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IEVADS 

Saulkrastu novada dome 2010.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu „Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru tika apstiprināts teritorijas plānojuma darba uzdevums un noteikts 
tā izstrādes vadītājs – Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. Kā galvenie 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķi ir izvirzīti: 

1. Nostiprināt tiesisko pamatu Saulkrastu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai; 
2. Nodrošināt telpisko piesaisti Saulkrastu novada pašvaldības attīstības stratēģisko mērķu 

sasniegšanai; 
3. Veicināt novada attīstības iespējas, izmantojot ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības; 
4. Nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. 

Attiecībā uz izvirzīto otro mērķi – „nodrošināt telpisko piesaisti Saulkrastu novada pašvaldības attīstības 
stratēģisko mērķu sasniegšanai” – jāatzīmē, ka darbs pie Saulkrastu novada pašvaldības attīstības 
programmas izstrādes, kurā tiek noteikti attīstības stratēģiskie mērķi, noris paralēli teritorijas plānojuma 
izstrādei. Tā kā teritorija plānojuma izstrādes laikā pašvaldībā kopumā paralēli tiek izstrādāti 3 plānošanas 
dokumenti – teritorijas plānojums, attīstības programma un Vides pārskats (stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums teritorijas plānojumam), 2011.gada 11.oktobrī Saulkrastu dome organizēja apspriedi, kurā 
piedalījās visi novada plānošanā strādājošo konsultantu pārstāvji – SIA „Metrum”, SIA „Ķemers Business 
and Law Company” un SIA „Vides eksperti”. Konsultantu pārstāvji apmainījās viedokļiem par izstrādes 
gaitu un saturu, kā arī nostādnēm, kas nepieciešamas, lai attīstības un telpiskās plānošanas dokumenti 
būtu pilnībā saskaņoti un nedublētu viens otru. Līdz ar to teritorijas plānojumā ir risināti tieši ar telpisko 
attīstību saistīti jautājumi, neiekļaujot informāciju un jautājumus, ka tiek risināti attīstības programmas un 
Vides pārskata dokumentā. Balstoties uz šādu pieeju, veidots arī teritorijas plānojuma saturs. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar perspektīvu uz 12 gadiem un, atbilstoši Teritorijas 
attīstības plānošanas likumam (2011), tajā tiek noteikta novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un 
šīs izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas izstrādājot detālplānojumus, kā 
arī uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, 
zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojums 
izstrādāts ņemot vērā 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”, un tas sastāv no 4 savstarpēji saistītām daļām: 

1.sējums. Paskaidrojuma raksts, kurā tiek atspoguļota informācija par novada attīstības procesiem, un 
tiek sniegts paskaidrojums pieņemtajiem risinājumiem. 

2.sējums. Grafiskajā daļa, kurā ietilpst 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 27.punktā prasītie kartogrāfiskie materiāli. 

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros tiek noteiktas obligātās prasības 
novada teritorijas izmantošanai, nosacījumus turpmākajam plānošanas procesam un noteikumus 
būvniecības īstenošanai. 

4.sējums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, kurā ietverts visa plānojuma izstrādes 
procesa (sākot ar lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 2010.gada 29.septembrī) 
lietvedības dokumentu apkopojums – lēmumi, izsniegtie nosacījumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli 
u.tml. 

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas Saulkrastu novada domē tā grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma 
raksts kalpos kā dokuments pašvaldības darbam novada plānošanas jautājumos. Saulkrastu novada 
teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības plānošanas dokuments attiecībā uz zemju 
izmantošanu līdz 2024.gadam. 

Teritorijas plānojumā izmantoti 2010. un 2011.gadā novada teritorijā uzņemti SIA „Metrum” projekta 
vadītājas Māras Kalvānes, teritorijas plānotājas Ilzes Circenes un kartogrāfa Armīna Skudras fotoattēli. 
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1.1. Tiesiskais satvars 

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem jābalstās 
katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās attīstības programma un teritorijas plānojums. Jaunais 
Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) paredz perspektīvē pašvaldībām izstrādāt arī Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas 
funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma 
administratīvo pārraudzību. Jāatzīmē, ka uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sagatavošanas brīdi, Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2021.gadam ir izstrādes stadijā 
(izstrāde uzsākta 2011.gada sākumā). Saulkrastu novada pašvaldībā ir spēkā esoša Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programma (2007). 

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu saturu, īpaši, 
teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi normatīvie dokumenti. Tās nevar 
realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam (2011) vietējās pašvaldības vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentā – attīstības programmā – ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un 
prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa 
prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu 
un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. 

Savukārt, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma (2011) nostādnēm, teritorijas plānojumā 
nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas ļoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, tādējādi 
teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, un ka īpašumu 
nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā 
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu 
un uzlabošanu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus. Šī likuma 
3.pantā ietvertais ilgtspējības princips nosaka, ka teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu 
esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, 
cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību. Kā cits būtisks 
plānošanas princips minams atklātības princips, kurš nosaka, ka teritorijas attīstības plānošanā un 
dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” (1994) 3.panta, pašvaldībām jādarbojas, „ievērojot valsts un 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to pašvaldībām ir jāuzņemas „vidutāja” 
loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta 
plānošanas procesa sastāvdaļa. Ar sabiedrības līdzdalību Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.panta 
izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un 
sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu 
sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus. Ikviena fiziskā un 
juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas 
plānojumu un saņemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā principa īstenošana sagādā vislielākās 
problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības viedokļa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla 
daba. 
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Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta 
saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, 
apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). Saskaņā ar 
likuma 2.pata 4.daļu izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.). Šie 
noteikumi nosaka vispārīgas prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, 
būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” (03.02.2009.), Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” (21.07.2008.), Ministru kabineta noteikumi Nr.241 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (15.06.1999.), 
Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves” (01.02.2000.) un citi normatīvi reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, 
rekonstrukciju vai renovāciju, ņemot vērā konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Likums „Vides aizsardzības likums” (2006) nosaka pašvaldību atbildību par vides aizsardzību un dabas 
resursu izmantošanu. 

Aizsargjoslu likums (1997) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu 
konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieņemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē 
prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos 
aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie 
noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, – Meža likums (2000), Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceļiem (1992), Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un 
Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, plānojuma izstrādes un 
īstenošanas process kļūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību 
akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas principus, 
mērķus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēģiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas 
veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par 
prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti 
tiek izmantoti telpiskajā plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

1992.gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un attīstību un 
Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 21.gadsimtam jeb Agenda 21 uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības 
centrā ir cilvēks. Tajā teikts, ka tiesības attīstīties jāīsteno, nodrošinot esošo un nākamo paaudžu attīstības 
un vides vajadzības. 

1996.gada Stambulas Pasaules apdzīvoto vietu konferences Deklarācijai par apdzīvotām vietām un 
Apdzīvoto vietu dienaskārtībai jeb Habitat II ir divi galvenie mērķi: atbilstošs mājoklis katram un ilgtspējīgas 
cilvēku apmetnes jeb apdzīvotas vietas urbanizētā pasaulē. Attiecībā uz apdzīvotām vietām šeit panākta 
vienošanās, ka jāaizsargā un jāsaglabā vēsturiskas apdzīvojuma struktūras, ieskaitot kultūras un dabas 
mantojumu un ainavas, jāveicina līdzsvarotāku apdzīvojuma struktūru, stimulējot produktīvas investīcijas, 
darba vietu radīšanu un sociālo infrastruktūru ciemos, mazās un vidējās pilsētās. Dokuments atzīmē, ka 
dzīves kvalitāte un ekonomiskā attīstība apdzīvotās vietās ir cieši saistīta ar iedzīvotāju skaita izmaiņām un 
demogrāfisko raksturojumu, kā arī tādiem attīstības aspektiem kā izglītība, veselība, dabas resursu 
izmantošanas līmenis, vides stāvoklis, ekonomiskās un sociālās attīstības raksturs un kvalitāte. 
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ANO Pasaules komisijas Ziņojums par pilsētu nākotni 21.gadsimtā, kuru 2000.gadā akceptējusi Pasaules 
konference Urban 21 Berlīnē, pievēršas apdzīvoto vietu globālajām tendencēm un to ekonomiskajai bāzei, 
atzīmējot, ka pašreizējās izmaiņas Austrumeiropas apdzīvotajās vietās raksturo divi īpaši simboli – „privātā 
automašīna” un „vienģimenes māja”. Minētais dokuments atzīst, ka, neskatoties uz globalizāciju, pieaug 
vietējās ekonomikas nozīme, kuras ietekmē svarīgi kļūst tādi vietējie faktori kā: labas kvalitātes mājokļi un 
infrastruktūra, elastīgs darba tirgus, elastīgi, uzticami un efektīvi noteikumi uzņēmējsabiedrībām, atraktīva 
kultūras dzīve un kvalitatīva arhitektoniskā vide. 

 
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

06.10.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
norādītas tās institūcijas, no kurām teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas 
plānojuma izstrādei un atzinumi par izstrādāto plānojumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem, Saulkrastu 
novada dome nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei ir pieprasījusi: 

� Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei; 
� Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai; 
� Valsts zemes dienestam (pieejami internetā); 
� Veselības inspekcijai; 
� AS „Latvijas Gāze”; 
� Rīgas plānošanas reģionam; 
� Dabas aizsardzības pārvaldei; 
� SIA „Lattelecom”; 
� AS „Latvenergo”; 
� VAS „Latvijas Dzelzceļš”; 
� Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 
� Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecībai; 
� AS „Latvijas Valsts meži”; 
� VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 
� Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvaldei/VSIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”; 
� SIA „Latvijas Mobilais Telefons”; 
� SIA „Tele 2”; 
� SIA „ Bite Latvija”; 
� SIA „Triatel”; 
� SIA „Saulkrastu komunālserviss”. 

Lai noskaidrotu kaimiņu pašvaldību viedokli par Saulkrastu novada telpisko attīstību un iespējām kopīgo 
interešu teritoriju attīstībā, Saulkrastu novada dome nosūtījusi vēstuli kaimiņu pašvaldībām: 

� Sējas novada domei; 
� Carnikavas novada domei; 
� Limbažu novada domei; 
� Ādažu novada domei. 

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiņu pašvaldībām, izstrādātā Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. IV sējumā „Pārskats 
par teritorijas plānojuma izstrādi” ietverti institūciju izsniegtie nosacījumi, kas tika saņemti, uzsākot 
teritorijas plānojuma izstrādi, to apkopojums un izvērtējums. 
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1.2. Metodika 

Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. Pašreiz Latvijā ir 
izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi. Lai atspoguļotu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir sagatavota šī nodaļa, 
kuras izstrādes mērķis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos – tas sastāv no apraksta daļas, vēlamās 
telpiskās struktūras daļas un saistošās daļas, kā arī plānošanas procesa pārskata daļas. Apraksta daļa 
nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. Vēlamās telpiskās struktūras 
daļa ir vēlamās telpiskās attīstības vīzijas apraksts, vēlamās telpiskās struktūras formulējums un 
pamatojums. Saistošā sadaļa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras 
sasniegšanai. Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu novada teritorijai, bet gan 
drīzāk kā ilgtermiņa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir 
struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju, un kurā tiek saņemti 
piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides dimensijas, kas 
saistītas ar izmaiņām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daļu summu. Tādēļ ir vajadzīga 
saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaļas, kas atļauj dažādu sektoru bieži pretrunīgās prasības līdzsvarot. 
Plānošana ir jāizmanto kā saskaņots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas stiprajām pusēm. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām iedzīvotāju interešu 
grupām. Ir jāpieņem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami sarežģīti daudzo ieinteresēto pušu dēļ, 
kuras katra vēlas apmierināt savas intereses. Novada telpa piedāvā iespējas jaunu ekonomisko aktivitāšu 
un nodarbinātības attīstībai. Tā arī palīdz noteikt tās vides kvalitāti, kā arī ir svarīgs elements sociālā un 
vēsturiskā mantojuma pareizā izmantošanā. Šo iemeslu dēļ visi lēmumi ir jāpieņem, paturot prātā to, kur 
notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. Ņemot vērā potenciālo konfliktējošo pušu interešu apjomu, nav 
iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt kaut 
vai nelielu daļu no vēlamās telpiskās struktūras. Šodien pieņemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut 
nākotnes attīstības potenciālu. Telpiskās plānošanas mērķis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu 
telpisku struktūru, kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību. 

Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti visdažādākie darba paņēmieni. Telpiskajai 
plānošanai piemīt dažas īpatnības – tai ir jālīdzsvaro visbiežāk konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, 
piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzņēmēju, attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb 
uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu metodi. Tai ir jābūt saskaņotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, 
stratēģiskai un elastīgai. 

Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un 
prognozēm, ir ļoti sarežģīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Nav iespējams ar 100% garantiju 
zinātniski paredzēt ekonomisko pārmaiņu un migrācijas plūsmu izvēršanos, vai arī, kāda līmeņa resursi būs 
pieejami sociālai, ekonomiskai un telpiskai attīstībai ilgtermiņā – pārsvarā objektīvi paredzamas ir tikai 
iespējamās tendences jeb attīstības scenāriji. Šo iemeslu dēļ telpiskajiem plāniem ir jābūt pielāgojamiem 
esošai situācijai. Tādēļ arī telpiskā plānošana nevar piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai. Drīzāk 
tā ir jāskata kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša aktivitāte. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaļa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais 
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguļota esošos plānos, 
pētījumos, dokumentos, iespējamos ar novadu un reģionu kopumā saistītos attīstības projektos. Pieredzes 
un zināšanu saistība ir ļoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā nodrošinot tā risinājumu pamatotību, 
īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu. 

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek spēkā noteiktu laika periodu 
(līdz 12 gadiem). Tādēļ arī process ir tas, kas veido plānojuma saturu. Tas ir process, kur notiek vēlamās 
telpiskās struktūras izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu 
pieņemšanas palīdzību. 
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Plānošanas process sastāv no vairākiem soļiem. Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
plānošanas principu pamatā ir šī plānošanas procesa, kas iesākts 2010.gada novembrī, sadalīšana trīs 
posmos: 1) izpētes posms, 2) plānošanas posms un 3) īstenošanas posms. 

Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti nodalāms, jo paralēli izpētei nepārtraukti tiek domāts 
par plānoto situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas vēl izpētes un materiāli ir darbam 
nepieciešami. 

 
1.2.1. Izpētes posms 

Saulkrastu novada izpētes posms sākās 2010.gada novembrī, apzinot un apkopojot pieejamo informāciju 
par laiku no lēmuma pieņemšanas brīža Saulkrastu novada domē līdz SIA „Metrum” darbības uzsākšanai 
pie Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes. No 2010.gada novembra līdz teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstrādei, paralēli esošo materiālu izpētei, notika tikšanās novada domē ar pašvaldības 
speciālistiem un iedzīvotājiem, tikšanās pašvaldības iestādēs, kā arī novada teritorijas apsekošana (skatīt 
1.tabulu), ar mērķi veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko materiālu aktualizāciju un 
novada teritorijas un atsevišķu objektu novērtēšanu, ņemot par pamatu spēkā esošos Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma grafiskos materiālus. 
 

1.tabula. Tikšanās Saulkrastu novada pašvaldībā un teritorijas apsekošana 

Nr. Datums Organizētās tikšanās, brauciena mērķis Saulkrastu novada pašvaldībā 
1. 2010.gada 

9.novembris 
Iepazīšanās tikšanās Saulkrastu novada pašvaldībā, darba procesa 
organizēšanas pārrunāšana, ar teritorijas plānojuma izstrādi saistīto materiālu 
apkopošana, apzināšana 

2. 2010.gada 
24.novembris 

Saulkrastu novada teritorijas apsekošana, tikšanās novada pašvaldībā – ar 
pilsētas robežu saistītu jautājumu pārrunāšu, darba procesa pārrunāšana ar 
sabiedrisko attiecību speciālisti par sabiedrības iesaistīšanu plānošanas procesā 
un mājas lapas sadaļas izveidi 

3. 2010.gada 2.-
3.decembris 

Piedalīšanās Saulkrastu novada pašvaldības organizētajā plenērā par Baltās 
kāpas teritorijas attīstību – viedokļu uzklausīšana un apmaiņa 

4. 2010.gada 
decembris 

Materiālu (izsūtīto vēstuļu) apkopošana pašvaldības Būvvaldē, aktuālā darba 
procesa pārrunāšana 

5. 2011.gada 
1.marts 

Saulkrastu novada teritorijas apsekošana un tikšanās novada pašvaldībā – 
novada koncepcijas idejas pārrunāšana, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras saņemto materiālu paņemšana, iepazīstināšana ar izstrādāto teritorijas 
izmantošanas veidu klasifikāciju 

6. 2011.gada 
18.marts 

Sagatavotās topogrāfijas nodošana novada pašvaldībā un sagatavotās Saulkrastu 
novada attīstības koncepcijas iepazīstināšana, risinājumu pārrunāšana 

7. 2011.gada 
1.aprīlis 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemto iesniegumu, kas saņemti novada 
domē pirms 29.09.2010. lēmuma pieņemšanas par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu (kopā 20), saņemto iesniegumu, kas saņemti 
novada domē pēc 29.09.2010. lēmuma pieņemšanas par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (kopā 29) un priekšlikuma, kas saņemts 
uz e-pasta adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv, izvērtēšana darba grupā 

8. 2011.gada 
19.aprīlis 

Saulkrastu novada teritorijas apsekošana, aktuālā darba procesa pārrunāšana 
novada pašvaldībā 

9. 2011.gada 
18.maijs 

Izstrādātās Saulkrastu novada attīstības koncepcijas prezentēšana Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā 

10. 2011.gada 
27.maijs 

Tikšanās Zvejniekciema vidusskolā, lai stāstītu par plānošanas procesu 
Saulkrastu novada pašvaldībā un uzklausītu 10. un 11.klases skolnieku 
redzējumu par attīstību Zvejniekciemā 

11. 2011.gada 
1.jūnijs 

Saulkrastu novada teritorijas apsekošana (skatīt 2.attēlu) 
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12. 2011.gada 
7.jūnijs 

Tiek organizēta konsultāciju un iedzīvotāju ideju uzklausīšanas diena – iedzīvotāju 
un visu interesentu tikšanās ar SIA „Metrum” pārstāvjiem un pašvaldības 
speciālistiem Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8 no 10.00–12.00 un no 
15.00–18.00, atsevišķi paredzot laiku no 13.00–14.30 sanāksmei ar novada 
pensionāriem par novada attīstības jautājumiem 

13. 2011.gada 
16.jūnijs 

Tiek organizēta konsultāciju un iedzīvotāju ideju uzklausīšanas diena – iedzīvotāju 
un visu interesentu tikšanās ar SIA „Metrum” pārstāvjiem un pašvaldības 
speciālistiem Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8 no 13.00–18.00 

14. 2011.gada 
11.oktobris 

Tie organizēta apspriede, kurā piedalās visi novada plānošanā strādājošo 
konsultantu pārstāvji – SIA „Metrum”, SIA „Ķemers Business and Law Company” 
un SIA „Vides eksperti”, lai apmainītos viedokļiem par dokumentu izstrādes gaitu 
un saturu, kā arī nostādnēm, kas nepieciešamas, lai attīstības un telpiskās 
plānošanas dokumenti būtu pilnībā saskaņoti un nedublētu viens otru 

15. 2011.gada 
25.oktobris 

Tikšanās SIA „Saulkrastu komunālserviss” par esošajiem un plānotajiem 
inženiertīkliem 

16. 2011.gada 
19.decembris 

Saulkrastu novada sagatavotās pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) kartes 
risinājumu pārrunāšana darba grupā 

17. 2012.gada 
13.janvāris 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavotā darba varianta 
pārrunāšana, iepazīstināšana 

18. 2012.gada 
27.janvāris 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemto iesniegumu 
izskatīšana 

19. 2012.gada 
24.maijs 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana 

20. 2012.gada 
13.jūnijs 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas darba varianta 
pārrunāšana 

21. 2012.gada 
18.jūlijs 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana 

Veicot Saulkrastu novada teritorijas apsekošanu, tika apzināta teritorijas pašreizējā izmantošana. Šobrīd 
terminu teritorijas pašreizējā izmantošana lieto plānošanas normatīvajos aktos – Ministru kabineta 
noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (4.1.p.; 27.2.p.), bet netiek 
definēts, kas ar to jāsaprot. Definējot šo jēdzienu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei, tiek 
izmantoti šādi kritēriji pašreizējās izmantošanas noteikšanai un to pielietošana: 

1) faktiskā/reālā teritorijas izmantošana jeb situācija 
„dabā” – aktuālais teritorijas stāvoklis tās 
apsekošanas brīdī; 

2) būvvaldē akceptēts būvprojekts/izsniegta 
būvatļauja, kas ir spēkā teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstrādes laikā (Saulkrastu novada 
pašvaldības dati par izsniegtajām būvatļaujām 
jaunu ēku būvniecībai, kas izdotas 2009.un 
2010.gadā līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sagatavošanai). 

Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas 
plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfiskās 
kartes, tai skaitā SIA „Metrum” sagatavotie 
topogrāfijas plāna dati pilsētas teritorijai mērogā 
1:2000), ortofotokartes, aktuālā kadastrālā 
informācija, kā arī spēkā esošā Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskās daļas. 
No attiecīgajām institūcijām (VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un Valsts zemes dienesta) 
tika pieprasīti un pasūtīti Saulkrastu novada kartogrāfiskā materiāla dati (topogrāfiskā karte mērogā 1:10 
000, ortofotokarte un kadastrālā informācija). Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, 

1.attēls. Saulkrastu novada izpēte 
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plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību robežām piesaistīta kadastrālā informācija par 
nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja statusu, zemes vienības platību, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi u.c. informācija. 

No Saulkrastu novada pašvaldības spēkā esošā teritorijas plānojuma grafiskās daļas, izstrādājot jauno 
novada teritorijas plānojumu, dati tieši netika izmantoti, tā vietā dati sagatavoti no jauna, precīzi un pēc 
iespējas aktuālāki. Spēkā esošais Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas plānojums, ievērojot 
pēctecības principu, plānošanas procesā tika izmantots kā ideju „pārnēsātājs”, pārmantojot jaunajā 
teritorijas plānojumā būtiskākos iepriekš pieņemtos risinājumus attiecībā uz zemes īpašniekiem un viņu 
iespējām zemes transformācijā un attīstībā. 

Lai detalizētāk plānotu Saulkrastu pilsētas teritoriju, tika izmantota SIA „Metrum” sagatavotā topogrāfiskā 
plāna mērogā 1:2000 topogrāfiskie elementi Saulkrastu pilsētai, kas ir būtiskākie telpiskās plānošanas 
procesā, attiecīgi tās ir horizontāles (ik pa 1 metram), būves, hidrogrāfija, autoceļi un blīvas koku grupas 
(meži). Visi kartogrāfiskie materiāli tika tehniski laboti un pārveidoti (konvertācija, topoloģijas pārbaude) pēc 
SIA „Metrum” izstrādātās specifikācijas ArcGIS programmatūras vidē. 

Lai izstrādātu teritorijas plānojuma saistošo daļu un pieņemtu vēlamos attīstības risinājumus, tajā izmantoti 
šādi pamatmateriāli un informācija: 

� Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti; 
� Spēkā esošais Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam; 
� Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma 2007.-2013.gadam; 
� Saulkrastu novada domē uzkrātie un apkopotie materiāli; 
� Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija par novada teritoriju; 
� Darba grupas, tikšanās ar iedzīvotājiem un speciālistiem; 
� Iedzīvotāju priekšlikumi u.c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Plānošanas posms 

Sākot no Saulkrastu novada domes lēmuma par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 2010.gada 
29.septembrī līdz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanai, tika pieņemti 
iedzīvotāju un zemes īpašnieku iesniegumi par priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei. Tāpat arī tika 
apkopoti tie priekšlikumi, kas saņemti līdz lēmuma par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanai 2010.gada 29.septembrī, attiecīgi tie, kas bija rakstījuši iesniegumus par priekšlikumiem 
teritorijas plānojumam pēc Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2003.–2015.gadam 
apstiprināšanas (kopā 22). No Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādes 
uzsākšanas (2010.gada 29.septembrī) līdz 1.redakcijas izstrādei (2011.gada 11.janvārim) tika saņemti 54 

2.attēls. Saulkrastu novads, apsekošana 2011.gada 1.jūnijā 
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rakstiski iesniegumi un viens priekšlikums, kas saņemts uz e-pasta adresi 
planojamsaulkrastus@metrum.lv. 

Apkopotie priekšlikumi, kas tika saņemti līdz 2011.gada maija beigām, tika izvērtēti 2011.gada 1.aprīļa 
darba grupā. Lielākā daļa iesniegumu bija vērsti uz zemes īpašnieku vēlmi transformēt meža zemes par 
apbūves zemēm. Pārējie iesniegumi izskatīti darba grupā 2012.gada 27.janvārī Saulkrastu novada 
pašvaldībā. 

Atklātības un līdzdalības princips nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un 
nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. Lai arī normatīvajos aktos šodien pašvaldībām 
netiek noteikta prasība izstrādāt vietējās pašvaldības attīstības koncepcijas, Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba grupā 1, tika nolemts teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā izstrādāt 
teritorijas plānojuma ietvaros attīstības koncepciju. Tās izstrādes mērķis ir veidot atklātu dialogu ar novada 
sabiedrību, to maksimāli iesaistot novada plānošanas procesā jau tā agrīnajā stadijā, vienojoties par 
galvenajiem plānošanas principiem un attīstības vadlīnijām. Ja pašvaldība nepiedāvā kompleksu skatījumu 
uz teritorijas attīstību ilgtermiņā, teritorijas plānojumi veidojas kā fragmentēti atsevišķu zemes vienību 
izmantošanas plāni, tādējādi izstrādātajā Saulkrastu novada attīstības koncepcijā tika noteiktas galvenās 
novada vērtības un novada perspektīvā attīstības struktūra, vērtējot visu novadu kompleksi. 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, kas izstrādāts 2003.gadā (ar grozījumiem 
2007.gadā), tika noteikta vīzija Saulkrastu novada attīstībai laika posmam līdz 2020.gadam. Tā tika 
definēta šādi: 

„2020.gadā Saulkrasti būs viena no pievilcīgākajām kūrortpilsētām Baltijas valstīs. Neskatoties uz kopējo 
demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos Latvijā, pilsētas iedzīvotāju skaits būs sasniedzis 80002 
iedzīvotāju. Izveidotais apvedceļš nodrošinās smago automašīnu plūsmas novirzīšanu ārpus pilsētas 
teritorijas. Modernas viesnīcas, viesu mājas un kempingi, kā arī pilnībā labiekārtota piekrastes josla un 
aktīva kultūras un sporta dzīve noteiks atpūtnieku intereses par Saulkrastiem. Vietējiem iedzīvotājiem būs 
nodrošināta kvalitatīva un droša dzīves vide, labas izglītības iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī 
izglītības iespējas visa mūža garumā pieaugušajiem.” 

Ievērojot pēctecības principu, šī vīzija kā priekšlikums tika saglabāta arī izstrādātajā attīstības koncepcijā, 
aicinot iedzīvotājus un ikvienu interesentu paust priekšlikumus vai rosināt izmaiņas, ja tās uzskata par 
nepieciešamām. 

Par iespējamiem galvenajiem  novada attīstības virzieniem tika piedāvāts izvirzīt: 

� Saulkrasti – „Latviešu jūrmala”; „Vidzemes jūrmala” (piekraste, attīstīta tūrisma, atpūtas un 
pakalpojumu un tirdzniecības industrija, sakopta telpiskā vide). 

� Rīgas aglomerācijas Z punkta attīstība – pilsētnieku vienas dienas, īslaicīgās atpūtas iespēju 
nodrošinājums. 

� Saulkrasti – ostas pilsēta (paplašinātā Skultes ostas teritorija, jaunizbūvētie moli līdz ar izbūvēto 
dzelzceļa pievadu būs izveidojuši ostu par nozīmīgāko kravu apgrozījuma punktu starp Latvijas 
mazajām ostām. Nozīmīgu vietu ostā ieņems jahtu tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi). 

� Saulkrasti -- prestiža dzīvojamā vieta (pateicoties labvēlīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam, dabas 
apstākļiem un aktīvai pilsētas domes rīcībai, nodrošinot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un 
pilsētas mārketingu, pilsētas iedzīvotāju skaits sasniegs 8000, ¼ daļa iedzīvotāju dzīvos privātmāju 
rajonos, kuri būs izveidoti bijušo vasarnīcu rajonos). 

� Saulkrasti – transporta apkalpojošā vieta (pateicoties Latvijas iekļaušanai Eiropas Savienībā, 
palielinājusies transporta plūsma pa VIA Baltica maģistrāli. Saulkrastos un tuvākajā apkārtnē tiek 
piedāvātas naktsmītnes, atpūtas vietas, stāvlaukumi, tehniskie pakalpojumi). 

                                                 
1 Ar Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu Nr.13 izveidota teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa, kurā 
iekļauti domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, būvvaldes vadītāja Līga 
Pilsētniece, zemes ierīkotājs Artis Blankenbergs, deputāti Māris Vītols un Normunds Strapcāns un pašvaldības izpilddirektors 
Andrejs Arnis 
2 2011.gada 1.janvārī Saulkrastu novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, dzīvesvietas deklarējušo 6020 
iedzīvotāji 
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� Saulkrasti – videi draudzīga pilsēta (vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības kopējā darbība 
nodrošina videi draudzīgas pilsētas iezīmes - apkārtējo mežu un kāpu joslas sakoptība, 95% no 
notekūdeņiem tiek attīrīti, smagais transports pa apvedceļu novirzīts ārpus pilsētas, pludmales ar 
„Zilo karogu”). 

Priekšlikumi par novada vīziju un iespējamiem attīstības virzieniem no iedzīvotājiem netika saņemti. 
Saulkrastu novada dome strādā pie jaunas Saulkrastu novada attīstības programmas izstrādes, kuras 
ietvaros ir plānots pārskatīt noteikto Saulkrastu novada attīstības vīziju un galvenos attīstības virzienus, 
ņemot vērā Saulkrastu novada attīstības tendences un noteikto mērķu atbilstību šodienas situācijai. 

Tālākā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pēc sabiedrības viedokļu uzklausīšanas un priekšlikumu 
apkopošanas, izvērtēšanas un iekļaušanas, Saulkrastu novada teritorijas attīstības koncepcija kalpoja kā 
pamatojums Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas 
noteikšanai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei, integrējot attīstības koncepcijas 
materiālus teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā. 

Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, pēc Saulkrastu novada pašvaldības iniciatīvas, 2011.gada jūnijs 
tika noteikts kā sabiedrības iesaistīšanas mēnesis, iesaistot Saulkrastu novada iedzīvotājus teritorijas 
plānojuma izstrādes procesā, lai pēc iespējas savlaicīgāk uzzinātu novada iedzīvotāju, uzņēmēju, zemes 
īpašnieku vēlmes, viedokļus, domas, kuras iespējams izvērtēt un iestrādāt teritorijas plānojuma 
1.redakcijas materiālos – Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un 
Grafiskajā daļā. Atsevišķi pasākumi sabiedrības iesaistīšanas mēneša ietvaros jau tika rīkoti 2011.gada 
maija beigās. Sabiedrības iesaistīšanas mēnesī visi interesenti varēja iepazīties ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros izstrādāto Saulkrastu novada attīstības koncepciju un Saulkrastu 
novada pašvaldībā iesniegtajiem priekšlikumiem turpmākajai zemes izmantošanai novada teritorijā, kas 
bija attēloti uz spēkā esošā teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartes, kā arī sniegt par 
to komentārus un priekšlikumus. 

Priekšlikumus, kā arī jautājumus bija iespējams rakstīt uz e-pasta adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv. 
Uz šo e-pastu katram interesentam tika dota iespēja uzrakstīt sev interesējošu jautājumu, komentāru vai 
priekšlikumu saistībā ar novada teritorijas plānojuma izstrādi, nodrošinot, ka uz atsūtīto e-pastu 3 dienu 
laikā tiek sniegta speciālista atbilde vai komentārs. E-pasta adrese tiek saglabāta visu projekta izstrādes 
laiku, nodrošinot iespēju jebkurā projekta izstrādes posmā interesentam vērsties pie izstrādātājiem. 

Kopsavilkums par veiktajām aktivitātēm sabiedrības iesaistīšanas pasākumos un to rezultātiem: 

1) „Aptaujas anketa Saulkrastu novada attīstībai” – Saulkrastu novada sabiedrības iesaistīšanas 
mēnesī tika organizēta anketēšana „Aptaujas anketa Saulkrastu novada attīstībai”, kurā tika iekļauti 10 
jautājumi par Saulkrastu vērtībām, problēmām un attīstības iespējām. 

Aizpildītās anketas līdz 30.jūnijam varēja iesniegt Saulkrastu novada domē 2.stāvā pie sekretāres, 
Saulkrastu novada bibliotēkā Raiņa ielā 7, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā Atpūtas ielā 1, kafejnīcā 
„Neibāde” Rīgas ielā 45 vai arī nosūtīt uz e-pastu: planojamsaulkrastus@metrum.lv. Anketas bija 
pieejamas arī Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. Anketu 
apkopojums tiks publicēts mājas lapās www.saulkrasti.lv un www.metrum.lv. Sabiedrības iesaistīšanas 
mēnesī saņemts salīdzinoši neliels anketu skaits – kopumā tās ir 12 anketas. 

2) Tikšanās ar Zvejniekciema vidusskolas skolniekiem – Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros 27.maijā „Metrum” arhitekte Māra Kalvāne un teritorijas plānotāja Ilze Circene viesojās 
Zvejniekciema vidusskolā (skatīt 3.attēlu), lai stāstītu par plānošanas procesu Saulkrastu novadā un 
uzklausītu 10. un 11.klases skolnieku redzējumu par attīstību Zvejniekciemā. 

Gatavojot teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros Saulkrastu novada attīstības koncepciju nākamajiem 12 
gadiem, darba grupā radās priekšlikums pēc iespējas vairāk iesaistīt plānošanas procesā Saulkrastu 
novada iedzīvotājus, un kā viena no mērķgrupām tika izvēlēti vecāko klašu skolnieki. SIA „Metrum” un 
darba grupas ierosinātais priekšlikums par sabiedrības iesaistīšanas mēneša organizēšanu Saulkrastu 
novadā guva atbalstu arī Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā. 
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Pateicoties Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa atsaucībai, radās iespēja organizēt nelielu 
lekciju un diskusiju par plānošanas un attīstības 
jautājumiem Zvejniekciema vidusskolā. 

Vidusskolniekiem uzskatāmībai tika sagatavota un 
izsniegta Zvejniekciema kartoshēma, kurā bija 
iespējams izteikt savu priekšlikumu un vizuāli to 
attēlot. Apkopojot skolēnu izteiktos priekšlikumus, 
atzīmējams, ka gandrīz visi klātesošie 10. un 
11.klases skolēni (kopā 28) plānošanas procesā 
aicināja pievērst uzmanību stadiona attīstībai. 
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā skolas, tai 
skaitā stadiona, teritorija noteikta kā „Publiskās 
apbūves teritorija” (skatīt 4.attēlu), tādējādi radot 
priekšnoteikums šīs teritorijas tālākai attīstībai, 
kas jau risināma novada attīstības programmas 
ietvaros realizējot atsevišķus projektus. 

Kopumā skolēnu apkopotie priekšlikumi norāda uz skolēnu ieinteresētību sporta aktivitātēs, un attiecīgi, lai 
būtu iespējams sasniegt labākus rezultātus, skolēni iesaka izveidot dažādus ar sporta aktivitātēm saistītus 
laukumus un ēkas. Papildus sporta infrastruktūrai kā otrs nozīmīgākais jautājums skolēnu vērtējumā, kam 
būtu jāpievērš uzmanība, plānojot un attīstot novadu, ir pludmale un tās labiekārtošana. Skolēni uzsver, ka 
pludmalē nepieciešams ierīkot atkritumu tvertnes, atjaunot koka laipiņas, kas ved uz jūru, kā arī izveidot 
tualetes un ģērbtuves. 

3) Konsultāciju un iedzīvotāju ideju uzklausīšanas dienas – Iedzīvotāju un visu interesentu tikšanās 
ar SIA „Metrum” pārstāvjiem un pašvaldības speciālistiem, tika organizētas konsultāciju un ideju 
uzklausīšanu dienās Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8: 7.jūnijā, otrdien, no 10.00–12.00 un no 
15.00–18.00, un 16.jūnijā, ceturtdien, no 13.00–18.00. Konsultāciju dienu ietvaros 7.jūnijā, otrdien, no 
13.00–14.30 tika organizēta atsevišķa tikšanās ar novada pensionāriem par novada attīstības jautājumiem 
(skatīt 5.attēlu). Uz 07.06.2011. konsultāciju un ideju uzklausīšanas dienu ar SIA „Metrum” un pašvaldības 
speciālistiem ieradās 6 interesenti, savukārt uz 16.06.2011. tikšanos bija ieradušies 19 interesenti. 

3.attēls. Tikšanās ar Zvejniekciema vidusskolas skolniekiem 

4.attēls. Izkopējums no Saulkrastu novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas attiecībā uz Zvejniekciema vidusskolas 
teritoriju. Avots: SIA „Metrum”, 2012. 
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Apkopojot abu dienu rezultātus, var secināt, ka uz tikšanos bija ieradušies pamatā tie iedzīvotāji, kuri bija 
iesnieguši Saulkrastu novada domē oficiālus iesniegumus, un tikšanās reizē vēlējās pārliecināties par savu 
iesniegumā pausto priekšlikumu tālāko virzību. 

Rīkotajā tikšanās reizē ar pensionāriem piedalījās 35 pensionāri. Tās gaitā pensionāri tika iepazīstināti ar 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un uzdevumiem, līdz šim paveiktajiem darbiem, tā 
izstrādes ietvaros izstrādāto novada attīstības koncepciju un par iespējām izteikt savu viedokli par 
Saulkrastu novada esošo situāciju un turpmāko attīstību. Diskusijas gaitā, pensionārus interesēja novada 
plānotā izmantošana (tika izteikts priekšlikums Zvejniekciemu pievienot pilsētas teritorijai), un tas, kā tā 
ietekmēs kadastrālo vērtību. Tika diskutēts arī par „Baltās kāpas” aizsardzības un saglabāšanas 
jautājumiem, kā arī dažādiem atsevišķiem esošajiem un plānotājiem objektiem. 

Saulkrastu novada iedzīvotāju sabiedrības 
iesaistīšanas mēneša laikā saņemti 11 iesniegumi 
un priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei, kas 
tika atspoguļoti sagatavotajās kontūrkartēs, viens 
no tiem no biedrības „Dzīvo Saulkrastos” un 12 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem, pārējie saņemti 
no fiziskām personām. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādē 
svarīgas ir apspriedes (pārrunas) ar pašvaldības 
un institūciju pārstāvjiem. Ar Saulkrastu novada 
domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu tika 
izveidota darba grupa Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādei. 
Ar darba grupas pārstāvjiem tika pārrunāti dažādi 
teritorijas plānojuma izstrādes darba varianti, 
materiāli, risinājumi un pats plānošanas process. 
Darba grupā tika iekļauti sekojoši novada domes speciālisti un deputāti: 

1. Normunds Līcis – domes priekšsēdētāja vietnieks; 
2. Ervīns Grāvītis – domes priekšsēdētājs; 
3. Līga Pilsētniece – būvvaldes vadītāja; 
4. Artis Blankenbergs – zemes ierīkotājs; 
5. Māris Vītols – deputāts; 
6. Normunds Strapcāns – deputāts; 
7. Andrejs Arnis – pašvaldības izpilddirektors. 

4) Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana – Pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 29.02.2012. pieņemto lēmumu „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam 
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.2, 4.§), 
sabiedriskajai apspriešanai tika nodota Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 1.redakcija. 

SIA „Metrum” sagatavoja nepieciešamos sabiedriskās apspriešanas materiālus – teritorijas plānojuma 
1.redakcijas I daļu Paskaidrojuma raksts, II daļu Grafiskā daļa, kur attēlota teritorijas esošā un plānotā 
(atļautā) izmantošana, III daļu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un IV daļu Pārskats par 
teritorijas plānojuma izstrādi. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts sešas nedēļas, attiecīgi no 26.03.2012. līdz 09.05.2012. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 28.04.2012. plkst.10.00 Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un sanāksme tika 
organizēta kopā ar Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (izstrādātājs SIA „Vides projekti”). 

Sagatavotie paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” (2012.gada 15.martā), laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” (2012.gada marta 

5.attēls. Tikšanās ar Saulkrastu novada pensionāriem 
2011.gada 7.jūnijā 
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numurā), Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv un SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. 

Augstākminētie sabiedriskās apspriešanas materiāli tika izvietoti iepriekšminētajā termiņā Saulkrastu 
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības mājas 
lapā internetā www.saulkrasti.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, sadaļā „Projekti”. 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par teritorijas plānojumu līdz 09.05.2012. varēja iesniegt 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 vai sūtot elektroniski pa e-pastu 
dome@saulkrasti.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas noteiktajā termiņā tika saņemts 21 fizisko vai juridisko personu iesniegums, 
savukārt pēc sabiedriskās apspriešanas līdz 2012.gadam 21.maijam saņemti 12 iesniegumi (izskatīti 
2012.gada 24.maija darba grupā, skatīt teritorijas plānojuma IV sējuma 2.daļas – Pārskats par teritorijas 
plānojuma izstrādi pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes 3.sadaļā „Ziņojums par vērā ņemtajiem 
un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem”), kā arī valsts un pašvaldību 
institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

5) Teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošana un galīgās redakcijas izstrāde – 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. 

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma galīgo redakciju bija iespējams iepazīties un iesniegt atsauksmes no 
2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 9.jūlijam Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī 
teritorijas plānojuma izstrādes konsultanta SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. Sabiedriskās 
apspriešanas laikā tika saņemti 3 mutiski priekšlikumi un 9 rakstiski fizisku personu iesniegumi. 

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 6 
institūciju atzinumi. Saņemtie atzinumi un atsauksmes tika izskatītas darba grupā, kas tika organizēta 
2012.gada 18.jūlijā plkst.10.00 Saulkrastu novada pašvaldībā. 

6) Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana – izvērtējot saņemtos priekšlikumus par 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju, Saulkrastu novada dome 25.07.2012. apstiprināja Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju, ar kuru bija iespējams iepazīties un sniegt 
atsauksmes no 2012.gada 20.augusta līdz 2012.gada 10.septembrim. 

 
1.2.3. Īstenošanas posms 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Saulkrastu novada 
domē tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Paskaidrojuma raksts kalpos kā informatīvs un 
rekomendējošs dokuments Saulkrastu novada pašvaldības darbā. Plānojuma īstenošanas galvenie 
instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un apbūves noteikumi. Katrai vietai – 
gan zaļumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas telpiskās 
attīstības iespējas. Saulkrastu novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē 
veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan teritoriju tipu 
izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojumā atspoguļotajam redzējumam. Tā kā novads, līdzīgi 
dzīvam organismam, atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja 
atsevišķa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas kartes un noteikumi spēlē ikdienas darbarīku 
lomu. 
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1.3. Līdzšinējās novada plānošanas iezīmes – vēsturiskās un esošās 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva, jo tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un 
pēctecības principi garantē, ka plānošanas dokumenti reaģē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, 
mainoties spēkā esošā plānojuma pamatojumam, tiek saglabātas tās daļas, kuru pamatojums nav 
mainījies. Katrs izstrādātais plānojums atstāj būtiskas izmaiņas uz konkrētās teritorijas attīstību. Katrā 
plānojumā ir atrodamas iezīmes, kuras, ievērojot pēctecības principu, ir saglabājas un iekļaujamas jaunajā 
plānojumā. Teritorijas plānojumā, ņemot vērā pēctecības principu, izvērtēti iepriekšējie plānošanas 
dokumenti. 

 
1.3.1. Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti 

Interešu saskaņotības princips nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā saskaņā ar citiem teritorijas 
plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses. 
Pēctecības princips nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas 
plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 

2007.gadā tika izstrādāta Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma 2007.–2013.gadam. 
2011.gadā pašvaldība uzsāka jaunas Saulkrastu novada attīstības programmas izstrādi 2014.–
2021.gadam. Uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas brīdi, attīstības programma ir 
izstrādes stadijā. 

 
1.3.2. Izstrādātie telpiskās plānošanas dokumenti 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā primāri tika vērtēts spēkā esošais Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2003.–2015.gadam (ar 2007.gada grozījumiem), kas 
apstiprināts ar 2007.gada 27.jūnija Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu, protokols Nr. 10 § 
46. Papildus tam, teritorijas plānojums tiks izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības teritorijas zemes ierīcības 
materiālus, detālplānojumus un citus Saulkrastu novada pašvaldības projektus, kas saistīti ar teritorijas 
plānošanu, tai skaitā atziņas un idejas, ka iekļautas 1981.gadā izstrādātajā Saulkrastu ciemata 
ģenerālplānā un Zvejniekciema 1951.gadā izstrādātajā ģenerālplānā. 

Pēc SIA „Metrum” rīcībā esošās informācijas Saulkrastu novada teritorijā, neskaitot spēkā esošo 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritorijas plānojumu, ir izstrādāti šādi telpiskās plānošanas dokumenti: 

1. 1920.gados izstrādāts Saulkrastu apbūves projekts un 1952.gadā izstrādāts Saulkrastu ciemata 
plāns (materiāli Saulkrastu pilsētas būvvaldē nav pieejami); 

2. Saulkrastu ciemata izbūves ģenerālplāns, 1958.gads, ko izstrādāta Latvijas PSR CM Projektu 
institūts „Latgiprogorstroj”; 

3. Saulkrastu ciemata ģenerālplāns, „Генплан пoc. Гoрoдcкoгo типа Caулкpacты”, Инcтитут 
„Латгипрoгoрcтpoй”, 1981.г. (skatīt 6.attēlu); 

4. Zvejniekciema ciemata apbūves projekts, 1951.gads. Latvijas PSR Ministru Padomes Lauku un 
kolhozu celtniecības pārvalde, arhitekte Staņa (skatīt 7.attēlu). 

 
Saulkrastu ciemata izbūves ģenerālplāns, 1958.gads 

Ņemot vērā lielo interesi par individuālo apbūvi ciematā un to, ka šajā laikā sāka parādīties interese par 
teritorijām, kuras būtu piemērotas vasarnīcu apbūvei, tika pieņemts lēmums pārskatīt 1952.gada plānu. 
Pēdējos gados bija veikta arī teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana mērogā 1:5000. 

Ģenerālplānā norādīts, ka Saulkrastu ciemata līdzšinējā plānošana notika saskaņā ar 20-tajos gados 
izstrādāto projektu, kurā bija iekļauta ciemata teritorija uz ziemeļiem no Pēterupes. Saskaņā ar šo projektu, 
tika izbūvēta Raiņa – Puškina ielas trase un uzsākta „mazā apļa” izbūve. 

Plānošanas laikā, dzīvojamais fonds sastāvēja no 296 dzīvojamām mājām ar kopējo platību 12,7 tūkst. m2, 
pusi no tās aizņēma sabiedriskais fonds. Lielākā daļa bija koka apbūve, 90,3% sastāvēja no vienstāvu 
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apbūves, bet 9,7% – divstāvu. Uz vienu iedzīvotāju dzīvojamā platība bija 7,5 m2. Kopējā ciemata platība 
bija 527 ha, no tiem 221 ha – mežs. 

Ģenerālplānā norādīts, ka ņemot vērā dzelzceļa līnijas Carnikava - Saulkrasti eletrifikāciju, perspektīvā 
palielināsies vasarnīcu apbūve, tajā pat laikā projekts neparedzēja ciemata robežu paplašināšanu, 
paredzot apbūves veidošanos ciemata „brīvajos laukumos”, kas veido trīs galvenās apbūves zonas – 
divstāvu ēku apbūves zonu 7 ha platībā, savrupmāju apbūves zonu 25 ha platībā (sadalot 190 zemes 
gabalos, vidējā zemes gabala platība – 1200 m2) un vasarnīcu apbūves zonu (vidējā zemes gabala platība 
– 1200 m2). 

 
Saulkrastu ciemata ģenerālplāns, 1981.gads 

1981.gada Saulkrastu ciemata ģenerālplāna izstrādē ievērota vēsturiski pastāvoša ciema struktūra un jau 
izveidotā apbūve. Ciemata attīstība prognozēta saskaņā ar Padomju valsts centralizētās plānošanas 
noteiktiem ideoloģiskajiem nosacījumiem un ģenerālplānu izstrādes normatīviem, vērsts uz iedzīvotāju 
pieaugumu Saulkrastu ciematā, prognozējot ciemata iedzīvotāju skaita pieaugumu līdz 5000 iedzīvotājiem 
2000.gadā. 

Lai arī ir norādīta virkne nepilnību un trūkumu 
iepriekšējā plānojuma īstenošanā, tomēr arī 
1981.gada ģenerālplāns nav bijis sekmīgāks tā 
ieviešanā, jo konstatācija: „Savrupmāju apbūve, 
augsta mežainības pakāpe un teritorijas izstiepums, 
līdztekus ar nelieliem iedzīvotāju pieauguma tempiem 
ir radījis virkni plānošanas kompromisu, kurus grūti 
atrisināt esošajā projektēšanas stadijā... Stihisko 
apdzīvotās vietas izaugsmi nosaka precīza zonējuma 
trūkums. Sezonālie un vissezonas mājokļi mijas ar 
atpūtas teritorijām bērniem un pieaugušajiem, kā arī 
ar rūpniecības un komunālajiem uzņēmumiem, no 
kuriem daļa izvietota vērtīgās piekrastes teritorijās... 
No perspektīvās attīstības viedokļa par veiksmīgiem 
risinājumiem nav iespējams atzīt slimnīcas, bērnu 
sanatorijas un gāzes glabātuves izvietojumus, tajā 
pašā laikā jārēķinās ar virkni kompromisu” ir spēkā, 
vērtējot situāciju arī vēlākos gados. 

„...Pabažu apbūves iespējas ir izsmeltas, jo teritorija 
jau pietiekami cieši apbūvēta ar savrupmājām un 
vasarnīcām”. Ģenerālplānā norādīts, ka jaunu 
apbūves teritoriju izveides iespējas teritorijā starp 
dzelzceļu un jūru ir praktiski izsmeltas, atstājot 
iespējas atsevišķās teritorijās veidot apbūvi jau 
apgūtās teritorijās. 

„Zvejniekciema ciemats attīstās daudz mērķtiecīgāk 
saskaņā ar izstrādātajiem plāniem. Dzīvojamais 
sektors ar tirdzniecības centru, kultūras namu, bērnu 
iestādēm piekļaujas ostas teritorijai, nedaudz perifērijā 
tiek attīstīta dzīvojamā apbūve.” 

„Individuālajai apbūvei jākoncentrējas Zvejniekciemā 
norādītajās teritorijās. Piekrastes joslā jāuzliek aizliegums kapitālajam remontam un rekonstrukcijai.” 

6.attēls. Izkopējums no Saulkrastu ciemata izbūves 
plāna, 1981. Avots: Saulkrastu novada pašvaldība 
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Ilgstošā attīstības laikā apbūve pakāpeniski ir izspiedusi mežus. Tajā pašā laikā pašlaik ir saglabājušās 
meža buferzonas starp Pabažiem un Saulkrastiem. Šāda apdzīvojamo teritoriju izolācija ir saglabājama un 
ciema izaugsmei ir jānotiek tikai uz apbūves intensifikācijas rēķina no meža brīvajās teritorijās. 

Saulkrastiem tāpat kā Zvejniekciemam ir savas senas apbūves tradīcijas. Kā raksturīgu iezīmi 
nepieciešams nosaukt veiksmīgo apbūves mēroga un ainavas savietojumu, tādējādi veidojot nelielas, 
intīmas teritorijas. Kā galvenā dominante visos gadījumos ir piejūras priežu mežs. 

Abu ciemu telpiskā kompozīcija faktiski ir pabeigta, jo galvenajai maģistrālei pieguļošās teritorijas praktiski 
ir apbūvētas. Saulkrastu īpatnība ir tālu un panorāmas skatu trūkums (izņemot iebraukšanu no Rīgas 
puses). 

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. 

Jāatzīmē, ka 1981.gada ģenerālplāna iecere par apvedceļu ap Saulkrastu pilsētas teritoriju ir realizējusies, 
ar salīdzinoši nelielām novietojuma izmaiņām. 

Ģenplāna priekšlikumi inženiertehnisko komunikāciju izveidei (centralizētajiem ūdens apgādes, 
kanalizācijas, elektroapgādes un sakaru tīkliem) dažādu apstākļu dēļ tikuši ievēroti minimāli, līdz ar to 
attīstot šodien pilsētas teritorijas un pārskatot jaudas un tehniskos risinājumus, jāstrādā pie to 
sakārtošanas. 3 

1980.gadā Saulkrastu ciema ģenerālplāna izstrādes ietvaros veikta arī inženierģeoloģiskā izpēte (Oтчeт o 
выпoлнeнных инжeнepнo – гeoлoгичecкиx изыcкaнияx пo oбьекту „Генплан пoc. Caулкpacты”, 
Инcтитут „Латгипрoгoрcтpoй, г. Pигa, 1980 г.). Zīmīgi, ka atskaitē norādīts, ka, lai pasargātu Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrasti no vēja erozijas, 1977.gadā 15.aprīlī tika pieņemts lēmums noteikt 1 km 
aizsargjoslu, kur aizliegta meža ciršana un augsnes iznīcināšana, kā arī 600 metri (300 metri abās krasta 
pusēs), kur pilnībā aizliegti jebkādi zemes darbi, smilts ieguve un būvniecība. Atskaitē norādīts, ka 
nozīmīgākās vēja erozijas skartās teritorijas atrodas pie Aģes upes, kas saistās ar Zvejniekciema ostas 
molu izbūvi. Tāpat norādīts, ka ar jaunu vasarnīcu rajonu izbūvi (mežu ciršana, meliorācijas darbi) saistāma 
gruntsūdens līmeņu pazemināšanās un atsevišķu teritoriju pārpurvošanās apstāšanās. Pamatojoties uz 
teritorijas ģeoloģiskajiem datiem, izdalīti trīs rajoni: rajoni, kuri ir pilnībā labvēlīgi būvniecībai (aizņēma 
salīdzinoši nelielu izpētītās teritorijas daļu, kopumā izpēte veikta 45 km2 lielā teritorijā), rajoni, kuri ir 
nosacīti labvēlīgi būvniecībai (iedalīti četros apakšrajonos) un rajoni, kuri ir nelabvēlīgi celtniecībai (iedalīti 
divos apakšrajonos – purvi, t.sk. Inčupes ielejas purvi, un Rīgas jūras līča pludmale).  

 
Zvejniekciema ciemata apbūves projekts, 1951.gads 

Tā laika periodā Zvejniekciema ciemata kopējā platība bija 758,2 ha, no tiem individuālo saimniecību 
platības sastādīja 44,8 ha. Projektā norādīts, ka 1952.gadā netika plānots veikt apbūvi, taču tika plānots 
veikt autoceļa Rīga – Ainaži izbūvi. Projekts paredzēja zaļās aizsargjoslas noteikšanu abpus Rīgas – 
Tallinas ceļam 20 metru platumā, tāpat norādīts, ka līdzīgas, normām atbilstošas, joslas jāierīko arī starp 
ražošanas un dzīvojamajiem sektoriem, kā arī ciematā būtu jāieplāno augļu – ogu dārzs un kultūras – 
atpūtas parks. Savukārt, veicot sabiedrisko un dzīvojamo ēku izbūvi, jāparedz pilnīga elektrifikācija, 
radiofikācija, kanalizācija un telefonizācija. Galvenais projekta mērķis bija radīt vienlīdz labu un ekonomisku 
saimniecisko sektoru iekārtojumu, kā arī padomju cilvēka augstās kultūras un sadzīves prasības 
apmierinošu sabiedrisko un dzīvojamo sektoru. Projekts paredzēja, ka saimniecības un ražošanas centrs 
tiks izvietots pie Aģes upes ietekas jūrā blakus zvejnieku ostai, kā pamatojumu tam minot nepieciešamību 
tuvināt dzīvojamo sektoru pēc iespējas galvenajai anteļu biedru darba vietai – zvejnieku ostai. Ciematā 
atradās 56 piemājas zemes gabali pa 0,6 ha un 30 – pa 0,25 ha. 

                                                 
3 Informācija no Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2003.-20215.gadam (ar 2007.gada grozījumiem) 
Paskaidrojuma raksta 
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7.attēls. Izkopējums no 1951.gada Zvejniekciema ciemata apbūves projekta. Avots: Saulkrastu novada pašvaldība 
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II DAĻA 
 

SAULKRASTU NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, 
ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN RISINĀJUMI TURPMĀKAI ATTĪSTĪBAI 
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2.1. Novada ģeogrāfiskais novietojums un apdzīvojums 

2.1.1. Novada ģeogrāfiskais novietojums 

Saulkrastu novads atrodas Rīgas jūras līča dienvidaustrumu daļā (skatīt 13.attēlu), Vidzemes piekrastē, 45 
km attālumā no Rīgas, robežojas ar Sējas, Ādažu un Carnikavas un Limbažu novadu. Tas aizņem 2 – 5 km 
šauru teritoriju, ieskaitot piejūras mežu joslu uz ziemeļiem no Lilastes upes un ezera, mazdārziņu un 
vasarnīcu rajonus aiz Rīgas – Rūjienas dzelzceļa līnijas, Zvejniekciemu ar tā centru ap Skultes ostu. 
Teritorijas kopējā platība ir 48 km2, t.sk. Saulkrastu pilsētas teritorija – 6,8 km2, pagasta teritorija – 41,2 
km2. 

Saulkrastu pilsētas tiešās robežas ietver 17 km garumā „izstiepta” un līdz 5 km plata teritorija starp jūru, 
šoseju un dzelzceļa līniju no Līčupes līdz Ķīšupei ar nosacīti atdalītām 4 apdzīvoto vietu centriem (Pabaži, 
Pēterupe (Centrs), Neibāde, Zvejniekciems). Saulkrastu piekraste ir otra garākā pilsētas pludmale Latvijā 
(aiz Jūrmalas). 

Teritoriju ziemeļdienvidu virzienā šķērso Rīgas – Tallinas šoseja (valsts nozīmes autoceļš Rīga (Baltezers) 
– Igaunijas robeža (Ainaži) un dzelzceļa līnija Rīga – Limbaži – Rūjiena. 2007.gadā garām Saulkrastiem 
tika izveidots apvedceļš. Teritorijas fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka teritorijas novietojums Baltijas 
jūras Rīgas jūras līča piekrastē – Piejūras zemienē, Rīgavas līdzenuma fiziski ģeogrāfiskajā apvidū. 

 
2.1.2. Novada apdzīvojums, un risinājumi tā turpmākai attīstībai 

Saulkrastu novadā dzīvo 6153 iedzīvotāji4, tai skaitā Saulkrastu pilsētā – 32995. Kopš 2007.gada 
Saulkrastu novada pašvaldībā bija vērojama tendence iedzīvotāju skaita palielinājumam (laika posmā no 
2007.gada līdz 2010.gadam Saulkrastu iedzīvotāju skaits palielinājās par 136 iedzīvotājiem), taču 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2011. liecina, ka iedzīvotāju skaits 2010.gadā jau ir 
samazinājies par 25 iedzīvotājiem. Saulkrastu novada iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmējusi ne tikai 
iedzīvotāju dabiskā kustība, bet arī starpvalstu un iekšzemes migrācija. 

Saulkrastu novada teritorija fiziski ir sadalīta trīs atšķirīgās lineārās struktūrās: 

� Saulkrastu novada daļa starp pludmali un dzelzceļu – vēsturiski veidojusies kā visblīvāk apdzīvotā 
un aktīvākā novada un pilsētas daļa, kas arī turpmāk primāri attīstāma kā kūrorta un rekreācijas 
zona; 

� Salīdzinoši jauna lineārā struktūra ir izveidojusies līdz ar Saulkrastu apvedceļa izbūvi – teritorija 
starp dzelzceļu un autoceļu – vēsturiski veidojusies kā jauktas izmantošanas teritorija, kas arī 
turpmāk primāri izmantojama komunālās saimniecībās, vieglās ražošanas un nepieciešamo 
pakalpojumu objektu izvietošanai; 

� Saulkrastu novada daļa uz 
austrumiem no Saulkrastu 
apvedceļa – vēsturiski veidojusies 
kā lauku teritorija (meži, pļavas, 
viensētas), bet 20.gs. 70-tajos 
gados šajā teritorijā, kā īpatnēja 
Saulkrastu pilsētas iezīme, ir 
izveidoti vasarnīcu ciemi un 
dārzkopības kooperatīvi, kas 
galvenokārt atrodas teritorijās gar 
ceļiem Saulkrasti – Vidriži; 
Saulkrasti – Bīriņi; Saulkrasti – 
Sēja. 

                                                 
4 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2011.gada 1.jūlija dati 
5 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2010.gada 1.jūlija dati 

8.attēls. Saulkrastu lineārā un šķērsstruktūra – „Saulkrastu lielā kūka” 
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Saulkrastu pilsētu un visu novadu var saprast, domājot par to kā veselumu. Tas ir arī veids, kā mēs 
dzīvojam novadā, jo mūsu dzīvesveids saistīts ne tikai ar atsevišķu dzīvokli vai namu, bet plašāku un 
sarežģītāku novada struktūru. Saulkrastu novads kā telpa ir vienots veselums, kas sastāv no atsevišķām 
vietām, kuras savu jēgu iegūst kopdarbībā. 

Pludmale, kāpu meži, vēsturiski izveidojusies apdzīvojuma struktūra un galvenie satiksmes ceļi  veido 
novada raksturīgo lineāro struktūru ziemeļu – dienvidu virzienā (skatīt 15.attēlu). Novada šķērsstruktūru 
veido galvenie Saulkrastu publiskās ārtelpas elementi - novada „zilā struktūra” un satiksmes ceļi – „upes un 
cilvēki, kas dodas uz jūru”, kas mijās ar novada „zaļo struktūru” un apbūves teritorijām. Idejiski novada 
šķērsstruktūru var salīdzināt ar kūku, kurai ir atsevišķas kārtas (skatīt 8.attēlu). Teritorijas plānojums paredz 
stiprināt un attīstīt Saulkrastiem raksturīgo gan lineāro, gan šķērsstruktūru. 

 
2.1.2.1. Saulkrastu pilsētas teritorija 

Saulkrastu pilsētas teritorija ir veidojusies, pakāpeniski saplūstot četru bijušo zvejnieku un vasarnīcu ciemu 
teritorijām (Pabaži, Pēterupe, Neibāde un Zvejniekciems), un katra no tām saistīta ar kādu no četrām 
Saulkrastu teritorijā esošajām upēm (skatīt 14.attēlu). Ciemus vēsturiski atdalīja atsevišķi mežu masīvi, un 
šāda apbūves un mežu masīvu mija ir viena no Saulkrastu pilsētas raksturīgākajām iezīmēm, kas 
saglabājama arī turpmākajā novada attīstībā. 

Saulkrasti ir attīstījušies kā vasarnieku – izteikti sezonāla rakstura pilsēta, pie tam līdzšinējā pilsētas 
attīstībā (īpaši t.s. „padomju laikā”) ir pietrūcis zonējuma un plānojuma konsekventas respektēšanas, līdz ar 
to radušās pamīšus struktūras, kuras redzamas teritorijā arī pašlaik – nelielas sabiedriskās izmantošanas, 
arī ražošanas objektu un publiskās apbūves teritorijas iekļaujas plašās savrupmāju apbūves teritorijās. 

Pašlaik nosacītais Saulkrastu pilsētas centrs izveidojies Ainažu un Raiņa ielas krustojumā, šeit koncentrēti 
būtiskākie sabiedriskās nozīmes objekti. Tajā pašā laikā virkne svarīgu objektu (piemēram, slimnīca, 
bērnudārzs) izvietoti viena kilometra attālumā no centra, kultūras nams un mūzikas un mākslas skola 
atrodas Zvejniekciemā. Zvejniekciema centrs ir novirzīts no Tallinas šosejas, blakus Skultes ostai. 

Esošajā Saulkrastu apbūvē vērojami dažādos laika posmos būvēti mājokļi. Saistībā ar teritorijas vēsturisko 
attīstību, Saulkrastos dominējošais ir ģimenes māju mājokļa apbūves veids. No 19.gs sākuma 
saglabājušies atsevišķi kūrortceltniecības piemēri – Dīcmaņa dzīvojamā māja, Neibādes mežsarga māja 
„Forstei”. 

Saulkrastu kā kūrortvietas izveides pirmsākumi saistāmi jau ar 19.gs. sākumu – uz Bīriņu muižas zemes uz 
dienvidiem no Ķīšupes 1823.gadā tika dibināta peldvieta Neibāde, kas attīstījās kā Ziemeļvidzemes 
muižniecības peldvieta ar greznām vasarnīcām. Pabažu ciems tika izveidots 1898.gadā, iedalot 
zvejniekiem nogabalus un vasarnīcu gruntis, tas tika dēvēts par Katrīnbādi. Neibāde 1933.gadā tika 
pārdēvēta par Saulkrastiem un apvienota ar Pēterupes apdzīvoto vietu. 

Latvijas brīvvalsts laikā saimnieciskās aktivitātes teritorijā ir saistītas ar Rīgas – Rūjienas dzelzceļa līnijas 
izbūvi un Skultes ostas darbības uzsākšanos Aģes upes grīvā. Satiksmes uzlabošanās (pirms dzelzceļa 
izbūves kursēja tikai kuģītis) būtiski veicināja piekrastes teritorijas kā vasaras kūrortvietas tālāku attīstību. 
Pēc 2. pasaules kara atjaunotais dzelzceļš 1958.gadā tika elektrificēts. 1948.gadā tika izveidots kolhozs 
„Zvejnieks”, kā arī uzsākta stāvvadu un traļu zveja. 

1950.gadā, teritorijai pievienojot Pabažus, Saulkrasti tika izveidoti par strādnieku ciematu, kas 70-tajos 
gados Latvijā bijis lielākais pilsētciemats. 1950.-1956.gadā Saulkrasti pildīja rajona centra funkcijas. 

Pēdējās teritoriālās izmaiņas notikušas 1967.gadā, kad Saulkrastu lauku teritorijā iekļāva Zvejniekciemu – 
jauno kolhoza centru ar daudzdzīvokļu mājām, skolu, konservu fabriku un citiem infrastruktūras objektiem. 
Zvejniekciema attīstība vēsturiskā griezumā ir atšķirīga no Saulkrastu novada pārējo apdzīvoto vietu 
attīstības. Līdz pat šodienai 2012.gadā, apsekojot novada teritoriju, redzams, ka Zvejniekciems ir 
saglabājis savu atšķirīgo ciema struktūru, kas balstīta uz ciema patstāvīgajiem iedzīvotājiem un atbilstošu 
mājokļu, publiskās apbūves struktūru un vietējām tradīcijām. 
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Jaunajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā ir pārskatītas Saulkrastu pilsētas robežas, par ko vairāk 
skatīt 2.1.2.4. sadaļā „Ciemu teritoriju un pilsētas robežas noteikšana”. Ievērojot pēctecības principu, 
pilsētas teritorijā jaunu savrupmāju būvniecībai tiek paredzēta norma no jauna veidojamu zemes gabalu 
minimālajai platībai 1200 m2, izņemot atsevišķi indeksētas teritorijas mežos, kur platība noteikta divreiz 
lielāka. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam noteiktas teritorijas (atzīmētas grafiskajā daļā 
kā „Publiskās apbūves teritorijas” ar indeksu P-2), kurās, atšķirībā no pārējām teritorijām, būtu pieļaujama 
paaugstināta apbūve – nepārsniedzot 12 stāvu augstumu, un kurās kā atļautā izmantošana noteikta 
tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju būvniecība un kultūras iestāžu apbūve. Tas ir 
būtisks solis novada telpiskajām izmaiņām, un sabiedriskajā apspriešanā uzklausāms novada iedzīvotāju 
viedoklis par to. 

 
2.1.2.2. Zvejniekciema teritorijas attīstība 

Zvejniekciema centrs plānots kā novada otrā 
līmeņa centrs ar pilnu pakalpojumu klāstu vietējiem 
iedzīvotājiem. Zvejniekciema teritorijā atrodas 
Skultes osta, kas veido būtisku Saulkrastu novada 
ekonomikas daļu, un ir darba vieta daudziem 
novada iedzīvotājiem. Tai pašā laikā ap Skultes 
ostu un tās tiešā tuvumā ir attīstījušās dzīvojamās 
apbūves teritorijas, kas savstarpēji nereti veido 
konfliktu zonas starp ražošanas un dzīvojamo 
teritoriju. Skultes ostas darbību vājina sliktais ostas 
pievedceļu tīkls, kas ir pilnībā nepiemērots kravas 
transporta plūsmu apkalpošanai un rada papildus 
troksni un vibrācijas pievedceļu tuvumā esošajām 
dzīvojamām ēkām. 

Zvejniekciema ziemeļu daļā ir vērojama tendence 
jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstībai gan 
privātīpašumā esošo mežu, gan pļavu teritorijās, veidojot jaunu ielu un ceļu tīklu, kā arī aizvien blīvāku 
apbūvi. Kopumā teritorijai ir tendence veidoties par urbanizētu pilsētvidi, daļēji zaudējot tās unikālo 
mozaīktipa ainavu un tradicionālo viensētu tipa apbūvi. Ņemot vērā teritorijas novietojumu un 
prognozējamo iedzīvotāju (vasarnieku) skaita pieaugumu, ir nepieciešams vienoties par jaunu pievedceļu 
izbūvi līdz autoceļam A-1 Skultes pagasta teritorijā, jo šo teritoriju ar pārējo Zvejniekciema daļu saista tikai 
viena iela. 

Spēkā esošais Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju plānojums (2007) paredz Zvejniekciema, kā otra blīvāk 
apdzīvotā un aktīvākā centra, ietveršanu Saulkrastu pilsētas robežās. Turpretī jaunajā novada teritorijas 
plānojumā tiek paredzēts saglabāt Zvejniekciemu kā atsevišķu apdzīvotu vietu – ciemu, par ko kopumā 
atbalstu sniedza lielākā daļa ar Zvejniekciemu teritoriju saistītie iedzīvotāji, kuri izteica viedokli organizētajā 
novada teritorijas plānojuma iedzīvotāju iesaistes mēnesī. 

 
2.1.2.3. Vasarnīcu teritoriju attīstība 

Dārzkopību biedrību un vasarnīcu ciemu teritorijas izveidojušās pamatā 70-tajos gados. Dārziņu zeme – 
vidēji 600 m2 lieli zemes gabali– tika piešķirti lietošanā Rīgas uzņēmumu darbiniekiem. Šobrīd lielākā daļa 
dārza mājas izmanto kā vasarnīcas vai pat kā dzīvojamās mājas. 

Savulaik, izveidojot šīs teritorijas, tās plānotas un ierīkotas saskaņā ar tā laika plānošanas praksi un 
normatīviem, kas bija spēkā atbilstoši plānotajai izmantošanai – sezonas rakstura dārza mājas un 
vasarnīcas. Līdz ar to šajās teritorijās nav risināti inženiertehniskās apgādes jautājumi, nav plānotas un 
ierīkotas ielas, gājēju un veloceliņi, nav izveidota ciema apkalpojošā infrastruktūra. Kopš vasarnīcu teritoriju 

9.attēls. „Ciems rullē” Saulkrastu novada teritorijā 
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ierīkošanas un apbūves ir izmainījies arī pašu Saulkrastu iedzīvotāju un vasarnieku dzīves veids, kā arī 
satiksmes intensitāte pieaugusi vairākkārt. 

Nepietiekamas kontroles apstākļos, dažādos laika posmos iztrūkstot arī būvniecību regulējošu normatīvo 
aktu bāzei, notikusi dārzkopības kooperatīvu pārvēršanās vasarnīcu ciematos ar ziemas mājām. Šobrīd 
daļa vasarnīcu kooperatīvu un dārzkopības sabiedrību dārza māju tiek izmantotas kā vasarnīcas vai pat kā 
dzīvojamās mājas. Esošais ceļu un ielu tīkls (skatīt 10.attēlu) rada problēmas (ielu platumi bieži 
nepārsniedz 6 metrus), apgrūtināta (nereti pat praktiski neiespējama) apkalpojošo dienestu piekļūšanu 
(neatliekamā medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsības – glābšanas dienests, komunālo pakalpojumu 
sniedzēji, u.c.). Daļā no vasarnīcu ciematiem nav nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi. 

Kā optimālākais šo teritoriju izmantošanas veids ir plānots saglabāt šo teritoriju sezonālo raksturu, nosakot 
kā primāro izmantošanas veidu tradicionālo vasarnīcu apbūvi. Līdz ar to teritorijas plānojumā šīs teritorijas 
ir noteiktas pamatā kā „Dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorijas”. Teritoriju transformācija par 
pastāvīgām dzīvojamās apbūves teritorijām būtu atļaujama tikai gadījumos, ja tiktu izpildīti konkrēti 
nosacījumi attiecībā par zemes gabalu lielumu, apbūves blīvumu, inženierkomunikāciju un transporta 
infrastruktūras nodrošinājumu. Lai šos nosacījumus izpildītu, būtu nepieciešama vienota apbūves kvartāla 
vai plašākas teritorijas detālplānojuma vai lokālplānojuma  izstrāde, panākot visu ar plānojumu saistīto 
zemes īpašnieku un iedzīvotāju piekrišanu. 

 
2.1.2.4. Ciemu teritoriju un pilsētas robežas noteikšana 

1991.gada 6.jūnija likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu 
statusa noteikšanu” 11.pants nosaka, ka ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir 
vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve, un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu 
robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Ar 2007.gada 02.februāra Rīgas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.–2025.gadam” apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona telpiskais 
(teritorijas) plānojums 2005.–2025.gadam (fragmentu no tā skatīt 11.attēlā). Tajā ir noteiktas vadlīnijas 
apdzīvoto vietu plānošanai, kuras ievērojamas, izstrādājot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus. 

10. attēls. Piemērs dabā - esošais ceļu un ielu tīkls vasarnīcu teritorijās rada problēmas (ielu platumi pamatā nepārsniedz 6 
metrus), līdz ar to ir apgrūtināta (nereti pat praktiski neiespējama) apkalpojošo dienestu piekļūšana  



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam  

Saulkrastu novada dome  26 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas plānojumā ciema statuss tika noteikts ~20 
ciemiem, pat atsevišķām vienotām teritorijām vasarnīcas rajonos nosakot 4 ciemus vienotā kvartālā, 
tādējādi sadalot vienotu teritoriju pa atsevišķiem ciemiem. Tas, iespējams, izskaidrojams ar adresācijas 
tradīciju „pārnešanu” teritorijas plānojumā. 

Strādājot pie Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gada izstrādes, turpmākai novada 
apdzīvojuma attīstībai, balstoties uz izpētēm, darba grupas diskusijām, kā arī Rīgas plānošanas reģiona 
telpisko (teritorijas) plānojumu, rasti jauni priekšlikumi turpmākajai apdzīvojuma attīstībai Saulkrastu 
novada teritorijā. 

Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā (teritorijas) 
plānojuma vadlīnijās noteikts neatbalstīt vasarnīcu 
un dārzkopju ciemu pārtapšanu par pastāvīgi 
apdzīvotām vietām, ja detālplānojuma izstrādes 
rezultātā nav iespējams paredzēt un sekojoši 
nodrošināt vidi nepiesārņojošas, centralizētas 
infrastruktūras – ūdensvada, kanalizācijas, kā arī 
normatīviem atbilstoša platuma ielu tīkla attīstības 
iespējas un sociālās infrastruktūras attīstību. Līdz 
ar to jaunajā novada teritorijas plānojumā, 
pārskatītas daudzo vasarnīcu ciemu robežas. 

Starp Saulkrastu pilsētas robežu un Zvejniekciema 
teritorijas robežu, kas redzams novada teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs, tiek 
saglabāta atvērta telpa, „nesavienojot” abas 
apdzīvotās vietas vienkopus. To pamato arī Rīgas 
plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas 
plānojums), tajā nosakot, ka attīstot esošās un 
plānojot jaunas apdzīvotās vietas starp 
apdzīvotajām vietām plānot/saglabāt atdalošās 
joslas - atklātas mežu, pļavu, lauku u.c. telpas. 

Līdz ar to, Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 
2012.–2024.gadam ir precizētas, labotas pilsētas 
robežas un ciema statuss tiek piešķirts 
Zvejniekciemam un atsevišķām (blīvākajām) 
vasarnīcu teritorijām. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā pilsētas un 
Zvejniekciemu perspektīvās robežas noteiktas 
vadoties no: 

� zināma blīvuma apbūves esamības; 
� nepieciešamība pilsētas un ciemu 

teritorijās iekļaut sabiedriski nozīmīgus 
objektus; 

� nepieciešamība apdzīvoto vietu robežas pēc iespējas noteikt pa īpašumu robežām vai pa dabas 
vai cilvēku darbības iezīmētām robežšķirtnēm. 

11.attēls. Rīgas plānošanas reģiona apdzīvojums Saulkrastu 
novada teritorijas daļā. Avots: Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas (telpiskais) plānojums, 2007. 
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2.2. Novada kapsētas un risinājumi jaunu kapsētu izvietošanai 

Saulkrastu novada teritorijā atrodas tikai viena kapsēta, un tā ir izveidota pilsētā. Pēc Saulkrastu novada 
domes veiktajiem aprēķiniem Saulkrastu pilsētas kapsēta pilnvērtīgi spēs darboties vēl apmēram 4-5 
gadus. Līdz ar to jaunajā teritorijas plānojumā ir nepieciešams paredzēt teritoriju kapsētas paplašināšanai 
vai jaunas teritorijas noteikšanai, pamatojot izvēlētā zemes gabala piemērotību. 

Izvērtējot Saulkrastu pašvaldības būvvaldes arhīvā pieejamos Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojuma 
inženierģeoloģiskās izpētes materiālus (Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūts 
„LATGIPROSTOJ”, 1980.gads) tika konstatēts, ka pilsētas un novada lielākā daļa atrodas būvniecībai 
nosacīti labvēlīgā (uzsvars uz vārdu „nosacīti”) teritorijā, kur galvenokārt ir sastopami gruntsūdeņi dziļumā 
līdz 2 metriem. Līdz ar to novada lielākajā teritorijas daļā nav pieļaujama jaunu kapsētu teritoriju ierīkošana. 
Būvniecībai labvēlīgi apstākļi, ar gruntsūdeņu dziļumu dziļāk par 2 metriem, ir Rīgas jūras līča piekrastes 
teritorija no Bātciema līdz Pēterupei, starp pludmali un dzelzceļu. Teritorijā, kur atrodas pašreizējā 
Saulkrastu pilsētas kapsēta, piegulošo mežu teritorijās ir izvietoti atsevišķi kāpu pauguri, kur prognozētais 
gruntsūdeņu dziļums ir lielāks par 2 metriem. 

Teritorijas plānojumā, izvērtējot iepriekš minētos materiālus, kapsētas attīstībai rezervēti 2 meža nogabali 
(skatīt 12.attēlu) ar raksturīgu kāpu pauguru reljefu. Nākamajā plānošanas periodā nepieciešams veikt šo 
teritoriju inženierģeoloģisko izpēti un izstrādāt teritorijas detālplānojumu, lai precizētu plānotās kapsētas 
funkcionālo zonu, apbūves teritoriju, piebraucamo ceļu u.c. nepieciešamās infrastruktūras izvietojumu. 

Ap kapsētām grafiskās daļas kartēs, kurās tiek noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, tiek noteikta 300 
metru sanitārā aizsargjosla atbilstoši 29.12.1998. Ministru Kabineta noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap 
kapsētām noteikšanas metodika” 2.punktam. 
 

12.attēls. Rezervētās teritorijas novada jaunas kapsētas izveidei (apvilkts ar sarkanu krāsu), sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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13.attēls. Saulkrastu novada ģeogrāfiskais novietojums, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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14.attēls. Saulkrastu novada apdzīvojuma struktūra, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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15.attēls. Saulkrastu novada struktūras shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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2.3. Dabas apstākļi 

Saulkrastu novada dabas vērtības veido novada „zili/zaļā” struktūra (skatīt 15.attēlu). Kopumā raksturojot 
teritorijas zaļās struktūras (zaļā karkasa) sastāvdaļu savstarpējo saistību, jāatzīmē, 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, cenšoties pilnībā nodrošināt 
ekosistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu daļēji urbanizētā vidē. 

Saulkrastu novada teritoriju tā visā garumā apskalo Rīgas jūras līcis, bet to saposmo četras labi izteiktas 
upju ielejas – Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un Aģes ielejas, kuras ir nozīmīga ainavas sastāvdaļa un veido 
pilsētas „zilo struktūru”. Upju ielejas kalpo kā dabiskie koridori, kas savieno dažādas pilsētas „zaļās 
struktūras”, tām ir arī būtiska rekreatīva nozīme (makšķerēšanai, pastaigām) un ainaviskā vērtība, palieņu 
pļavas kalpo kā putnu ligzdošanas un barības vietas. Teritorijas plānojumā, lai saglabātu dabiskos 
koridorus un rekreatīvās vērtības, upju ieleju, tai skaitā palieņu pļavu, apbūve netiek paredzēta. Arī citas – 
mazākās ūdensteces un ūdenstilpes novada teritorijā un to zaļās krasta joslas ir novada „zili zaļās” 
struktūras sastāvdaļa. 

Otra būtiskākā Saulkrastu novada „zili/zaļās” struktūras sastāvdaļa ir Rīgas jūras līča piekrastes kāpu 
joslas meži, kā arī pārējās mežu teritorijas Saulkrastu pilsētas un novada teritorijā, kas kopumā veido 
novada „zaļās struktūras” pamatkarkasu, un kas tiek papildināts ar pilsētas parku, skvēru un ielu 
apstādījumu joslām. Visa novada piekrastes un pilsētas centra teritorijā esošās zaļās teritorijas ir pakļautas 
salīdzinoši intensīvai izmantošanai (īpaši vasaras sezonā), līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt speciālus šo 
teritoriju aizsardzības, izmantošanas un attīstības nosacījumus, veidojot līdzsvaru starp vides aizsardzības, 
rekreācijas un saimnieciskās darbības plānotajām izmantošanām. Saulkrastu pilsētas un novada 
mozaīkainavu veido arī tās raksturīgā mazstāvu apbūve un plašo dārzu teritorijas, kuru veidošana un 
kopšana ir katra Saulkrastu iedzīvotāja pienākums un lepnums. 

 
2.3.1. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Teritorijas fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka teritorijas novietojums Baltijas jūras Rīgas jūras līča 
piekrastē – Piejūras zemienē, Rīgavas līdzenuma fiziski ģeogrāfiskajā apvidū. 

Lēzenos reljefa pazeminājumus, kas veidojušies nogulumu nevienmērīgās uzkrāšanās rezultātā un 
atsevišķas starpkāpu ieplakas aizņem purvi (lielākais - Pabažu purvs). Kopumā līdzeno reljefu saposmo 
kāpas, kuru relatīvais augstums var sasniegt pat 20 metrus. Kāpas sastopamas gan tiešā jūras līča tuvumā 
gan arī 2–3 km attālumā no tā. Rīgas jūras līča piekrastei raksturīga smilšaina lēzena pludmale (40–60 
metrus dienvidu daļā līdz 25–30 metriem Skultes ostas apkārtnē) ar priekškāpu un kāpu joslu. 

Saulkrastu novada teritorija ir nabadzīga ar cieto derīgo izrakteņu atradnēm. Tajā nav pētīta neviena smilts 
grants, smilts, māla vai dolomītu atradne. Visbiežāk pieprasītā derīgā izrakteņa – smilts tuvākā pētītā 
atradne atrodas netālu no Pabažiem Sējas pagastā. Derīgā izrakteņa kvalitāte ļauj to izmantot ceļu būvei 
un to kaisīšanai ziemā. Granti nepieciešams vest vēl lielākos attālumos. Saulkrastu novadā ir iespējams 
atklāt un izpētīt smilts atradnes, bet nepieciešamā grants būs jāieved arī turpmāk, jo šādi nogulumi 
teritorijai nav raksturīgi. 

1992.gadā bijušā Rīgas rajona teritorijā notikusi ezeru sapropeļa atradņu meklēšana. Saulkrastu novadā 
darbi notikuši Ķirezerā, kā arī Lilastes ezerā, kas robežojas ar novada teritoriju. 

Ķirezerā, kura platība ir 2,2 ha, noteikti 34 tūkst. m3 dabiski valga jeb 5 tūkst. tonnu lieli organiskā 
sapropeļa krājumi pie nosacītā mitruma 60%. Sapropeļa slāņa maksimālais biezums ezerā sasniedz 4,5 
metrus, bet vidēji tas ir 1,6 metri. Sapropelis ir labas kvalitātes, un to var izmantot augsnes mēslošanai, 
ārstnieciskām dūņām un kā piemaisījumu dzīvnieku barībā. Sapropeļa ieguves uzsākšanai nepieciešami 
papildus ģeoloģiski pētījumi. 

Lilastes ezerā izgulsnējušies ievērojami sapropeļa krājumi, jo tā vidējais biezums visā atradnē sasniedz 5,1 
metrus. Sapropelis ir augstu pelnainību (lielu minerāldaļiņu piejaukumu) un to var izmantot augsnes 
mēslošanai. 
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No Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas (2010.gada 29.septembrī) brīža līdz 
1.redakcijas izstrādei pašvaldībā netika saņemts neviens iesniegums saistībā ar vēlmi veidot zemes 
īpašumā derīgo izrakteņu ieguves vietu, kas skaidrojams arī ar novada teritorijas ģeoloģisko raksturu. 
Jaunajā teritorijas plānojumā, tāpat kā spēkā esošajā Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas plānojumā 
zonējums derīgo izrakteņu ieguves vietām netiek paredzēts. Derīgo izrakteņu ieguve kā atļautā 
izmantošana arī netiek noteikta nevienā funkcionālajā zonējumā (teritorijas izmantošanas veidā). 

 
2.3.2. Ūdeņi 

Saulkrasti ir Latvijā upēm visbagātākā pilsēta – tās teritoriju ceļā uz Rīgas līci šķērso četras upes, – Inčupe, 
Pēterupe, Ķīšupe un Aģe (skatīt 16.attēlu). Piektā ir Lilaste – Saulkrastu pilsētas un Carnikavas pagasta 
robežupe. Visām upēm ir nelielas, samērā gleznainas ielejas. Visizteiktākās tās ir pirms upes ietekas jūrā, 
kad straume laužas caur piekrastes kāpu valni. 

Lilaste (vietējie to dēvē par Lilastes kanālu) novada uz jūru Lilastes ezera un Dūņu ezera ūdeņus. Kādreiz 
tā grieza ūdensdzirnavas, bija arī dzirnavu dīķis (bijusī kara poligona teritorija). Jādomā, ka upe cēlusies no 
urgas, kuras gultne stipri padziļināta, jo citādi abiem ezeriem ar tajos ietekošajām upēm nebūtu noteces. 

Inčupe, kuras garums ir 12 km, tek caur mežainu un vietām purvainu apvidu. Inčupe, atšķirībā no 
Pēterupes un Ķīšupes, aiz priekškāpas tek ziemeļu virzienā un pagriežas tikai pie Baltās kāpas. 

Pēterupe (garums 42 km, baseina platība 158 km2, kritums 54 metri) pie Pabažu muižas nolaižas Rīgas 
līča piekrastes pirmajā terasē. Lejastecē 4 km tek gar jūru, un tas Latvijā ir viens no garākajiem upes 
ceļiem gar jūras piekrasti (tiesa, vētru ietekmē ietekas vieta jūrā var mainīties, piemēram, pēc 2005.gada 
janvāra orkāna upe izlauza ceļu uz jūru nepilnu kilometru pirms iepriekšējās ietekas vietas). 

Ķīšupe, augštecē Viršupe, (garums 31 km, platība 112 km2, kritums 47 metri) iztek no Langas purva, tek 
gar Vidrižiem. Ķīšupes nosaukums, iespējams, cēlies no cilvēka un māju vārda. Upes tuvumā 17.gs. 
dzīvojis kāds vīrs vārdā Ķīsis – tā viņš atzīmēts 1638.gada revīzijas protokolos. Bijušas arī mājas „Kāpu 
Ķīši”. 

Grēvurga – strauts, kas pa 3–4 metru dziļu gravu ietek jūrā starp Ķīšupes un Aģes ietekām pie „Koklītēm”. 
Strauts bija daļa no robežas Starp Skultes pagastu un Bīriņu pagastu („ūrga” lībiešu valodā nozīmē 
„strauts”, „upīte”). Pie Grēvurgas bijuši lieli bagāto Grēvu īpašumi, laikam tādēļ šis vārds pieminēts strauta 
nosaukumā. 

Aģe (garums 39 km, platība 212 km2, kritums 51,4 metri) iztek no Aģes ezera, uzņem arī Aijažu ezera 
ūdeņus, plūst pa bijušā Limbažu rajona teritoriju, ietek jūrā Zvejniekciemā. Upes baseinā daudz purvu. 
Lielākās pietekas – Tora (garums 17 km) un Mazupīte. Aģe pieminēta jau 13.gs. Indriķa Livonijas hronikā 
ar vārdu „Adya” (lībiešu valodā „krasts”, „mala”), stāstos par Aģes lībiešu cīņām pret vācu iebrucējiem. 
Upes grīvā atradās sena kuģu piestātne. Aģe bija vietējas nozīmes satiksmes ceļš. 

Lielākā Saulkrastu ūdenstilpe ir Ķirezers (platība 2,2 ha, vidējais dziļums ir 1,3 metri, bet maksimālais 
dziļums – 1,8 metri). 

Kāpas aiztur ūdeņus, un aiz tām veidojas purvi. Autoceļš Rīga – Ainaži aizkavē ūdeni aiz kāpu joslas, jo, to 
būvējot, nebija padomāts par caurtekām. Tādēļ, piemēram, Zvejniekciemā vietām aug niedres, pārplūst 
māju pagrabi. Starp autoceļu un kāpu joslu plešas zāļains, pārmitrs mežs vai skraja kāpzeme. Pārmitrie 
meži un purvi sniedzas līdz pat Pabažiem un Bīriņiem iekšzemē. Iespējams, ka ievērojama daļa purvu reiz 
bijuši ezeri.6 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daļas kartē „Saulkrastu novada teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana”, noteiktas upju un ezeru aizsargjoslas atbilstoši likumam „Aizsargjoslu 
likums” (1997), kā arī grafiski atzīmētas applūstošās teritorijas. 

Saulkrasti atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālās daļas ziemeļrietumos. Saulkrastu apkārtnē iekārtoto 
urbumu dziļums ir 110–130 metriem. Ūdens horizonta produktivitāte mainās atkarībā no ģeoloģiskā 
                                                 
6 www.saulkrastiem.lv 
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griezuma smilšainības pakāpes, urbumu īpatnējās devas svārstās no 0,2 līdz 1,1 l/sek. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daļas kartē „Saulkrastu novada teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana”, noteiktas urbumu aizsargjoslas atbilstoši likumam „Aizsargjoslu likums” (1997). 

 
2.3.3. Meži 

Saulkrastu novadā meži ietilpst Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu 
mežniecības uzraudzībā. Valdošās koku sugas Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ar mežu apklātajās 
zemēs ir priede 76%, egle 10% un bērzs 12%. Saulkrastu novada un apkārtnes mežu un purvu teritorijas 
skatīt 16.attēlā. 

Saņemot nosacījumus jaunā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei, Rīgas plānošanas reģions 
sniedz savu vērtējumu par spēkā esošā Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2003.–
2015.gadam (ar 2007.gada grozījumiem) risinājumiem attiecībā uz meža teritoriju attīstību. Nosacījumos 
negatīvi vērtēts tas, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā paredzēta plaša savrupmāju apbūve meža 
teritorijās, kas ir pretrunā vadlīniju 1.4.4.2. (1) punktam, kurā pausts princips, par prioritāri izvirzīt Rīgas 
zaļā loka viegabalainības saglabāšanu. Šī kritika, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, ir ņemta vērā, tanī 
pat laikā atzīmējams ir pēctecības princips (uz ko nereti iedzīvotāji ļoti paļaujas), un faktors, ka, ņemot vērā 
Saulkrastu novada specifiku, jauna apbūve praktiski iespējama tikai uz meža transformācijas rēķina. 

Ievērojot pēctecības principu, kā arī faktoru, ka vairākās vietās jau uzsākta detālplānojumu izstrāde, kurā 
paredzēta meža zemju transformācija uz dzīvojamām apbūves teritorijām, lielākajā daļā iepriekš 
plānotajām apbūves zemēm meža teritorijās tiek saglabāta iespēja veidot apbūvi (tikai atsevišķos 
gadījumos stingri pārskatīta no jauna veidojama zemes gabala minimālā platība). 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam iekļautie risinājumi paredz mežos, kuros 
pieļaujama vienas dzīvojamās mājas būvniecība, no jauna veidojamas zemes vienības minimālo platību 1 
hektārs, norādot šīs teritorijas kā vietas ar īpašiem noteikumiem un indeksējot kā M-1. 

 
2.3.4. Lauku zemes 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars novadā ir neliels ~ 7%, un tā ir Saulkrastu novada specifika. 
Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs, kurās ir noteikta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, ir 
noteikts zonējums „Lauku zemes”. Tās ir teritorijas ārpus blīvi apdzīvotām vietām, un kurām teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikta lielāka no jauna veidojamo zemju minimālā platība kā 
apbūves teritorijā. Attiecīgi, šī platība ir 1 ha. Apsekojot teritoriju, redzams, ka atsevišķās vietās novada 
teritorijā ir saglabājušās viensētas, kas teritorijas plānojumā līdz ar noteikumiem ir saglabātas, neparedzot 
tām „Mazstāvu dzīvojamās apbūves” zonējumu, bet gan „Lauku zemes”. 
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...attēls 

15.attēls. Saulkrastu „zili – zaļās” struktūras shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011
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16. attēls. Saulkrastu novada ūdeņu, zaļumu, mežu, purvu areālu un apbūves teritorijas, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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2.4. Satiksmes un inženierinfrastruktūras objektu attīstība 

Novadā ir attīstīts ceļu tīkls un dzelzceļa līnija, kas kopumā raksturo teritorijas izdevīgo 
transportģeogrāfisko stāvokli, kas vērtējams kā viena no Saulkrastu novada būtiskākajām priekšrocībām, 
salīdzinot ar apkārtējām teritorijām. Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu veic pašvaldības uzņēmums 
„Saulkrastu komunālserviss” esošā finansējuma ietvaros. Transporta sistēma Saulkrastos ir veidojusies 
ilgākā laika posmā, un līdz ar Saulkrastu apvedceļa izbūvi 2007.gadā faktiski ir noslēdzies viens no 
nozīmīgākajiem ilglaicīgi plānoto transportbūvju būvniecības procesiem, pilnībā nodrošinot tranzīta 
satiksmes novirzīšanu ārpus Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema. 

Saulkrastu teritorijā pieejams gan vietējā, gan starpnovadu, gan arī starptautiskā līmeņa sabiedriskā 
transporta pakalpojumi (skatīt 17.attēlu). Ir pieejama tiešā sabiedriskā autotransporta satiksme ar 
Limbažiem, Cēsīm, Madonu, Siguldu, Valmieru, Ainažiem un Tallinu. Pašvaldības robežās kursē vietējās 
satiksmes autobusi maršrutos Skulte – Zvejniekciems – Saulkrasti – Pabaži. Ņemot vērā pilsētas teritorijas 
izstiepto formu, arī autobusa maršruts ir virzīts pa galveno maģistrālo ielu. Vislabākais nodrošinājums ar 
sabiedrisko transportu ir Saulkrastu pilsētas centra daļā, kurā atrodas arī autoosta, kā arī Pabažos un 
Inčupē. Visliktākais nodrošinājums ar sabiedrisko transportu (vai tā nav) ir Zvejniekciema ziemeļu daļā un 
atsevišķos vasarnīcu ciemos, kur nav nodrošināta arī pasažieru autobusu satiksme. Šajās teritorijās 
dominē vasarnīcu apbūve, līdz ar to ir vērojama sezonāla nepieciešamība pēc sabiedriskā transporta. 

Elektrificētā dzelzceļa līnija Zemitāni – Skulte (Rīga – Skulte) nodrošina pasažieru pārvadājumus pa 
dzelzceļu. Saulkrastu novada teritorijā atrodas Saulkrastu dzelzceļa stacija un Inčupes, Pabažu un Ķīšupes 
dzelzceļa pieturas. Zvejniekciema dzelzceļa pietura atrodas Skultes pagasta teritorijā un tikai daļēji 
nodrošina Saulkrastu novada iedzīvotāju vajadzības, jo atrodas salīdzinoši tālu no Zvejniekciema. 

Teritorijas plānojuma grafiskajās kartēs, kurās noteikta plānotā (atļautā) izmantošana ir atzīmētas dzelzceļa 
šķērsošanas vietas gājējiem. Tā noteiktas pamatojoties uz iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem teritorijas 
plānojuma izstrādes laikā. Tās tad arī ir vietas, kurās primāri būtu jārisina droša un kvalitatīva šo sliežu 
šķērsošana. 

Turpmākajā plānošanas procesā, sadarbībā ar AS „Latvijas Dzelzceļš” būtu lietderīgi izvērtēt Inčupes 
dzelzceļa pieturas novietni, izskatot iespēju to pārvietot tuvāk blīvi apdzīvotām Saulkrastu pilsētas 
apkaimēm un uzlabot dzelzceļa pieturas pieejamību. 

Kopumā sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība Saulkrastu teritorijā vērtējama kā laba. 

Teritorijas lineārā struktūra nosaka arī galvenās ielas noslodzi un daudzo (~40 ielu pieslēgumu skaitu). 
Vajadzības pēc pilsētas centrā pieejamajiem pakalpojumiem rada pastiprinātu kustību pa pilsētas centrālo 
(Rīgas – Ainažu – Tallinas) ielu, un šāda situācija saglabāsies arī turpmāk. Vasarā pilsētas galveno ielu 
visā tās garumā uz pludmali un atpakaļ sistemātiski šķērso gājēji. No satiksmes drošības viedokļa 
nepieciešams risināt jautājumu par gājēju drošības paaugstināšanu, izveidojot papildus gājēju pārejas (t.sk. 
– divlīmeņu gājēju pārejas), kā arī risinot jautājumu par veloceliņu attīstības iespējām (velosipēdistu celiņa 
izveide, kas savienotu Saulkrastus ar Zvejniekciemu) un gājēju celiņu (ietvju) izbūvi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir sagatavota perspektīvā novada veloceliņu un velomaršrutu 
attīstības shēma (skatīt 18.attēlu). Ziemeļu – dienvidu virzienā Saulkrastu novadu šķērso Eiropas nozīmes 
velomaršruts „Eiro Velo-10”, kas nākotnē varētu kļūt arī par vienu no galvenajiem veloceliņiem Saulkrastos, 
pildot gan lietišķā, gan rekreācijas veloceliņa funkcijas. Ar vietējas nozīmes veloceliņiem/ velomaršrutiem 
plānots savienot pirmkārt esošās dzelzceļa pieturas ar tuvākajām apkaimēm, kā arī veidot jaunus 
velomaršrutu, savstarpēji savienojot esošos vasarnīcu ciemus novada austrumu daļā, un nodrošinot 
iedzīvotājiem un vasarniekiem drošu ceļu līdz pludmalei. 

Kravas transporta satiksmes jomā nav atrisināts jautājums par smagā autotransporta piekļuvi un kravu 
apgrozījuma pieauguma nodrošināšanu Skultes ostā. Līdz ar teritoriāli ciešo mijiedarbību starp Skultes ostu 
un blakus esošo Zvejniekciema dzīvojamo apbūvi, bez izmaiņām Zvejniekciema ielu struktūras un apbūves 
plānojumā nav iespējams atrisināt jaunas maģistrālās ielas izbūvi no Saulkrastu apvedceļa līdz Skultes 
ostai. 
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Viens no teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem bija noteikt ielu sarkanās līnijas7 Saulkrastu pilsētas 
un ciemu, tai skaitā vasarnīcu rajonu teritorijās esošajām galvenajām ielām, kas projektētas un attēlotas 
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs. Teritorijas plānojumā nav paredzēts plānot jaunas 
pilsētas vai ciemu maģistrālās ielas, bet tikai noteikt to attīstībai nepieciešamo minimālo teritoriju. 

Ielu tīkla parametri vasarnīcu un dārza māju rajonos nav pietiekami transporta apkalpošanai, šī problēma 
risināma, izstrādājot kompleksi vērtētu teritoriju transformāciju par savrupmāju apbūves teritorijām. 

Centralizētu ūdensapgādi, kā arī notekūdeņu savākšanu organizē pašvaldības uzņēmums “Saulkrastu 
komunālserviss”. Centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas ~450 mājas, savukārt kanalizācijas 
notekūdeņi centralizēti tiek savākti pamatā no iestādēm, uzņēmumiem un daudzdzīvokļu mājām. Lielākā 
daļa privāto māju vasarnīcu rajonos notekūdeņi tiek novadīti individuāli (izbūvētas nosēdumu akas, u.c.), 
nereti notekūdeņiem neattīrītiem nonākot ūdenstecēs un tālāk jūrā. 

Saulkrastu novada teritorijā izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, programmas “800+” ietvaros visas 
NAI ir pievienotas kanalizācijas spiedvadam, pa kuru notekūdeņi tiek transportēti uz Zvejniekciema 
attīrīšanas iekārtām. Plānotās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas shēmas skatīt 19., 20. un 21.attēlā. 

Galvenās problēmas dzeramā ūdensapgādē saistītas ar ūdensapgādes sistēmu nolietojumu (maģistrālie 
ūdensvadi būvēti 1965.gadā) un paaugstinātu dzelzs saturu (atsevišķos gadījumos pat divreiz pārsniedzot 
pieļaujamo normu), pilsētā nav vienotas ūdens un kanalizācijas sistēmas. Plānotās ūdensapgādes shēmas 
skatīt 22., 23. un 24.attēlā. 

Atsevišķu projektu ietvaros risināms jautājums par dārzkopju kooperatīvu un vasarnīcu apbūvēto teritoriju 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izveidi. 

Pilsētas teritorijā pašlaik nav pieejama gāzesapgāde, taču tiek plānota gāzes vada pievilkšana Saulkrastu 
pilsētas teritorijai no austrumu puses, pieslēdzoties Pabažu ciemā esošajam gāzes vadam, ievadot to 
Saulkrastu pilsētā gar autoceļu Saulkrasti – Bīriņi (pašreizējā posmā turpinās AS „Latvijas Gāze” 
priekšizpētes pasākumi šī jautājuma atrisināšanai). 

Novada teritorijā esošajām inženierkomunikācijām Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.-
2024.gadam noteiktas aizsargjoslas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Novada teritorijā esošajām attīrīšanas iekārtām, kā arī ap ūdens ņemšanas vietām grafiskās daļas plānotās 
(atļautās) izmantošanas kartēs, atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), ir noteiktas aizsargjoslas. 

                                                 
7 Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 
inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas 
saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas 
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17.attēls. Saulkrastu sabiedriskā transporta shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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18.attēls. Veloceliņu tīkla attīstības shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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19.attēls. Saulkrastu pilsētas (Pēterupes un Neibādes rajona) sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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20.attēls. Zvejniekciema sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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21.attēls. Saulkrastu pilsētas (Pabažu rajona) sadzīves notekūdeņu kanalizācijas shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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22.attēls. Saulkrastu pilsētas (Pēterupes un Neibādes rajona) ūdensapgādes shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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23.attēls. Zvejniekciema ūdensapgādes shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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24.attēls. Saulkrastu pilsētas (Pabažu rajona) ūdensapgādes shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 
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2.5. Skultes osta 

1937.-1939-tajā gadā valsts Jūrniecības 
departaments Skultē izbūvēja zvejas ostu Aģes 
upes grīvā, kā vienu no lielākajām un 
modernākajām zvejnieku piestātnēm Latvijas 
piekrastē. LPSR laikā osta tika izmantota kā 
Atlantijas okeānā zvejojošu kuģu apkalpes 
bāze. Zvejnieku kolhoziem sabrūkot, Skultes 
ostas aizsērēja – dziļums bija tik niecīgs, ka 
varēja iebraukt un izbraukt vienīgi motorlaivas. 

Skultes ostas teritorijas kopplatība ir 72,8 ha, to 
skaitā zeme 62,8 ha un 10,0 ha liela ostas 
akvatorija ar iekšējiem un ārējiem reidiem un 
kuģu ceļiem ostas pieejā, kas iekārtoti kuģu 
apkalpošanai, kravas transporta, zvejniecības 
un zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai. No Skultes ostas viena kilometra 
attālumā atrodas automaģistrāle Rīga – Tallina un trīs kilometru attālumā dzelzceļa līnija.8 

Sākotnēji Skultes osta apkalpoja tikai zvejas kuģus, taču no 1997.gada tika uzsākta dažādu kravu 
apstrāde, kas ievērojami palielināja ostas kravu apgrozījumu. 1997.gada novembrī no ostas tika uzsāktas 
pirmo kokmateriālu kravu eksports, kas strauji pieauga 1998.gadā līdz ar Dienvidu piestātnes celtniecības 
pabeigšanu. Kopš 1998.gada ostā veikti iespaidīgi rekonstrukcijas darbi – padziļināts ostas pieejas kanāls 
un akvatorija, izbūvētas jaunas ziemeļu un dienvidu piestātnes un kravas laukumi pie tām, kā arī 
rekonstruēti pievedceļi. 2002.gadā pabeigta Ziemeļu mola rekonstrukcija. 

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā tiek paredzēts, ka reģionā tiek veicināta sekmīgi 
strādājošo mazo kravas ostu, tai skaitā Skultes ostas infrastruktūras attīstība, kapacitāte un apgrozījums, 
kā arī rezervētas teritorijas to attīstībai. Jaunajā novada teritorijas plānojumā ostas teritorija atzīmēta kā 

                                                 
8 www.skulteport.lv/ 

25.attēls. Skultes osta. Foto: www.saulkrasti.lv 

26.attēls. Izkopējums no Saulkrastu novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas attiecībā uz ostas teritoriju. Avots: SIA 
„Metrum”, 2012. 
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Rūpniecības apbūves teritorija (R), nosakot šo teritoriju ar specifiskiem noteikumiem un apzīmējot ar 
indeksu R-1 (skatīt 26.attēlu). 

Skultes osta veido būtisku Saulkrastu novada ekonomikas daļu, un ir darba vieta daudziem novada 
iedzīvotājiem. Tai pašā laikā ap Skultes ostu un tās tiešā tuvumā ir attīstījušās dzīvojamās apbūves 
teritorijas, kas savstarpēji veido konfliktu zonas starp ražošanas un dzīvojamo teritoriju. Skultes ostas 
darbību vājina sliktais ostas pievedceļu tīkls, kas ir pilnībā nepiemērots kravas transporta plūsmu 
apkalpošanai un rada papildus troksni un vibrācijas pievedceļu tuvumā esošajām dzīvojamām ēkām. 

 
2.6. Vides stāvoklis 

Novada teritorijas novietojums Vidzemes piekrastē – lai arī netiešā Rīgas tuvumā, taču tās ietekmes zonā, 
ziemeļu – dienvidu virzienā teritoriju šķērsojošie transportkoridori (Rīgas – Tallinas šoseja, Rīgas – 
Rūjienas dzelzceļa līnija), ievērojams atpūtnieku skaita pieplūdums vasaras sezonā, nepietiekama 
kanalizācijas un notekūdeņu savākšana un attīrīšana jāmin kā būtiskākie vides kvalitāti ietekmējošie faktori 
Saulkrastu novada teritorijā. 

Gaisa kvalitāti pamatā ietekmē autotransporta kustība un siltumapgādes objektu (katlumājas) darbība. 
Būtiskākais gaisa piesārņojuma un paaugstināta trokšņu līmeņa avots ir autotransporta kustība pa Rīgas – 
Tallinas šoseju, kas šķērso Saulkrastu teritoriju visā tās garumā ziemeļu – dienvidu virzienā. Satiksmes 
plūsmas intensitātei raksturīga izteikta sezonalitāte – salīdzinoši ar ziemas mēnešiem, vasarā tā pieaug 
aptuveni 2,5 reizes. 

Dzeramā ūdens vajadzībām Saulkrastu novada teritorijā tiek izmantoti pamatā pazemes ūdens avoti. 
Pilsētas teritorijā izplatīti hidrokarbonātu – kalcija tipa saldūdeņi ar sausni 0,25–0,35 g/l un cietību 4,8–5,8 
mekv./l. Ūdens kvalitāte pēc ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītajiem kopumā atbilst dzeramā ūdens 
standartu prasībām, izņemot dzelzs saturu, kas pārsniedz 0.3 mg/l un atsevišķos urbumos var sasniegt 1,7 
mg/l. 

Pamatā piekrastes ūdeņu kvalitāte ir cieši saistīta ar vietējo mazo upju u.c. ūdensteču kvalitāti, kas pēc 
būtības ir primārais un būtiskākais piekrastes ūdeņu piesārņojuma avots. Zināma loma ir arī Gaujas un 
Daugavas upju pienesuma (t.sk. Rīgas pilsētas rūpnieciskie un saimnieciskie notekūdeņi), kas daļai 
neattīrītiem ieplūstot jūras līča ūdeņos, valdošo rietumu vēju ietekmē izplatās gar visu Vidzemes jūrmalas 
piekrasti. 

Saulkrastu pilsētas un lauku teritoriju šķērsojošās ūdensteces Aģe, Ķīšupe, Pēterupe un Inčupe, strauti un 
grāvji, kas ir tieši saistītas ar jūru, saņem nozīmīgu biogēnu piesārņojuma slodzi jau augštecē, ārpus 
Saulkrastu teritorijas. Dati par P, N un naftas produktu esamību liecina par visai augsto kā difūzo avotu, tā 
arī saimniecisko notekūdeņu ietekmes fonu. Vasarnīcu rajonā radītā ķīmiskā piesārņojuma slodze 
konstatēta gandrīz visās mazajās upēs. NAI notekūdeņos vairumā gadījumu ir pārsniegtas pieļaujamās 
biogēnu koncentrācijas. NAI izraisītais biogēnais piesārņojums pārliecinoši ir konstatēts visās mazajās 
upēs. Tāpat arī neatbilstība ūdens ekoloģiskajām normām pēc atsevišķiem hidroķīmiskajiem parametriem 
novērota visās mazajās upēs.9 

Biogēnā un naftas produktu ienese līcī no mazajām upēm sekmē Saulkrastu piekrastes eitrofikāciju un 
pazemina piekrastes ūdens kvalitāti. Lokālus piesārņošanas efektus peldvietās var dot arī visumā nelielas 
ūdens ieplūdes no strautiem, grāvjiem, kas kā konstatēts, tiek izmantoti sadzīves notekūdeņu aizvadīšanai. 

Fekālais piesārņojums ir izplatīts visās mazajās upēs. Iespējamajam piesārņojumam no lauksaimniecības 
teritorijām upju augštecēs, pievienojas vasarnīcu ienestais piesārņojums, kam savukārt uzklājas NSI 
emisijas. NAI ar mainīgu efektivitāti noņem organiskā piesārņojuma slodzi upēm, taču vāji veic attīrīšanu no 
bioloģiskajiem aģentiem. Visaugstākā fekālo indikatoru organismu skaitu uzrāda Rehabilitācijas slimnīcas 
„Saulkrasti” NAI, tomēr sakarā ar daudz lielāku izplūdi Pēterupes un Ķīšupes NAI ir daudz nozīmīgākas 
upju un tālāk piekrastes ūdeņu bakteroloģiskā piesārņojuma avoti. 

                                                 
9 2000.gadā, uzsākot programmas “800+” realizāciju, visas NAI tika pievienotas spiedvadam, pa kuru notekūdeņi tiks transportēti 
uz Zvejniekciema attīrīšanas iekārtām. Joprojām aktuāls paliek jautājums par centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas 
izveidošanu Pabažos 
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No mazajām upēm piesārņotākā ir Pēterupe, tās lejtecē, kur analīzes norāda uz svaigu cilvēku izcelsmes 
fekālo ūdeņu un, iespējams, patogēno baktēriju klātbūtni. Pēterupei seko Ķīšupe, tad Inčupe. Vismazāk 
piesārņota Aģe. 

Iedzīvotāju un caurbraucēju skaita vairākkārtīga palielināšanās vasaras sezonā rada paaugstinātu 
antropogēno slodzi kāpu joslā un piejūras meža masīvos, veicinot piedrazojumu ar sadzīves atkritumiem, 
ekosistēmas noplicināšanu un augsnes erozijas pastiprināšanu. Speciāli pētījumi par antropogēnās slodzes 
ietekmi uz kāpu joslu pilsētas teritorijā nav veikti, taču efektīvākais veids šīs slodzes regulēšanai ir kāpu 
zonas labiekārtošana (celiņu izveide, soliņi, atpūtas vietas), tādējādi regulējot cilvēku plūsmu, saistot kopā 
labiekārtotās teritorijas ar automašīnu stāvlaukumiem, sabiedriskajiem objektiem. 

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izveidoto reģistru, novadā atrodas 6 
piesārņotas un 6 potenciāli piesārņotas vietas (skatīt 2.tabulu). Pēc šajā datu bāzē sniegtajām 
koordinātēm, šīs vietas ir attēlotas teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs „Saulkrastu novada 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (mēroga noteiktība 1:10 000) un „Saulkrastu pilsētas teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” (mēroga noteiktība 1:2000). 

2.tabula. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas Saulkrastu novadā 
saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izveidoto reģistru  

Piesārņotas vietas 

Nr. 
Reģistrācijas 

numurs 
Vietas nosaukums Darbības nozares 

1. 80337/1845 „A un C” DUS. Degvielas uzpildes stacija. 
Naftas produkti gruntsūdenī (Zvejniekciems) 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

2. 80337/1843 „Seko” DUS, Saulkrasti. Degvielas uzpildes 
stacija. Neliels naftas produktu piesārņojums 
gruntsūdenī 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

3. 80337/1842 „Roja” DUS, Saulkrasti. Degvielas uzpildes 
stacija. Iespējama grunts un gruntsūdens 
piesārņošana ar naftas produktiem 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

4. 80337/1545 Ostas teritorija, Zvejniekciems. Kravu 
pārkraušana, kokapstrāde. Naftas produkti 
gruntsūdenī 

Pārējie ūdenstransporta palīgdarbību 
veidi 

5. 80337/1477 „Lukoil” DUS,Saulkrasti. Degvielas uzpildes 
stacija. Naftas produkti gruntsūdenī 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

6. 80337/1421 Saulkrastu sadzīves atkritumu izgāztuve. 
Gruntsūdens piesārņojums 

Atkritumu apsaimniekošana. 
Teritorijas tīrīšana 

Potenciāli piesārņotas vietas 

Nr. 
Reģistrācijas 

numurs 
Vietas nosaukums Darbības nozares 

1.  80135/4005 Zvejniekciema attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu 
attīrīšana 

Notekūdeņu savākšana un apstrāde 

2.  80135/4008 Saulkrastu 2. CBR. Uzņēmuma garāžas, 
mašinu apkope 

Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts 

3.  80135/4007 Saulkrastu komunālserviss. Komunālā servisa 
mašīnu remonts, garāžas 

Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts 

4.  80135/4006 Zvejniekciema attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu 
attīrīšana 

Notekūdeņu savākšana un apstrāde 

5.  80337/1544 SIA „Binders”. Ceļu būves un remonta 
uzņēmuma garāžas 

Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts 

6.  80337/1844 CATA garāžas,Saulkrasti. Autobusu stāvvieta 
un garāžas (Saulkrastu pag.) 

Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts 

Saulkrastu pilsētas teritoriju saposmo četras labi izteiktas upju ielejas – Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un 
Aģes ielejas, kuras ir nozīmīga ainavas sastāvdaļa. Upju ielejas kalpo kā dabiskie koridori, kas savieno 
dažādas pilsētas „zaļās struktūras”, tām ir arī būtiska rekreatīva nozīme (makšķerēšanai, pastaigām) un 
ainaviskā vērtība, palieņu pļavas kalpo kā putnu ligzdošanas un barības vietas. Atsevišķās vietās upju 
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palieņu teritorijās pie Ķīšupes, Pēterupes ir izveidotas vasarnīcu apbūves teritorijas (teritorijas apgūtas 
astoņdesmitajos gados), šāda prakse nav pieļaujama turpmākajā pilsētas attīstības procesā. Teritorijas 
plānojumā, lai saglabātu dabiskos koridorus un rekreatīvās vērtībās, upju ieleju, tai skaitā palieņu pļavu 
apbūve netiek paredzēta. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam kā būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas 
atzīmētas applūstošās teritorijas (skatīt grafiskās daļas kartes „Saulkrastu novada teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana” un „Saulkrastu pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. 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. Aģes un Pēterupes maksimālā ūdens līmeņa ar 10% pārsniegšanas varbūtību 
atzīmes Saulkrastu novada teritorijā tika iegūtas, veicot hidroloģiskos aprēķinus, kas balstīti uz novērojumu 
stacijas Aģe – Upmaļi un Pēterupe – Līčupes datiem. 

Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma Noslēguma ziņojumā norādītas 
iespējamās riska situācijas, no kurām Saulkrastu teritorijas stratēģiskā novērtējuma kontekstā nozīmīgas ir 
transporta līdzekļu avārijas ostas teritorijā, kas var izraisīt lietojamo iekārtu avārijas, kā arī iespējamie 
esošo cauruļvadu un inženierkomunikāciju bojājumi rakšanas un transporta darbu laikā. Tas var izpausties 
kā ostas darbības traucējumi vai pat pārtraukumi, elektriska dzirksteļošana ostas teritorijā un grunts, 
gruntsūdeņu un ostas akvatorijas piesārņojums ar notekūdeņiem, ko var radīt kanalizācijas cauruļvadu 
bojājums. 

Krasta kāpu erozija izraisa aizsargājamo dabas teritoriju platības samazināšanos. Iespējamās vēja erozijas 
riska joslas atrodas visā Saulkrastu teritorijas Rīgas jūras līča piekrastē. Nozīmīgākās riska teritorijas 
atrodas uz ziemeļiem un dienvidiem no Skultes ostas un posmā uz dienvidiem no Aģes upes līdz Lilastes 
upei. 

Līdz 2025.gadam prognozētie krasta erozijas riska joslas platumi uz dienvidiem no Aģes upes līdz Lilastes 
upei parādīti 27.attēlā. Apmēram 1,5 km garumā gar krastu pastāvīgā riska joslā 20–40 metru platumā 
iespējama krasta neatjaunošanās. Pārējās joslās paredzama pakāpeniska lēna atjaunošanās pēcvētru 
periodā.  

Neatbalstīt patvaļīgu, inženierzinātniski nepamatotu dažādu krasta stiprinājumu ierīkošanu jūrā, pludmalē 
un krastā, kas degradē krasta ainavu un var sekmēt krasta noskalošanu. 
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27.attēls. Krasta erozijas riska joslas platums līdz 2025. gadam 
Avots: Materiāls no spēkā esošā teritorijas plānojuma 
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2.7. Saulkrastu novada ainavas 

Pati nozīmīgākā teritorijas ainaviskā vērtība ir neapbūvētā Rīgas jūras līča piekrastes josla, kas vienlaicīgi 
veido arī novada atpazīstamāko ainavu un nozīmīgāko publiskās ārtelpas daļu. Līdzīgi tai, nozīmīga 
ainavas un publiskās ārtelpas daļa ir visu četru upju labi izteiktas upju - Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un 
Aģes – ielejas, kā arī visas citas Saulkrastu novada mazās upītes, urgas, strauti, purvi un ezeri, kas veido 
novada „zilo struktūru”. 

Novada dienviddaļā atrodas Piejūras dabas parka teritorijas daļa, kas kopā ar vienlaidus meža masīvu 
starp Lilastes ezeru un Inčupi veido lielāko zaļo teritoriju starp Saulkrastu un Ādažu novadiem. Arī starp 
Inčupi un Pēterupi plešas nozīmīga mežu un purvu teritorija. Pārējā Saulkrastu novada teritorijā publiskās 
mežu teritorijas jau ir stipri fragmentētas gan ar esošajām transporta maģistrālēm, gan ar esošo apbūvi. 
Šajās novada teritorijās un Saulkrastu pilsētas teritorijā esošajām mežu teritorijām ir vairāk ainavas, 
rekreatīvā un publiskās ārtelpas nozīme. Daļa no mežu teritorijām ir privātīpašumā esošie meži, kuru 
turpmākā saglabāšana un/vai izmantošana ir viens no novada plānošanas stratēģiskajiem jautājumiem. 
Novada apbūvēto teritoriju lielākā daļa funkcionāli tiek izmantota kā dzīvojamā apbūve. Saulkrastos ir 
raksturīga mazstāvu dzīvojamā apbūve (līdz diviem stāviem), kas kopā ar piemājas dārziem veido vairāk 
dārzu pilsētai raksturīgu lineāru ainavu. Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema centrālajā daļā ir realizēta arī 
pilsēttipa daudzstāvu apbūve un lielāka apjoma sabiedriskās celtnes, kas veido šo urbāno struktūru centrus 
ar plašu publisko ārtelpu (īpaši Zvejniekciemā). 

Novada ziemeļu daļas esošās apbūves un ainavas raksturs ir atšķirīgs no pārējās novada teritorijas, jo 
vēsturiski tā bija lauku teritorija ar raksturīgo piejūras viensētu tipa apbūvi, kas virknējās ap vienīgo galveno 
ceļu paralēli jūrai, veidojot atvērtas telpas ainavas piejūras mežu ielokos. Pēdējo desmit gadu laikā veiktie 
aktīvie plānošanas un būvniecības procesi šo teritoriju pamazām pārveido par salīdzinoši blīvi apbūvētu 
piejūras ciemu, zaudējot raksturīgo vēsturisko ainavu un publisko ārtelpu. Topošā ciema struktūra un 
ainava ir jāveido no jauna, saglabājot teritorijai raksturīgos struktūras un ainavas elementus. 

 
2.8. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma objekti 

2.8.1. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā tiek 
iedalītas šādās kategorijās: 

� Dabas rezervāti; 
� Nacionālie parki; 
� Biosfēras rezervāti; 
� Dabas parki; 
� Dabas pieminekļi (aizsargājamie koki, 

dendroloģiskie stādījumi, alejas, 
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 
pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir 
zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai 
ekoloģiska vērtība); 

� Dabas liegumi; 
� Aizsargājamās jūras teritorijas; 
� Aizsargājamo ainavu apvidi. 

No tām Saulkrastu novada teritorijā atrodas: 
dabas parks „Piejūra” (skatīt 28.attēlu), Natura 2000 teritorija10, kas dibināts 1962.gadā. Tā sauszemes 
kopplatība ir apmēram 4103 ha un tas aizņem ap 38 km garu un 0,5–2 km platu joslu Rīgas līča krasta no 
Vakarbuļļiem līdz Inčupei. Tā kopējā platība ir 4315 ha un tas atrodas Saulkrastu, Carnikavas novada un 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Parkam raksturīga biotopu daudzveidība, kas ietver pludmali, 

                                                 
10 Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija 

28.attēls. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas parks 
„Piejūra” (“Baltā kāpa”) 
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baltās un pelēkās kāpas, dažādas pļavas (arī piejūras), mežus (pārsvarā sausos priežu mežus), ezerus un 
citus biotopus, to skaitā arī 10 Eiropā aizsargājamus biotopu tipus. 

Dabas parkā izdalītas 3 funkcionālās zonas: dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona 
(dabas aizsardzības plānā noteiktas 4 – papildus iekļauta regulējamā režīma (mikroliegumu) zona). Dabas 
liegumu zonā ietilpst 3 dabas liegumi: Vakarbuļļi, Daugavgrīva un Ummis, kā arī Garezeri ar apkārtējo 
teritoriju, kāpas starp Carnikavu un Mežciemu, Gaujas grīvas kreisais krasts, piekrastes josla pie Lielupes 
grīvas un Mīlestības sala. Neitrālajā zonā ir ietverta Vakarbuļļu apbūve, LR Aizsardzības ministrijas 
īpašums Buļļu sala un atsevišķas vietas Mangaļsalā. Dabas parka zonā atrodas parka pārējā teritorija un 
tās galvenā funkcija ir rekreācijas resursu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana parkam. 

Dabas parkam 2004.gada 29.septembrī apstiprināts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 
2004.gada līdz 2015.gadam (izstrādātājs – Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte). 14.03.2006. izdoti 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. 

Saskaņā ar dabas parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, dabas lieguma zonās 
aizliegts veikt jaunu būvniecību, izņemot biotopu saglabāšanai un teritorijaslabiekārtojumam nepieciešamo 
objektu (piemēram, telšu vietas, tualetes, atpūtas takas, soliņi) būvniecību. Dabas parka un neitrālajā zonā 
būvniecība pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un 
būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus. Dabas parka zonā 
būvniecība nav atļauta teritorijās, kur nepieciešama zemes transformācija. 

Kā būtiskākās aizsargājamās dabas teritorijas Saulkrastu novada teritorijā ir piekrastes kāpu zona kopumā 
ar ievērības cienīgājamiem objektiem – Balto kāpu un 30 metrus augsto kāpu pie Bātciema. 

Baltā kāpa – ar smiltīm apbiris smilšakmens iezis pie Inčupes ietekas jūrā. Smilšakmens iezis, kas 
veidojies pirms 405-350 miljoniem gadu. No 18 metru augstās kāpas paveras skats uz jūru. Apmeklētāju 
ērtības šeit izveidots skatu laukums, kā arī tiek veidota meža taka, kas stiepsies gar jūras krastu. Savu 
nosaukumu kāpa ieguvusi no baltajiem sacietējušo smilšu slāņiem, kas līdzinās smilšakmenim. Tos kāpā 
laika ritumā ir sablīvējis un ar ūdens palīdzību sacementējis vējš. Kāpas virsotnē ierīkots skatu tornis un 
skatu laukums. Saulrieta taka vijas no Baltās kāpas līdz Pēterupei apmēram 3,5 km garumā. Baltā kāpa 
joprojām ir mainīgs dabas piemineklis, jo to ietekmē Inčupe. Upes līkumošanas trajektorija mainās katru 
pavasari un tā ar katru gadu pietuvojas aizvien tuvāk kāpai, to noārdot. 2011.gada vasarā atklājās, ka 
esošās koka laipas ir sasniegušas kritisko nolietojumu un margas nenodrošina nepieciešamo noturību, kā 
arī izveidojies bīstams kāpas nogruvums, kas apdraud skatu terases noturību. Saulkrastu novada 
pašvaldība veica celiņu rekonstrukcijas darbus Baltajā kāpā, taču joprojām notiek diskusijas par to, kādā 
veidā saglabāt vienu Latvijā ievērojamākajām dabas vērtībām. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju11, Saulkrastu novada teritorijā atrodas īpaši 
aizsargājamā jūras teritorija „Selga uz rietumiem no Tūjas”(robežas apstiprinātas ar 05.01.2010. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.17 „Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”). Teritorija (skatīt 25.attēlu) 
atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča austrumu daļā iepretim Saulkrastu un Carnikavas 
novadiem, un tās platība ir 58 600 ha (dibināts 2010.gadā). Teritorija ir izveidota putnu sugu aizsardzībai, 
kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas 
putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas 
kritēriju ir brūnkakla gārgale Gavia stellata, melnkakla gārgales Gavia arctica, un mazais ķīris Larus 
minutus. Abām gārgaļu sugām vieta nozīmīga gan ziemošanas, gan rudens un pavasara migrāciju laikā 
(maksimālais reģistrētais skaits ap 2500 īpatņu). Mazais ķīris teritoriju vislielākā skaitā izmanto pavasarī 
(virs 9000 īpatņu).Teritorijas dienvidu daļu regulāri izmanto arī lielie alki Alca torda. 

                                                 
11 Dabas aizsardzības pārvaldes 22.07.2011. nosacījumi Nr.D 3.15/84 



Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Saulkrastu novada dome 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulkrastu novadā atrodas šādi dabas pieminekļi: 

1. Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja (robežas apstiprinātas ar 22.11.2005. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām”); 

2. Aizsargājamie koki; 
3. Dižakmeņi (Zvejaskrastu R akmens, Zvejniekciema akmeņi). 

Pēc Latvijas Vides Aģentūras vides informācijas sistēmas īpaši aizsargājamas un retus kokus datu bāzē 
pieejamās informācijas Saulkrastu novadā atrodas šādi īpaši aizsargājamie koki (esošie dižkoki): 

 

 

29.attēls. Aizsargājamās jūras teritorijas „Selga uz rietumiem no Tūjas” robežu shēma. 
Avots: 05.01.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.17 “Noteikumi par aizsargājamām jūras 
teritorijām" 5.pielikums 
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Saulkrastu pilsētā: 

1. Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), atrašanās vieta – Smilšu ielā 3, skolas sporta laukuma 
malā, gar Pēterupīti, labajā krastā, apkārtmērs 4,1 m, augstums 22 m, pēdējo reizi apsekots 
1993.gadā, statuss – dzīvs; 

2. Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), atrašanās vieta – Smilšu ielā 3, skolas sporta laukuma 
malā, gar Pēterupīti, labajā krastā, apkārtmērs 3,75 m, augstums 25 m, pēdējo reizi apsekots 
1993.gadā, statuss – dzīvs; 

3. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Jaunā ielā 13. Uz R no Murjāņu pagrieziena, 
apkārtmērs 3,13 m, augstums 19 m, pēdējo reizi apsekots 1994.gadā, statuss – dzīvs; 

4. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta - Jaunā ielā 13, uz R no Murjāņu pagrieziena, 
apkārtmērs 2,87 m, augstums 17 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

5. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Liepu ielas turpinājums mežā – 120 m no 
ielas gala (Saulkrastu mežniecības 123.kv.), apkārtmērs 2,86 m, augstums 18 m, pēdējo reizi 
apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

6. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Liepu ielas turpinājums mežā (R no Murjāņu 
pagr., Saulkrastu mežniecības 123 kv., 150m D no ielas gala un tad 50 m R), apkārtmērs 3 m, 
augstums 17 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

7. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Liepu ielas turpinājums mežā (R no Murjāņu 
pagrieziena, Saulkrastu mežniecības 123 kv., 100 m DR no pirmās priedes), apkārtmērs 2,91 m, 
augstums 20 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, statuss - dzīvs; 

8. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – 100m R-ZR no Sarkanarmijas kareivju 
kappa, kāpas piekājē, Saulkrastu mežniecības 123 kv, apkārtmērs 2,9 m, augstums 20 m, pēdējo 
reizi apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

9. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Inčupe, Kāpu ielā 2 (starp šoseju un jūru), 
apkārtmērs 3,11 m, augstums 22 m, pēdējo reizi apsekots 1994.gadā, statuss – dzīvs; 

10. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Ķīšupītes kreisais krasts, parciņā pie 
estrādes (pretī A.Kalniņa 1 – bij. Puškina ielā 1), apkārtmērs 3,05 m, augstums 23 m, pēdējo reizi 
apsekots 1994.gadā, statuss – dzīvs; 

11. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – 200 m DA no Ķišupes ietekas jūrā, 100 m R 
no pludmales, mežā, apkārtmērs 2,87 m, augstums 18 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, 
statuss – dzīvs; 

12. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Pabažu kāpa, 60 m A skatlaukuma, 250 m A 
no Inčupes ietekas jūrā, mežā, apkārtmērs 2,77 m, augstums 20 m, pēdējo reizi apsekots 
1995.gadā, statuss – dzīvs; 

13. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – 170 m ZR no universālveikala, mežā, 
apkārtmērs 2,75 m, augstums 16 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

14. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – mežā, uz kāpas, 120 m R no pludmales, 260 
m ZRZ no universālveikala, 300 m DR/Dno tirgus, apkārtmērs 2,89 m, augstums 21 m, pēdējo reizi 
apsekots 1995.gadā, statuss – dzīvs; 

15. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Saulkrasti, 400 m DR no Murjāņu 
pagrieziena, Liepu ielas turpinājums mežā, Saulkrastu mežniecības 123.kv., mežā, kāpas nogāzē, 
apkārtmērs 2,72 m, augstums 23 m, pēdējo reizi apsekots 1996.gadā, statuss – dzīvs; 

16. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Saulkrasti, 350 m RDR no Murjāņu 
pagrieziena, Liepu ielas turpinājums mežā, Saulkrastu mežniecības 123.kv., mežā, apkārtmērs 
2,82 m, augstums 16 m, pēdējo reizi apsekots 1996.gadā, statuss – dzīvs. 
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Saulkrastu pagastā: 

1. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – 400 m R no Rīgas-Tallinas ceļa tilta pār 
Inčupi, mežā, apkārtmērs 2,86 m, augstums 25 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, statuss – 
dzīvs; 

2. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Bātciems, Krastiņi, 5 m Z no saimniecības 
ēkas (50 m ZR no Kāpām), apkārtmērs 2,95 m, augstums 17 m, pēdējo reizi apsekots 1995.gadā, 
statuss – dzīvs; 

3. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Bātciems, Lilastes upes labajā krastā, 150 m 
no jūras, paugura D nogāzē, mežā, apkārtmērs 2,93 m, augstums 18 m, pēdējo reizi apsekots 
1995.gadā, statuss – dzīvs; 

4. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Bātciems, 100 m Z no Krastiņu mājām 
(zeme pieder Saulkrastu pašvaldībai), mežā, uzkalniņa malā, 20 m no kāpas, apkārtmērs 2,82 m, 
augstums 16 m, pēdējo reizi apsekots 1996.gadā, statuss – dzīvs; 

5. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Inčupes kreisais krasts, 200 m no upes D, 
400 m no jūras, kāpas D nogāzē, mežā (400 m Z no benzīntanka), apkārtmērs 2,84 m, augstums 
22,5 m, pēdējo reizi apsekots 1996.gadā, statuss – dzīvs; 

6. Parastā priede (Pinus sylvestris L.), atrašanās vieta – Bātciems, Kļaviņu zemē, 100 m R no mājām, 
mežā, apkārtmērs 2,84 m, augstums 17 m, pēdējo reizi apsekots 1996.gadā, statuss – dzīvs; 

7. Āra bērzs (Betula pendula Roth), atrašanās vieta – Zvejniekciems, Upes ielā 31 (autobusu pietura 
„Zveiniekciema skola”), ~10m aiz mājas, ~3m kreisajā pusē no ceļa uz ostu, ~100m no Aģes upes 
labā krasta, ~200m no jūras, mežmalā, apkārtmērs 2,7 m, augstums 20 m, pēdējo reizi apsekots 
1999.gadā, statuss – dzīvs. 

Dabas parka „Piejūra” teritorijā izveidoti 5 mikroliegumi, tai skaitā 4 – skuju koku meža biotopam, 1 – slapja 
melnalkšņu meža biotopam. 

 
2.8.2. Aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti 

Novadā atrodas 5 vēstures un arhitektūras pieminekļi (skatīt 3.tabulu), trīs no tiem ir valsts aizsardzībā 
esoši valsts nozīmes un divi vietējas nozīmes kultūras pieminekļi (LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. 
rīkojums Nr.128, 02.06.2010 rīkojums Nr.2.1.-1/144 un 17.03.2011 rīkojums Nr.6-1-79). 

3.tabula. Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi Saulkrastu novadā 

Nr. 

Valsts 
aizsar-
dzības 

Nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa veids, fotogrāfija 

1. 4216 Valsts 
nozīmes 

Kancele ar 
gleznojumiem 
durvīs (2) 

Ainažu ielā 4, 
Saulkrasti 

Māksla, 18.gs. 1.puse 

2. 4215 Valsts 
nozīmes 

Epitāfija 
A.A.Pistolkorsai 

Ainažu ielā 4, 
Saulkrasti 

Māksla, 1854.gads 

3. 8774 Valsts 
nozīmes 

Ģelžu ģimenes 
vasarnīca 

Inčupes iela 10, 
Saulkrasti 

Arhitektūra,  1959., 1976.gads 

 
4. 8490 Vietējas 

nozīmes 
Neibādes mežsarga 
māja „Forstei” 

Alfrēda Kalniņa 
iela 10, Saulkrasti 

Arhitektūra, 19.gs. beigas 
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Avots: Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, www.mantojums.lv 

Ģelžu ģimenes vasarnīca ir viena no pirmajām modernisma ēkām, kas Latvijā tika īstenota pēckara laikā, 
un iezīmē revolucionāras pārmaiņas arhitektūras idejās pēc morāli novecojušā „Staļina baroka”. Jaunums 
tolaik bija katra brīvdienu mājas detaļa – punktveida pamati (ēka veidota ar atrāvumu no zemes), siltinātā 
grīda un jumts, kas savienots ar griestiem, iztiekot bez bēniņiem, koka karkass ar plašajiem stiklojumiem. 
Dēļu klājs ar pergolu sapludina robežas starp dārzu un ēku. To projektējis aktīvākais savas paaudzes 
arhitekts Modris Ģelzis (1929-2009). 

Novadā esošajiem valsts aizsardzībā esošiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kā to nosaka 
15.07.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
noteikšanas metodika”. 

 
2.9. Iedzīvotāju viedoklis par novada telpisko attīstību 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika veikta anketēšana. Lai gan tika saņemts 
salīdzinoši neliels anketu skaits – kopumā tās ir 12 anketas, atbildes atspoguļo aktīvu cilvēku domas un 
viedokli par novada telpsiko attīstību. Visi respondenti ir ar augstāko izglītību, izņemot vienu, kuram ir 
vidējā vai vidējā speciālā izglītība. Seši respondenti ir vecumā no 41-60 gadiem, pieci respondenti vecumā 
no 25-60 gadiem, un viens – virs 60 gadiem. 

Seši respondenti kā savu savu apkaimi (rajonu), ar kuru viņš ir saistīts visvairāk (dzīvo, ir īpašumi, strādā, 
vai atpūšas) ir norādījuši Pēterupi (centru), trīs – Zvejniekciemu un Neibādi, divi – Pabažus, viens – Inčupi 
un Bātciemu, viens atbildi nav sniedzis. 

Lielākā daļa aptaujāto (kopā 9) ir norādījuši, ka viņiem līdz šim ir bijusi saskarsme ar šobrīd spēkā esošo 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu (ar grozījumiem), tāpat lielākā daļa (kopā 10) 
norādījuši, ka viņus daļēji apmierina Saulkrastu novada attīstība pēdējos 10 gados (viens atbildējis, ka 
pilnībā apmierina un vienu neapmierina). 

Jautājumā, kuru piemēru Jūs gribētu izcelt kā pozitīvu saistībā ar zemes izmantošanu un attīstību 
Saulkrastu novadā (apbūves attīstība, infrastruktūras attīstība, teritorijas labiekārtošana u.tml.), respondenti 
snieguši šādas atbildes: 

� Tūrisma informācijas centrs un svētku laukums; 
� Gājēju celiņš gar visu Rīga – Tallina šoseju; 
� Centrā laukums un celiņi pie veikala „Elvi”, tirdzniecības vietas un skeitparks centrā; 
� Gājēju celiņš gar Ainažu ielu; 
� „LukOil” DUS pārbūve; 
� Jaunās dzīvojamās mājas Pēterupē; 
� Mazais parciņš pie Saulkrastu domes ar rotaļlaukumu bērniem; 
� Komplekss „Kurši” (degvielas uzpildes stacijas, veikals un kafejnīca) pie Saulkrastu apvedceļa; 
� SIA „Saulkrastu Nams” daudzdzīvokļu māja Zvejniekciemā, Bērzu alejā; 
� Apūtas un sporta centra „Koklītes” ēka; 
� Pludmales infrastruktūras objekti (t.sk. teritorijas labiekārtošana ap Balto kāpu, kafejnīcu 

ierīkošana, bērnu rotaļu ierīce pludmalē u.tml.); 
� Daudzdzīvokļu māju (vasarnīcu) būvniecība; 
� Ostas attīstība; 
� Saulkrastu apvedceļš un pievedceļi Saulkrastu pilsētai. 

Viens no respondentiem norāda, ka Saulkrastu novadā nav neviena ievērības cienīga projekta, kas būtu 
īstenots pēdējos gados, savukārt cits atbildējis, ka pēdējos gados ir manāmi redzams darbs pie teritorijas 
labiekārtošanas, bet vēl ir daudz darba centra labiekārtošanā. 

5. 8733 Vietējas 
nozīmes 

Aka Rīgas iela 41, 
Saulkrasti 

Arhitektūra, 1935.gads 
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Kā negatīvus piemērus saistībā ar zemes izmantošanu un attīstību Saulkrastu novadā, iedzīvotāji minējuši 
šādus objektus un teritorijas: 

� Vairāku objektu pārdošana, piemēram Vecā ambulance Ainažu ielā – vēsturiska ēka, kura būtu 
izmantojama kā, piemēram, mūzikas skola vai pilsētas bibliotēka u.tml.; 

� Bijušais „Brauc un būvē”; 
� Stāvvietu trūkums pie estrādes un dodoties uz jūru; 
� Sliktie ceļu un gājēju celiņu segumi lielā daļā Saulkrastu (Kalniņa iela, Paegles iela, Bīriņu iela utt.); 
� Velonovietņu trūkums; 
� Nesakārtotā noiešana pie jūras pašā centrā (Raiņa iela); 
� Kohēzijas fonda īstenoto ūdens un kanalizācijas projekts, kas esot sabojājis ceļus un degradējis 

vidi; 
� „Saules Republika”; 
� Kapi pie pašas ielas, kas ved no stacijas uz pludmali, milzīgs mežs starp staciju un Ainažu ielu; 
� Bijušā restorāna „Vārava” teritorija un grausts pilsētas centrā; 
� Bijušā kinoteātra „Vilnis” teritorija un nodegušās ēkas paliekas Pabažos; 
� Zvejniekciema sporta stadiona apkārtne un bīstamās būves; 
� Kurinātava Raiņa ielā 7, Pēterupes vēsturiskajā centrā; 
� Bijušais kultūras nams un tā apkārtne Krasta ielā; 
� Nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas Zvejniekciemā; 
� Bijusī zivju fabrika (vēsturiska, taču nolaista ēka) jūras krastā, Zvejniekciemā; 
� Baļķu krautuve Zvejniekciemā, Melnsila ielas malā, kas ar trokšņaino darbību esot padarījusi 

apkārtējo iedzīvotāju dzīvi neciešamu; 
� Zvejniekciema osta, jo neesot domāts par iedzīvotāju dzīves apstākļiem pie ostas; 
� Drupas un nesakārtotā apkārtne Rīgas ielā 51 un Ainažu ielā 11. 

Iedzīvotāji izteikuši arī priekšlikumus, ka Zvejniekciemā nepieciešams gājēju celiņš no skolas uz veikalu 
„Mego” un kultūras namu, tāpat Zvejniekciemā ir nepieciešama vieta jauniešiem (sporta laukums, strītbols, 
skeitparks u.c.). 

Atbildot uz jautājumu par nozīmīgākājām Saulkrastu novada vērtībām, kas būtu jāsaglabā un jāatzīmē 
jaunajā novada teritorijas plānojuma izstrādē, Saulkrastu novada iedzīvotāji norādījuši trīs galvenās 
nozīmīgākos objektus – pludmale, kāpu zona un meži. 

Tāpat par nozīmīgām vērtībām ir minētas: Saulkrastu estrāde, gājēju celiņi un veloceliņi pa pilsētu, tūrisma 
maršruti, skeitparks un sporta iespējas jauniešiem centrā, bērnu laukumi, vasarnīcu teritorijas, unikālā 
atrašanās vieta un kā piemērota vieta festivālu organizēšanai, sakārtotas tirdzniecības vietas, pludmales 
kafejnīcas un labais transporta sakaru nodrošinājums. 

Lielākā daļa respondentu norāda, ka jaunu ražošanas objektu izvietošana būtu jāplāno pie vai ostas 
teritorijā un/vai dzelzceļa tuvumā (piemēram, otrpus dzelzceļam virzienā uz Bīriņu pusi vai aiz dzelzceļa 
pārbrauktuves). Tāpat uzsvērts, ka šie objekti būtu jāzvieto ārpus Saulkrastu centra (lauku teritorijā), kas 
neskartu aizsargājamās dabas teritorijas, vai degradētajās teritorijās, attiecīgi veicot šo teritoriju 
sakārtošanu. 

Attiecībā uz dzīvojamajām ēkām, respondentiem viedokļi dalās, taču kopumā var secināt, ka dzīvojamā 
apbūve būtu jāplāno jau esošajās, blīvi apdzīvotajās vietās vai to tuvumā. Kā piemēri tiek minēti Pabaži, 
Inčupe, Bātciems, Neibāde, Saulkrasti, kā arī Saulkrastu pagasta teritorija (izņemot dabas aizsargājamās 
teritorijas). Trīs no respondentiem uzskata, ka pašreizējā situācijā šāda apbūve nav nepieciešama. 

Tūrisma un atpūtas objekti – vairums atbildējuši, ka šie objekti būtu jāplāno teritorijās pie jūras. Tāpat 
sniegti priekšlikumi par šo objektu izvietošanu pie apvedceļa, gar Rīga – Tallina šoseju, pilsētas centrā, 
Pabažos, Bātciemā un Inčupē. Sniegti arī konkrēti priekšlikumi, piemēram, ierīkot baseinu pie Saulkrastu 
sporta centra un izveidot kempingu (bet ne kāpu zonā). 

Darījumu un sabiedriskas nozīmes objekti – lielākā daļa respondentu norādījuši, ka šādi objekti jāplāno 
vienkopus – Saulkrastu pilsētas centrā un citos blīvi apdzīvotajos centros, piemēram, Zvejniekciemā. Viens 
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no respondentiem piedāvā, ka varētu renovēt tās vietas, kuras jau savulaik darbojās, piemēram, 
sanatorijas. 

Četri no respondentiem uzskata, ka Saulkrastos nebūtu pieļaujams izvietot atsevišķas apbūves 
paaugstinājuma zonas un/vai apbūves dominantes, bet seši – atbalsta, viens respondents norādījis, ka 
jautājums esot nekorekti definēts, līdz ar to nevarot saprast kas ar to ir domāts, viens atbildi nav sniedzis. 

Respondenti, kuri atbildējuši ar „Jā”, norāda, ka šādas apbūves būtu pieļaujamas tālāk no jūras (piemēram, 
pie apvedceļa, kur ir laba satiksme), centrā, priedēs starp tirgu un veikalu „Elvi” vai „Stacijas” mežā. Viens 
no respondentiem uzsver, ka noteikti būtu jāveido interesants siluets no jūras puses (no centra pat līdz 
nostāviem) vai arī jāuzbūvē skatu tornis ar platformu. 

Atbildes uz jautājumu par to, kādu pakalpojumu objektu attīstība būtu nepieciešama Saulkrastu novadā 
(attiecīgā respondenta apkaimē), sniedz ļoti vērtīgu informāciju par to, kas Saulkrastu novada iedzīvotājiem 
trūkst viņu dzīves kvalitātes un Saulkrastu novada attīstībai kopumā uzlabošanai. Tā, piemēram, 
respondenti norādījuši, ka Saulkrastos ir nepieciešama estrāde, skeitparks Zvejniekciemā, sporta laukuma 
izbūve Inčupē, inženierkomunikāciju modernizācija vai izbūve, sabiedrisko pakalpojumu uzlabošana, 
autostāvvietu izbūve, dienas centra un muzeja izveide. Viens no respondentiem norādījis, ka „Stacijas” 
mežā nepieciešams tirgus, peldbaseins, lielveikals un kultūras nams, bet kāds cits, ka Saulkrastu pilsētas 
centrā būtu vajdzīgs kinoteātris, koncertzāle. Tāpat novadā varētu ierīkot mākslīgo slēpošanas trasi, pirti, 
restorānu un klubu. Savukārt viens respondents norāda, ka Saulkrastu novadā viss ir un nekādu 
pakalpojumu objektu attīstība nav nepieciešama. 

Saulkrastu novada iedzīvotāji snieguši dažādus ieteikumus jaunā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
izstrādei. Galvenais uzsvars tiek likts uz novada un atsevišķu objektu labiekārtošanas pasākumiem (domes 
ēkas apkārtnes sakārtošana, apstādījumu ierīkošana, atkritumu tvertņu un soliņu uzstādīšana u.tml.), jaunu 
objektu celtniecību, kas uzlabotu Saulkrastu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti (izklaides un ēdināšanas 
pakalpojumi pie pludmales, no koka veidota promenāde). Aptaujas rezultāti liecina, ka viena no lielākajām 
vērtībām Saulkrastu novadā ir daba, līdz ar to iedzīvotāji lūdz, izstrādājot teritorijas plānojumu, atbildīgi 
izvērtēt Saulkrastu novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Iedzīvotāji norādījuši arī konkrētus priekšlikumus Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei, 
piemēram, pārcelt tirgu uz centru un paredzēt vietas mazdārziņiem. Dažiem no respondentiem ir arī 
plašāks skatījums uz Saulkrastu novada attīstību turpmākajos gados, tā viens no respondentiem: „Lai visa 
attīstība nekoncentrējas tikai centrā. Lai arī „malas ” nav apdalītas. Patīk idejiskais dalījums – centra kā 
aktīvā daļa, Baltā kāpa kā romantiska, retro izklaide...”, vai „Saulkrastiem nav jāmēģina kopēt Jūrmalu, jo 
nevar būt divas Jūrmalas. Saulkrastu pievilcība ir atšķirīga un orientēta uz citu iedzīvotāju un viesu 
kategoriju. Pieeju pilsētas plānošanai būtu vēlams mācīties no Ventspils, kur ir jūtama vēlme padarīt pilsētu 
ērtu un pievilcīgu, nevis censties nopelnīt sīknaudu, bet zaudējot kopumā (piemēram, autostāvvietas)”. 
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3.1. Reģionālais konteksts 

Sekmīgai valsts un reģionālajai plānošanai, valsts un pašvaldību institūcijām ir jāsadarbojas, gan izpildot 
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus, gan informējot cita citu par nosprausto mērķu un 
paredzēto rezultātu sasniegšanu. 

Ar 2007.gada 02.februāra Rīgas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas (telpiskais) plānojumu 2005.-2025.gadam” apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona teritorijas 
(telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam. Saulkrastu novads atrodas Rīgas plānošanas reģiona teritorijā. 
Šis plānošanas dokuments piedāvā principus un telpisko struktūru attīstības virzīšanai pa ilgtspējības ceļu, 
kas prasa saskanīgu rīcību, izvirzot mērķus un vienlaikus darbojoties, lai nodrošinātu augstu un stabilu 
ekonomikas pieaugumu, pietiekamu darba vietu daudzumu un dažādību, samazinātu sociālo noslāņošanos 
un nodrošinātu visiem līdzvērtīgas sociālās iespējas, nodrošinātu vides aizsardzības prasību ievērošanu, 
ieviestu dabas resursu, it īpaši neatjaunojamo resursu, taupīgas izmantošanas principu. 

4.tabula. Atsevišķi Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā iekļautie  
risināju attiecībā uz Saulkrastu novada teritoriju 

Apdzīvojuma un lauku telpas perspektīvā telpiskā 
struktūra – Saulkrasti – rekreācijas centrs, Rīgas zaļā 
loka vides aizsardzības un rekreācijas telpa 

 

Plānotie velomaršruti – Saulkrasti ietver Eurovelo maršruts 
EV10 

 
Transporta perspektīva infrastruktūra - 
Saulkrasti – perspektīvais dzelzceļš – starptautiskas 
nozīmes (alternatīvais variants) 

 
Starpreģionālās vērtības un attīstības intereses – 
Saulkrasti – Rīgas līcis un piekraste 
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Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā attiecībā uz apdzīvojuma attīstības veidošanu 
Pierīgas areālā, noteikts, ka nepieciešams veicināt/panākt jaunas apbūves izvietošanu/koncentrēšanos 
pastāvošajos apdzīvojuma centros – pilsētās un lauku ciemos, lai areālā saglabātu neapbūvētas teritorijas 
ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanai un rekreācijai. 

Vadlīnijās pilsētu un citu apdzīvotu vietu plānošanai norādīts, ka teritorijas plānojumos ieteicams izvērtēt 
pilsētu esošo profilējošo funkciju, norādot, ka Saulkrastos tā ir atpūta, kā arī rīdzinieku „guļamistabas” 
funkcijas attīstības iespējas. 

Aktuāls jautājums Saulkrastu novada plānošanā ir vasarnīcu ciematu attīstība. Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas (telpiskajā) plānojumā ir noteikts, ka vasarnīcu un dārzkopju ciemu iespējas pārtapt par pastāvīgi 
apdzīvotām apmetnēm jāizvērtē katrai apmetnei individuāli, norādot, ka “šaurā vieta” šādas pārtapšanas 
iecerēs ir nepiesārņojošas, centralizētas vides infrastruktūras – ūdensvada, kanalizācijas, kā arī transporta 
prasības apmierinoša ielu tīkla nodrošināšanas iespēja. 

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā tiek paredzēts, ka reģionā tiek veicināta sekmīgi 
strādājošo mazo kravas ostu , tai skaitā Skultes ostas infrastruktūras attīstība, kapacitāte un apgrozījums, 
kā arī rezervētas teritorijas to attīstībai. 

Saņemot nosacījumus jaunā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei, Rīgas plānošanas reģions 
atzīmē, ka pašreiz spēkā esošais Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2003.–
2015.gadam (ar 2007.gada grozījumiem) paredz plašas apbūves teritorijas, kas veicina vienlaidu apbūves 
veidošanos gar valsts galvenajiem autoceļiem, kas ir pretrunā reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā 
noteikto vadlīniju 1.2.3. (4) ieteiktajam. 

Kā kritiku Rīgas plānošanas reģiona speciālisti norāda to, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā nav 
vērtētas paredzamās klimata izmaiņas, jūras līmeņa celšanās, jūras erozijas procesu attīstība un 
piekrastes joslas ekoloģiskās funkcijas. Apbūves attīstības plānota gar piekrasti, nevis virzienā uz 
sauszemi, ignorējot to, ka pilsētu un ciemu teritoriju paplašināšanas/izstiepšanās gar piekrasti nav 
pieļaujama, kā tas izriet no vadlīniju 1.4.4.3. (2) punkta. Tāpat atzīmēts, ka spēkā esošā teritorijas 
plānojuma kartēs nav parādīta jūras krasta erozijas, applūšanas un iespējamās vēja erozijas riska joslas, 
kas izriet no Vadlīniju 1.4.4.3. (4) punkta, un plānojumā nav vērtēta paredzamā jūras erozijas procesu 
attīstība, līdz ar to, teritorijas plānojumā nav noteikta paaugstinātā pamatkrasta erozijas riska robeža 
turpmākajiem 50 gadiem un perspektīvā Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjosla, kas izriet no Vadlīniju 
1.4.4.3. (5) punkta. Negatīvi vērtēts tas, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā paredzēta plaša 
savrupmāju apbūve meža teritorijās, kas ir pretrunā vadlīniju 1.4.4.2. (1) punktam, kurā pausts princips, par 
prioritāri izvirzīt Rīgas zaļā loka viegabalainības saglabāšanu. 

Balstoties uz Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā noteikto, ir izstrādāta Saulkrastu 
novada perspektīvā struktūra (koncepcija), kura integrēta Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.–
2024.gadam. 

 
3.2. Kopīgās interešu teritorijas 

Ar Saulkrastu novada un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar novadu 
funkcionāli saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus Saulkrastu novada robežas. Faktiski dabā 
lielākoties to robežas nav pasakāmas. Blakus esošās teritorijas ietekmē viena otru, un plānošanas procesā 
apkārtējās teritorijas konteksts ir ļoti svarīgs. 

Vairāku pašvaldību kopējās intereses veidojas, balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu 
pakalpojumu, atsevišķu resursu sniegšanā. Bieži pašvaldībai trūkst atbilstošu teritoriju ar likumu noteikto 
funkciju veikšanai un tādēļ tiek izmantota blakus esošo pašvaldību teritorija un pakalpojumi, par to 
savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav iespējama, pašvaldība deleģē šo jautājumu risināšanu augstāka 
līmeņa plānojumos. Tas notiek arī gadījumos, kad intereses skar vairākas pašvaldības vai plānojamais 
objekts ir svarīgs pašvaldības teritorijai, tomēr tā realizācija ir saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem. 
Daudzus jautājumus var atrisināt pašvaldībām sadarbojoties. 
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Novadam plānošanas procesā tiek vērtēta piegulošo teritoriju ietekme uz plānošanu Saulkrastos, kā arī 
apdzīvoto vietu funkcionālās saites, ar novadu funkcionāli saistītas apdzīvoto vietu teritorijas, kas 
administratīvi atrodas ārpus Saulkrastu novada robežas. Faktiski dabā lielākoties to robežas nav 
nosakāmas. Blakus esošās teritorijas ietekmē viena otru, un plānošanas procesā apkārtējās teritorijas 
konteksts ir ļoti svarīgs, tādējādi teritorijas plānojumā tiek izvērtēti kaimiņu pašvaldību spēkā esošie 
teritorijas plānojumi. 

Uzsākot Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādi, ir pieprasīti nosacījumi un 
informācija no visām kaimiņu novadu pašvaldībām, kā arī no 20 valsts un pašvaldības institūcijām. 

Saulkrastu novada teritorija robežojas ar Ādažu, Carnikavas, Limbažu un Sējas novadiem. Lai noskaidrotu 
kaimiņu pašvaldību viedokli par teritoriju attīstību, kas robežojas ar Saulkrastu novadu vai ir saistīti ar 
Saulkrastu novada teritoriju un tajā esošajiem objektiem, vietām un tml., Saulkrastu novada dome nosūtīja 
vēstuli visām 4 kaimiņu pašvaldībām, informējot par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu un aicinot izteikt savu viedokli par iespējamo kopīgo interešu teritorijām, un to tālāko attīstību. 
Atbildot uz Saulkrastu novada nosūtīto informāciju, Carnikavas novada dome norāda, ka Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumā jāparedz ielas (arī veloceliņa) turpinājumu, kas šķērso Lilastes upi Carnikavas 
novada Lilastes ciema teritorijā, paredzot to kā caurbraucamu ielu. Kā arī kvartālam gar Lilastes upi 
jāparedz kā jaukta darījumu un dzīvojamās apbūves teritorija. Pārējās pašvaldības neizvirzīja nosacījumus 
(priekšlikumus) plānojuma risinājumam teritorijām, kas robežojas ar Saulkrastu novadu. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādes laikā tika izskatīti visi kaimiņu 
pašvaldību teritoriju plānojumi, un gala rezultātā atzīmētas visās tās aizsargjoslas, kas iekļaujas Saulkrastu 
novada teritorijā no kaimiņu pašvaldību teritorijā esošajiem objektiem. 

5.tabula. Kaimiņu pašvaldību izvirzītie priekšlikumi 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādei 

 

Nr.p.k. Pašvaldība 
Sniegtās informācija 
saņemšanas datums 
novada pašvaldībā 

Izvirzītie priekšlikumi un nosacījumi 

1.  Sējas novada dome 20.12.2010. Neizvirza nosacījumus teritorijām, kas robežas ar 
Saulkrastu novada pašvaldību. 

2.  Carnikavas novada 
dome 

20.12.2010. Paredzēt ielas (arī veloceliņa) turpinājumu, kas 
šķērso Lilastes upi Carnikavas novada Lilastes ciema 
teritorijā. Šo ielu paredzēt kā caurbraucamu. 
Teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu kvartālam 
gar Lilastes upi paredzēt kā jaukta darījumu un 
dzīvojamās apbūves teritoriju. 

3.  Limbažu novada 
dome 

02.12.2010. Neizvirza nosacījumus Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādei. 

4.  Ādažu novada 
dome 

29.11.2010. Neizvirza nosacījumus (priekšlikumus) teritorijā, kas 
robežojas ar Saulkrastu novada pašvaldību. 
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IV TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATSEVIŠĶU RISINĀJUMU 
APSKATS 
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4.1. Saulkrastu novada attīstības teritorijas 

Saulkrastu novada pašvaldības 12 gadu perspektīvē aktuālās attīstības teritorijas ir atzīmētas 32.attēlā, tās 
ir teritorijas, kurām turpmāko 12 gadu laikā pašvaldība plāno pastiprināti pievērst uzmanību. 

Ņemot vērā Saulkrastu pilsētas lineāro struktūru un tās izvietojumu gar Rīgas jūras līča piekrasti, novada 
pašvaldība plāno pievērst īpašu uzmanību Saulkrastu pilsētas „Kāpu meža parka” izveidošanai, 
nepieciešamā labiekārtojuma nodrošināšanai un pakalpojumu objektu izvietošanai. Pakalpojumu objektu 
izvietojums ir plānots pie galvenajām izejām uz jūru, nodrošinot arī katras atsevišķās peldvietas (apkaimes) 
attīstības iespējas. Teritorijas plānojumā „Kāpu meža parka teritorijā” un pludmales tiešā tuvumā 
plānotajām „Publiskās apbūves teritorijām” noteikti indeksi „P-3” un „P-4”, kas pieļauj tikai tirdzniecības, 
pakalpojumu, tūrisma un/vai kultūras objektu izvietošanu, kā arī ierobežo maksimālo apbūves augstumu – 
līdz vienam vai diviem stāviem. 

Īpaša uzmanība teritorijas plānojumā ir pievērsta Saulkrastu pilsētas centrālajai daļai, ar mērķi attīstīt un 
stiprināt pilsētas centrālo daļu, teritoriju, kas šobrīd neatšķiras ne funkcionāli, ne arī telpiski no pārējām 
pilsētas daļām. Kā pilsētas centrālā daļa tiek noteikta vēsturiskā Neibādes un Pēterupes apkaime, kas 
izvietotas starp divām upēm – Pēterupi un Ķīšupi. Pilsētas centrālajā daļā plānots attīstīt un labiekārtot 
„Centrālo jūras parku”, ņemot vērā vislielāko pilsētas iedzīvotāju un viesu plūsmu šajā teritorijā, īpaši 
vasaras sezonā. 

Otra būtiskākā attīstības teritorija pilsētas centrālajā daļā ir tā saucamais „Stacijas mežs”, kur jau 
1920.gadā tika plānota lokveida ielas struktūras attīstība un centrālo ielu izbūve no Saulkrastu dzelzceļa 
stacijas jūras virzienā, kā arī jaunas baznīcas celtniecība teritorijas vidus daļā (plāns netika pilnībā 
realizēts). Ņemot vērā šīs teritorijas centrālo novietojumu un nozīmi pilsētas telpiskās attīstības kontekstā, 
teritorijas plānojums paredz daļēju vēsturisko ielu un ceļu plānojuma atjaunošanu un jaunas publiskās 
apbūves izvietošanu teritorijas vidū. Pārējā „Stacijas meža” teritorija tiek plānota kā parka teritorija, 
maksimāli saglabājot esošo priežu mežu un izbūvējot nepieciešamo labiekārtojumu pilsētas iedzīvotāju un 
viesu atpūtas nodrošināšanai (skatīt 30.attēlu). Teritorijas plānojumā „Stacijas meža” teritorijā plānotajai 
„Publiskās apbūves teritorijai” noteikts indekss „P-2”, pieļaujot paaugstinātas apbūves izvietošanu šajā 
apbūves teritorijas daļā, veidojot jaunu telpisku akcentu - dominanti Saulkrastu pilsētas ainavā (skatīt 
31.attēlu). 

 
30.attēls. Saulkrastu pilsētas „Stacijas meža” attīstības teritorijas konceptuāla plānojuma shēma un jaunās apbūves izvietojuma 
pamatojums, sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 

Trešā būtiskākā pilsētas centrālās daļas attīstības teritorija ir Saulkrastu brīvdabas estrāde un tai 
piegulošais parks. Brīvdabas estrāde un Saulkrastu pašvaldības iedibinātās kultūras pasākumu tradīcijas ir 
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nozīmīgs pilsētas kultūras dzīves simbols, tādēļ arī teritorijas plānojums paredz esošās estrādes un parka 
teritorijas saglabāšanu un attīstību, radot iespēju publiskās apbūves attīstībai arī estrādes tuvākajā 
apkārtnē esošajās teritorijās. 

Saulkrastu pilsētas ziemeļdaļā, kur faktiski satiekas Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema apbūve, priežu 
meža ieskauti, jau vēsturiski ir izvietoti vairāki rekreācijas objekti – viesnīcas, atpūtas bāzes, kempingi utt.. 
Teritorijas plānojumā Saulkrastu un Zvejniekciema dzīvojamo apbūvi vienu no otras atdala gan priežu 
mežs, gan minētie publiskās apbūves objekti un to teritorijas. Lai arī to novietojums ir salīdzinoši tālu gan 
no Saulkrastu pilsētas, gan Zvejniekciema administratīvajiem un komerciālajiem centriem. Jūras, 
pludmales un priežu meža klātesamība šīs teritorijas padara īpaši piemērotas tieši atpūtas un tūrisma 
industrijas attīstībai. Ņemot vērā, šo teritoriju izvietojumu, teritorijas plānojumā plānotajai „Publiskās 
apbūves teritorijai” Saulkrastu pilsētas teritorijā noteikts indekss „P-2”, pieļaujot paaugstinātas apbūves 
izvietošanu arī šajā apbūves teritorijas daļā, veidojot jaunu telpisku akcentu. 

Telpisko akcentu – jauno arhitektonisko dominanšu izvietojums Saulkrastu pilsētā ir plānots gan, ņemot 
vērā to izvietojumu pilsēttelpā un attālumu no mazstāvu dzīvojamās apbūves, gan esošās zaļumu teritorijas 
un zemes virsmas reljefu. 

 
31.attēls. Paaugstinātas apbūves – telpiskās dominantes izvietojuma konceptuāls priekšlikums Saulkrastu pilsētas teritorijā, 
sagatavoja SIA „Metrum”, 2012 

Lai arī Saulkrastu novadā dominē dzīvojamā, rekreācijas un pakalpojumu funkcijas, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu novada attīstību, teritorijas plānojums paredz arī jaunu ražošanas teritoriju attīstību. Ražošanas 
teritoriju izvietojums ir plānots, ņemot vērā novada Attīstības koncepcijas ietvaros (SIA „Metrum”, 
2011.gads) izstrādāto novada lineārās attīstības struktūru (skatīt 15.attēlu), to perspektīvo novietojumu 
plānojot galveno maģistrālo ceļu tiešā tuvumā, Saulkrastu pilsētas nomalēs. 

Saulkrastu, un īpaši Zvejniekciema, attīstību būtiski ietekmē esošās Skultes ostas darbība. Teritorijas 
plānojuma risinājumi paredz Skultes ostas teritoriju saglabāšanu un ostas attīstību, izmantojot tās rīcībā jau 
esošo teritoriju un resursus. Ņemot vērā Zvejniekciema esošās dzīvojamās apbūves teritorijas, Skultes 
ostas teritoriju paplašināšana nav iespējama, bet nākotnē intensificējot ostas darbību, var aktualizēties 
jautājums par jaunu pievedceļu izbūvi no valsts galvenā autoceļa līdz ostai, ko nepieciešams plānot 
atsevišķi – izstrādājot konkrētas teritorijas lokālplānojumu un/vai detālplānojumu. 

2012.gada 19.jūlijā stājās spēkā 14.06.2012. likums „Grozījumi Tūrisma likumā”. Saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem, lai attiecīgajai teritorijai varētu piešķirt kūrorta statusu, teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos nepieciešams attēlot kūrorta teritorijas robežas un kūrorta attīstības perspektīvas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Ņemot to vērā, Saulkrastu novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā 
noteiktas kūrorta teritorijas Saulkrastu pilsētas teritorijā (skatīt teritorijas plānojuma Grafisko daļu). 

Kā perspektīvās attīstības teritorija ir noteikta arī plānotās kapsētas iespējamā izvietojuma zona, kas 
izvietota netālu no esošās Saulkrastu kapsētas. Par plānotās kapsētas vietas izvēli un tās nepieciešamību 
jau ir aprakstīts Paskaidrojuma raksta 2.2.nodaļā. 
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       32.attēls. Saulkrastu novada plānoto attīstības objektu izvietojuma shēma, sagatavoja SIA „Metrum”, 2011 
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4.2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas veidi (zonējuma iedalījums) 

Spēkā esošajā Saulkrastu pilsētas ar l.t. teritorijas plānojumā tika iekļauta šāda teritorijas izmantošanas 
veidu klasifikācija: 

� Savrupmāju apbūves teritorijas; 
� Viensētu apbūves teritorijas; 
� Retinātas savrupmāju apbūves teritorijas; 
� Savrupmāju apbūve meža teritorijās (mežaparka apbūves teritorijas); 
� Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas; 
� Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas; 
� Jauktas sabiedriskās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas; 
� Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritorijas; 
� Tehniskās apbūves teritorijas; 
� Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju teritorijas; 
� Ostas teritorija; 
� Dabas teritorijas, atsevišķi nodalot pļavu un pludmales teritoriju; 
� Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 
� Labiekārtotas koplietošanas teritorijas; 
� Mežu teritorijas. 

Jaunajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā ir samazināts funkcionālo zonu skaits, likvidējot tādas 
zonas, piemēram, kā „Retinātas savrupmāju apbūves teritorijas” un „Savrupmāju apbūve meža teritorijās 
(mežaparka apbūves teritorijas)”, jo šo zonu izmantošanas pamatnosacījumi ir ļoti līdzīgi kā pārējās 
savrupmāju apbūves teritorijās. 

„Jauktas sabiedriskās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas”, kurās šobrīd atrodas vai ir plānots izvietot 
publiskās apbūves objektus, noteiktas kā „Publiskās apbūves teritorijas”, sašaurinot atļautās izmantošanas 
veidu skaitu un ierobežojot dzīvojamās apbūves izbūves iespējas plānotās publiskās apbūves teritorijās. 

„Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritorijas”, „Ostas teritorija” un daļēji „Tehniskās apbūves 
teritorijas” tiks ietvertas „Rūpniecības apbūves teritorijas” zonā, izdalot ostas teritoriju kā indeksētu teritoriju 
ar apzīmējumu R-1. 

„Dabas teritorijas” un „Labiekārtotas koplietošanas teritorijas” tiek izdalītas divās zonās „Zaļumvietas” un 
„Pludmales teritorija”. 

„Viensētu apbūves teritorijas” tiek ietvertas kopējā pamatgrupā „Lauku zemes”, neizdalot speciālas 
teritorijas tikai viensētu apbūvei, bet sniedzot iespēju salīdzinoši plašai izmantošanai lielos lauku zemju 
īpašumos 

„Mežu teritorijas” tiek saglabātas identiski, savukārt atsevišķi tiek izdalīta zona „Ūdeņi”, kuras ietvaros 
noteikti turpmākie ūdeņu un to krasta teritoriju izmantošanas noteikumi. 

SIA „Metrum” piedāvājums Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam teritoriju 
izmantošanas veidu klasifikācijai attēlota 6.tabulā. 
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6.tabula 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GRAFISKĀS DAĻAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI (ZONĒJUMA IEDALĪJUMS) 

 

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMA VEIDS 
VIETAS AR ĪPAŠIEM 

NOTEIKUMIEM12 
APZĪMĒJUMS PASKAIDROJUMS 

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE 
/DzM/ 

 

DzM-1, DzM-2... utt. 
 

Savrupmājas (vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamās mājas), 
dvīņu mājas, vasarnīcas, 1-2 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas 

DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE 
/DzD/ 

 

DzD-1, DzD-2... utt. 
 

3 un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

DĀRZA MĀJU UN VASARNĪCU 
APBŪVES TERITORIJA /DzV/ 

DzV-1, DzV-2... utt. 
 

Dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorijas gan bijušajos 
dārzkopības sabiedrības kooperatīvos, gan arī ārpus tiem 
(piemēram, novada ziemeļu galā)  

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA 
/P/ 

P-1, P-2... utt. 
 

Ietver valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, 
veselības aizsardzības, kultūras iestādes, pastu, birojus, 
bankas, tirdzniecības iestādes, kafejnīcas, restorāni, klubi sporta 
būves u.tml. 

                                                 
12 Vizuāli indeksēta teritorija ar individuāliem noteikumiem. Piemēram, no zonas atšķirīga zemes dalīšana, apbūves rādītāji, papildus funkcija vai citi ierobežojumi un papildinājumi 
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RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJA 
/R/ 

R-1, R-2... utt. 
  

Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti un 
teritorijas, ostas teritorija, kā arī noliktavas 

TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA 
/T/ 

 

T-1, T-2... utt. 
 

Satiksmes infrastruktūras (autoceļi, pašvaldības ceļi, 
komersantu un māju ceļi, ciemu ielas, garāžu teritorijas pie 
daudzdzīvokļu mājām u.tml.), kā arī inženierkomunikāciju un ar 
tām saistīto būvju teritorijas (siltumapgādes objekti, notekūdeņu 
attīrīšanas vietas, ūdens ņemšanas vietas u.tml.). 

ŪDEŅU TERITORIJA /Ū/ Ū-1, Ū-2... utt. 
 

Dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezeri, dīķi u.c.) un 
ūdensteces (upes, strauti u.c.), kuru izmantošana saistīta ar 
transportu, rekreāciju, zivsaimniecību un virszemes ūdeņu 
noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina 
izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu. 

MEŽU TERITORIJA /M/ 

 

M-1, M-2... utt. 
 

Mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža 
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam pieguļošie 
pārplūstošie klajumi, lauces, purvi.  

ZAĻUMVIETAS /Z/ Z-1, Z-2... utt. 
 

Zaļumvietas 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 nepieciešana regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas 
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funkcijām. Tās ietver parkus, alejas, baznīcu dārzus, kapsētas, 
neapbūvējamas teritorijas u.c. vietas.  

PLUDMALES TERITORIJA /ZP/ ZP-1, ZP-2... utt. 
 

Pludmales teritorija, kas izdalīta piekrastes joslā 

LAUKU ZEMES /L/ L-1, L-2... utt. 
 

Ietver lauksaimniecības zemes, kurā atrodas arī atsevišķas koku 
grupas, ūdeņi u.tml. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā 
veidota pēc lauku sētas principiem – dabas elementi (alejas, 
koku rindas, augļu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un 
vietas tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm raksturīgām 
ēkām. 
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4.3. Aizsargjoslas un tauvas joslas 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (1997) aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda 
veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas, pamatojoties uz 
Aizsargjoslu likuma (1997) un Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” (06.10.2009.) prasībām. 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu 
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, 
kuriem noteiktas aizsargjoslas. Piemēram, Saulkrastu novada gadījumā par tādām var uzskatīt upju, 
dīķu, ezeru, purvu aizsargjoslas, Baltijas jūras piekrastes, kā arī valsts aizsardzībā esošo Saulkrastu 
novada kultūras pieminekļu aizsargjoslas un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības 
iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, 
siltumtīkliem, kanalizācijas tīkliem u.tml., bet arī ielu sarkano līniju koridori. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Saulkrastu novadā šāda veida aizsargjoslas ir noteiktas 
ap kapsētu, kā arī ap novada teritorijā esošajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

4) Drošības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju 
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. Saulkrastu novadā drošības 
aizsargjoslas ir aktuālas ap degvielas uzpildes stacijām, kā arī dzelzceļa līniju Zemitāni – Skulte. 

Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti Saulkrastu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. Gadījumos, ja attiecīgā aizsargjosla precīzi atbilst Aizsargjoslu likuma un ar to saistītās 
metodikas kā Ministru kabineta noteikumu prasībām, tad teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
ierakstīta attiecīga norāde, nepārrakstot likuma prasības. Konkrētāki parametri norādīti tikai tajos gadījumos, ja 
aizsargjosla skar konkrētu Saulkrastu novada objektu vai teritoriju, vai arī tādos gadījumos, ja atbilstoši 
Saulkrastu novada specifiskajai situācijai, aizsargjoslas ir noteiktas precīzāk (t.sk. ar stingrākām prasībām) 
nekā tiek definētas vispārējos gadījumos Aizsargjoslu likumā. 

Atbilstoši mēroga noteiktībai Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskās daļas 
kartēs, kurās tiek attēlota novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru 
platums dabā ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet virszemes ūdensobjektiem tikai tās 
aizsargjoslas, kuras kaut vienā vietā pārsniedz 10 metru platumu. Tas darīts ar nolūku, lai atvieglotu kartes 
lasāmību, tādējādi grafiski neattēlojot 10 metru platās aizsargjoslas ap citiem mazākiem virszemes 
ūdensobjektiem. Pēc būtības teritorijas plānojums tomēr saglabā šīs aizsargjoslas arī ap mazajiem virszemes 
ūdensobjektiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Bet aizsargjosla nav nosakāma mākslīgam 
ūdensobjektam, ja tas atrodas fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās 
teritorijas. 

Izstrādājot detālplānojumus, aizsargjoslas ir jāprecizē, tai skaitā grafiski attēlojot arī tās aizsargjoslas, kuru 
platums ir mazāks par 10 metriem, ja to pieļauj kartes mēroga noteiktība. 

Tauvas joslas Saulkrastu novadā tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības likumu (1995), kas gar privāto ūdeņu 
krastiem ir 4 metri, bet gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 metru platumā, izņemot gadījumus, ja privātie ūdeņi 
visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības 
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šajos ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslas platums tiek skaitīts: gar upju lēzeniem krastiem – no normālās 
ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā 
ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Ūdensobjektu piekrastes zemes 
īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi normatīvie akti. 
Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku paredzēta 
kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, 
ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēļ tauvas joslas nav grafiski attēlotas 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tās nosakāmas detālplānojumu izstrādes 
gadījumos. 

 
4.4. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai 

Saulkrastu novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai nākotnē. Tādējādi, tas 
nodrošina bāzi tādu lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme, to novērtēšanai un īstenošanai. 

Lēmumi ir jāpieņem paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. Ņemot vērā potenciālo 
konfliktējošo interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju 
vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daļu no vēlamās telpiskās struktūras. Tā būtu kļūda koncentrēties 
tikai uz noteikta skaita projektiem, nemeklējot saiknes ar citām darbības jomām un neesot pārliecinātiem par 
ekonomiskās, sociālās attīstības un vides ilgtspēju. 

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam, piedāvājot 
koncepcijas vēlamai telpiskajai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības ikdienas darbībām, kā arī 
garantē telpiskās attīstības kontrolēšanu. Plānošanas procesā ir jāiestrādā plāna monitorings un izvērtēšana, 
kas ir ciešā saskaņā ar pašu plānošanas procesu. 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva, – tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un 
pēctecības principi garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaģē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, 
mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, plānojuma dokuments tiek grozīts, saglabājot tās daļas, 
kuru pamatojums nav mainījies. 

 
4.5. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam ir tiesisks pamats novada teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atļauto (plānoto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 
Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieņemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu 
un arī pamatojums projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai. Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes 
īpašniekiem un uzņēmējiem ir garantija un iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem 
interesentiem kalpo kā informācija par Saulkrastu novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja: 

� Ir stājies spēkā augstākstāvošs plānošanas dokuments, kas tieši ietekmē Saulkrastu novada telpisko 
attīstību; 

� Beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks (2025.gada 1.janvāris); 
� Tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome. 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izmaiņas veicamas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildus 
darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas 
plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi. 
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Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un 
apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan zaļumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma 
zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, 
kas reizē veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan teritoriju tipu 
izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. Tā kā novads, līdzīgi dzīvam organismam, 
atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja atsevišķa darbība, bet process, 
kurā teritorijas izmantošanas zonējums un noteikumi spēlē ikdienas darbarīku lomu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Saulkrastu novada domes lēmuma 
pieņemšanas. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska 
persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc 
katra saņemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam noteikto, izmaiņām augstāk stāvošos plānošanas dokumentos 
(reģiona, nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 


