada 6.aprīļa grozījumiem. Applūstošās teritorijas 
noteiktas saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
2011.gada 18.aprīlī sniegto informāciju pēc Saulkrastu novada pašvaldības pasūtījuma”. 
(Paskaidrojuma raksts, 48.lpp), bet konkrēta informācija par augstuma atzīmēm, balstoties 
uz kurām applūstošās teritorijas robežas attiecīgajos upes posmos ir ģenerēta, nav 
atrodama.  

Mūsuprāt, applūstošās teritorijas robežas atspoguļojums iepriekšminētajā plānojuma kartē 
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vieš bažas par tā noteiktību un ticamību, jo, piemēram, reljefa augstuma atzīmes īpašumā 
„Aģītes” teritorijas daļā, kas atspoguļota kā applūstoša, ir augstākas, kā īpašuma daļā, uz 
kuru applūšana netiek attiecināta, savukārt, blakus esošajos īpašumos (posmā pirms 
Aģes tilta pie Tallinas ielas Aģes lejteces virzienā) applūstošās teritorijas robeža mainās 
šurpu turpu abos upes krastos ar neapplūstošiem „starpgabaliem” pie pašas upes. 

Teritorijas plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ir atrodami 
sekojoši punkti attiecībā uz applūstošajām teritorijām: 

152.3.punkts – „Saulkrastu novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, un 
Saulkrastu novada ciemu teritorijas plānotā (atļautās) izmantošanas kartē norādītās 
applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un to izmantošanā 
jāievēro Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteiktās prasības. Applūstošās teritorijas 
iespējams precizēt pēc lielāka mēroga topogrāfiskajā plānā”; 

405.punkts – „Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana, nav Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma grozījumi. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic 
atbilstoši 03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā 
uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500”. 

Kopumā, ņemot vērā iepriekšminēto, uzskatām, ka teritorijas plānojuma kartē „Teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” atspoguļotās Aģes upes applūstošās teritorijas robežās ir 
nepietiekami precīzas, rada pretrunu starp teritorijas plānojumā noteiktajiem 
aprobežojumiem un spēkā esošā detālplānojuma risinājumu, savukārt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 152.3. un 405.punkti ir pārāk vispārīgi, pieļaujot 
iespējas institūcijām šo nosacījumu neviennozīmīgai interpretācijai un pakļaujot īpašuma 
īpašniekus riskam saskarties ar būtiskiem šķēršļiem detālplānojuma īstenošanā. Faktiski, 
pēc pašreizējā applūstošo teritoriju atspoguļojuma Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas grafiskajā materiālā, detālplānojuma teritorijā „Aģītes” trīs no sešām apbūvei 
plānotām nekustamā īpašuma parcelēm ir interpretējams kā neapbūvējamas dzīvojamai 
funkcijai, kas ir klajā pretrunā ar apstiprinātā detālplānojuma risinājumu.  

Lai novērstu risku varbūtējām konfliktsituācijām detālplānojuma īstenošanā, 
lūdzam: 

1. sniegt skaidrojumu un precīzu informāciju par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Applūstošās teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā attēlotas 
atbilstoši Latvijas Vides un 
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2012.-2024.gadam 1.redakcijā atspoguļotās applūstošo teritoriju robežas augstuma 
atzīmēm detālplānojuma „Aģītes” teritorijā; 

2. precizēt teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti „Zvejniekciema ciema teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana”, Aģes upes applūstošās teritorijas robežas, nodrošinot 
īpašuma „Aģītes” izmantošanas un apbūves iespējas atbilstoši spēkā esošam 
detālplānojuma risinājumam;  

3.  precizēt un papildināt attiecīgos punktus Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, iekļaujot viennozīmīgi interpretējamu atrunu attiecībā uz izstrādāto un 
spēkā esošo detālplānojuma īstenošanas iespējām atbilstoši detālplānojuma 
risinājumam.  

meteoroloģijas centra sniegtajiem 
datiem. 
 
2. Ņemot vērā, ka laika posmā, 
kopš ir apstiprināts detālplānojums 
„Aģītes” (2008.05.28), ir grozīts 
Aizsargjoslu likums, šobrīd vairs 
nevar izmantot detālplānojuma 
ietvaros noteikto applūstošās 
teritorijas robežu. 
 
3. Precizēts un papildināts TIAN 
160.punkts. 

23. Rīgas iela 8, Saulkrasti, 
Aldis Mikanovskis 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.05.2012. 

 Jau vairāk kā ceturtdaļgadsimtu manā lietošanā, valdījumā un īpašumā ir nekustamais 
īpašums Rīgas ielā 8, Saulkrastu pilsētā. Visu šo laiku manam zemes gabalam tika 
nodrošināta atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas atspoguļojās arī zemes 
robežu plānos un adresācijā, brīva un tieša piekļūšana pa īpašumam pieguļošu ielas daļu 
no Rīgas ielas līdz tās krustojumam ar Vasarnīcu ielu. Arī pašreiz saskaņā ar Saulkrastu 
pilsētas karti un spēkā esošo Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu 
tam paredzēta tieši šāda piekļūšana. 

Iepazīstoties ar SIA „Metrum” interneta mājas lapā ievietotiem materiāliem par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, konstatēju, ka tajos kardināli tiek 
mainīti piekļūšanas nosacījumi lielai teritorijas daļai un līdz ar to samazinās arī mana 
nekustamā īpašuma izmantošanas tiesības, pie kam ne par labu sabiedrības, bet tikai 
dažiem pieguļošiem īpašumiem. Piedāvātais piekļūšanas risinājums ne tikai samazinās 
mana nekustamā īpašuma vērtību, ierobežo manas tiesības uz īpašumu un neatbilst 
spēkā esošiem normatīviem aktiem, bet ir pat pretrunā ar vairākiem šī paša teritorijas 
plānojuma sastāvā izstrādātiem Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu punktiem. Tajā skaitā – 117., 176., 233., 235., 241., 344., 345., 365. un citiem 
punktiem. Slēdzot 20 metru garo pašreiz plānojumā paredzēto piekļūšanu no Rīgas ielas 
manam zemes gabalam un veidojot strupceļu bez apgriešanās laukuma, jaunajā 
priekšlikumā tam paredzēta piekļūšana pa tikai 5 m platu, ar stāvošiem 
transportlīdzekļiem aizpildītu un 270 m garu esošu celiņu caur blīvi apbūvēto nelielo 

Pieņemts zināšanai.  
Teritorijas plānojums neparedz 
nevienas ielas slēgšanu vai izbūvi, 
bet nosaka ielu sarkano līniju 
koridorus, kas tiek rezervēti 
satiksmes un inženiertehniskās 
apgādes nodrošināšanai. 
Nekustāmajam īpašumam Rīgas 
ielā 8 ir nodrošināta tieša pieķļuve 
no ielas – pa 6m platu satiksmes 
joslu, kas izveidota tikai viena 
īpašuma apkalpošanai. Ja 
īpašnieks vēlas izbūvēt 
apgriešanās laukumu satiksmes 
joslas galā, to drīkst veikt 
izmantojot teritoriju, kurai  šis 
piebraucamais ceļš ir 
nepieciešams. Pārējiem (kaimiņu) 
privātīpašumā esošajiem zemes 
gabaliem ir nodrošināt tieša 
piekļuve no blakus esošajām ielām. 
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vasarnīcas ēku rajonu vai arī pa 120 m garo, ceļa standartiem neatbilstošo, gar autoceļa 
koku aleju izveidoto, nelikumīgo pieslēgumu pie Rīgas ielas.  

Ņemot vērā augstāk minēto, esmu kategoriski pret Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju daļā, kas paredz manam nekustamam 
īpašumam pieguļošās ielas slēgšanu un ceru, ka Saulkrastu novada pašvaldība 
negatavojas ar šiem teritorijas plānojumu grozījumiem legalizēt dažu zemju īpašnieku 
nelikumīgi veiktās un spēkā esošam teritorijas plānojuma izstrādes procesā pieļautās 
kļūdas un sniegs ilgtspējīgāku, kā arī teritorijas plānošanas principiem atbilstošāko 
risinājumu, atstājot šai teritorijas daļai spēkā esošā plānojuma risinājumu, nodrošinot 
teritorijas plānojuma pēctecību un stabilitāti. 

Vēlos, lai pašvaldības lēmums par šo priekšlikumu man tiktu paziņots rakstiski.  

 

24. Divi iesniegumi ar 
vienādu tekstu: Pirmo 
parakstījuši 32 novada 
Saulkrastu novada 
iedzīvotāji, otro – 20 
iedzīvotāji 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.05.2012. 

 Kategoriski iebilstam pret Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. 
redakcijā plānoto meža teritorijas apbūvi teritorijā starp Mētru un Kastaņu ielām. 

Šīs teritorijas apbūve atstās negatīvu ietekmi uz Saulkrastu pilsētas mežu ekosistēmu un 
degradēs pilsētainavu un samazinās apkārtējo īpašumu vērtību. Teritorijas plānojuma 
galīgajā redakcijā šo teritoriju pieprasām noteikt kā „Mežu teritoriju”. 

Daļēji atbalstīts. 
Plānojuma gala redakcijā ir 
samazināta un precizēta plānotās 
apbūves izvietojuma zona, ņemot 
vērā gan satiksmes infrastruktūras, 
gan insolācijas, gan konkrētās 
vietas vides stāvokļa kvalitāti. 
Pārējā zemes gabala daļa tiek 
saglabāta kā publiski pieejama 
meža teritorija. 

25. Nek. īp. Ainažu iela 36A, 
Saulkrasti, Inga Zelle pēc 
I.Langes pilnvarojuma 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.05.2012. 

 Zemes gabalam Ainažu ielā 36A, kad.Nr.8013 002 0159 – mums kā īpašniekiem nav 
pieņemama plānojamā apbūves redakcija kā „publiskās apbūves teritorija, ar 
papildizmantošanu dzīvoklim 30% apjomā (p.335.3.1.). Tas ierobežo mūsu kā 
īpašnieku tiesības, to mums pat neprasot. Plānojuma izstrādātāji tika iepazīstināti ar 
esošo projektu no 1939, ko mantojumā saņēmām kopā ar zemi – dzīvojamā māja ar 
veikalu izbūvi. Tā arī prasām saglabāt, kā tas bija līdz šim esošajā plānojumā. Līdz šim 
dome izmanto šo teritoriju faktiski nesaskaņojot ar īpašnieku, bez juridiskām tiesībām. 
Plānojumā tagad iezīmētā apbūves daļa pret A.Kalniņa ielu 304 dzīvojamai izbūvei galīgi 
nav pieņemama. 

Lūdzam ievērot līdz šim esošos dokumentus vai arī atrast līdzvērtīgu teritoriju 
kompensācijai, ievērojot, ka arī šajā gabalā ir kopīpašnieki ar 1/3 un 2/3 domājamās 
daļām. 

Nav atbalstīts. 
Ņemot vērā zemes gabala Ainažu 
ielā 36A novietni pilsētas centrālajā 
daļā, priekšlikums par skvēra 
apbūvi ir noraidīts. Saulkrastu 
novada dome izskatīs iespēju par 
zemesgabala nomu vai 
atsavināšanu sabiedrības 
vajadzību nodrošināšanai. 
 
Ņemot vērā zemes gabala 254F 
novietni un plānoto kvartāla 
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Par zemes gabala 254F (kad.Nr.80130020218) izprojektējams lūdzu to uzskatīt kā 
transformējamu uz meža zemi ar dabas pamatu, jo līdz šim tajā teritorijā nekas nav 
iekārtots, lai to varētu sākt apbūvei (ne inženierkomunikācijas, ne ceļi), un jau pagājuši 
divi gadi. Arī šeit nav reāli būvēt.  

struktūru, mežs tiek saglabāts tikai 
daļā no zemes gabala, plānotai 
ielai pieguļošo zemesgabala daļu 
paredzot apbūveoi. 
 

26. Nek. īp. Bīriņu iela 2 A, 
Saulkrasti, Ilmārs Sētiņš 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 11.05.2012. 

80130020370 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. Savā 26.05.2011. 
vēstulē lūdzu izskatīt iespēju augstāk minētajam zemes īpašumam Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam noteikt atļautās izmantošanas veidu – 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija, kas no Saulkrastu novada domes puses ir 
atbalstīts. Iepazīstoties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakcijas projekta III sējumu – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, esmu 
konstatējis, ka daudzdzīvokļu māju apbūve ir atļauta gan Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijā (DzM), gan arī Daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD) teritorijā. Man 
piederošajam, augstāk minētajam zemes gabalam, atbilstošākais izmantošanas veids 
būtu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), kas atbilst potenciālajam zemes 
izmantošanas plānam.  

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu noteikt augstāk minētajam zemes īpašumam 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam atļautās izmantošanas veidu – 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). 

Pielikumā fragments no teritorijas plānojuma 1.redakcijas kartes. 

Izskatīts. 
Zemes gabalam izmantošana nav 
mainīta, arī plānojuma gala 
redakcijā noteikta DzM teritorija. 

27. Nek. īp. „Oškalni”, 
Saulkrastu pag., Gaļina 
Jermolajeva 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 11.05.2012. 

80330032994 Lūdzu atstāt zemes gabalam „Oškalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80330032994 ar kopējo platību 1,44 ha plānoto (atļauto) izmantošanu savrupmāju 
apbūve, meža teritoriju (SAM), kā bija paredzēta izmantošana 2013.-2015.gada ar 
grozījumiem 2007.gadā ar iespēju tālāk izstrādāt detālplānojumu šim zemesgabalam. 

Atbalstīts.  
Plānojuma gala redakcijā noteikta 
atļautā izmantošana „DzV-3, kas 
daļēji atbilst spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā noteiktajai 
atļautajai izmantošanai 
„Savrupmāju apbūve meža 
teritorijās (mežaparka apbūve)”. 

28. Biedrības „Vides 
aizsardzības klubs” 
prezidents Arvīds Ulme 

 Vēlamies uzsvērt, ka īpaši pozitīvi vērtējam to, ka teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos (turpmāk – TIAN) ir ietvertas prasības ainavas aizsardzībai (3.3.apakšnodaļa), 
vides pieejamībai (113.punkts), zemes gabalu nožogošanai (204.8.punkts), ūdeņu 

 
 
Rekomendācijas ņemtas vērā –
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Saulkrastu novada domē 
saņemts 14.05.2012. 

teritoriju izmantošanai (262.-273.punkts), kā arī citas prasības, kas ierobežo būvniecību 
pludmalē, krasta kāpu aizsargjoslā u.c. meža zemēs. Taču lai sekmētu Saulkrastu novada 
dabas un ainavisko vērtību saglabāšanu, sniedzam sekojošus priekšlikumus: 

1. Vēršam Jūsu uzmanību uz to īpaši aizsargājamas dabas vērtības — Latvijas un 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi un sugas u.c. dabas vērtības 
Saulkrastu novada teritorijā ir sastopamas ne tikai plānojumā minētajās īpaši 
aizsargājamajās dabas teritorijās, bet arī citur, tostarp īpaši aizsargājamais biotops 
Mežainais jūrmalas (piejūras) kāpas platībās arī Saulkrastu pilsētas teritorijā. Šajā 
plānojuma redakcijā atšķirībā no pašlaik spēkā esošā teritorijas plānojuma nav 
atrodama informācija par aizsargājamajiem biotopiem. Ierosinām iekļaut teritorijas 
plānojumā zināmo informāciju par aizsargājamajiem biotopiem. Ierosinām 
iekļaut teritorijas plānojumā zināmo informāciju par aizsargājamo biotopu 
sastopamību novada teritorijā un TIAN noteikt papildus prasības būvniecībai 
vietās, kur sastopami aizsargājamie biotopi. 

2. Nav saprotams, kādēļ teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē norādītā jūras 
aizsargjosla – pludmale nesakrīt ar plānoto (atļauto) izmantošanu – pludmales 
teritoriju. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neatkarīgi no piederības, pludmale ir 
publiski pieejama teritorija, kur apbūve var būt pieļaujama vienīgi specifiskos 
gadījumos. Iespējams, pludmales robežas noteikšanā ir radušās tehniskas kļūdas 
(skat., pirmkārt, vietas, kur „pludmale” stipri ieliecas uz iekšzemes pusi, stāvlaukums 
u.c. apbūvētās teritorijas, piemēram, Vidrižu ielas gals, Bīriņu ielas gals, Smilšu ielas 
un Raiņa ielas apkārtne, Lašu ielas gals u.c. vietas). Ierosinām pārbaudīt pēc ortofoto 
kartēm un situācijas dabā faktisko pludmales robežu un to attēlot plānojuma kartēs 
un plānoto (atļauto) izmantošanu „pludmales teritorija” noteikt atbilstoši 
faktiskajai situācijai dabā, pludmalē neiekļaujot stāvlaukumus u.c. esošās 
apbūves teritorijas un neplānojot pludmalē jaunas apbūves teritorijas. 

3. Jaunas mazstāvu apbūves teritorijas, kas pie tam pieļauj ne tikai vienu savrupmāju 
uz esoša zemes gabala, bet arī zemes gabalu dalīšanu un rindu māju un 
daudzdzīvokļu māju apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā līdz šim neapbūvētās teritorijās, 
ko lielā mērā aizņem īpaši aizsargājamais biotops Mežainas piejūras kāpas, nekādi 
nav savienojamas ar Aizsargjoslu likumā definēto aizsargjoslu mērķi: „Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, lai samazinātu 
piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu 

precizēta plānojuma TIAN sadaļa. 
 
 
 
1. Ietverti papildus punkti TIAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plānojuma izstrādē izmantoti 
pieejamie topogrāfiskie dati un 
ortofoto kartes, kā arī VZD 
kadastra kartes. Pludmales un 
meža robeža dabā ir ļoti mainīga – 
iespēju robežās precizēta. 
 
 
 
 
 
 
3. TIAN Ietverts 320.2 punkts , kas 
aizliedz veikt zemes gabalu sadali 
Krasta kāpu aizsargjoslā. 
Jaunas apbūves teritorijas 
dzīvojamai apbūvei krasta kāpu 
aizsargjoslā nav plānotas, bet 
saglabātas tikai tās, kas bija jau 
noteiktas spēkā esošajā Teritorijas 
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erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes 
dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai 
nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu 
izmantošanu”. Kategoriski iebilstam pret pašlaik plānojuma 1.redakcijā pieļauto 
dažādo un intensīvo mazstāvu apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā un ierosinām krasta 
kāpu aizsargjoslā neplānot mazstāvu apbūves teritorijas līdz šim neapbūvētās vietās, 
bet vietās ar esošu apbūvi pieļaut vienīgi savrupmāju apbūvi un apbūvi ar publisku 
funkciju. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka pamatojumu būvniecībai krasta kāpu 
aizsargjoslā meža zemēs vērtē arī Ministru Kabinets, līdz ar to teritorijas plānojumā 
nepamatoti noteiktas apbūves tiesības nedod zemes īpašniekam garantiju to 
īstenošanai un var radīt nevajadzīgus zaudējumus. 

4. Bažas rada krasta kāpu aizsargjoslā un citur meža teritorijās plānotās „Plānotās 
apbūves teritorijas”, kurās atļauta ļoti plaša spektra apbūve (skat. TIAN 5.4.2. 
apakšnodaļu), tostarp līdz 30% no ēkas apjoma arī dzīvokļi. Ierosinām TIAN iekļaut 
prasību, ka publiskās apbūves teritorijās krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešama 
būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 

5. Ierosinām kā „zaļumvietas” noteikt arī ar mežu apaugušo kāpu ostas teritorijā 
Aģes labajā krastā vai TIAN paredzēt prasības ostas teritorijai, kas nodrošina šīs 
kāpas saglabāšanos. 

6. Nav saprotams, kurās novada esošajās ūdeņu teritorijās varētu būt nepieciešama 
TIAN 261.punktā norādītā papildizmantošana – tribīnes, atklātie peldbaseini, 
ūdenssporta būves, tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi, degvielas 
uzpildes stacijas. Ierosinām atkārtoti izvērtēt minētās papildizmantošanas un 
nepieciešamības gadījumā tās attiecināt vienīgi uz konkrētām plānojuma 
kartogrāfiskajā materiālā norādītām vietām. 

7. Ņemot vērā Saulkrastu pilsētas bioloģiski un ainaviski izcilos mežus un ārpus pilsētas 
robežām noteiktās nelielās zaļumvietu platības, kā arī plašās plānotās publiskās 
apbūves teritorijas, ierosinām svītrot TIAN 266.1.2. un 286.1.3.punktus, jo tie ir klajā 
pretrunā ar kāpu mežu, kas aizņem zaļumvietu lielāko platību un ir īpaša Saulkrastu 
pilsētas vērtība, saglabāšanas prasībām un paver plašas iespējas to apbūvēšanai. 
Ierosinām kā papildizmantošanu definēt vienīgi TIAN 295.punktā minētos 
gadījumus. 

plānojumā, ievērojot pēctecības 
principu. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Krasta kāpu aizsargjoslas 
teritorijā ir obligāti jāizstrādā 
detālplānojums pirms būvniecības 
procesa uzsākšanas, kas ietver arī 
publisko apspriešanu. Likums 
neparedz vienu objektu publiski 
apspriest divreiz. 
 
5. Ņemts vērā. 
 
 
6. Precizēti TIAN nosacījumi, 
svītrojot atsevišķas izmantošanas. 
 
 
 
 
 
7. Ņemts vērā. 
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8. Nav saprotams, kas ir TIAN 294.1. un 301.1.punktā minētie „speciālie moli” un, ņemot 
vērā, ka tradicionāli mols tiek uzskatīts par ostu darbībai nepieciešamu būvi, 
ierosinām no labiekārtojuma uzskaitījuma 294.1. un 301.1. punktā svītrot 
„speciālie moli” un kā labiekārtojuma infrastruktūru paredzēt laipas un tiltiņus. 

9. Ierosinām izvērtēt, vai 301.punktā nav nepieciešams kā pludmales labiekārtojumu 
minēt arī „glābšanas staciju”. 

10. Ierosinām papildināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 73.punktā doto 
„zaļumu teritoriju” definīciju šādā redakcijā: „Zaļumu teritorijas - saglabātas vai 
speciāli izveidotas ar augiem apaugušas vai apaudzētas, gan publiski pieejamas, gan 
arī privātīpašumā esošas teritorijas, kas plānotas un izmantotas dzīves un darba videi 
vietējiem iedzīvotājiem, tranzīta videi iebraucošajiem atpūtniekiem, dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzībai, pašvaldības tēla veidošanai un vides kvalitātes uzturēšanai.” 

Lūdzam informēt Vides aizsardzības klubu par priekšlikumu izvērtējuma rezultātiem un 
par teritorijas plānojuma turpmākās izstrādes gaitu. 

 
8. Ņemts vērā. 
 
 
 
9. Papildināts. 
 
 
10. Ņemts vērā. 
 

29. Nek. īp. „Tīkli”, Jānis 
Zande 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 14.05.2012. 

80330011100 Lūdzu saglabāt apbūves iespējas jaunajā Saulkrastu teritorijas plānojumā, man 
piederošajā īpašumā „Tīkli” kad.Nr.80330011100, tādā kārtā dodot iespēju man sakopt un 
labiekārtot šo teritoriju.  

Nav atbalstīts. 
Rīgas plānošanas reģiona 
telpiskajā plānojumā noteiktās 
vadlīnijas pašvaldības  teritorijas 
plānošanai, kas iesaka neparedzēt 
apbūves paplašināšanu krasta 
erozijas riska joslā un apbūves 
teritoriju paplašināšana jāplāno 
virzienā uz sauszemi.  
Ņemot vērā  arī LR Aizsargjoslu 
likumu un  iesniegtos 
Zvejniekciema iedzīvotāju 
protestus (iesniegumi Nr.18; 28; 
32) iesniegums nav atbalstīts. 

30. Sandra Priedīte 
18.05.2012. (saņemts 
elektroniski) 

- Man ir tāda nojauta, ka iesniegums par kājāmgājēja ceļa izveidi uz Inčupes staciju 
nav nonācis līdz jums. 28.aprīlī 2012.gadā tika iesniegts iesniegums, atkārtots par šo 
problēmu. Lietvedībā tika reģistrēts, tāpat arī mēs uzdevām šo jautājumu apspriedē. 
Šodien saņēmu atbildi no Saulkrastu novada domes, ko parakstījis Andrejs Arnis. Atbildē 

Skatīt 10.iesniegumu (iesniedzējs 
22.05.2012. elektroniski atsūtīja 
28.04.2012. iesniegumu un 
pašvaldības atbildes vēstuli). 
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min, ka iepazinušies ar manu iesniegumu, bet nav saprotams konkrēti, kurš ceļa posms 
būtu izbūvējams, tādēļ nevar dome sniegt pamatotu atbildi. Šī ir aktuāla problēma jau 
gadiem, ir pat vākti iedzīvotāju paraksti. Pašvaldība vienkārši ignorē un pat nenodod šo 
iesniegumu jums. Par šo problēmu es arī minēju jums vasarā, kad sarunājos domē un jūs 
pierakstījāt. Bet publiskajā telpā redzamajā informācijā redzu, ka viss nav atspoguļots, jo 
neesot saprotams. Bet cik es redzēju jūs diezgan skaidri pierakstījāt. Ja jau teritorijas 
plānojums paredzēts iedzīvotāju interesēm, tad jautājums, kāpēc tās tiek ignorētas un 
iedzīvotāju kvalitāte neuzlabojas. 

31. Nek. īp. „Brīni”, 
Zvejniekciems, Alberts 
Balaško 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 18.05.2012. 

80330011035 Pēc Jūsu atbildes (23.04.2012. nr.01-14./042120420/IZ 698) un jaunā Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas procedūras 28.04.2012. vēlētos saņemt 
no Jums detalizētu skaidrojumu, kāpēc zemes gabala „Brīni”, kadastra 
nr.80330011035, 0,3698 ha, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā zemes izmantošanu 
nolemts nemainīt? 

Kādi ir noraidījuma iemesli, ja ne Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas, ne Rīgas reģionālās virsmežniecības biroja vēstulēs nav iebildumu tādai 
saimnieciskajai darbībai, kas atbilst kāpu aizsargjoslas un mežu apsaimniekošanu 
regulējošiem normatīvajiem aktiem un Dabas aizsardzības plāniem? 

Kāpēc Saulkrastu novada domes atbildēs nekas vairāk netiek paskaidrots, kāpēc netiek 
atbalstīts mans lūgums? Nevienā no saņemtajām atbildēm nav motivēti noraidīšanas 
iemesli. Es vēlētos saņemt no Jums pilnvērtīgu skaidrojumu, lai iegūtu skaidrību par 
izveidojušos situāciju un vajadzības gadījumā varētu informēt valsts līmeņa Centrālo 
zemes komisiju (CZK), kura man ir piešķīrusi attiecīgo kompensējamo zemes gabalu. 

Skatīt.4. iesniegumu. 

32. Ilmārs Dženevs 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 21.05.2012. 

- Iepazīstoties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju un 
tā grafisko sadaļu „Zvejniekciema ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 
(pieejams: http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=155) 
konstatēju – plānojumā pie Jūras prospekta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 
kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā ir iezīmēts objekts 
ar apzīmējumu „Z-3”. 

Objekta iezīmēšanai izmantota pelēka krāsas līnija. Grafiskajā sadaļā „Apzīmējumi” 
noteikts skaidrojums – šādā veidā tiek atzīmētas vietas ar īpašiem noteikumiem. 
Paskaidrojuma rakstā „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 
1.redakcija” 6.tabulā „Teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas veidi 
(zonējuma iedalījums)” apzīmējums „Z” skaidrots kā „Zaļumvietas ar īpašu 

Atbalstīts. 
Ņemot vērā  LR Aizsargjoslu 
likumu un  iesniegtos 
Zvejniekciema iedzīvotāju 
protestus (iesniegumi Nr.18; 28;) 
priekšlikums par apbūvi Jūras 
prospektā nav atbalstīts. 
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kultūrvēsturisku nozīmi, kā arī ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmei, kas kalpo 
reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, kā arī vietas ar specifiskām funkcijām un kurām 
nepieciešama regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas funkcijām. Tās ietver parkus, 
alejas, baznīcu dārzus, kapsētas”. 

Šobrīd dabā atzīmētajā vietā ir kāpas, kuru statusu nosaka 05.02.1997. LR likums 
„Aizsargjoslu likums” (stājas spēkā 11.03.1997.). Manā rīcībā esošā informācija liecina – 
vismaz no 20.gadsimta 70. gadiem ne tikai Zvejniekciema un citu pagasta ciemu 
iedzīvotāji, bet arī Saulkrastu viesi patstāvīgi izmanto šo vietu, lai brīvi piekļūtu pludmalei 
un izmantotu atpūtai. Šajā vietā nav bijušas apbūves, parki, alejas, baznīcu dārzi vai 
kapsētas un tai nav nepieciešama regulāra kopšana. Tā ir īpaši ar likumu aizsargājama 
dabas teritorija, kurā ir ierobežota saimnieciskā darbība. 

Pamatojoties uz 29.10.1998. LR likumu „Informācijas atklātības likums” (stājas spēkā ar 
20.11.1998.) III nodaļas 10. un 11.pantu lūdzu sniegt rakstisku informāciju: 

1. Kultūrvēsturisko vai citu pamatojumu, kāpēc tieši šī teritorija ar apzīmējumu „Z-3” 
grafiskajā sadaļā „Zvejniekciema ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” pie 
Jūras prospekta Baltijas jūras un Rīgas jūra līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorijā ir noteikta kā vieta ar īpašiem noteikumiem un 
zaļumvieta ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi, kā arī ekoloģisko, estētisko  un 
rekreācijas nozīmi, kas kalpo reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, kā arī vietas 
ar specifiskām funkcijām un kurām nepieciešama regulāra kopšana atbilstīgi 
konkrētās vietas funkcijām; 

2. Kādiem plānotajiem mērķiem ir paredzēts izmantot teritoriju ar apzīmējumu „Z-3” 
grafiskajā sadaļa „Zvejniekciema ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” pie 
Jūras prospekta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorijā; 

3. Vai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un atbildīgo institūciju, piemēram, Valsts 
vides dienesta atzinumi vai izvērtējumi plānotajai izmantošanai teritorijai ar 
apzīmējumu „Z-3” grafiskajā sadaļā „Zvejniekciema ciema teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” pie Jūras prospekta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides 
un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā; 

4. Kādā veidā plānotā noteikšana par vietu ar īpašu statusu vai cita izmantošana 
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teritorijai ar apzīmējumu „Z-3” grafiskajā sadaļā „Zvejniekciema ciema teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” pie Jūras prospekta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā ietekmēs 
vietējo iedzīvotāju un Saulkrastu viesu piekļūšanu pludmalei un atpūtas 
iespējas dabiskā vidē. 

Lūdzu pievienot citu insitūciju atzinumu, izvērtējumu vai citu dokumentu kopijas, kuras tiks 
izmantotas sniegtās informācijas pamatošanai. 

33. Nek. īp. „Maklandija”, 
Valerija Makuba 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 21.05.2012. 

- 1999.gada 31.augustā es nopirku zemes gabalu „Maklandija” 1641 m2 platībā apbūves 
vajadzībām. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokļus maksāju kā par apbūves zemi. 
Vēršoties Būvvaldē, lai saņemtu projektēšanas uzdevumu atklājās fakts, ka spēkā esošā 
teritorijas plānojumā būvniecība šajā īpašumā nav paredzēta. 

Lūdzu jaunajā teritorijas plānojumā paredzēt labojumus (izmaiņas), lai zemes īpašumā 
varētu izbūvēt vasarnīcu. 

Nav atbalstīts. 
Zemes gabals reāli dabā ir mežs, 
daļēji Ķīšupes stāvkrasts, bez 
tiešas piekļuves no ceļa, atrodas 
ārpus pilsētas un ciemu teritorijām, 
nav piemērots apbūvei. 
Ņemot vērā Rīgas plānošanas 
reģiona telpiskajā plānojumā 
noteiktās vadlīnijas pašvaldības  
teritorijas plānošanai, kas nosaka, 
ka jaunas dzīvojamās apbūves 
(viensētu) ierīkošana mežu 
teritorijās nav atļauta, kā arī 
jāsaglabā ciemus atdalošās mežu 
joslas, iesniegums nav atbalstīts. 
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4. Institūciju un kaimiņu pašvaldību atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Saulkrastu 
novada domes pieprasījuma vēstules 
4.1. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, 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. Valsts zemes dienests 
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4.1.8. SIA „Lattelecom” 
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4.1.9. AS „Latvenergo” 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 76 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 77 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 78 

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. 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. AS „Telekom Baltija” (Triatel) 
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4.1.20. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
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4.1.21. LR Satiksmes ministrija 
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4.2. Kaimiņu pašvaldību atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Saulkrastu novada 
domes pieprasījumu vēstules 
4.2.1. Sējas novada dome 
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4.2.2. Carnikavas novada dome 
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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 atzinumu ievērošanu 
 

N.p.
k. 

Institūcijas 
nosaukums 

Saņemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1.  Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā  
vides pārvalde 

14.05.2012. Teritorijas plānojuma projekta 1.redakcija ir pretrunā ar VVD LRVP 13.12.2010. izdoto 
nosacījumu Nr.5-7/4039 5.punkta prasībām (teritorijas plānojuma 1.redakcija nesniedz 
informāciju par applūstošo teritoriju aprēķināšanā izmantoto metodiku, kas tika izmantota 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādāšanā, saskaņā ar 03.06.2008. MK noteikumiem 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”). 

Ņemot vērā teritorijas plānojuma 1.redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 305.3.3.punktā noteikto, VVD LRVP rekomendē, lai nerastos novada iedzīvotāju 
pretenzijas par derīgo izrakteņu ieguves laikā radušos piesārņojumu/ traucējumiem, pirms 
derīgo izrakteņu ieguves veikt sabiedrisko apspriešanu, šādu prasību iestrādājot 
apbūves noteikumos. 

Lai teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana neradītu papildus antropogēno slodzi, 
VVD LRVP rekomendē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 295.3., 295.4. 
un 303.punktus, saistībā ar teritorijas izmantošanu krasta kāpās un krasta kāpu 
aizsargjoslā, papildināt ar nosacījumiem: darbības veicamas nebojājot vai maksimāli 
saglabājot kāpu reljefu. 

VVD LRVP norāda, ka pēc papildinājumu veikšanas Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija nav jāiesniedz atkārtotai atzinumu sniegšanai. 

Teritorijas plānojumā norādīto teritoriju perspektīvā attīstība ir pašvaldības kompetencē. 

Rekomendācija ņemta vērā – 
papildināta PR  2.6. sadaļa Vides 
stāvoklis. 
 
 

Rekomendācija ņemta vērā – 
papildināts TIAN 383.punkts. 
 
 
 

Rekomendācija ņemta vērā – 
papildināts TIAN 287.punkts 
(attiecas arī uz  295.3., 295.4.) un 
299.punkts (attiecas arī uz 303.). 

2.  Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 

23.04.2012. Inspekcija ir sniegusi nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei 2010.gada 15.decembrī 
Nr.12/3157. Inspekcijas nosacījumi ir izpildīti un no kultūras pieminekļu aizsardzības 
viedokļa teritorijas plānojuma pirmā redakcija ir izstrādāta kvalitatīvi. Inspekcijai kultūras 
pieminekļu aizsardzības aspektā nav iebildumu pret izstrādāto 1.redakcijas materiālu. 

- 

3.  Rīgas plānošanas 
reģions 

02.05.2012. Izvērtējot pieejamos Saulkrastu novada TP materiālus RPR telpiskā plānojuma Vadlīniju 
kontekstā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 1.redakciju, RPR aicina pievērst uzmanību 
šādām sadaļām: 

� Saulkrastu novada apdzīvojuma plānojums 
Saulkrastu novada TP Paskaidrojuma rakstā, analizējot kritērijus ciema statusa 

Saulkrastu novada vasarnīcu ciemi 
netiek no jauna plānoti, bet gan ir 
jau eksistējošas vasarnīcu apbūves 
teritorijas, kurām ciema statuss jau 
ir piešķirts pirms teritorijas 
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noteikšanai, minēts 1991.gada 6.jūnija likums „Par Latvijas Republikas administratīvo 
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, kas ir zaudējis spēku līdz ar 
2008.gada 18.decembra likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 
Aktuālajā likuma redakcijā teikts, ka „ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas 
daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota 
attiecīga infrastruktūra” (11.pants 2.daļa). 

Saulkrastu novada TP grafiskās daļas kartē „Saulkrastu novada teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” uzrādītas plānotās ciemu robežas vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija 
(DzV), tajā kā galveno izmantošanu paredzot sakņu dārzu, augļu dārzu un esošo 
dārzkopības sabiedrību vasarnīcu dzīvojamās apbūves teritoriju uzturēšanu un sezonas 
rakstura dzīvojamo ēku būvniecību, kas nav paredzētas patstāvīgai dzīvošanai (Teritorijas 
un apbūves noteikumi (turpmāk – TIAN), 322.punkts). Līdz ar to RPR secina, ka 
Saulkrastu novada TP risinājumi ir pretrunā likuma „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” 11.panta 2.daļai par ciema statusa piešķiršanu. 

Paskaidrojuma raksta nodaļā „2.1.2.4. Ciemu teritoriju un pilsētas robežas noteikšana” 
RPR rekomendē iestrādāt sadaļu, kurā sniegts apdzīvoto vietu (ciemu) raksturojums 
– esošais un plānotais iedzīvotāju skaits, pieejamie pakalpojumi, tehniskie, vides un 
sociālā infrastruktūra. Grafiskās daļas materiāli nesniedz skaidru priekšstatu par 
plānoto ciemu robežām, to nosaukumiem. 

 

 

 

 

 

� Apbūves teritorijas 
Kartē „Saulkrastu novada plānotā (atļautā) izmantošana” uzrādītas applūstošās teritorijas, 
kas skar apbūvi – īpaši tas attiecas uz vasarnīcu ciematiem, kur apbūve palieņu pļavās 
izveidota 20.gs. 80-tajos gados. Saulkrastu novada TP TIAN atrunāts, ka applūstošās 
teritorijās ietilpst ūdensobjektu aizsargjoslās un to izmantošanā jāievēro „Aizsargjoslu 
likuma” 37.pantā noteiktās prasības, kas ierobežo aktivitātes, kas saistītas ar šo teritoriju 

plānojuma izstrādes uzsākšanas. 
Iespējams, ka tālākā nākotnē, 
uzlabojoties pašvaldības 
finansiālajam stāvoklim, arī būs 
iespēja šīs teritorijas pamazām 
pārveidot par pilnvērtīgām 
dzīvojamās apbūves teritorijām, 
taču šajā plānošanas periodā 
pašvaldība vēl nevar nodrošināt 
nepieciešamās infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstību, līdz ar to tiek 
saglabāts esošais (vēsturiskais) 
teritoriju statuss – vasarnīcu ciemi 
(sezonāla rakstura apbūve) 
.Teritorijas plānojumā saglabāti 
iepriekš pašvaldībā noteiktie ciemu 
nosaukumi, koriģējot (sakārtojot) 
ciemu robežas ar mērķi tālākā 
plānošanas procesā strādāt pie 
adresācijas jautājumu risināšanas, 
tai skaitā lemjot arī par ciemu 
nosaukumiem. 
Paralēli teritorijas plānojuma 
izstrādei notiek darbs pie novada 
attīstības programmas izstrādes. 
Nedublējot dokumentā skatāmo 
jautājumu loku, pakalpojumu un arī 
iedzīvotāju prognožu jautājumi ir 
skatāmi novada attīstības 
programmas izstrādes ietvaros. 
 
Rekomendācija ņemta vērā – 
papildināti TIAN  393.p.; 394.p. 
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apgūšanu un jaunu objektu veidošanu. Ņemot vērā, ka applūstošajās teritorijās jau ir 
izveidota apbūve, RPR iesaka TIAN noteikt īpašas prasības zemes gabalu uzturēšanai 
applūstošajās teritorijās. 

� Meža teritorijas 
Saulkrastu novada TP ļauj veidot viensētu apbūvi meža teritorijās (M-1), kas ir 
pretrunā RPR Vadlīnijām (1.4.4.2.nodaļa, 4.punkts) un RPR sniegtajiem nosacījumiem 
teritorijas plānojuma izstrādei. Lai gan Paskaidrojuma rakstā atrunāts, ka, ievērojot 
pēctecības principu un ņemot vērā šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumus, 
tiek saglabāta iespēja veikt meža teritorijas transformāciju uz dzīvojamās apbūves teritoriju, 
RPR konstatē, ka Saulkrastu novada TP projektā paredzēts apbūvei apgūt vēl papildus 
meža teritorijas – Zvejniekciema Z daļa, nosakot funkcionālo zonējumu M-1, Saulkrastu 
pilsētas D daļā (Pabažos), nosakot funkcionālo zonējumu DzV-1, un centrālajā daļā 
(dzelzceļam un Brāļu Kaudzīšu ielai pieguļoša teritorija), nosakot funkcionālo zonējumu 
DzM-1. 
 
 

� Krasta kāpu un jūras erozijas riska josla 
RPR sniegtajos nosacījumos lūgts Saulkrastu novada TP izstrādes gaitā izvērtēt jūras 
krasta kāpu un jūras erozijas procesu attīstību, iestrādājot to kartogrāfiskajos materiālos. 
RPR konstatē, ka erozijas riska josla līdz 2025.gadam uzrādīta Paskaidrojuma raksta 
grafiskajā materiālā (25.att.), taču nav attēlota Saulkrastu novada teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos. 

Tāpat RPR lūdz veikt šādus labojumus un papildinājumus Saulkrastu novada TP: 
� grafiskās daļas kartogrāfiskajos materiālos Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastu kāpu 

aizsargjoslas un pludmales teritorijā izvietoti punktveida elementi, kam nav norādīts 
apzīmējums; 

� grafiskās daļas kartogrāfiskajos materiālos lokalizētas ūdenstransporta piestātņu vietas; 
TIAN jāiestrādā priekšnoteikumi un prasības šo piestātņu vietu izbūvei; 

� teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos uzrādītas 
teritorijas, kurām izstrādājams lokālplānojums. TIAN būtu jāietver prasības 
lokālplānojumu izstrādei; 

� papildināt TIAN 385.punktu, norādot, ka gadījumā, kad paredzēts izstrādāt vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, tā grozījumus vai lokālplānojumu, nosacījumi 

 
 
 
 

Plānojuma galīgās redakcijas 
projektā, atkārtoti izvērtējot un 
ievērojot teritorijas plānošanas 
„pēctecības principu”, kā arī ņemot 
vērā sniegto rekomendāciju, netiek 
noteiktas iepriekš indeksētās meža 
teritorijas „M-1”, bet noteikts 
papildus indekss „DzV-3”, kas 
atbilst spēkā esošajā teritorijas 
plānojumā noteiktajai atļautajai 
izmantošanai „Savrupmāju apbūve 
meža teritorijās (mežaparka 
apbūve)”. 

Ņemot vērā pieejamo datu mēroga 
precizitāti, nav iespējams šo 
informāciju kvalitatīvi attēlot 
grafiskās daļās plānos, kam 
nepieciešams daudz detalizētāks 
pētījums. 
Precizēts. 
 
 

Papildināts TIAN 49.5. un 
299.punkts. 
Ņemot vērā, ka lokālplānojums ir 
jauns teritorijas plānojuma veids, 
kas pagaidām ir definēts tikai 
Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā, bet nav izdoti likuma 
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dokumentu izstrādei saņemami no plānošanas reģiona. 

 

 

 

 

Papildus Saulkrastu novada TP RPR ir iepazinies ar SIA „Vides eksperti” sagatavot Vides 
pārskata projektu (turpmāk – VPP). VPP minēts, ka teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāta 
Saulkrastu novada attīstības koncepcija, kuras mērķis ir veidot atklātu dialogu ar 
sabiedrību, vienojoties par galvenajiem principiem un attīstības vadlīnijām un definējot 
novada/ pilsētas struktūru (1.nodaļa, 6.lpp.). VPP būtu norādāms, kas šajā kontekstā tiek 
saprasts ar novada attīstības koncepciju, iekļaujot atsauci uz noteikto teritorijas plānojuma 
sadaļu. RPR konstatē, ka VPP atrodami pretrunīgi apgalvojumi, piemēram, VPP teikts, ka 
„derīgo izrakteņu ieguve kā atļautā izmantošana netiek noteikta nevienā funkcionālajā 
zonējumā (teritorijas izmantošanas veidā)” (3.4.nodaļa, 10.lpp.), taču Saulkrastu novada TP 
funkcionālajā zonējumā „Lauku zemes” (L) kā viens no galvenajiem izmantošanas veidiem 
noteikts arī derīgo izrakteņu ieguve (TIAN, 305.3.3.punkts). Kopumā VPP vērtējums kā 
vispārīgs Saulkrastu novada esošās situācijas izklāsts, kas neietver Saulkrastu novada TP 
risinājumu ietekmes uz vidi analīzi, alternatīvu izvērtējumu un nesniedz konkrētus 
priekšlikumus plānošanas dokumenta izstrādei. 

pārejas noteikumu 2.punkta 
1.apakšpunktā minētie noteikumi 
(termiņš -  31.05.2012.), nav  
pamata noteikt detalizētas prasības 
TIAN sastāvā. 
Papildināts TIAN 385.punkts. 
 

Attiecas uz Vides pārskata projektu. 

4.  Veselības inspekcija 02.05.2012. Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1.redakcijas risinājumam. 

Rekomendācijas: 
� Izveidot oficiālās publiskās peldvietas atbilstoši 2012.gada 10.janvāra MK noteikumu 

Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām; 
� Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorijās noteikt attālumus no dzīvojamo un 

sabiedrisko ēku logiem līdz attiecīgajām teritorijām atkarībā no to funkcionālas 
izmantošanas (atkritumu konteineru novietošanas vietām/ laukumiem, bērnu rotaļu 
laukumiem, atpūtas un sporta laukumiem), kā arī noteikt attālumu no bērnu rotaļu 
laukumiem līdz atkritumu tvertnēm; 

� Apdzīvotās vietās veikt vides trokšņa samazināšanas pasākumus, nodrošinot 
akustiskā trokšņa līmeņa atbilstību 2004.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.597 

 
 
 

Rekomendācija ņemta vērā – 
papildināts TIAN  303.punkts; 
332.punkts. 
 
 
 
MK noteikumi Nr.597 jau ir minēti 
222.punktā. 
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„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.  
5.  LR Satiksmes ministrija 11.04.2012. 

vēstule 
(saņemts 

elektroniski) 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, ievērojot nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Saskaņā ar šī paša likuma 5. panta pirmās 
daļas 1. punktā noteikto, teritorijas plānošanu nacionālajā līmenī īsteno saskaņā ar Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (turpmāk – LIAS). 

LIAS 288. rindkopā noteikts, ka, lai uzlabotu ārējo un iekšējo sasniedzamību, ņemot vērā 
transporta infrastruktūras attīstības plānus un veiktās izpētes, teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos ir jāiekļauj tās teritorijas, kas nepieciešamas nacionālas nozīmes 
transporta infrastruktūras attīstībai. 

2011. gada jūnijā tika pabeigta izpētes projekta „Tehniski ekonomiskais pamatojums par 
Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (Rail Baltica 
koridors)” izstrāde, un, pamatojoties uz projekta rezultātiem, 2011. gada 7. decembrī 
Baltijas valstu transporta ministri parakstīja nodomu deklarāciju par turpmākajiem soļiem 
dzelzceļa Rail Baltica attīstībā, kur cita starpā ir teikts, ka steidzami nepieciešams rezervēt 
zemes perspektīvās dzelzceļa līnijas attīstībai. 

Informējam, ka izpētes projekta ietvaros tika izvērtēti vietējo pašvaldību teritoriju plānojumi 
un ņemtas vērā teritorijas plānojumos noteiktās teritorijas transporta infrastruktūras objektu 
attīstībai – Saulkrastu novada pašvaldības gadījumā spēkā esošajā plānojumā noteiktais 
„perspektīvais autoceļa Via Baltica koridors”. Izvēlētais Rail Baltica attīstībai 
nepieciešamais koridors daļēji iekļaujas spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajā 
„perspektīvā autoceļa Via Baltica koridorā”. 

Ņemot vērā minēto, teritorijas plānojumu nepieciešams precizēt, nosakot dzelzceļa 
līnijas Rail Baltica attīstībai nepieciešamo koridoru atbilstoši izpētes projekta 
rezultātiem. 

Attiecībā uz autoceļu attīstībai nepieciešamajām teritorijām, tika konstatēts, ka teritorijas 
plānojumā nav ņemti vērā valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas 
robeža (Ainaži) nākotnē paredzētā un akceptētā divbrauktuvju ceļa tehniskie 
risinājumi atbilstoši Saulkrastu novada domes 2009. gada 25. marta lēmumam par 
Baltezera rietumu apvedceļa būvniecību un valsts galvenā autoceļa A1 posma Ādaži 
– Lilaste rekonstrukciju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektīvā dzelzceļa un autoceļa 
A1 trases precizētas. 
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Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju vektordati 
tiks nosūtīti uz e – pastu dome@saulkrasti.lv . Ja attiecībā uz trases novietojumu ir 
neskaidrības, aicinām sazināties ar Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas 
departamenta vecāko referenti Daigu Dolģi (daiga.dolge@sam.gov.lv, tālr. 67028030) vai 
vecāko referentu Edvartu Kraktu (Edvarts.krakts@sam.gov.lv, tālr. 67028021). 

Attiecībā uz nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamajām 
teritorijām papildus nepieciešams: 

� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut punktu ar šādiem 
nosacījumiem:  

Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamajā teritorijā primārā 
izmantošana ir transporta infrastruktūras būves. Teritorijā ir atļauts pabeigt pirms plānojuma 
apstiprināšanas uzsākto likumīgo darbību. Nav atļauts uzsākt tādu jaunu izmantošanu, 
veikt saimniecisko darbību vai cita veida darbības, kas var traucēt satiksmes infrastruktūras 
attīstību un būvniecību. Teritorijā atļauta attīstība pagaidu statusā (īslaicīgas lietošanas 
būves), tas ir, līdz transporta infrastruktūras objekta būvniecības uzsākšanai un tikai tad, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks piekrīt, ka netiks kompensēti līdzekļi, kas ieguldīti teritorijas 
attīstībā, kā arī teritorija tiks atbrīvota no būvēm par nekustamā īpašuma īpašnieka 
līdzekļiem.  

� Paskaidrojuma rakstā iekļaut šādu informāciju: 

Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas ir 
noteiktas ar mērķi saglabāt no apbūves brīvu joslu, lai nepieciešamības gadījumā būtu 
iespējams īstenot transporta infrastruktūras attīstības projektus.  

Lai nodrošinātu lidojumu drošību, teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos nepieciešams iekļaut likuma „Par aviāciju” 41. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. 
punkta prasības. 

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas lūdzam tā grafisko daļu iesniegt ministrijā 
elektroniskā formā (*.pdf un arī vektordatos *.dgn, *.dxf vai *.dwg formātā). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildināts TIAN 258.punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepieciešamā informācija ietverta. 
 
 
Papildināti TIAN 195.; 385.punkti 
 

6.  VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” 

27.04.2012. VAS „Latvijas Valsts ceļi” nav iebildumu pret izstrādāto Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju.  

- 

7.  VAS „Latvijas 02.05.2012. Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv pieejamos Saulkrastu  
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Dzelzceļš” novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālus lūdzam precizēt sekojošo: 
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos precizēt dzelzceļa aizsargjoslu 

noteikšanu, t.i., no malējā ceļa malējās sliedes. 
2. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā zemes gabalu ar kadastra 

Nr.80130040227 uz kura atrodas dzelzceļa elektrības apakšstacija un pievedceļš 
iekļaut Tehniskās apbūves teritorijā (T-1). 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai sniedzam pozitīvu 
atzinumu. 

 
Precizēts aizsargjoslu noteikšanas 
teksts TIAN. 
 
Precizēta grafiskā daļa. 

8.  SIA „Lattelecom” 02.05.2012. Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka SIA „Lattelecom” ir izskatījis izstrādāto 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma no 2012. līdz 2024.gadiem 1.redakciju no 
elektronisko sakaru tīklu attīstības viedokļa un sniedz tam pozitīvu atzinumu. 

Ja tiek, vai tiks plānota Saulkrastu novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā 
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA „Lattelecom” ir 
vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un 
izvērtēšanā. 

Par Saulkrastu novada teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību lūdzam Jūs sazināties ar SIA „Lattelecom” 
Komercdienesta Reģionālā biznesa attīstības daļas Līniju risinājumu attīstības sektora 
vadītāju Jāni Zemnieku, tālr.67055646, e-pasts: janis.zemnieks@lattelecom.lv. Tāpat, kā 
vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, 
iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. 
Saulkrastu novadā līdz 2012.g. beigām paredzēts izvērst optisko (GPON) tīklu pilsētas 
centrā (Pēterupe). Līdz 2013.g. beigām paredzēts izvērst optisko (GPON) tīklu 
Zvejniekciemā. 

Teritorijas plānojuma teksta sadaļā, punktā 3.18. „Aizsargjoslas. Aizsargjoslas gar 
sakaru līnijām” norādīts nepareizs aizsargjoslas platums, skat. „Aizsargjoslu likums”, 
14.pants. 

Lūgums ņemt vērā, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei izmantotās kartes 
mērogs nepieļauj precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai uzrādītu 
aizsargjoslas gar SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijām detālplānojumu 
kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties SIA „Lattelecom” RBAD TILAN, Rīgas līniju 
inspektoru grupā Sarkandaugavas ielā 31, Rīgā, kontaktpersona līniju uzraudzības 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizēts aizsargjoslu noteikšanas 
teksts TIAN. 
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inženieris Larisa Kuprijanova, tālr.67054407, e-pasts: larisa.kuprijanova@lattelecom.lv. 
9.  AS „Latvijas Gāze” 02.05.2012. Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Saulkrastu novada 

teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi 
un to izpildes secība. 

Izstrādāto Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu 
Saulkrastu novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas 
shēmas) izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. 

Nav iebildumu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 

- 

10.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 

07.05.2012. Izvērtējot Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju, jāatzīmē, 
ka raksturojot teritorijas „zaļās” (zaļā karkasa) un „zilās” (ūdeņu teritorijas) struktūras 
elementu savstarpējo saistību, plānojuma izstrādātāji konsekventi pieturas uzstādījumam, 
ka īpaša nozīme ir dabas pamatnes (mežu masīvu, neapbūvētu upju ieleju, parku un 
skvēru) saglabāšanai pilsētas teritorijā, izvairoties no fragmentācijas un dabisko 
ekosistēmu saikņu pārtraukšanas, tādējādi cenšoties pilnībā nodrošināt ekosistēmas 
pilnvērtīgu funkcionēšanu daļēji urbanizētā vidē. 

Norādām uz atsevišķām neprecizitātēm vai nepieciešamiem papildinājumiem teritorijas 
plānojuma Paskaidrojuma rakstā: 
1. Novada apdzīvojums un risinājumi tā turpmākajā attīstībā (21.lpp.). Savlaicīgs un 

apsveicams ir Plāna izstrādātāju aktualizētais jautājums par Saulkrastu novada 
vasarnīcu ciematu attīstību un katra vasarnīcu un dārzkopju ciema iespēju pārtapt par 
pastāvīgi apdzīvotu vietu, izvērtējot katru apmetni individuāli, norādot, ka „šaurā vieta” 
šādas pārtapšanas iecerēs ir nepiesārņojošas, centralizētas vides infrastruktūras – 
ūdensvada, kanalizācijas, kā arī transporta prasības apmierinoša ielu tīkla 
nodrošināšanas iespēja. 

2. 2.5. sadaļā par Skultes ostu (45.lpp.) ir nepieciešams papildu skaidrojums ostas 
infrastruktūras nodrošinājumam pret eroziju un Klimata izmaiņu radīto vējuzplūdu 
kaitējumu attiecībā uz Skultes ostas funkcionēšanu tālākā nākotnē un turpmāku 
krasta nostiprināšanas nepieciešamību. 

3. Ņemot vērā sanešu plūsmu un regulāru ostas akvatorija pārtīrīšanas nepieciešamību, 
kā arī jaunizveidotās īpaši aizsargājamās jūras teritorijas „Selga uz rietumiem no Tūjas” 
atrašanos ostas ietekmes zonā, būtu nepieciešams pieminēt turpmāko ostas 
padziļināšanas darbos izņemto smilšu apjoma deponēšanas iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamās jūras teritorijas vērtību saglabāšanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizēts un papildināts PR. 
Atzīmējams, ka paralēli TP 
izstrādei, tiek izstrādāts kā 
atsevišķs projekts Vides pārskats, 
kurā tiek vērtēti iespējamie 
ietekmes uz vidi jautājumi. 
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4. Sadaļā Vides stāvoklis 46. un 47.lpp., aprakstot vispārējo upju kvalitāti, tiek konstatēts 
paaugstināts biogēnu sastāvs un pat iespējamā patogēno baktēriju klātbūtne Saulkrastu 
novada ūdenstecēs. Netiek sniegti iespējamie risinājumi ūdensteču stāvokļa 
uzlabošanai nākošajā plānošanas periodā. 

5. 47.lpp. pie potenciāli piesārņotām teritorijām iespējams, nepieciešams, pieminēt 
naftas piesārņojuma apdraudējumu valdošo straumju ietekmē no perspektīvā 
plānotā Rīgas ostas naftas termināla kā šobrīd nerealizējušos, taču potenciālu 
piekrastes pludmalēm saistībā ar Klimata izmaiņām un to rezultātā paredzamo 
vējuzplūdu radītā riska pieaugumu. 

6. Nepieciešams rūpīgāk izstrādāt sadaļu par krasta erozijas izraisītajām sekām, 
izmantojot šobrīd pieejamos jaunākos pētījumus. 2008.gadā publicētais krasta 
atkāpšanās un sanešu akumulācijas kartējums (Eberhards G., Lapinskis J., Baltijas 
jūras Latvijas krasta procesi, LU apgāds. 2008.) atšķirībā no Paskaidrojuma raksta 
49.lpp. 27.attēlā sniegtās informācijas uzrāda būtiskas atšķirības krasta erozijas līmenī. 
Saistībā ar jūras eroziju noteicošajiem vietējiem apstākļiem posms no Pabažiem līdz 
Saulkrastiem vērtēts kā mērena līdz augsta riska teritorijas. Atbilstoši plānojumā 
nepieciešams paredzēt arī iespējamās rīcības. 

7. Atbildot uz jautājumu par nozīmīgākajām Saulkrastu novada vērtībām, kas būtu 
jāsaglabā un jāatzīmē jaunajā novada teritorijas plānojuma izstrādē, Saulkrastu novada 
iedzīvotāji norādījuši trīs galvenos nozīmīgākos objektus – pludmale, kāpu zona un 
meži. Šajā skatījumā būtu nepieciešams izvērtēt atpūtnieku plūsmas galvenos 
virzienus un koncentrēšanās vietas un šo teritoriju labiekārtojuma līmeni saistībā 
ar piekrastes daļas noturību pret antropogēno noslodzi. 

Teritorijas plānotās izmantošanas kartē lūdzam attēlot pašvaldības izveidoto īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju „Baltā kāpa”, kas aprakstīta Teritorijas apbūves un 
izmantošanas noteikumu (trupmāk – TIAN) 91.punktā. 

TIAN lūdzam papildināt un precizēt sekojoši: 
1. 91.punktā (arī citviet teritorijas plānojuma dokumentos) lūdzam ņemt  vērā, ka īpaši 

aizsargājamā jūras teritorija „Selga uz rietumiem no Tūjas” ir izveidota jūras akvatorijā 
un tieši neietilpst Saulkrastu novada teritorijā; 

2. Zaļumvietās, kas noteiktas krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, lūdzam sašaurināt 
plānotās izmantošanas iespējas, kas saistītas ar publisko apbūvi, un paredzēt tikai 
tādas publiskās apbūves attīstību, kas ir atbilstoša Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmajā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vietējas nozīmes plānotā dabas 
aizsardzības teritorija „Baltā kāpa” 
vēl nav izveidota, līdz ar to arī nav 
zināmas tās robežas. 

Precizēts TIAN 91.punkts. 
 
 
Precizēts TIAN 287.punkts 
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daļā noteiktajiem krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķiem, kā arī paredz 
saglabāt īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši azsargājamo sugu atradnes; 

3. Iesakām neparedzēt publiskās apbūves iespējas visās mežu teritorijās, bet gan 
esošajos mežos publiskajai apbūvei paredzētās teritorijas iekļaut publiskās apbūves 
teritorijās; 

4. Vasarnīcu apbūves teritorijās, kuras paredzētas pašreizējo mežu teritorijās, lūdzam 
paredzēt bioloģiskās izpētes veikšanu pirms apbūves projektēšanas uzsākšanas, kā arī 
paredzēt saglabāt īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aiszargājamo sugu atradņu 
aizņemtās platības atbilstoši bioloģiskās izpētes atzinumam; 

 
 
 
 
 
 
5. Esošajā vasarnīcu teritorijā ar meža ieslēgumiem Bātciemā lūdzam paredzēt saglabāt 

īpaši aizsargājamo biotopu aizņemtās platības atbilstoši projektā „Piekrastes biotopu 
aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” veiktajai izpētei (īpaši aizsargājamie biotopi 
attēloti arī spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā; 

6. 94.punktu papildināt ar tekstu „un saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. 
noteikumiem Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”; 

7. 249.9.punktā minētas „īpašas nozīmes ainavu teritorijas”, tomēr citviet TIAN nav 
noteiktas šādas teritorijas vai arī paskaidrots, kā šādas teritorijas nosaka; 

8. 280.2.punktu iesakām izteikt sekojoši: „bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamo un reto 
augu sugu īpatņus, kā arī īpaši aizsargājamos biotopus”; 

9. 283.punktā iesakām precizēt, kas domāts ar jēdzienu „īpaši aizsargājamo dabas 
objekti”, nosaucot tos, piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, 
īpaši aizsargājamie biotopi; 

10. 288.punktu lūdzam papildināt ar sekojošu tekstu: „kā arī īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzību un apsaimniekošanu”. Iesakām īpaši aizsargājamo biotopu 
apsaimniekošanā ievērot vadlīnijas, kas iekļautas izdevumā „Auniņš A. (red.). 2012. 
Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Latvijas 
Dabas fonds, Rīga, 320.”); 

Publiskā apbūve mežos ir tikai 
atļautā papildizmantošana, kas 
jāpamato veicot būvniecības 
publisko apspriešanu vai izstrādājot 
detālplānojumu 
Visās neapbūvētajās mežu 
teritorijās pirms apbūves jāizstrādā 
detālplānojums, kura ietvaros 
obligāti jāveic biotopu izpēte. 
Papildināts 350.punkts 
Papildināts TIAN 326.punkts. 
 
 
 
 
Papildināts TIAN 94.punkts. 
 
 
 
Precizēts. 
 
 
Precizēts. 
 
Precizēts. 
 
Papildināts. 
 
 
Papildināts. 
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11. 327.1.apakšpunktu lūdzam papildināt ar tekstu „kā arī īpaši aizsargājamie biotopi”. 

Kopumā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija izstrādāta 
korekti un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārvaldes 
izsniegtajiem nosacījumiem, tomēr lūdzam pilnveidot plānojuma 1.redakciju atbilstoši 
iepriekš minētajiem labojumiem un papildinājumiem. 

11.  Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 

16.05.2012. Informējam Jūs, ka teritorijas plānojums nesatur pietiekošu informāciju par ārējo 
ugunsdzēsības ūdensapgādi ko paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2000.gada 
01.februāra noteikumiem Nr.38) un to izpildei piemērojamajiem standartiem. 

TIAN ir ietverta nodaļa „Vispārīgas 
prasības teritoriju inženierapgādei”, 
kurā netiek dublēti citi spēkā esošie 
LR normatīvie akti, t.sk. LBN 222-
99. 

12.  AS „Latvenergo”  AS „Latvenergo” 
AS „Latvenergo” nav iebildumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

AS „Sadales tīkls” 
Saulkrastu novada jūras piekrastes teritorijā, kas robežojas ar Limbažu novadu, jauno 
objektu elektroapgādi var nodrošināt tikai izbūvējot jaunu maģistrālo 20 kV elektroapgādes 
līniju un pēc jaunās 110/20 kV transformatoru apakšstacijas „Skulte” izbūves. 

Sniedzam piezīmes par plānojumā nepilnībām (sevišķa vērība jāpievērš III sējumam 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”: 
1. III sējuma 30.punktā inženierkomunikāciju sarakstā jāieraksta arī „elektroapgādes 

līnijās”; 
2. III sējuma 153.punkta „Ekspluatācijas aizsargjoslas” 153.4.3.apakšpunkts jāpapildina ar 

datiem par 0,4 kV – 20 kV gaisvadu un kabeļu līnijām atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.982; 

3. III sējuma 154.8.apakšpunktā jālabo jaudas mērvienības apzīmējumu uz kW 
(kilovatiem) atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.1 pantam. 

Papildus lūdzam iekļaut teritorijas plānojumā šādu nosacījumu: noteikt maģistrālās 0,4 
kV – 20 kV elektropārvades līnijas un sadales apakšstacijas par sabiedrībai svarīgiem 
objektiem, kas ļautu piemērot Enerģētikas likuma 19.pantā noteiktās tiesības 
saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, kad vietēja 
pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapādes objekta ierīkošana vai 
esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas. 

Vienlaikus uzskatām par obligātu iekļaut teritorijas plānojumā šādu informāciju: 

 
 
 
 
 
 
 
Precizēts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildināts. 
 
 
 
 
 
 
Papildināts. 
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paplašinot esošo apdzīvoto vietu teritorijas vai izveidojot jaunus ciematus, piešķirot tiem 
apdzīvotas teritorijas statusu, jāpieprasa AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus 20 kV un 
0,4 kV gaisvadu līniju pārbūvei atbilstoši normatīviem par elektrolīniju ierīkošanu 
apdzīvotās vietās. Elektrolīnijas pārbūves izdevumus būs jāsedz izmaiņu ierosinātājam. 

AS „Latvijas Elektriskie tīkli” 
Saulkrastu novada pašvaldības Intereneta mājas lapā pieejamā teritorijas plānojuma 
projekta redakciju no pārvades tīkla viedokļa ir atzīstama par pieņemamu. 

Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija, 
informējam Saulkrastu novada pašvaldības Būvvvaldi par nepieciešamajiem pasākumiem 
cilvēku drošībai un elektrolīnijas aizsardzībai: 
1. Būvprojektu un detālplānojumu izstrādāšanai 110 kV elektrolīnijas tuvumā un 

komunikāciju, ielu/ceļu šķērsojumos ar to jāsaņem tehniskie noteikumi AS „Latvijas 
Elektriskie tīkli”. 

2. Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas, koku ciršanas un citus projektus, kas paredzēti 
elektrolīnijas tuvumā, jāsaskaņo ar AS „Latvijas Elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 
86. 

3. Plānojot būvniecību 110 kV gaisvadu elektrolīnijas tuvumā ēkas, būves un paralēli 
novietotus ceļus/ ielas paredzēt ārpus šīs līnijas aizsargjoslas. 

4. 110 kV gaisvadu elektrolīnijas balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano līniju 
teritorijām. 

5. Plānojot ielu/ ceļu šķērsojumus ar 110 kV elektrolīniju un tuvošanos tai novērtēt 
nepieciešamību veikt šīs elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērķu ievērot nepieciešamos 
savstarpējos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandartu „Gaisvadu elektroapgādes 
līnijas (GL) ar spriegumu 100-300 kV” (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 

13.  Valsts meža dienesta 
Rīgas reģionālā 
virsmežniecība 

Nav 
saņemts 

- - 

14.  VSIA „Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

07.05.2012. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1.redakcijai. 

- 

15.  VAS „Latvijas Valsts 
meži” 

21.05.2012. AS „Latvijas Valsts meži (LVM), atsaucoties uz Jūsu lūgumu izsniegt atzinumu izstrādātajai 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam redakcijai, atzīmē, ka LVM par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju sniedz pozitīvu atzinumu ar 

Precizēts. 
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nosacījumu, ka galīgajā redakcijā netiks plānota publiskā apbūve (P-4) valsts meža 
2.kvartāla 10.nogabalā (Zvejniekciema ciemata D daļā pie stāvlaukuma). Atzinuma 
saņemšanai par plānojuma galīgo redakciju lūdzam iesniegt plānojumu veiktoru datu 
formātā. 

16.  LR Valsts zemes 
dienests 

03.05.2012. Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests), izskatot 2012.gada 12.aprīlī saņemto 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju, informē, ka 
izstrādātais plānojums atbilst Dienesta nosacījumiem. 

Norādām, ka dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un 
apgrūtināto teritoriju klasifikācijas kodu atbilstības pārbaude. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, apstiprinātu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma eksemplāru kā iesietu dokumentu, pievienojot pašvaldības lēmuma par 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrastā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī teritorijas plānojuma grafiskos materiālus, 
kuros attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (vektordatu formā 
LKS-92 koordinātu sistēmā) uz elektroniskā datu nesēja, pašvaldība iesniedz atbilstošajā 
Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma spēkā stāšanās. 

- 

17.  SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” 

20.04.2012. Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto – nodrošināt publisko elektronisko 
sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā (spēkā esošs no 01.12.2011.) noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā 
funkcionālajā zonā, ierosinām precizēt un papildināt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas attiecīgās sadaļas un noteikt, ka 
inženiertehniskās apgādes objektus, tīklus un citas būves, var izvietot un ekspluatēt 
arī mežu teritorijās (M), lauku zemēs (L), publiskās apbūves teritorijās (P), 
rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un tehniskās apbūves teritorijas (T). 

Ir jau noteikts TIAN nodaļā – visās 
teritorijās atļautā izmantošana TIAN 
77.5 punktā. 

18.  SIA „TELE 2” Nav 
saņemts 

 - 

19.  SIA „Bite Latvija” 16.04.2012. Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 1.redakciju. 

- 

20.  Triatel (SIA „Telekom 
Baltija”) 

Nav 
saņemts 

 - 
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21.  SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 

Nav 
saņemts 

 - 

22.  Limbažu novada dome 20.04.2012. Norādām, ka Limbažu novada pašvaldībai nav iebildumu pret izstrādāto Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmo redakciju. 

- 

23.  Sējas novada dome 02.05.2012. Sējas novada domei nav iebildumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam pirmo redakciju. 

- 

24.  Ādažu novada dome 23.04.2012. Ādažu novada dome ir izskatījusi Jūsu 04.04.2012. vēstuli Nr.01.-5.2./0420120091/IZ540 
(reģ. Nr.ADM/1-18/12/1020-S; 10.04.2012.) un informē, ka ir izskatījusi Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmo redakciju. Ādažu novada domei nav 
iebildumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmo redakciju. 

- 

25.  Carnikavas novada 
dome 

Nav 
saņemts 

 - 
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5. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc galīgās redakcijas izstrādes 
5.1. Oficiālie paziņojumi masu saziņas līdzekļos 
5.1.1. Paziņojums laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas’’ par iespēju iepazīties un sniegt atsauksmes par 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2012.gada jūnijs) 
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5.1.2. Paziņojums Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv par iespēju iepazīties un sniegt 
atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju  
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5.1.3. Paziņojums laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas’’ par iespēju atkārtoti iepazīties un sniegt 
atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2012.gada augusts) 
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5.1.4. Paziņojums Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv par iespēju atkārtoti iepazīties un sniegt 
atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju  
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5.2. Citi paziņojumi masu saziņas līdzekļos 
5.2.1. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv par iespēju iepazīties un sniegt atsauksmes par 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
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5.2.2. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv par iespēju atkārtoti iepazīties un sniegt 
atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju  
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5.3. Darba grupu un citi materiāli 
5.3.1. Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums, t.sk. 
18.07.2012. darba grupas dalībnieku reģistrācijas lapa 
 

 
 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas  
sabiedriskās apspriešanas posma, kas tika organizēts no 2012.gada 18.jūnija līdz 9.jūlijam,  
SABIEDRISKĀS APSRIEŠANAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2012.gada 30.maija lēmumu „Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu” (protokola Nr.5, 94.§), tika pilnveidota teritorijas 
plānojuma 1.redakcija atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un 
sagatavota Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgā redakcija. No 2012.gada 
18.jūnija līdz 2012.gada 9.jūlijam tika organizēta galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ar teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju bija iespējams iepazīties Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā 
arī teritorijas plānojuma izstrādes konsultantu SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. Atsauksmes bija 
iespējams iesniegt Saulkrastu novada domē (Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160) vai sūtot elektroniski pa 
e-pastu dome@saulkrasti.lv vai arī izteikt mutiski (telefoniski). Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 
3 mutiski priekšlikumi un 9 rakstiski fizisku personu iesniegumi (skatīt Pārskata par teritorijas plānojuma 
izstrādi 2.daļas 6.nodaļu). 

2012.gada 20.jūnijā Saulkrastu novada pašvaldība, atbilstoši 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", elektroniski nosūtīja informāciju 
institūcijām, paziņojot par iespēju iepazīties ar izstrādāto galīgo redakciju. Atbilstoši tam, tika saņemti 10 
institūciju atzinumi (skatīt Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi 2.daļas 7.2.nodaļu). 

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tika izskatīti darba grupā, kas tika organizēta 2012.gada 18.jūlijā plkst. 
10.00 Saulkrastu novada pašvaldībā (skatīt 2.pielikumu). Darba grupā piedalījās Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja – arhitekte Līga Pilsētniece, Saulkrastu novada  
pašvaldības zemes ierīkotājs Artis Blankenbergs, SIA „Metrum” projekta vadītāja Māra Kalvāne, SIA 
„Metrum” kartogrāfs Armīns Skudra un SIA „Metrum” teritorijas plānotāja Ilze Circene. Darba grupas 
rezultāti ir atspoguļojot pievienotajās trīs tabulās. Atbilstoši darba grupas rezultātiem (institūciju atzinumiem 
un iedzīvotāju iesniegumiem, priekšlikumiem), ir papildināta, mainīta arī teritorijas plānojuma galīgā 
redakcija. Ņemot vērā jaunos grozījumus Tūrisma likumā, darba grupa, papildus institūciju un iedzīvotāju 
priekšlikumiem, nolēma papildināt galīgo redakciju ar kūrorta zonas teritorijas noteikšanu grafiskajā daļā.  
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6. Ziņojumi par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 
Saņemti no 18.06.2012. līdz 09.07.2012. 

Nr. 
p.k. 

Ierosinātājs/ 
Ierosinājuma 
saņemšanas 
datums domē 

Kadastra 
numurs 

Priekšlikums 

Darba grupas komentāri par 
priekšlikuma iestrādi Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

galīgajā redakcijā 
1. 16 Bātciema 

iedzīvotāji 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
09.07.2012.  

- Saulkrastu novada Bātciema iedzīvotāji ir iepazinušies ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju. 

Lai izvērtētu pašreiz spēkā esošo novada teritorijas plānojumu 2003.-2007.-
2015.gadiem, Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas 
attīstības programmu, stratēģijas vadlīnijas, kas ietvertas 2007.gada 
teritoriālplānojumā (ar perspektīvu līdz 2015.g.), ciema iedzīvotāju iepriekš 
izteiktos priekšlikumus un plānotāju galīgo redakciju, Bātciema iedzīvotāji 
30.06.2012. notikušajā ciema apspriedē izteica vairākus papildinājumus, 
saskatot neatrisinātus un nepamatotus plānojuma risinājumus, kas saistās ar 
tiesisko paļāvību zonējuma maiņā, ielu infrastruktūras izveidi, publiskās 
ārtelpas izmantošanas iespējām. Lūdzam teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju papildināt ar sekojošo: 

1) Bātciema teritorijas plānoto, atļauto izmantošanu atstāt bez izmaiņām, 
nosakot šai teritorijai plānoto, atļauto izmantošanu „Mazstāvu dzīvojamā 
apbūve” (DzM), kas atbilst esošā plānojuma izmantošanai „Savrupmāju 
apbūve” ar jau esošo minimālo apbūves platību. 

2) 2003.-2007.-2015.gadiem izstrādātās stratēģiskās vadlīnijas (vasarnīcu 
rajonu pakāpenisku transformēšanu dzīvojamo māju kvartālos) neatbilst 
iepriekš iestrādātajam. Ciemā uz šo brīdi pastāvīgi ir apdzīvotas 12 mājas. 
Ir tendence šim skaitlim katru gadu palielināties. 

3) Ielas ciema teritorijā plānot pie visiem nekustamiem īpašumiem. 
4) Ceļu Bātciema DA pusē, sākot no iebrauktuves ciemā līdz Bātciema DR 

pusei iekļaut ciema teritorijā. 
5) Nekustamo īpašumu „Ķempji” iekļaut Bātciema teritorijā, kur ir esoša 

asfaltēta iela un kas savieno ar tālāk esošo ciemu.  
6) Saglabāt pašreizējā plānojumā noteiktos Bātciema piekļuves ceļus pie 

jūras. 
 

Iesniegums ir izskatīts un kopumā daļēji 
atbalstīts: 
 
1); 2) Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu 
konceptuāli tika nolemts ārpus Saulkrastu 
pilsētas un Zvejniekciema (esošā, 
vēsturiskā ciema) teritorijas „Savrupmāju 
apbūves” teritorijas nenoteikt, jo vēsturiski 
tās pārsvarā ir veidojušās kā vasarnīcas vai 
viensētas, un šajās teritorijās nākamajā 
plānošanas periodā (12.gadi) pašvaldībai 
nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo 
inženierapgādi.  
Jaunie nosacījumi faktiski nav attiecināmi 
uz esošo apbūvi ņemot vērā TIAN 
100.punkta nosacījumus. Ņemot vērā šo 
priekšlikumu, gala redakcijā ir papildināta 
TIAN sadaļa, pieļaujot arī jaunu savrupmāju 
apbūvi DzV teritorijās, ievērojot papildus 
nosacījumus. 
3) Ielas ciema teritorijā tiek plānotas ņemot 
vērā pašvaldības un valsts īpašumā esošos 
zemesgabalus, kas nenodrošina piekļuvi pie 
visiem vēsturiski izveidotajiem 
nekustamajiem īpašumiem. Jaunu ielu 
izveidošana iespējama izstrādājot atsevišķu 
teritoriju detālplānojumus. 
4) Priekšlikums atbalstīts. 
5) Priekšlikums atbalstīts daļēji – ciema 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 129 

Ja ciema iedzīvotāju vēlmes netiek ievērotas, mēs esam tiesīgi un spiesti 
nepieciešamības gadījumā griezties augstākās instancēs – Reģionālās 
attīstības un pašvaldības lietu ministrijā, lai izskatītu šos mums svarīgos 
jautājumus. 

Pielikumā: fragments no Saulkrastu novada teritorijas plānojuma (konkrēti 
Bātciems) ar pierakstītiem attiecīgiem komentāriem. 

teritorijā ir ietverta tā nekustāmā īpašuma 
„Ķempji” daļa, kas atrodas ārpus Piejūras 
dabas parka teritorijas. 
6) Priekšlikums atbalstīts – noteiktas ceļa 
sarkanās līnijas no Bātciema iekšējās ielas 
līdz kāpu zonas mežam pa privātīpašumā 
esošā zemesgabala „Vaiņagi” servitūta ceļu 
un šķērsojot īpašumu „Ruduļi” gar īpašuma 
„Vijas” rietumu robežu. Piejūras dabas 
parkā gājēju kustības ierobežojumus 
nosaka speciālie normatīvie akti, bet 
Saulkrastu TIAN aizliedz iežogot meža 
teritorijas, ļauj izbūvēt un ierīkot gājēju 
takas un iedzīvotājiem brīvi pārvietoties 
meža teritorijās. 

2. 24 DKS „Pabaži-B” 
iedzīvotāji 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
09.07.2012. 

- Ņemot vērā, ka teritorijas plānojumā tiek paredzēts esošā meža vietā starp 
DKS „Pabaži” teritoriju un dzelzceļu veidot jaunus apbūves gabalus, lūdzam: 

1) Nodrošināt iespēju gājējiem sasniegt dzelzceļu un pludmali; 
2) Rezervēt teritoriju un uzlikt sarkanās līnijas gājēju ceļam un paredzēt 

gājēju pāreju pāri dzelzceļam vietā, kas atrodas pretim Selgas ielai; 
Minētos pakalpojumus izmantos apmēram 100 māju iedzīvotāju. 

Ņemot vērā, ka tiek plānots paplašināt DKS „Pabaži” 19.ielas esošos ceļus no 
6.līdz 12.mājai, un izmantot tos piekļūšanai pie jaunajiem apbūves zemes 
gabaliem, kas atrodas ārpus kooperatīva teritorijas, lūdzam: 
1) Pārskatīt plānoto transporta kustības organizāciju; 
2) Piebraukšanu pie jaunveidojamiem apbūves zemes gabaliem veidot ārpus 

kooperatīva teritorijas robežām; 
3) Respektēt DKS „Pabaži” faktiskās, dabā ierādītās zemes īpašumu 

robežas.  

Pielikumā: Iedzīvotāju paraksti uz 2 lpp. 

Priekšlikums atbalstīts: 
Grozītas ielu sarkanās līnijas – likvidējot 
iekšējās (starp ēkām uz esošajiem ceļiem) 
un nosakot jaunas apkārt esošās apbūves 
kvartālam, kā arī paredzot tiešu izeju līdz 
dzelzceļam. Noteikta gājēju pārejas vieta 
pār dzelzceļu pie Selgas ielas. 

3. Sintija Batkovska 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
09.07.2012. 

80330030476 Iepazīstoties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gada 
galīgo redakciju un Saulkrastu novada domes 20.06.2012. vēstuli Nr.01-
6.6/0420120452/IZ1067 secinām, ka no īpašuma „Jaunbāžas”, kad. Nr.8033 
003 0476, Saulkrastu novadā, kura kopējā platība ir 4.1 ha apbūves teritorijā ir 

Priekšlikums nav atbalstīts. 
Darba grupa nolēma saglabāt pilnveidotajā 
plānojuma redakcijā noteikto risinājumu ar 
atļauto apbūves teritoriju esošā meža 
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iekļauti tikai aptuveni 4000 m2. No novada domes vēstules saprotams, ka šāda 
risinājuma pamatojums ir meža izcirtuma vieta. 

Vēlamies vērst uzmanību, ka meža kopšanas cirte tika veikta visā īpašuma 
teritorijā un ir vienlīdz atmežota. Saprotams, ka starp ciemiem ir nepieciešama 
nodalošā zaļā mežu josla, bet nevienos normatīvos nav noteikts tās platums. 
Šī iemesla dēļ mums nav saprotams piedāvātais teritorijas plānojuma 
risinājums tik minimāli daļējas platības iekļaušana apbūves teritorijās. 

Lūdzam papildināt teritorijas plānojuma redakciju un paplašināt apbūves 
teritorijas īpašumā „Jaunbāžas”. 

Pielikumā: divi apbūves teritoriju paplašinājuma varianti. 

izcirtuma vietā, kas piekļaujas esošai ciema 
teritorijai, bet pārējo saglabāt kā mežu 
atbilstoši spēkā esošā teritorijas plānojuma 
redakcijai un ievērojot Rīgas reģiona 
telpiskā plānojuma vadlīnijas teritoriju 
plānošanai. 

4. Ārija Vītiņa 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
09.07.2012. 

- Iepazīstoties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
galīgo redakciju, mēs saskatām nepamatotus plānojuma risinājumus, kas 
saistīti ar mūsu iepriekšējiem lūgumiem. 

Lūdzam teritorijas plānojuma gala redakciju papildināt ar sekojošo: 
1) Visu nekustamo īpašumu „Ķempji” iekļaut Bātciema teritorijā. 
2) Bātciema teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu atstāt bez izmaiņām, 

nosakot šai teritorijai plānoto (atļauto) izmantošanu „Mazstāvu dzīvojamā 
apbūve” (DzM), kas atbilst esošā plānojuma izmantošanai „Savrupmāju 
apbūve” ar jau esošo minimālo apbūves platību. 

2003.-2007.-2015.gadiem izstrādātās stratēģiskās vadlīnijas (vasarnīcu rajonu 
pakāpenisku transformēšanu dzīvojamo māju kvartālos) neatbilst iepriekš 
iestrādātajam.  
Šis priekšlikums jau tika iesniegts pēc 1.redakcijas no Ā.Vītiņas „Ķempji”. 
3) Saglabāt pašreizējā plānojumā noteiktos Bātciema piekļuves ceļus pie 
jūras. 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Ķempji” zemes robežu plāna kopija uz 4 lpp. 

Priekšlikums kopumā daļēji atbalstīts. 
1) Priekšlikums atbalstīts daļēji – ciema 
teritorijā ir ietverta tā nekustāmā īpašuma 
„Ķempji” daļa, kas atrodas ārpus Piejūras 
dabas parka teritorijas, ņemot vērā gan 
spēkā esošā teritorijas plānojuma 
risinājumus, gan izteiktos iebildumus no 
DAP. 
2)  Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu 
konceptuāli tika nolemts ārpus Saulkrastu 
pilsētas un Zvejniekciema (esošā, 
vēsturiskā ciema) teritorijas „Savrupmāju 
apbūves” teritorijas nenoteikt, jo vēsturiski 
tās pārsvarā ir veidojušās kā vasarnīcas vai 
viensētas, un šajās teritorijās nākamajā 
plānošanas periodā (12.gadi) pašvaldībai 
nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo 
inženierapgādi.  
Jaunie nosacījumi faktiski nav attiecināmi 
uz esošo apbūvi ņemot vērā TIAN 
100.punkta nosacījumus. Ņemot vērā šo 
priekšlikumu, gala redakcijā ir papildināta 
TIAN sadaļa, pieļaujot arī jaunu savrupmāju 
apbūvi DzV teritorijās, ievērojot papildus 
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nosacījumus. 
3) Priekšlikums atbalstīts – noteiktas ceļa 
sarkanās līnijas no Bātciema iekšējās ielas 
līdz kāpu zonas mežam pa privātīpašumā 
esošā zemesgabala „Vaiņagi” servitūta ceļu 
un šķērsojot īpašumu „Ruduļi” gar īpašuma 
„Vijas” rietumu robežu. Piejūras dabas 
parkā gājēju kustības ierobežojumus 
nosaka speciālie normatīvie akti, bet 
Saulkrastu TIAN aizliedz iežogot meža 
teritorijas, ļauj izbūvēt un ierīkot gājēju 
takas un iedzīvotājiem brīvi pārvietoties 
meža teritorijās. 

5. G.Martinova 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
05.07.2012. 

- Izskatot Saulkrastu pilsētas un lauku teritorijas plānojuma grafisko daļu, 
konstatēju, ka zonējuma plānā starp Akācijas, Ziemeļu un Ainažu ielām 
paredzēta „Jauktas sabiedriskās un darījumu iestāžu un apbūves teritorija” 
(JD), kas ir pretrunā ar Saulkrastu apbūves noteikumiem un Latvijas 
Būvnormatīviem, kas nosaka, ka nav pieļaujams apbūvēt krasta kāpu 
aizsargjoslu, turklāt šajā zemes strēlē ir blīva priežu meža audze. 

Lūdzu jūs ņemt to vērā un veikt iespējamās izmaiņas dotajā zonā, kas 
atbilstu projektēšanas normatīviem un LR civillikumam.  

Priekšlikums daļēji atbalstīts: 
Plānojuma gala redakcijā ir samazināta 
plānotās publiskās apbūves teritorija pie 
Ainažu ielas un noteikta saglabājamā meža 
josla gar Kļavu ielu.  Plānotās apbūves 
izvietojuma zona un funkcija tiks vēl 
precizēta izstrādājot teritorijas 
detālplānojumu pirms būvniecības procesa 
uzsākšanas (ir noteikta obligāta 
detālplānojuma izstrāde). Līdz ar to tiks 
dota iespēja sabiedrībai izteikt viedokli par 
konkrētas būvniecības ieceres attīstības 
iespējām šajā vietā. 

6. SIA „Muižas sils 2” 
Saulkrastu novada 
domē saņemts 
05.07.2012. 

80330011315 
80330011179 
80330011314 
80330011327 
80330011313 
80330011326 
80330011180 
80330011331 
80330011312 
80330011330 

SIA „Muižas sils 2” ir saņēmis Saulkrastu novada domes vēstuli 21.06.2012. 
NR.01-6.6/0420120473/IZ1091 „Par iesniegumu Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumam 2012.-2024.gadam”. Kā galvenais arguments, lai SIA „Muižas sils 
2” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem (pielikums Nr.1) nenoteiktu atļauto 
teritorijas izmantošanu DzM, bet gan DzV, tiek minēts, ka „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) netiek noteikta teritorijās, kur pašvaldība 
nevar nodrošināt nepieciešamo inženiertehnisko apgādi”. Darām Jums zināmu, 
ka Saulkrastu pašvaldība arī līdz šim nav nodrošinājusi SIA „Muižas sils 2” 
piederošajiem nekustamajiem īpašumiem nepieciešamo inženiertehnisko 
apgādi”. Atgādinām, ka SIA „Muižas sils 2” par saviem līdzekļiem ir veikusi 

Priekšlikums ir daļēji atbalstīts. 
Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu 
konceptuāli tika nolemts ārpus Saulkrastu 
pilsētas un Zvejniekciema (esošā, 
vēsturiskā ciema) teritorijas „Savrupmāju 
apbūves” teritorijas nenoteikt, jo vēsturiski 
tās pārsvarā ir veidojušās kā vasarnīcas vai 
viensētas, un šajās teritorijās nākamajā 
plānošanas periodā (12.gadi) pašvaldībai 
nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo 
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80330011329 
80330011328 
80330011320 
80330011316 
80330011317 
80330011176 
80330011325 
80330011318 
80330011324 
80330011319 
80330011323 
80330011177 
80330011322 
80330011321 
80330011178 

piebraucamo ceļu izbūvi, meža zemes transformāciju uz apbūves zemes 
gabaliem (lai veiktu savrupmāju būvniecību), ūdensvada izbūvi līdz katram 
zemes gabalam, kā arī saskaņots tehniskais projekts ar AS „sadales tīkls” par 
elektrības pieslēgumu SIA „Muižas sils 2” piederošajiem zemes gabaliem. 
Tādējādi, ņemot vērā lielās investīcijas iepriekš minēto darbu veikšanai, 
uzskatām, ka jaunā plānotā teritorijas izmantošana (DzV), kas paredz 
vasarnīcu un dārza māju dzīvojamās apbūves teritoriju, ir neloģiska un aplama, 
kā arī nesaskan ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes apstiprināto 
zemes gabalu Muižas sils detālplānojumu, kas nosaka Savrupmāju apbūves 
iespējamību. 

Atgādinām, ka līdz šim, SIA „Muižas sils 2” piederošie zemes gabali tika 
iekļauti „Savrupmāju mežaparka tipa apbūves teritorijā” (SAM), kas paredzēja 
vienmērīgu zemesgabalu apbūvi, atļaujot būvēt savrupmāju ēkas līdz 2 
stāviem. Sabiedriskajai apspriešanai nodotā Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumā 2012.-2024.gadam SIA „Muižas sils 2” piederošie īpašumi iekļauti 
(DzV) – vasarnīcu un dārza māju dzīvojamās apbūves teritorijā, kas 
iepriekšminētajā teritorijā pieļautu tikai tādu dzīvojamo māju būvniecību, kas 
nav paredzētas pastāvīgai dzīvošanai. SIA „Muižas sils 2” ir izstrādājis 
dzīvojamo māju un saimniecības ēku projektu, kas skiču stadijā ir saskaņots 
Saulkrastu novada būvvaldē, papildus veicot meža zemes transformāciju un 
izcērtot kokus paredzamajās ēku vietās.  

Balstoties uz iepriekšminēto, lūdzam Jūs saglabāt līdz šim paredzēto iespēju 
mums piederošajos zemesgabalos veikt savrupmāju būvniecību, grozot 
visiem zemes gabaliem piešķiramo izmantošanas mērķi – (DzM) – 
„Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”.  

inženierapgādi.  
Jaunie nosacījumi faktiski nav attiecināmi 
uz likumīgi plānoto apbūvi ņemot vērā TIAN 
7. un 101.punkta nosacījumus. Ņemot vērā 
šo priekšlikumu, gala redakcijā ir papildināta 
TIAN sadaļa, pieļaujot arī jaunu savrupmāju 
apbūvi (DzV) – vasarnīcu un dārza māju 
dzīvojamās apbūves  teritorijās, ievērojot 
papildus nosacījumus. 

7. Andrejs Jakovļevs 
Saņemts uz 
Saulkrastu novada 
domes e-pastu 
08.07.2012. 

- Man pieder nekustamais īpašums - vasarnīca, kas atrodas Pabažos, 19 ielā, 
māja Nr.12. Esmu iepazinies ar Saulkrastu teritorijas plānojumu 2012 - 2024 un 
man ir pret to iebildumi. 

Konkrēti iebilstu pret ceļa ierīkošanas ieceri starp manas vasarnīcas māju un 
kaimiņu māju (mājas Nr.13). Šobrīd  ceļa platums ir ap 2 m, neredzu iespēju to 
paplašināšanai. 

Vai nevarētu, lūdzu, paskaidrot kāpēc ir jāinvestē tik daudz līdzekļus šī ceļa 
apbūvei, kad ir jau izbūvēts ceļš uz plānotajām jaunbūvēm?. Mūsu 
iecirknis atrodas iežogotā teritorijā un tieši aiz tās ir grantētais ceļš, par kuru 

Priekšlikums atbalstīts. 
Grozītas ielu sarkanās līnijas – likvidējot 
iekšējās (starp ēkām uz esošajiem ceļiem) 
un nosakot jaunas apkārt esošās apbūves 
kvartālam. 
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runāju. 
8. Indra Grietēna 

Saņemts uz 
Saulkrastu novada 
domes e-pastu 
27.06.2012. 

- Mēs, vairāki V/k Pabaži vasarnīcu īpašnieki, lūdzām paredzēt gājēju pāreju pār 
dzelzceļu pretim v/k Pabaži un uzlikt sarkanās līnijas gājēju celiņam caur 
plānotajām apbūves teritorijām līdz dzelzceļam.  

Saņēmu atbildi, ka priekšlikums ir atbalstīts, taču jūsu mājas lapā ievietotajā 
plānotās (atļautās) izmantošanas kartē tas nav atspoguļots. 

Vēlētos saņemt informāciju vai pāreja šajā vietā (apmēram pretim Selgas 
vai Meža ielai) tiks galīgajā redakcijā paredzēta un vai varēsim, nemetot 
1km līkumu, sasniegt zaļo zonu gar dzelzceļu un tālāk doties uz pludmali . 

Pašreiz tuvākā plānā attēlotā pāreja atrodas pretim Pļavas ielai, pašlaik maz 
apdzīvotā teritorijā un tālu no mūsu īpašumiem. Par to var nokļūt uz Balto kāpu 
un nevis uz pludmali. 

Vēlos noskaidrot, vai zaļā zona gar dzelzceļu posmā starp Inčupes un 
Pabažu stacijā būs publiski izmantojama, vai tā būs nožogota līdz pat 
dzelzceļam? 

Piezīme: 02.07.2012. sniegta SIA „Metrum” 
elektroniska atbilde uz iesniegumu. 
 
Priekšlikums atbalstīts. 
Grozītas ielu sarkanās līnijas – likvidējot 
iekšējās (starp ēkām uz esošajiem ceļiem) 
un nosakot jaunas apkārt esošās apbūves 
kvartālam, kā arī paredzot tiešu izeju līdz 
dzelzceļam. Noteikta gājēju pārejas vieta 
pār dzelzceļu pie Selgas ielas. 
 
Atbilstoši TIAN 204.punktam ir aizliegts 
nožogot teritorijas, kur apbūve nav 
galvenais izmantošanas veids, tostarp 
„Zaļumvietas”. 

9. V.Zelle pēc Ingunas 
Langes 
pilnvarojuma 
Saulkrastu novada 
domē 
saņemts:10.07.2012. 

- Ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2012.-2024.gadam 
iepazināmies jau 2011.gada 16.jūnijā un tikšanās laikā ar SIA „Metrum” 
projektētājiem un pašvaldības arhitekti un būvinspektoru izteicām savas 
ieceres un guvām pārliecību, ka mūsu ģimenei piederošo apbūves gabalu 
Ainažu ielā 36a ar kad.Nr.80130020159 nākošajos gados varēsim izmantot 
atbilstoši tam, kam tas 1939.gadā bija iegādāts un Latvijas valstiskās 
atjaunošanas laikā atgūts īpašumā, gan ne pilnā apjomā, jo Saulkrastu zemes 
komisija to samazināja Ainažu šosejas sarkano līniju it kā izmaiņu dēļ. 

Tā kā teritorijas plānojums paredz saglabāt un attīstīt esošās savrupmāju 
apbūves teritorijas kā dominējošo apbūves tipu Saulkrastos, iepriekšējā 
plānojuma korekciju rezultātā mēs nevarējām realizēt vairākus projektus, tāpēc 
vairākkārt atgādinājām par īpašuma iecerēm, bet plānojuma 1.redakcijā bija 
iestrādāta „publiskā apbūve”, kas nebija saskaņots ar īpašnieku projektu sava 
biznesa iecerēm par jaukta tipa apbūvi. 28.jūnija saņemtajā domes vēstulē 
mūsu īpašums Ainažu ielā 36a nodēvēts par „skvēru” un apbūvei tiek noraidīts.  

No īpašuma atgūšanas 1998.gadā līdz šim esam maksājuši īpašuma nodokli 
un jau 2000.gada maijā pašvaldība novāca vecos betona celiņus, kas šķērsoja 
teritoriju un nodeva īpašniekiem atbrīvotu zemi. 

Priekšlikums nav atbalstīts. 
Darba grupa nolēma saglabāt pilnveidotajā 
plānojuma redakcijā noteikto risinājumu ar 
pilsētas skvēru, atbilstoši spēkā esošā 
teritorijas plānojuma redakcijai. Svērs 
atrodas pilsētas estrādes tiešā tuvumā, kā 
arī plānotajā kūrorta attīstības zonā, kur 
primāri tiks atbalstīti ar kūrortu, tūrismu un 
publiskiem pakalpojumiem saistītu objektu 
attīstība.  
Saulkrastu novada domes vadība izteica 
gatavību uzsākt konstruktīvas sarunas ar 
zemes īpašniekiem par zemes nomas 
un/vai maiņas procesa uzsākšanu. 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 134 

Mutiski (telefoniski) saņemtie priekšlikumi: 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikums, priekšlikuma iesniedzējs 
Darba grupas komentārs par priekšlikuma iestrādi Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajā redakcijā 
1. Lūdzam precizēt plānoto atļauto izmantošanu Bātciemā, neparedzot apbūves teritorijas 

Piejūras Dabas parka teritorijā un saglabājot spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās 
meža teritorijas un Piejūras dabas parka robežu. /Dabas aizsardzības pārvalde, Uldis Saulītis/ 

Priekšlikums atbalstīts, precizēta apbūves teritoriju robeža Bātciemā, 
Piejūras dabas parka teritorijā saglabājot atļauto izmantošanu – mežs. 

2. 1. Lūdzu neparedzēt plānoto apbūvi pie Baltās kāpas. 
2. Nav skaidrs, kāpēc vēl neizbūvētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Pabažos 
plānojuma shēmās uzrādīta kā esoša. /Sandra Priedīte, Pabaži/ 

1. Priekšlikums nav atbalstīts, jo noteiktā apbūves zona nepieciešama 
gan esošās apbūves rekonstrukcijai, gan teritorijas labiekārtošanai. 
Konkrētā apbūves vieta tika izvēlēta domes organizētā arhitektu/plānotāju 
semināra ietvaros 2011.gadā, kā arī tiks vēl precizēta izstrādājot teritorijas 
detālplānojumu pirms būvniecības procesa uzsākšanas. Līdz ar to tiks 
dota iespēja sabiedrībai izteikt viedokli par konkrētas būvniecības ieceres 
attīstības iespējām šajā vietā.  
Arī Dabas aizsardzības pārvalde savā atzinumā (13.07.2012.) ir norādījusi: 
„Iesakām Mežu teritorijās neparedzēt papildizmantošanas, kas atļauj 
publiskās apbūves izvietošanu, bet noteikt plānojumā pietiekami plašas 
publiskās apbūves teritorijas”. 
2. Atbilde sniegta gan telefoniski, gan elektroniski – tā kā ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūvi Pabažu rajona tika plānots realizēt jau 
2012.gadā, tad shēmās tie tika uzrādīti kā esoši (jo plānojumu ir plānots 
apstiprināt 2012.gada beigās). 

3. Lūdzu paredzēt ielu gar man piederošo īpašumu Rīgas ielā 8, atbilstoši spēkā esošajam 
teritorijas plānojumam. /Aldis Mikanovskis, Rīgas iela 8. 

Priekšlikums nav atbalstīts, jo spēkā esošajā teritorijas plānojumā 
iezīmētais ceļš šķērso privātīpašumā esošus zemesgabalus un nesakrīt ar 
esošo ielas kadastru. Piebraukšanu pie īpašuma nodrošina esošā un 
plānotā satiksmes josla, bet tiešai izbraukšanai uz Rīgas ielu ir rezervēts 
sarkano līniju koridors, kur nākotnē ir iespējams izbūvēt nepieciešamo 
krustojumu. 

Īpašnieki nevar piekrist šādas plānojuma pēkšņas maiņas lēmumam attiecībā 
uz īpašumu Ainažu ielā 36a, par ko vienīgais skaidrojums ir N.Līča kunga 
sarunā teiktais par vēlmi saglabāt šo aizsargājamo teritoriju kā piekrastu vietu 
no padomju laikiem. 

Atkārtoti lūdzam ievērot īpašniekam tiesības uz jau 15 gadus atgūto 
īpašumu un šī īpašuma atsavināšana nav pamatojama likumā par 
sabiedrības vajadzībām nepieciešamajiem gadījumiem.  
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Saņemti no 20.08.2012. līdz 10.09.2012. 
 

Nr. 
p.k. 

Ierosinātājs/ 
Ierosinājuma 
saņemšanas 
datums domē 

Kadastra 
numurs 

Priekšlikums Komentārs 

1. Nilda Salmane 
Saulkrastu novada 
domē 10.09.2012. 

801300020417 Esmu iepazinusies ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un 
vēlos izteikt savus iebildumus: 

Manā valdījumā (uz mantojuma tiesību pamata) atrodas nekustamais īpašums Raiņa ielā 13, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 0002 0417. Nekustamais īpašums sastāv no 
zemes gabala, uz kura atrodas dzīvojamā māja un 4 palīgēkas. Minētā īpašuma pašreizējā 
izmantošana ir noteikta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Man nezināmu iemeslu dēļ, 
Saulkrastu novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē un Saulkrastu pilsētas teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas kartē mans īpašums ir iezīmēts kā publiskas apbūves teritorija P-4, 
kas paredz tirdzniecības vai pakalpojuma objektu būvniecību. Nav saprotams, kā pašvaldība var 
veikt korekcijas attiecībā uz man piederošā apbūvētā zemes gabala turpmāko izmantošanu, ja es 
neesmu tādas izmaiņas ierosinājumi. Uzskatu, ka tādējādi ir pārkāptas Satversmes 105.pantā noteiktās 
tiesības uz īpašumu, kā arī nav ievērotas normatīvo aktu prasības, kas regulē pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrādes kārtību, un konkrēti, spēkā esošo Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumu 4.1.punkts noteic, ka, izstrādājot teritorijas plānojumu, ņem vērā teritorijas pašreizējo 
izmantošanu. 

Lai novērstu minētos pārkāpumus teritorijas plānojumā, lūdzu: atcelt Saulkrastu novada domes 
2012.gada 25.jūlija lēmumu „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 
redakciju (prot. Nr.9, 46.§) un izdarīt tajā labojumu attiecībā uz manā valdījumā esošo nekustamo 
īpašumu Raiņa ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, iezīmējot plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs to kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Priekšlikums nav 
atbalstīts. 
Skatīt Saulkrastu 
novada domes 
23.10.2012. vēstuli 

2. Inguna Lange 
Saulkrastu novada 
domē 11.09.2012. 

80130020159 Izstrādājot teritoriālo plānojumu uz nākošiem 12 gadiem, katram zemes īpašniekam ir svarīgi būt drošam 
par savu ģimenes īpašumu saglabāšanu, attīstīšanu un biznesa veidošanu, ko vēlējāmies nostiprināt arī 
šajā plānojumā, kas „paredz saglabāt un attīstīt esošās savrupmāju apbūves teritorijas kā dominējošo 
apbūves tipu Saulkrastos”, kā rakstīts plānošanas uzdevumā. Mūsu gadījumā nepamatotu un nezināmu 
iemeslu dēļ plānojuma redakcijās tiek mainīts zemes izmantošanas mērķis, kas neatbilst mūsu 
iecerēm un vajadzībām, par ko esam rakstījuši iepriekšējos apspriešanas posmos. 1) Apzīmētā teritorija 
ar Z – „zaļumvieta” tieši iekļaujas dzīvojamā apbūvē starp Vidrižu un A. Kalniņa ielām un 2) nekādi nav 
pamatojuma ar „brīvās zaļumu teritorijas rādītāju” aprēķinu; 3) un neatrodas pilsētas centrālajā daļā; 4) 
nekāda sabiedriskā apspriešana par šo zemes vienību nekad nav notikusi, kā tika teikts. 

Priekšlikums nav 
atbalstīts. 
Skatīt Saulkrastu 
novada domes 
30.10.2012. vēstuli 
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Apspriežot darba grupā plānojuma variantus, nekad neesam uzaicināti un uzklausīti, uz iesniegumu no 
8.07. neesam saņēmuši atbildi par tā izskatīšanu un noraidījumu, tāpēc lūdzam mūs uzklausīt 
darba grupā, lai uzzinātu tam pamatojumu, kas turpmāk tiks apstiprināts uz 12 gadiem (!), neļaujot 
attīstīt likumīgi pārņemto ģimenes īpašumu, kam jau vēsturiski bija apstiprināts būvprojekts komerc+dzīv. 
plat. 

3. Aldis Mikanovskis 
Saulkrastu novada 
domē 11.09.2012. 

- Iepazīstoties ar SIA „Metrum” interneta mājas lapā ievietotiem materiāliem par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un man sniegto 2012.gada 21.jūnija atbildi 
Nr.01-14/0420120361/IZ1098, konstatēju, ka tajos tiek kardināli mainīti piekļūšanas noteikumi lielai 
teritorijas daļai un līdz ar to samazinātas un ierobežotas arī manas nekustamā īpašuma 
izmantošanas tiesības, pie kam ne par labu sabiedrībai, bet tikai dažiem pieguļošiem īpašumiem, kā arī 
to, ka atbilde uz manu iesniegumu sniegta pēc būtības formāli, neiedziļinoties un pienācīgi neizvērtējot 
manus sniegtos pamatotos argumentus un priekšlikumus. Savā atbildē pašvaldība nav ievērojusi arī 
Teritorijas plānošanas likumā nostiprināto ilgtspējības principu, paužot diezgan vienkāršotu izpratni par 
pašvaldības tiesībām un pienākumiem teritorijas plānošanas jomā. Līdz ar to īpašuma tiesību 
ierobežojums manam īpašumam nav noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu normatīvo aktu un es 
ilgtermiņā plānojot savu saimniecisko darību, nebūšu tiesīgs paļauties uz teritorijas plānojuma stabilitāti. 

Ņemot vērā augstāk minēto, esmu kategoriski pret Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam galīgo redakciju daļā, kas paredz manam īpašumam pieguļošanas ielas slēgšanu un 
ceru, ka Saulkrastu novada pašvaldība negatavojas ar šo teritorijas plānojumu pārkāpt Teritorijas 
plānošanas likuma nostiprinātos principus. 

Vēlos, lai lēmums par šo priekšlikumu man tiktu paziņots rakstiski. 

Iesniegums nosūtīts elektroniski pa e-pastu dome@saulkrasti.lv, rpr@rpr.gov.lv un rakstiski pa pastu). 

Priekšlikums nav 
atbalstīts. 
Skatīt Saulkrastu 
novada domes 
29.10.2012. vēstuli 
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Saulkrastu novada domes vēstules uz laika posmā no 20.08.2012. 10.09.2012. saņemtajām 
atsauksmēm/priekšlikumiem 
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7. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, t.sk. Saulkrastu novada domes 
paziņojums 
 

7.1. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, t.sk. Saulkrastu novada domes 
paziņojums 
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7.1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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7.1.2. Veselības inspekcija 
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7.1.3. AS „Latvijas Gāze” 
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7.1.4. Rīgas plānošanas reģions 
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7.1.5. Dabas aizsardzības pārvalde 
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7.1.6. AS „Latvijas Valsts meži” 
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7.1.7. LR Satiksmes ministrija 
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7.1.8. AS „Latvenergo” 
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7.1.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  
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7.1.10. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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7.2. Ziņojums par institūciju atzinumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums/ 
Saņemšanas datums 

Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1. Rīgas plānošanas reģions 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 11.07.2012.  

(..) 
Izskatot Saulkrastu novada TP materiālus, RPR secina, ka, sagatavojot galīgo 
redakciju, ņemtas vērā atzinumā par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sniegtās 
rekomendācijas (27.04.2012.,Nr.SA-4/34). RPR nav iebildumu apstiprināt to kā 
pašvaldības saistošos noteikumus.  
Plānojot turpmāko Saulkrastu novada attīstību, RPR lūdz ievērot šādas RPR 
Telpiskā (teritorijas) plānojuma Vadlīnijas: 

- Pēc iespējas ierobežot „zaļo” teritoriju apgūšanu un meža zemes transformāciju 
jaunai mājokļu un ražošanas objektu apbūvei. Attīstot esošās un plānojot jaunas 
apdzīvotās vietas – īpaši Saulkrastu pilsētā, saglabāt/plānot atdalošās joslas – 
atklātas mežu, lauku telpas. Attīstības projektu arhitektoniskos risinājumus 
veidot tā, lai jaunie būvapjomi „nepārgriež” vienlaidus zaļās panorāmas skatu no 
jūras puses un ēku augstums nepārsniedz priežu galotnes. Tas sasaucas arī ar 
Saulkrastu novada TP ietvaros izstrādāto novada konceptuālo attīstības-lineāro 
šķērsstruktūru – shēmu (Vadlīniju 1.2.1.nodaļa, 4.p. un 1.4.4.3.nodaļa); 

- Saulkrastu novada TP īstenošanas periodā, RPR iesaka izstrādāt pētījumu, kurā 
tiktu precizēta krastu kāpu un jūras riska josla, erozijas procesi, veikti 
monitoringa pasākumi un sniegtas rekomendācijas preventīvajām rīcībām, kas 
kavētu vai mazinātu klimata izmaiņu ietekmi uz piekrastes teritoriju (Vadlīniju 
1.4.4.3.nodaļa, 2., 4., 5.p.); 

- Sakārtojot vasarnīcu un dārzkopju ciemu teritorijas un apsverot iespējas tām 
pārtapt par patstāvīgi apdzīvotām vietām, katru gadījumu (ciemu) izvērtēt 
atsevišķi, izvairoties to atbalstīt, ja nevar paredzēt un nodrošināt vidi 
nepiesārņojošas, centralizētas infrastruktūras, normatīviem atbilstoša platuma 
ielu tīkla un sociālās infrastruktūras attīstību (Vadlīniju 1.2.3.nodaļa, 5.p.). 

Pēc Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas 
apstiprināšanas kā pašvaldības saistošos noteikumus saskaņā ar MK noteikumu 
Nr.1148 48.4.punktu RPR lūdz elektroniskajā teritorijas plānojuma dokumentācijas 
komplektācijā iekļaut arī teritorijas plānojumā izmantotos ĢIS datus (vektordatu 
formātā).  

Izteiktie ieteikumi tiks ņemti vērā turpmākajā 
plānošanas procesā. 
Attīstot esošās un plānojot jaunas apdzīvotās vietas 
kā obligāta prasība tiks izvirzīta detālplānojuma vai 
lokālplānojuma izstrādes nepieciešamība, ar mērķi 
detalizēti izvērtēt būvniecības ieceri un tās ietekmi 
uz apkārtējo vidi. 
Vasarnīcu apbūves teritorijās pakāpeniski tiks 
risināts jautājums par nepiesārņojošas, centralizētas 
infrastruktūras nodrošināšanas iespējām sadarbībā 
ar konkrēto teritoriju zemju īpašniekiem, izvērtējot 
iespējas konkrētajā teritorijā izveidot vai saglabāt 
patstāvīgas dzīves vietas. Lai to nodrošinātu, gala 
redakcijā papildināta TIAN sadaļa, pieļaujot arī 
jaunu savrupmāju apbūvi (DzV) – vasarnīcu un 
dārza māju dzīvojamās apbūves  teritorijās, 
ievērojot papildus nosacījumus. 
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2. Satiksmes ministrija 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 11.07.2012. 

(..) 
Pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas lūdzam: 
1. Sadarbojoties ar Satiksmes ministriju, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā 

precizēt nacionālas nozīmes tehniskās infrastruktūras būvniecībai rezervēto 
teritoriju atbilstoši projekta „Tehniski ekonomiskais pamatojums par Eiropas 
standarta platuma dzelzceļa līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (Rail Baltica 
koridors)” risinājumam. 

2. Svītrot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 258.1. apakšpunktu, jo 
no punkta redakcijas izriet, ka dzelzceļa Rail Baltica transporta koridorā 
pašreizējās izmantošanas maiņu ir atļauts īstenot pēc lēmuma pieņemšanas par 
autoceļa būvniecību. Ja pašvaldība uzskata, ka šādu punktu ir nepieciešams 
iekļaut, to nepieciešams izteikt jaunā redakcijā.  

3. Precizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 385.16. apakšpunkta 
redakciju, ietverot likuma „Par aviāciju” 41.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta 
prasības, kā tika norādīts Satiksmes ministrijas 2012.gada 11.aprīļa vēstulē 
Nr.15-01/1595 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakciju”. 

(..) Atkārtoti lūdzam pēc plānojuma apstiprināšanas tā grafisko daļu iesniegt 
ministrijā elektroniskā formā (*.pdf un arī vektordatos *.dgn, *.dxf vai *.dwg formātos).  

Priekšlikumi ir ņemti vērā, precizējot plānojuma 
gala redakciju. 

3. Veselības inspekcija 
Saulkrastu novada domē 
saņemts: 11.07.2012. 

Informējam Jūs, ka Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un 
monitoringa nodaļa (turpmāk- Nodaļa), izvērtējot situāciju par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju, konstatēja, ka teritorijas plānojumā ņemti 
vērā Nodaļas rekomendācijas (26.04.2012. Atzinums par teritorijas plānojumu 
Nr.5.5-5/8080/358). 

Uzskatām, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam īstenošana 
nerada risku pagasta iedzīvotāju veselībai un, izvērtējot higiēnas prasības, 
neiebilstam galīgās redakcijas risinājumam.  

- 

4. Latvijas valsts meži 
Rietumvidzemes 
mežsaimniecība 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 06.07.2012. 

Rietumvidzemes mežsaimniecība ir izskatījusi Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju un konstatējusi, ka plānojums atbilst LVM 
izsniegtajiem nosacījumiem. Rietumvidzemes mežsaimniecība saskaņo teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju. 

- 

5. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 
Saulkrastu novada domē 

(..) 
Inspekcija 2012.gada 19.aprīlī sniegusi pozitīvu atzinumu Nr.06/11/870 par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. Inspekcija iepazinusies ar 

- 
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saņemts: 06.07.2012. pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv publicēto teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju un pārskata ziņojumu par teritorijas plānojuma pilnveidoto galīgo redakciju.  

Atzinums – Inspekcija kultūras mantojuma apzināšanas un saglabāšanas 
aspektā atbalsta Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju.  
Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas, Inspekcija lūdz iesniegt apstiprināto 
plānojumu Inspekcijas arhīvā CD formātā.  

6. Dabas aizsardzības pārvalde 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 13.07.2012. 
 

(..) 
Izvērtējot Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 
redakciju, konstatējām, ka ir ņemti vērā Pārvaldes 28.04.2012. atzinumā 
Nr.4.8/48/2012-N iekļautie papildinājumi un labojumi plānošanas dokumentam. 
Iesakām Mežu teritorijās neparedzēt papildizmantošanas, kas atļauj publiskās 
apbūves izvietošanu, bet noteikt plānojumā pietiekami plašas publiskās apbūves 
teritorijas, Mežu teritorijās saglabājot tikai mežsaimniecisko izmantošanu un 
publiskās ārtelpas funkciju. 

Pārvalde izsaka viedokli, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam galīgās redakcijas risinājumi nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības prasībām.  

Papildus ieteikums daļēji  ņemts vērā, jo noteiktā 
papildizmantošana tikai papildina atļautās publiskās 
ārtelpas izmantošanu to papildinot ar īslaicīgas 
lietošanas būvēm, kā sezonas rakstura tirdzniecības 
objektiem, sporta trasēm vai laukumiem (bez ēkām) 
un kempingu ierīkošanai. Gala redakcijā ir 
papildināts TIAN 276.punkts: Papildizmantošana 
mežā ir atļauta tikai to pamatojot detālplānojumā vai 
lokālplānojumā.  

7. AS „Latvijas Gāze” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 19.07.2012. 

Atbildot uz Jūsu 19.06.2012. vēstuli Nr.01.-6.1./0620120331/IZ1063 par atzinumu 
izstrādātajai Saulkrastu novada teritorijas plānojuma gala redakcijai, akciju 
sabiedrības „Latvijas Gāze” Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļa informē, ka nav iebildumu izstrādātās Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma gala redakcijas tālākai apstiprināšanai. 

- 

8. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
Rīgas reģiona pārvalde 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 23.07.2012. 

(..) Pārvalde Jūs informē, ka Saulkrastu teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
galīgajā redakcijā jāparedz sekojoši pasākumi ugunsdrošības jomā: 

1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes un piebrauktuves plānojumā 
paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.498). 

2. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 
drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446 
„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums” prasībām, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma)saskaņā ar 
Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes 
noteikumi”.  

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredz saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 

Atzinumā minētie pasākumi ugunsdrošības jomā jau 
ir noteikti Saulkrastu TIAN galīgajā redakcijā, kā arī 
ir jāievēro saskaņā ar minētajiem  citiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
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(apstiprināts ar Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumiem Nr.38) 
un Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”. Pie upēm, 
ezeriem un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas ārējai ugunsdzēsības 
ūdensapgādei, izbūvē vismaz 3.5 m platus piebraucamos ceļus un 12x12 
metrus laukums ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas 
kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, 
lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā. Ūdens 
ņemšanas atrašanās vietas apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar 
Latvijas standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.  

9. AS „Latvenergo” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 20.07.2012. 

AS „Latvenergo” 
AS „Latvenergo” nav iebildumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

galīgo redakciju. 
 
AS „Sadales tīkls” 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā trūkst sekojošā 
nepieciešamā informācija: 

- Informācija par to , ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS „Sadales tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes spēkā esošajiem lēmumiem, 
kuros apstiprināti „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 
sistēmas dalībniekiem”.  

- Informācija par to, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1) „Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes 
komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās 
īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu”.  

Saskaņā ar (11) p. „Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar 
zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī 
tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu 
gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – 
iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 

1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 

AS „Latvenergo” – komentāru nav 
 
 
 
AS „Sadales tīkls”  
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgajā 
redakcijā ir ietverta atzinumā minētā informācija 
tiktāl, ciktāl tā nedublē citu spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības atbilstoši MK 3.02.2009. noteikumu 
Nr.108 nosacījumiem: 

- prasības un informācija Ietvertas TIAN 
249.punktā un apakšpunktos. 
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energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā 
daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

4) citos likumos noteiktajos gadījumos.” 
Saskaņā ar (12) p. „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.” 

Saskaņā ar (3) p. „Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma 
servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

Saskaņā ar 19.1 pantu (1) p. „Energoapgādes komersantam ir nekustamā 
īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma 
objektus.  

(2) p. Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

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

Teritorijas plānojumā ir nepieciešams veikt šādus precizējumus un labojumus: 
- Uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma 

minimālās zemes vienības platības ierobežojumus. Energoapgādes objektu 
esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu 
saskaņot ar AS „Latvenergo”.  

- Teritorijas plānojuma grafisko daļu nepieciešams papildināt ar jaunajiem 
elektroapgādes tīkliem. 

- Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka, neatkarīgi 
no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbs ar celšanas mehānismiem 30 m 
joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas ir 
jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 08.12.2005. noteikumi 
Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, 11.p.).  

- Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ ir nepieciešams objektus pārbūvēt, tos 
drīkst veikt pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Veicot darbus, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ietverts TIAN 102.punktā 
 
 
 
- Grafiskā daļa papildināta 
 
- Ietverts TIAN 249.3. apakšpunktā 
 
 
 
 
 
- Ietverts TIAN 385.13. apakšpunktā. 
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augstsprieguma (6-20 kV) un zemsprieguma (0.4 kV) elektropārvades līniju 
aizsargjoslās, tie ir jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona 
tehnisko vadītāju, tālrunis 7727351 

 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā pieejamā teritorijas plānojuma 
redakcija no pārvades tīkla viedokļa ir atzīstama par pieņemamu.  
 

 
 
 
 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” - komentāru nav. 

10.  SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 26.07.2012. 

(..) 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 2012.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.512/ZN sniedza 
priekšlikumus un ierosinājumus Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1.redakcijai. Ierosinām atkārtoti izvērtēt „Latvijas Mobilais 
Telefons” SIA 2012.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.512/ZN sniegtos priekšlikumus un 
iekļaut tos Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā.  

Saulkrastu TIAN galīgajā redakcijā precizēta 
77.5.punkta redakcija. 
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8. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, t.sk. Saulkrastu novada domes 
paziņojums 

8.1. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, t.sk. Saulkrastu novada domes 
paziņojums 
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8.1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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8.1.2. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vide pārvalde 
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8.1.3. Veselības inspekcija 
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8.1.4. Rīgas plānošanas reģions 
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8.1.5. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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8.1.6. AS „Latvijas Gāze” 
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8.1.7. AS „Latvenergo” 
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8.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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8.1.9. LR Satiksmes ministrija 
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8.1.10. Ādažu novada dome 
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8.2. Ziņojums par institūciju atzinumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas 
nosaukums/ 

saņemšanas datums 
Prasības atzinumos 

Prasību ievērošana 

1. AS „Latvijas Gāze” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 14.09.2012. 

Atbildot uz Jūsu 16.08.2012. vēstuli Nr.01.-6.1./0820120330/IZ1452 par atzinumu izstrādātajai Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma galīgai redakcijai, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Gāzesapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka nav iebildumu izstrādātās Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas tālākai apstiprināšanai. 

- 

2. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 14.09.2012. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izskatīja Jūsu 
iesniegumu ar lūgumu sniegt atsauksmi Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai 
redakcijai. 

Informējam Jūs, ka Pārvalde neiebilst pret Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 
redakciju. 

- 

3. Ādažu novada dome 
Saulkrastu novada domē 
saņemts.30.08.2012. 

Ādažu novada dome ir izskatījusi Jūsu 16.08.2012. vēstuli Nr.01.-6.1./0820120330/IZ1452 (reģ. Nr.ADM/1-
18/12/2677-S; 20.08.2012.) un informē, ka ir izskatījusi Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam galīgo redakciju. Ādažu novada domei nav iebildumu par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju. 

- 

4. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 04.09.2012. 
(elektroniski) 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD LRVP) 08.05.2012. sniedza atzinumu 
par teritorijas plānojumu Nr.5-8/1673 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakciju”, kurā norādīja 
pretrunas un sniedza rekomendācijas, kas ir jāiekļauj teritorijas plānojumā. 

Ņemot vērā to, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā tika ņemts vērā VVD LRVP 
08.05.2012. atzinumā NR.5-8/1673 norādītais, VVD LRVP nav iebildumu par izstrādāto Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

VVD LRVP atgādina, ka Valsts vides dienests ir nosūtījis 29.05.2009. vēstuli Nr.1-01/668 „Par virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslām teritorijas plānojumā” un 18.08.2011. vēstuli Nr.2-01/1121 „Par virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanu teritorijas plānojumā” Saulkrastu novada domei, kurās minētais jāņem 
vērā pašvaldības teritorijas turpmākajā attīstībā. 

- 

5. VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 
Saulkrastu novada domē 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2012.gada 
20.augustā ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu vēstuli par izstrādāto teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
galīgo redakciju. 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpaši” Zemgales meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu 

- 
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saņemts 06.09.2012. atzinumu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai. 
6. Veselības inspekcija 

Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.09.2012. 

Informējam Jūs, ka Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa 
(turpmāk – Nodaļa), izvērtējot situāciju par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju, 
konstatēja, ka teritorijas plānojumā ņemti vērā Nodaļas rekomendācijas (26.04.2012. atzinums par teritorijas 
plānojumu Nr.5.5-5/8080/358). 

Uzskatām, ka Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadiem īstenošana nerada risku novada 
iedzīvotāju veselībai un, izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam galīgās redakcijas risinājumiem. 

- 

7. LR Satiksmes 
ministrija 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 10.09.2012. 

Satiksmes ministrija ir iepazinusies ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo 
readkciju un informē, kas savas kompetences ietvaros priekšlikumu vai iebildumu nav. 

Pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, lūdzam tā grafisko daļu iesniegt ministrijā (*,pdf un vektordatu 
*.dgn, *.dxf, *.dwg vai *.shp formātā), nosūtot to elektroniski uz e-pastu: edvards.krakts@sam.gov.lv un 
daiga.dolge@sam.gov.lv. 

- 

8. Rīgas plānošanas 
reģions 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 12.09.2012. 

Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) ir saņēmis Jūsu 23.08.2012. vēstuli Nr.01.-
6.1./0820120330/IZ1486, kurā informējat par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
galīgās redakcijas (turpmāk – Saulkrastu novada TP) apstiprināšanu (25.07.2012. Saulkrastu novada domes 
lēmums Nr.9, 46.), iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju un sniegt atsauksmes atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1148) 45.punktam. 

RPR nosūtīja Saulkrastu novada domei vēstuli (10.07.2012. Nr.SA-251), kurā sniedza atsauksmi par 
Saulkrastu novada TP galīgās redakcijas projektu un ieteikumus, kas respektējami turpmākajā Saulkrastu 
novada teritorijas plānošanas procesā, īstenojot teritorijas plānojumu. 

Izskatot ar Saulkrastu novada domes lēmumu apstiprinātā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas materiālus, kopumā RPR nav iebildumu pret tā risinājumiem un aicina apstiprināt Saulkrastu 
novada TP galīgo redakciju kā pašvaldības saistošos noteikumus. 

Pēc Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanas kā 
pašvaldības saistošos noteikumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 48.4.punktu RPR lūdz elektroniskajā 
teritorijas plānojuma dokumentācijas komplektācijā iekļaut arī teritorijas plānojumā izmantotos ĢIS datus 
(vektordatu formātā). 

- 

9. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 
Saulkrastu novada domē 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) ir saņemta Jūsu vēstule ar 
informāciju, ka Saulkrastu novada dome ar 25.07.2012. lēmumu apstiprinājusi Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un ar to var iepazīties novada interneta mājas lapā. 

- 
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saņemts 12.09.2012. 
Inspekcija 2012.gada 19.aprīlī sniegusi pozitīvu atzinumu Nr.06-11/870 par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju. 

Inspekcija iepazinusies ar pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv publicēto teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju un pārskata ziņojumu par teritorijas plānojuma pilnveidoto galīgo redakciju. 

Atzinums – Inspekcija kultūras mantojuma apzināšanas un saglabāšanas aspektā atbalsta Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

Pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā Inspekcija lūdz iesniegt Saulkrastu novada plānojumu Inspekcijas 
arhīvā CD formātā. 

10. AS „Latvenergo” 
Saulkrastu novada domē 
saņemts 21.09.2012. 

Atbildot uz Jūsu 2012.g. 16.augusta vēstuli Nr.01.-6.1./0820120330/IZ1452, sniedzam Latvenergo koncerna 
atsauksmi par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” un AS „Latvijas Elektriskie tīkli” nav iebildumu par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

- 
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9. Cita informācija 
9.1. Saulkrastu novada domes 23.04.2012. vēstule SIA „Metrum” par teritorijas plānojumu  
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9.2. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu 
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