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LIETOTIE JĒDZIENI 
Aizmugures pagalma dziĜums - mazākais horizontālais attālums starp zemes 
vienības aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu. 

Aizmugures pagalms - zemes vienības daĜa starp zemes vienības sānpagalmiem 
no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures 
fasādes sienai. 

Apbūves blīvums – zemes vienības apbūves laukuma attiecība pret tā platību 
izteikta procentos. 

Apbūves intensitāte – būves (parasti – ēkas) stāvu platības attiecība pret zemes 
vienības platību izteikta procentos. 

Apbūves laukums - visas apbūvētās platības summa, izĦemot pazemes būves, 
piebraucamos ceĜus un labiekārtojumu. 

Ārējais sānpagalms - sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu. 

Atdalāmā zemes vienība – zemes īpašuma daĜa, ko paredzēts atdalīt un pēc 
robežu uzmērīšanas dabā reăistrēt kadastrā kā atsevišėu zemes vienību vai apvienot 
ar citu zemes vienību. 

Atklāta autostāvvieta – laukums, kas paredzēts automašīnu novietošanai uz laiku. 

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana (parasti palīgizmantošana) preču, 
būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).  

Automašīnu novietošana - visi automašīnu novietošanas veidi  to lietošanas laikā, 
izĦemot novietošanu apkopei un remontam. 

Autobusu pieturvieta – teritorija ar pastāvīgām autobusu pieturas vietām un 
būvēm autobusu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru vajadzībām. 

Autostāvvieta – teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku. Šajā 
teritorijā ietilpst arī stāvvietas piebraucamie ceĜi un vertikālās komunikācijas. 

Ciems – blīvi apdzīvota vieta, kurā dominē atĜautās izmantošanas ar apbūves 
raksturu un kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un robeža. 

Brīvā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu 
un piebraucamo ceĜu platība. To raksturo brīvās teritorijas rādītājs izteikts procentos 
no būvju stāvu platības. 

Būtisks piesārĦojums - valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas 
vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaĦas līmenis, ko nav atĜauts 
pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā. 

Būve mājlopiem - saimniecības ēka mājlopu izmitināšanai (kūts), kā arī citas būves 
mājlopiem, arī kūtsmēslu glabātuve un vircas bedre. 

Būvlaide  - minimālais attālums starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma 
joslas robežu un jebkuru virszemes būvi zemes vienības iekšpusē; teritorijas 
plānojumā būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai 
vai ceĜa zemes nodalījuma joslas robežai. 

Būvtiesības - fizisko un juridisko personu tiesības veikt būvniecību. 

Dabas piemineklis - atsevišės, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava, 
klints, ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska, 
kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloăiska vērtība; lai nodrošinātu dabas veidojuma 
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saglabāšanu un tā apskates iespēju, dabas piemineklim un tā tuvākajai apkārtnei 
tiesību akti un šie noteikumi nosaka īpašas aizsardzības un izmantošanas prasības.  

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, 
gadatirgus, izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzĦēmumi, izĦemot 
rūpniecības un vairumtirdzniecības uzĦēmumus. 

Daudzstāvu daudzdzīvokĜu nams - četru un vairāk stāvu ēka vai tās daĜa ar 
dzīvokĜiem, kuriem ir kopīga ieeja pirmajā stāvā, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības 
kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī 
pagalmus uz zemes vienības. 

Degvielas uzpildes stacija degvielas (arī gāzes), eĜĜas un smērvielu tirdzniecības 
uzĦēmums; šīs teritorijas vai būves palīgizmantošanas parasti ir mazumtidzniecība, 
automašīnu mazgāšana un citi pakalpojumi.  

DvīĦu māja - divas bloėētas vienas ăimenes dzīvojamās mājas, parasti izvietotas 
katra uz savas zemes vienības. 

Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai (galvenajai vai 
palīgizmantošanai) izmantošanai paredzētā būve, parasti - ēka. 

Garāža - būve vai tās daĜa, mehānisko transporta līdzekĜu pastāvīgai novietošanai. 
Ar šo jēdzienu neapzīmē privātu garāžu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā. 

Hidrotehniska būve - būve ūdensobjekta krastmalu nostiprināšanai, laivu 
piestātnēm, un līdzīgām izmantošanām, izĦemot meliorācijas būves. 

Iedibināta būvlaide - esošas apbūves veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse 
esošo būvju, parasti galveno ēku, viena kvartāla robežās.  

Iekšējais sānpagalms -  sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu. 

Insolācija (izsauĜojums) - rādītājs, kas nosaka iekštelpu nepieciešamo 
izsauĜojuma ilgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Inženierbūves – būves, kas nepieciešamas enerăētisko resursu piegādei, 
ūdensapgādei, sakaru sistēmas, kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu 
apsaimniekošanai. 

Inženierkomunikācijas - gāzapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, 
kanalizācijas, drenāžas, ārējo pneimatisko atkritumu cauruĜvadi, telekomunikāciju 
līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas. 

Karjers - teritorija derīgo izrakteĦu (kūdras, smilts, grants u.c.) ieguvei ar atklāto 
paĦēmienu. 

Kravu stacija – teritorijas (būves) izmantošana kravas automašīnu un citu 
transporta līdzekĜu kā pārvadātāju nosūtīšanai un preču pagaidu uzglabāšanai vēlākai 
nosūtīšanai, arī kravas automašīnu uzglabāšanai, nomāšanai, īrēšanai un 
novietošanai par samaksu. 

Kultūras iestāde - kultūras centrs (nams), kinoteātris, koncertzāle, universālas 
izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka, mēdiju centrs un līdzīgas iestādes. 

Labiekārtotas koplietošanas teritorijas - apzaĜumotas un labiekārtotas 
teritorijas, kas ir brīvi pieejamas sabiedrībai, un paredzētas atpūtai, dzīves vides 
kvalitātes, arī estētiskās vērtības, paaugstināšanai vai citai sabiedriskai funkcijai, 
piemēram, parki, dārzi, mežaparki, skvēri, bulvāri, aleju, ielu un ceĜu apstādījumi, 
kapsētas. 
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Maăistrālā iela – iela, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pilsētas vai 
ciema daĜām un transporta izvadīšanu uz pilsētas ceĜiem un valsts autoceĜiem. 
Maăistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās 
nozīmes ielām.  

Maăistrālās inženierkomunikācijas - valsts vai pilsētas inženiertehniskās 
galvenās inženierkomunikācijas, arī maăistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas 
nodrošina lielas teritorijas apgādi ar izejvielām, sakariem, enerăētiskajiem un citiem 
resursiem, arī notekūdeĦu slēgtu novadīšanu; no maăistrālajām 
inženierkomunikācijām atzarojas inženierkomunikācijas, ka apkalpo mazākas 
teritorijas un konkrētus patērētājus. 

Mazstāvu daudzdzīvokĜu nams -  dzīvojamā ēka līdz trīs stāviem ar dzīvokĜiem, 
kam ir kopīga ieeja no zemes līmeĦa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot 
priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz 
zemes vienības. 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana - mežsaimniecība, kokmateriālu 
sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; var ietvert arī malkas meža, celulozes 
meža, lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu. 

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts – uzĦēmums preču pārdošanai 
tieši patērētājam; sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, 
tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca, citi 
uzĦēmumi, kas neveic rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai 
vairumtirdzniecību. 

Meliorācijas būves - būves, ka nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes 
radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, 
apūdeĦojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršanai. 

Noliktava – teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, 
uzglabāšanai un saglabāšanai (piemēram, saldēšanai). 

Paaugstināta riska objekts – teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada 
paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un 
īpašumam. 

Pilsētas ceĜš - ceĜš, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pilsētas 
teritorijas daĜām, arī starp blīvi apdzīvotām vietām, kā arī nodrošina izeju uz valsts 
autoceĜiem. Pilsētas ceĜš ietver teritoriju ceĜa zemes nodalījuma joslas platumā, bet 
neietver krustojumus ar valsts autoceĜiem.  

Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās šis 
jēdziens izmantots arī zemes vienības daĜu apzīmēšanai, piemēram, priekšpagalms 
(priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms (skat. 
1.zīmējumu) 

Pilsētas grāvis - būve atklātai virszemes ūdeĦu noteci, kas iekĜaujas vienotā 
pilsētas noteču sistēmā un ir pilsētas pārziĦā. 

Palīgizmantošana – teritorijas (zemes vienības) vai būves izmantošana, kas ir 
pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to. 

Parcele – zemesgabala (zemes vienības) projekts pirms ierakstīšanas 
zemesgrāmatā. 

Pārvaldes iestāde – nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai.  
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Priekšpagalma dziĜums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības 
fronti (sarkano līniju) un tuvāko galvenās būves sienu. 

Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daĜa visā tās platumā no zemes 
vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās 
fasādes sienai.  

Reliăiska iestāde – teritorija vai būve reăistrētas reliăiskas kopienas darbības 
veikšanai, arī kulta ēka. 

Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokĜos sadalīta ēka ar atsevišėām izejām 
uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekĜaujas katra dzīvokĜa 
priekšējai un aizmugures sienai. 

Saimniecības ēka – ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāžu, nojumi 
automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un 
sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā 
būvē, to uzskata par daĜu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 

Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu 
robežu un tuvāko galvenās būves sienu. 

Sānpagalms - zemes vienības daĜa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robežai 
un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu 
fasādes sienai. 

Sarkanā līnija – iedomāta līnija, kas norobežo ceĜa, ielas vai piebrauktuves (arī 
inženiertehnisko komunikāciju koridoru, tas ir to izvietošanai nepieciešamo teritoriju) 
teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.  

Savrupmāja (ăimenes māja) - brīvstāvoša vienas vai divu ăimeĦu 
(mājsaimniecību) dzīvojamā māja. 

Sporta un atpūtas objekts – teritorija, būve vai tās daĜa, ko izmanto sporta, 
spēĜu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu 
zirgu un suĦu audzētavu, suĦu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu 
darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana). 

Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izĦemot pagrabstāvus, platību 
summa; stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas 
iekšējās un ārējās sienas. 

Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja 
vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir 
virs pieguĜošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā 
vidējā līmeĦa ēkas vidū ielas vai ceĜa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atĜautās 
izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un 
lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma. 

Tehniskās apkopes stacija – teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta 
līdzekĜu apkopei un labošanai, arī pilnīgai to korpusa, rāmja, motora un apriepojuma 
remontam, krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eĜĜu, smērvielu, antifrīzu, 
riepu, akumulatoru un rezerves daĜu tirdzniecībai. 

Teritorijas galvenā izmantošana - daudzfunkcionālās teritorijās galvenajam 
teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) paredz lielāko attiecīgās teritorijas daĜu. 

Teritorijas palīgizmantošana – teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas atĜauts 
papildus galvenajai izmantošanai. Teritorijas palīgizmantošanas veidiem paredz 
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mazāko attiecīgās teritorijas daĜu, ja nepieciešams, nosakot papildus prasības šo 
izmantošanu pamatojumam.  

Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiĦošana, uzkrāšana, uzglabāšana 
un tirdzniecība vairumā. 

Valsts autoceĜš - 1.šėiras un 2.šėiras valsts autoceĜš. Valsts autoceĜa teritorijā 
ietver ceĜa zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pilsētas ceĜiem un ielām. 

Vieglā rūpniecība – izstrādājumu (galaproduktu) sastāvdaĜu ražošana un 
montēšana, preču komplektēšana un iesaiĦošana, izĦemot jebkuru darbību, kas rada 
būtisku piesārĦojumu, kā rezultātā ėīmiskie, fizikālie, radioloăiskie un bakterioloăiskie 
faktori pārsniedz pieĜaujamos higiēnas normatīvus. 

Viensēta - savrupa dzīvojamā māja (mājas) ar saimniecības ēkām un citām būvēm 
lauku teritorijā. 

Vietējās nozīmes iela - iela, kas nodrošina transporta izvadīšanu uz maăistrālajām 
ielām. Vietējās nozīmes ielā ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver 
krustojumus ar maăistrālajām ielām. 

Vispārīgā rūpniecība - rūpnieciskā ražošana, montēšana, pārstrādāšana, 
remontēšana, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu 
glabāšana, uzkrāšana, komplektēšana, iesaiĦošana un nosūtīšana. 

Zemes vienības dziĜums - horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un 
aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziĜums 
nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības 
aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robežas, 
zemes vienības dziĜums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības 
frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas. 

Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes 
vienības sānu robežām. 

Zemes vienība – teritorija (nekustamais īpašums vai tā daĜa) ar piešėirtu kadastra 
apzīmējumu. 

Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) 
projekts– zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes 
vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses, zemes vienību lietošanas mērėi.  
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I nodaĜa. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju (Turpmāk – Saulkrastu pilsēta) teritorijas plānojuma daĜa, kas nosaka 
prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai un teritorijas cita veida izmantošanai 
visā Saulkrastu pilsētas teritorijā un Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojuma 
kartē “Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju plānotā (atĜautā) izmantošana” 
noteiktajās Saulkrastu pilsētas daĜās. 

1.2. Ja Apbūves noteikumos zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, ir 
noteikta cita plānotā (atĜautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes 
vienība vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša 
izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt 
likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic 
atbilstoši Apbūves noteikumu prasībām. 

1.3. Īpašnieks, kura nekustamajam īpašumam (zemes vienībai) līdz ar Apbūves 
noteikumu stāšanos spēkā ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ir tiesīgs 
turpināt un pabeigt likumīgi uzsāktus būvdarbus. 

1.4. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu 
vai daĜēji nopostītu būvi tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī 
būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies – izstrādājot, atbilstoši būves 
jaunākajai inventarizācijas lietai, jaunu būvprojektu. 

 
II. nodaĜa. Noteikumi visai Saulkrastu pilsētas teritorijai 

2.1.  Aizliegtā izmantošana  

2.1.1. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības. 
2.1.2. Pilsētas un lauku teritorijā ierīkot karjerus būvmateriālu un augsnes 

iegūšanai. 
2.1.3. Pilsētā nav atĜauts tradicionālās guĜbūves fasāžu risinājums. 
2.1.4. Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžĦus, nolietotu tehniku 

(t.sk.automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme 
nav projektēta un ierīkota to savāktuvei. Šī prasība neattiecas uz 
atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs. 

2.1.5. Izmantot Apbūves noteikumos atĜautajām izmantošanām (arī 
palīgizmantošanām), kravas automašīnu, autobusu un vagonu korpusus, 
vai to daĜas. 

2.1.6. Izmantot ceĜojumu treilerus un vagoniĦus kā dzīvojamās telpas (arī 
ēdamtelpas un guĜamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), 
izĦemot būvlaukumus, kurās atĜauts šāds izmantošanas veids. 

2.1.7. Izvietot ēkas un būves, kas kompozicionāli neiekĜaujas vidē, ainavā un 
Saulkrastu pilsētas apbūvē. 

2.2. PiekĜūšanas noteikumi 

2.2.1. Jebkurai zemes vienībai nodrošina piebraukšanu no ceĜa, ielas, laukuma 
vai citas piebrauktuves. 

2.2.2. Teritorijās, kur atĜauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas 
piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

2.2.3. Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās ielas un koplietošanas 
piebrauktuves, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu, ja iela vai 
piebrauktuve veido strupceĜu. 
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2.3. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošanas nosacījumi 

2.3.1. Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu, var veikt tikai 
nekustamiem īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā. 

2.3.2. Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala vai apvieno atbilstoši 
Saulkrastu pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem. 

2.3.3. Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu 
citu nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai gadījumos, kad 
likumdošanā noteiktajā kārtībā ir izstrādāts detālplānojums vai zemes 
ierīcības projekts, apbūves noteikumiem atbilstošs, kas akceptēts 
Saulkrastu pilsētas būvvaldē. Zemes ierīcības projekts pieĜaujams, ja nav 
nepieciešamības likumā noteiktā kārtībā izstrādāt detālplānojumu. 

2.3.4. Zemes ierīcības projekta sastāvā jābūt: pašvaldības lēmumam par 
zemesgabalu sadalīšanu, rasējumam saskaĦā ar precīzi uzmērītu zemes 
robežu plānu, zemes robežu plāns, zemesgrāmata. Jābūt parādītiem 
visiem apgrūtinājumiem un piebraucamiem ceĜiem. 

2.3.5. Jaunizveidoto zemes vienību platībai, konfigurācijai, izmantošanas 
mērėim, ēku skaitam un izvietojumam zemes vienībā jāatbilst Saulkrastu 
pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem.  

2.3.6. Aizliegts sadalīt zemes vienību, ja kāda no jaunizveidotajām zemes 
vienībām ir mazāka par konkrētajā Saulkrastu pilsētas teritorijas daĜā 
noteikto minimālo zemes vienību. 

2.3.7. Katrā jaunizveidotā zemes vienībā (atdalāmā zemes gabalā) jānodrošina 
piebraukšanas iespēja un iespēja pieslēgties pie inženierkomunikāciju 
tīkliem.  

2.3.8. Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai 
apvienošanu, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Saulkrastu pilsētas 
domei iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. 
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: zemesgrāmatu apliecības 
kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas 
(apvienošanas) priekšlikumu (skici). 

2.3.9. Saulkrastu pilsētas dome pieĦem lēmumu par detālplānojuma vai zemes 
ierīcības projekta izstrādāšanu, vai sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam 
pamatotu atteikumu. 

2.3.10. Ja detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, nekustamo īpašumu 
sadala (apvieno), atbilstoši Saulkrastu pilsētas būvvaldes akceptētam 
zemes ierīcības projektam.  

2.3.11. Četru nedēĜu laikā no zemes ierīcības projekta akceptēšanas vai 
detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz 
Saulkrastu pilsētas domes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: 
atĜauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu; adrešu piešėiršanu 
jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem; nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėa noteikšanu; nekustamā īpašuma aprobežojumu, ja tādi 
rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, aizsargjoslas 
u.c.), noteikšanu. Pēc pozitīva lēmuma (domes sēdes protokola izraksta) 
saĦemšanas nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai 
organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu 
plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaĦā ar 
izstrādāto projektu. 

2.3.12. Atsavinot nekustamo īpašumu Saulkrastu pilsētas administratīvās 
teritorijas robežās, nekustamā īpašuma īpašniekam normatīvajos aktos 
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noteiktajos gadījumos un kārtībā jāpiedāvā Saulkrastu pilsētas domei 
izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības.  

2.3.13. Saulkrastu pilsētas domes sēdes lēmums vai izziĦa par atteikšanos no 
pirmpirkuma tiesībām tiek izsniegta nekustamā īpašuma īpašniekam. 

2.4. Pagalmi 

  
 

1.zīmējums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Būvju izvietojumi 
2.4.1. Būves zemes vienībā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus– 

priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu (skat.1.att. – pagalmi) 
2.4.2. Apbūves noteikumos ir noteikti minimālie priekšpagalmu un sānpagalmu 

dziĜumi. 
2.4.3. Priekšpagalmos un sānpagalmos aizliegts izvietot būves virszemes daĜas, 

izĦemot šādus objektus: 
(1) funkcionālas un dekoratīvas būves: saulessargus, markīzes, 

strūklakas, skulptūras, žogus; 
(2) arhitektoniskas detaĜas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 

0.5m; 
(3) kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1.5 m; 
(4) erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1.0 m. 
 

2.4.4. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes 
(būvmateriālu, kurināmā u.c.).  

2.4.5. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens 
novadīšanu no tiem.  

2.4.6. Daudzstāvu dzīvojamo rajonu pagalmos saglabā un izveido bērnu rotaĜu 
laukumus, atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru izvietošanai un 
īslaicīgas stāvvietas iedzīvotāju automašīnām. 

2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām 

2.5.1. Būvju novietojumu pret ielu nosaka būvlaide.  
2.5.2. Ielai tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas 

veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai 
ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes 
vienības dziĜumā.  
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2.5.3. Ikvienas būves ikvienai daĜai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz 
kuras tā atrodas, izĦemot šādus gadījumus:  

(1) būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daĜa drīkst projicēties 
ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 
0.5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0 m virs ietves. 

 

2.6. Redzamības nodrošināšana 

2.6.1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekĜaujas ielām, ievēro normatīvajos aktos 
noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. Nevienā izbūves teri-
torijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā 
traucē skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeĦiem virs krustojošos ielu viduslīni-
ju līmeĦa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līni-
jas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 m attālu-
mā no minēto sarkano līniju krustpunkta vai LR VAS „Latvijas valsts ceĜi” 
nodaĜas akceptētā (ievērojot ielu transporta intensitāti un kustības aprēėi-
na ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ja sarkanās lī-
nijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri.  

2.6.2. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un 
risinājums atbilst Apbūves noteikumu prasībām, būves pasūtītājs 
nodrošina gājēju un transporta kustības drošību ar kustības regulēšanas 
vai speciālām tehniskām ierīcēm. 

2.7. Prasības ēku un būvju elementiem 

2.7.1. Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm 
(1) Ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, 

jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 
(2) Fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai. 
(3) Sabiedrisko ēku un daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšanai (vismaz 2 m 

augstumā no zemes virsmas) nodrošina siltumizolācijas un apdares slāĦa 
mehānisko izturību spiedē. 

(4) Jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiĦu zemes 
gabala.  

(5) Ja ēka novietota uz ielas sarkanās līnijas, to vismaz ielas pusē aprīko ar 
lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Lai notekcaurules netraucētu gājēju 
kustību un lietus ūdens nebojātu ēkas sienas, notekcauruĜu galus izvieto 
ne augstāk kā 15 cm virs ietves un ne tālāk kā 25 cm no ārsienas. 

(6) Satelītantenas var izvietot pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm, ja 
saĦemta Saulkrastu pilsētas būvvaldes atĜauja. 

(7) DaudzdzīvokĜu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaĦo ar ēkas 
apsaimniekotāju. 

2.7.2. Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, 
markīzēm un reklāmām: 

(1) DaudzdzīvokĜu dzīvojamo māju logu nomaiĦu pret citāda dalījuma 
logiem veic pēc visai mājai vienota fasādes projekta. 

(2) Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic 
atbilstoši Saulkrastu pilsētas būvvaldē akceptētam projektam.  

(3) Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši 
Saulkrastu pilsētas būvvaldē akceptētam fasādes projektam. 

(4) Izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus vizuālās informācijas 
materiālus izvieto atbilstoši Saulkrastu pilsētas būvvaldē akceptētam vides 
dizaina projektam.  
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(5) Markīzes (pie sienas piestiprinātus sauljumus) izvieto tā, lai tās netraucē 
gājēju un transporta kustību ielās: ne tuvāk kā 0.5 m no brauktuves un 
ne zemāk kā 2.2 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, 
krāsu un materiālu saskaĦo Saulkrastu pilsētas būvvaldē. 

2.7.3. Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem 
(1) Saimniecisko pagrabu ieejas un lūkas aizliegts ierīkot ietvēs. 
(2) Ieejas laukumu darījuma iestāžu pagrabstāvu ieejās nodrošina ar lietus 

ūdens savākšanas aprīkojumu. 
(3) Pie pagrabstāvu logiem atĜauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē 

ne vairāk kā 0.5 m. Ja gaismas šahtas pārsegums ir vienā līmenī ar ietvi, 
tam aizliegts izmantot slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, 
kas platākas par 1.5 cm. 

(4) Pie ietves izvietotus atklātus (vaĜējus) pagrabstāvu logus un ieejas 
kāpnes norobežo ar 0.9 m augstām metāla margām ar caurspīdīgumu 
vismaz 50%.  

(5) Jebkuras izbūves (ieejas, lūkas, gaismas šahtas) ietvēs saskaĦo ar ielas 
apsaimniekotāju. 

(6) Minimālais ietves platums pēc izbūves veikšanas ir 0.9 m. Ietves 
paplašināšanu veic izbūves pasūtītājs.  

2.8. Prasības ārtelpas elementiem 

2.8.1. Prasības žogiem un prettrokšĦa sienām 
(1) Žogus ierīko: 

a) ielas vai ceĜa pusē – pa ielas vai ceĜa sarkano līniju; 
b) stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūra līniju ; 
c) gar ūdens objektiem – pa tauvas joslas robežu; 
d) pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām vai viensētas 

pagalma robežām.  
(2) Ja kaimiĦi nevar vienoties par robežžoga par veidu un augstumu, to ar 

lēmumu nosaka Saulkrastu pilsētas dome.  
(3) Žogu minimālā caurredzamība pilsētas un ciemu teritorijā atkarībā no 

žoga augstuma ir šāda: 
a) līdz 1m augstam žogam – bez ierobežojumiem; 
b) līdz 1,45m augstam žogam – 30%; 
c) līdz 1,75m augstam žogam – 50%; 
d) Par 1,75m augstākiem žogiem – 80%.  

(4) Šo noteikumu 2.8.1. (3) punktā noteikto prasību izĦēmumi atsevišėās 
Saulkrastu pilsētas teritorijas daĜās ir noteikti Apbūves noteikumu III 
nodaĜā. 

(5) Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceĜu un laukumu teritorijā. 
(6) Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.  
(7) Žogu pamatveidi (galvenie parametri) ir noteikti Apbūves noteikumu 

1.pielikumā. Cita veida žogus un pret trokšĦu sienas būvē, atbilstoši 
Saulkrastu pilsētas būvvaldē akceptētiem projektiem. 

(8) Žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams 
saskaĦot ar ēku stilu un esošajiem kaimiĦu žogiem; 

(9) Aizliegta dzeloĦstiepĜu un surogātmateriālu (metāllūžĦu, plastmasas 
atgriezumu utt.) izmantošana žogu būvniecībā, GRAFITTI stilā apzīmēti 
žogi. 

2.8.2. Prasības apgaismes ėermeĦiem 
(1) Ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem 

piestiprinātus apgaismes ėermeĦus. 10 m platās un šaurākās ielās vai 
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piebrauktuvēs atĜauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus 
apgaismes ėermeĦus. 

(2) Laukumu un skvēru apgaismošanai atĜauts izmantot apgaismes 
ėermeĦus uz stabiem. AtĜauts dažāds stabu augstums un apgaismes 
ėermeĦu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra 
robežās. 

(3) Apgaismes ėermeĦus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeĜiem vai 
kabeĜiem būvju sienās. KabeĜi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.  

(4) Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī 
daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas 
sabiedriskas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu. 

(5) Izvietojot apgaismes ėermeĦus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to 
novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina 
iedzīvotāju sadzīves apstākĜus. 

2.8.3. Prasības citiem ārtelpas elementiem 
(1) Stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes un 

līdzīgus objektus būvē tikai atbilstoši izstrādātam būvprojektam vai 
novieto gatavus atbilstoši Saulkrastu pilsētas būvvaldē saskaĦotam 
novietnes plānam.  

(2) Teritorijās, kur ir māju numerācija, pie katras galvenās būves galvenās 
ieejas uz sienas piestiprina pēc Saulkrastu pilsētas domes noteiktas 
formas izgatavotu mājas numura zīmi. To piestiprina pie būves fasādes 
2,5 līdz 3,0 m augstumā. Ja tā no ielas nav skaidri saskatāma, numura 
zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiĦiem pagalmā.  

(3) Māju numuru zīmes ir veidotas baltiem burtiem uz tumši zila fona,  ielu 
norādes – uz tumši zaĜa fona. Paraugi izstādīti pilsētas būvvaldē. 

(4) Teritorijās, kur nav māju numerācijas, uz ceĜa pie iebrauktuves zemes 
īpašumā uzstāda pēc Saulkrastu pilsētas domes noteiktas formas 
izgatavotu mājas nosaukumu. 

(5) Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un 
darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas. 

(6) Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes 
izvieto īpaši šim nolūkam iekārtotās vietās. 

(7) SaskaĦojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām 
Saulkrastu pilsētas dome vai tās pilnvarotas institūcijas izvieto apgaismes 
ėermeĦus, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekĜu konsoles vai 
stiprinājumus, kas nepieciešami pilsētas rotāšanai. 

(8) Labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaĦo ar 
Saulkrastu pilsētas būvvaldi. 

(9) Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga 
uzvilkšanai. Savrupmājas pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu 
karoga mastu. 

2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS,GUS) 

2.9.1. Jaunus DUS un GUS aizliegts būvēt visā pilsētas un Zvejniekciema 
teritorijā, no Inčupes līdz Aăes upei, piekrastes joslā no autoceĜa Rīga-
Ainaži līdz Rīgas jūras līcim.  

2.9.2. DUS un GUS teritorijās ierīko sabiedriskās tualetes un publiski pieejamus 
taksofonus.  

2.9.3. Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šėidrās 
degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo 
skolu, sabiedrisko un dzīvojamo ēku un būvju sienām jāpieĦem ne 
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mazāks par 50 m. Šis attālums nosakāms no degvielas pazemes 
rezervuāriem. 

2.9.4. Gāzes uzpildes stacijai jāatbilst valsts noteiktajām drošības normām. 

2.10. Prasības inženierkomunikācijām 

2.10.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei 
(1) Visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaĦā ar 

teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un institūciju izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem.  

(2) Jaunas inženierkomunikācijas izvieto galvenokārt joslā starp ielu 
sarkanajām līnijām, ar detālplānojumu noteiktos inženierkomunikāciju 
koridoros vai joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.   

(3) Galvenos objektus inženiertehniskās nodrošināšanai (inženierbūves) 
izvieto tehniskās apbūves un jauktas ražošanas un tehniskās apbūves 
teritorijās.  

(4) Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana 
un ceĜa, ielas un ietves seguma atjaunošana.  

(5) Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina 
iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pilsētas domē 
(būvvaldē) topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā. 

(6) Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā 
nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daĜas nojauc. 

(7) Inženierkomunikāciju izvietošana jāparedz atbilstoši MK 2004.gada 
28.decembra noteikumiem nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 
Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju 
koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem 
inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu, sakaru ierīču (objektu), 
elektroietaišu izvietojumu, jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus 
iežogotām teritorijām) un transporta piekĜūšanas iespējas. Nav 
pieĜaujama apbūve to aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un 
būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK noteikumiem nr. 841 
„Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”. 

2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei un 
elektroapgādei 

(1) Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, 
pieĜaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Šīs būves būvē saskaĦā 
ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem. To būvniecību 
saskaĦo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās. 

(2) Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maăistrālie 
kanalizācijas kolektori, pieĜaujama hermētisko izsmeĜamo bedru vai lokālu 
bioloăisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Šīs būves būvē saskaĦā ar vides 
aizsardzības un vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaĦo 
attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās. 

(3) Jaunbūvējamas publiskas ēkas un daudzstāvu dzīvojamos namus, kas tiek 
būvēti 50 m attālumā no jau izbūvētas centralizētas siltumtrases vai 100 
m rādiusā no esošas katlu mājas, pieslēdz centralizētai pilsētas 
siltumapgādes sistēmai. 

(4) Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, trases 
iebūvē pazemes kabeĜlīnijās. 

(5) Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa 
vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeĜiem. 
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2.11. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai 

2.11.1. Nepieciešamo automašīnu novietĦu (autostāvvietu) skaitu nosaka, rēėinot 
vienu autostāvvietu uz katriem 100 m2 stāvu platības. 

2.11.2. Atsevišėos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus 
autostāvvietu skaita vietējos normatīvus: 
(1)  tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības 

–1; 
(2) restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām –15; 
(3) sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām – 1; 
(4) kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 

100 apmeklētājiem –15; 
(5) pludmalēs un atpūtas zonās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 20; 
(6) parkos uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 10; 
(7) īslaicīgas atpūtas objektos - 1, uz vienlaikus 100 apmeklētājiem - 5; 
(8) tirgos uz 2 tirdzniecības vietām –1. 

2.11.3. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu rūpniecības objektu 
un tehniskās apbūves teritorijās nosaka atbilstoši funkcionālajai 
nepieciešamībai vai detālplānojumā. 

2.11.4. Pašreiz darbojošos uzĦēmumus, sabiedriskās iestādes un rekreācijas 
objektus nodrošina triju gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās 
nodrošina ar labiekārtotām autostāvvietām. 

2.11.5. Autostāvvietas izvieto uz tās paša zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam 
šīs autostāvvietas paredzētas. 

2.11.6. Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto īpaši aprīkotas velosipēdu 
stāvvietas. 

2.11.7. Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad kopējo 
nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai 
nepieciešamo autostāvvietu skaitu.  

2.11.8. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē 
un nodod ekspluatācijā reizē ar šo objektu.  

2.11.9. Iežogotām atklātām autostāvvietām pirms vārtiem izveido priekšlaukumu 
vismaz 6 m platumā. 

2.11.10. Atklātas autostāvvietas no dzīvojamām teritorijām norobežo ar 
apstādījumu joslu. 

2.11.11. Autostāvvietu iesegumos, kur tas iespējams, vēlams izmantot 
šėembzāli, zāles klāju ar ăeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona 
plākšĦu un zālāja kombinācijas. 

2.11.12. Minimālais autostāvvietu un garāžu piebraucamo ceĜu platums ir 3.5 m. 

2.12. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem 

2.12.1. Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši 
veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. 

2.12.2. Saimniecības ēkas aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.  
2.12.3. Ciemu teritorijā mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot: 

(1) tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta; 
(2) tuvāk par 15 m no kaimiĦu dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, 

kur mājlopu turēšana atĜauta. 
2.12.4.Ja tiek izvietotas būves mājlopu turēšanai, jāievēro sanitārās normas. 

No mājlopu fermām līdz dzīvojamai apbūvei jāievēro šādi minimālie 
attālumi:  

Cūku fermām: - ar gada apgrozību līdz 12 tūkst.cūku gadā - 500 m; 
ar gada apgrozību 12-54 tūkst.cūku gadā 1500 m; 
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govju fermām – 300 m; aitu fermām – 300 m; 
kažokzvēru, trušu fermām – 300 m; 
putnu fermām – 300 m; 
zirgu fermām – 100 m; 
līdz mājlopu kūtīm zemnieku saimniecībās – 50 m; 
līdz vircas bedrēm, kas atrodas pie mājlopu kūtīm – 50 m; 
līdz kūtsmēslu kompostēšanas laukumam – 100 m; 
līdz dzīvnieku barības pārstrādes uzĦēmumiem – 1000 m. 
No karantīnas telpām jāievēro šādi minimālie attālumi:  
� līdz mājdzīvnieku novietnēm – 200 m,  
� līdz putnu novietnēm – 500 m.  
No dzīvnieku fermām jāievēro šādi minimālie attālumi:  
� līdz automaăistrālēm – 300 m,  
� līdz valsts nozīmes autoceĜiem – 150 m,  
� līdz vietējās nozīmes ceĜiem – 50 m,  
� līdz dzīvojamiem kvartāliem ciematā – 300 m. 
Atsevišėu, nesabloėētu dzīvnieku mītĦu sanitārā josla nedrīkst būt mazāka 

par 30 m. Veterināro objektu sanitārās joslas līdzīgas fermu attālumu normām, bet 
ne mazākas par ugunsdzēsībā pieĜautajiem 30 m. Nav pieĜaujams, ka ganu ceĜi un 
saimnieciskie ceĜi šėērso ciematu. 

2.13. Prasības vides pieejamībai 

2.13.1. Pilsētas publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs 
nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esošās ēkās, 
kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekĜūšanu personām ar īpašām 
vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saĦemt 
citā veidā. 

2.14. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un 
dabīgo noteču saglabāšanai, koku attālumi līdz ēkām 

2.14.1. Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas 
saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas 
augsnes virskārtu atjauno.  

2.14.2. Attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 7 
metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina. 

2.14.3. Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daĜu.  
2.14.4. Lai novērstu gruntsūdeĦu līmeĦa celšanos, saglabā esošos grāvjus un 

dabīgās noteces, iekĜaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā. 
2.14.5. Visu veidu savrupmāju, dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorijās žogus 

izvieto ne mazāk kā 1m attālumā no pilsētas grāvja augšmalas, bet citas 
virszemes būves, izĦemot ielas, ceĜus un inženierkomunikācijas, izvieto ne 
mazāk kā 3 m attālumā no pilsētas grāvja augšmalas. 

2.14.6. Citās teritorijās žogus izvieto ne mazāk kā 3m, bet citas virszemes būves, 
izĦemot ielas, ceĜus, dzelzceĜus un inženierkomunikācijas, – ne mazāk kā 
10m no pilsētas grāvja augšmalas. 

2.14.7. Grāvju attālumu no ielu un ceĜu klātnes, dzelzceĜa un 
inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2.14.8. Grāvjus atjaunojot, saglabā sākotnējos gultĦu parametrus. 

2.15. Prasības detālplānojumiem 

2.15.1. Detālplānojumos Apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robežās) 
precizē: 
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(1) daudzfunkcionālās teritorijās – teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu 
(izmantošanas) detālplānojuma teritorijā; 

(2) zemes vienību un viensētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī 
ielu sarkanās līnijas un ceĜu zemes nodalījuma joslu robežas;  

(3) zemes vienību apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītājus; 

(4) būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) 
un pagalmu teritorijas; 

(5) ēku stāvu skaitu un būvju augstumu; 
(6) inženiertehnisko apgādi; 
(7) automašīnu novietošanu, vietējās ielas un piebraucamos ceĜus (ciemu 

teritorijā), pilsētas ceĜus, uzĦēmumu ceĜus un māju ceĜus; 
(8) aizsargjoslas; 
(9) veic biotopu ekspertīzi. 

2.15.2. Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka darba uzdevumā. 
2.15.3. Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. 

Šie papildinājumi nav Apbūves noteikumu grozījums. 
2.15.4. Teritorijas, kam izstrādājami detālplānojumi: 

2.15.4.1. ja teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu 
detalizāciju un precizitāti un dome lemj par detālplānojuma 
izstrādi; 

2.15.4.2. neapbūvētā apdzīvotās vietas teritorijā, kurā teritorijas 
plānojumā nav pietiekami detalizēti teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi; 

2.15.4.3. kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes 
infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru 
izbūvi; 

2.15.4.4. ja objektam saskaĦā ar likumu "Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums 
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma 
noslēguma ziĦojumu; 

2.15.4.5. ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī 
objektam, kurā lieto, ražo vai glabā bīstamās ėīmiskās vai 
radioaktīvās vielas vai bīstamos ėīmiskos produktus, vai 
apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko 
avāriju; 

2.15.4.6. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu, virszemes ūdens-
objektu aizsargjoslu teritorijās; 

2.15.4.7. teritorijās, kurās paredzētas meža zemes vai lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritoriju. 

2.15.5. Uzsāktie detālplānojumi, tiek pabeigti saskaĦā ar izdotiem darba 
uzdevumiem. 

2.16. Prasības ēkas un būves vai to daĜu funkcionalitātes maiĦai 
Ēkas un būves vai to daĜu funkcionalitātes maiĦa notiek atbilstoši LV normatīvo aktu 
prasībām. 

1. Savrupmāju, mežaparka un vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijās aizliegts: 
izvietot noliktavas, ražotnes un palīgizmantošanas, kuras saistītas ar viegli 
uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī 
uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru 
daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju; 
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2. Visā Saulkrastu pašvaldības teritorijā aizliegts veikt tādu uzĦēmējdarbību, kas 
pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski 
samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

3. Gadījumos, ja Būvvaldei ir aizdomas, ka paredzētā uzĦēmējdarbība var negatīvi 
ietekmēt apkārtējo kaimiĦu dzīves apstākĜus, tā drīkst pieprasīt pretendentam 
notariāli saskaĦot savu iecerēto darbību ar pieguĜošo zemes gabalu īpašniekiem 
(tai sk. arī pretējā ielas pusē). 

4. Daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijās, kurās pieĜaujama komercdarbība un 
sabiedriskā darbība ir atĜauts iekārtot telpas komercdarbībai, (tai sk. pakalpojumu 
sniegšanai), sabiedrisku objektu vajadzībām tikai ēkas pirmajā stāvā, cokolstāvā 
vai pagrabstāvā, ja ir ierīkotas skaĦas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, 
ugunsdrošības, ekspluatācijas drošības un vides pieejamības prasības un tas ir 
atĜauts kā atĜautā izmantošana teritorijas plānojuma noteiktajās zonās un tas 
rakstiski saskaĦots ar mājas īpašnieku (-kiem) , vai īpašnieku valdi un mājas 
apsaimniekotāju. 

2.17. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai. 
Ēkas un būves tiek uzturētas atbilstoši visu Saulkrastu pašvaldībā pieĦemto saistošo 
noteikumu prasībām. 

1. Ēkas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek 
saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, 
logi aizvērti vai aizsisti) un to teritorijas aizžogojamas, lai novērstu 
nepiederošu personu uzturēšanos un iekĜūšanu tajās. 

2. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav 
pieĜaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus 
esošo ēku un zemes īpašniekiem un apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku 
dzīvību. 

3. Dzīvojamās ēkas, sabiedriskās un ražošanas ēkas jāuztur tādā tehniskā 
stāvoklī, lai tās neapdraudētu sabiedrisko drošību, cilvēku dzīvību, kā arī, lai 
no tām nevarētu rasties kaitējums fiziskām, juridiskām personām un to 
īpašumam. Ja ēkas ar Būvvaldes apsekošanas komisijas atzinumu ir atzītas 
par bīstamām , tad to īpašniekiem un valdītājiem pēc savas iniciatīvas, 
saskaĦojot savu rīcību attiecīgās instancēs, vai pēc pašvaldības pieprasījuma, 
šīs ēkas jāsaved kārtībā vai jānojauc. 

 
 

2.18. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam 
1. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts var notikt atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 
2. Ēkas pārbūve pieĜaujama vienīgi tās plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma 

tehniskā līmeĦa paaugstināšanas un konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī 
pielāgojot tās citai atĜautai izmantošanai. 

3. Pārbūvējot ēkas, nav atĜauts to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana 
un redzamo arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, 
vitrīnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) 
daĜēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. Nav atĜauts izmainīt vēsturisko 
ēku logu un iestikloto ieejas durvju vērtĦu dalījumu. Bojātie logi un durvis 
jāatjauno atbilstoši restaurācijas prasībām. 

4. Jebkāda ēku rekonstrukcija, arī paplašināšana, nedrīkst pasliktināt esošo ēku 
izsauĜojumu, ja tā ir zem normatīvā līmeĦa. 

5. Jumta stāva izbūve šo noteikumu izpratnē ir rekonstrukciju. 
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III.nodaĜa. Saulkrastu pilsētas teritorijas daĜu atĜautā izmantošana 
 
(1) Saulkrastu pilsētas teritorijas daĜas (turpmāk – teritorijas) ar atšėirīgām 

prasībām to apbūvei un cita veida izmantošanai (apbūves noteikumiem) ir 
noteiktas Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā “Saulkrastu 
pilsētas teritorijas atĜautā (plānotā) izmantošana”. Šīs teritorijas ir apzīmētas ar 
krāsu un burtu apzīmējumiem, atbilstoši Apbūves noteikumu 1.tabulai.  

 
(2) Teritoriju robežas Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā 

“Saulkrastu pilsētas teritorijas atĜautā (plānotā) izmantošana” ir noteiktas pa 
ielām, ceĜiem, īpašumu robežām, grāvjiem, ūdenstilpēm un citām dabiskām 
robežšėirtnēm vai arī sniedzot robežu aprakstu pa koordinātēm vai 
robežpunktiem. 

1.tabula. Teritoriju plānotā (atĜautā) izmantošana 

 
Teritorijas 

esošā 
izmantošana  

Krāsa Teritorijas 
plānotā 

izmantošana 

Burtu 
apzīmējums, 
saīsinājums 

Savrupmāju apbūves 
teritorija 

dzeltens 

 

Dzeltens  SA 

Retinātas savrupmāju 
apbūves teritorija 
 

dzeltens 

 

dzeltens 
krustisks 

svītrojums 

RSA 

Savrupmāju apbūve meža 
teritorijās (mežaparka 
apbūves teritorija) 

ZaĜš, 
dzeltens 

 

dzeltens 
slīps 

svītrojums 
(45O) 

SAM 

Viensētu apbūves teritorijas z.zaĜa 

 

 V 

Vasarnīcu un dārza māju 
apbūves teritorijas  
 

oranžs 

 

oranžs  VDM 

DaudzdzīvokĜu dzīvojamās 
apbūves teritorijas  

tumši brūns 

 

tumši brūns  DDZ 

Jauktas sabiedriskās un 
darījumu iestāžu apbūves 
teritorijas  

sarkans 

 

sarkans  JD 

Jauktas ražošanas un 
darījumu iestāžu apbūves 
teritorijas  

violets  

 

violets  JRD 

Tehniskās apbūves 
teritorijas  
 

pelēks 

 

pelēkviolets   RTA 

Transporta infrastruktūras 
un inženierkomunikāciju 
teritorijas  

dažādas 
krāsas 
līnijas  

pelēkzils  
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Atklātas autostāvvietas pelēks 

 

Pelēks 
svītrojums 

P 

Dabas teritorijas     
Pludmales teritorija  

zaĜgandzelte
ns  

smilšu DTP 

PĜavu teritorijas gaiši zaĜš 

 

gaiši pelēks DTZK 

Īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas 

Melns 
škērssvītroju

ms  

melns  ĪADT 

Labiekārtotas koplietošanas 
teritorijas  

tumši zaĜš  

 

pelēkzaĜš, 
ikona 

LKT; 
LKT1 – 
LKT9; 

K 
Mežu teritorijas  zaĜš 

 

 MS 

Kapsētu teritorijas  

 

Pelēks ar 
krustiem 

T 

Ostas teritorija zilganzaĜa 

Osta

ZilganzaĜa, 
apvilkta ar 

violetu 
robežu 

 

Jahtu piestātne  

 

ikona  

Zvejnieku apmetnes  

 

ikona  

DzelzceĜa pārbrauktuve  
 

Ikona  

Perspektīvā peldvietu 
teritorija 

pelēkzila 

 

Raustīta 
līnija 

 

 
 
 
 

3.1. Savrupmāju apbūves teritorija 

DEFINĪCIJA 
 Savrupmāju apbūves teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas dzeltenā krāsā 
un ar dzeltenu horizontālu svītrojumu, pieĦemtais saīsinājums SA) galvenie 
izmantošanas veidi ir vienăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamo māju un to palīgēku 
apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu 
ăimeĦu mājoklis. 
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VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves, ir: 
1. savrupmāja (vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja), 
2. dvīĦu māja (divas bloėētas ăimenes dzīvojamās mājas), 

3. atsevišėā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, – vietējas nozīmes: 
3.1. ārstniecības iestāde, 
3.2. sociālās aprūpes iestāde, 
3.3. pirmsskolas bērnu iestāde, 
3.4. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
3.5. sporta un atpūtas objekts, 

4. individuālais darbs, 
5. privāts mājas bērnudārzs, 
6. saimniecības ēka, 
7. dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
8. sporta būve kā palīgizmantošana. 
9. Inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

a) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 
savrupmājai – 1200 m2, 
katrai no dvīĦu mājām – 600 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 

No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst 
būt mazāka par 15 m. 

d) Maksimālais stāvu skaits: 2, 

e) Apbūves maksimālais augstums 

(1) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst 
pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas 
ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiĦu zemesgabalu, bet ne augstāk kā 10 m. 

(2) Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 4,0 m no kaimiĦu zemesgabala 
robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viĦš piekrīt. 
Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

f) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 
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Savrupmāju un dvīĦu māju apbūvē līdz 1800 m2 zemesgabala 
maksimālais kopējais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 30% no 
zemesgabala platības.  

Zemesgabalos ar platību virs 1800 m2, apbūves blīvums 15 % no 
kopējās zemesgabala platības. 

g) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, 
izĦemot iedibinātas būvlaides gadījumus. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izĦemot iedibinātas 
būvlaides gadījumus. 

h) Sānpagalma minimālais platums 

(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 
aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiĦu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar 
parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma 
minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst 
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš vai kaimiĦi atĜauj būvēt uz 
sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

(3) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

i) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums 

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 
4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziĜumu 
drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0. Ja kaimiĦš atĜauj būvēt uz sava 
zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

j) Būvju izvietošana pie kaimiĦu zemesgabala robežas 

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad būves 
sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiĦam piebūvēt pie tās savu būvi . 
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(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās 
mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no 
attiecīgās robežas. 

k) Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceĜa 
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceĜa) 
nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības; 

2. piebraucamā ceĜa platums nepārsniedz 5,0 m. 

l) Laivu, ceĜojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

(1) Laivu, ceĜojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana 
nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izĦemot uz 
piebraucamā ceĜa. 

(2) Nav atĜauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, 
ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

m) Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā. 

(2) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta tuvāk par 1,5 m no kaimiĦu 
zemesgabala robežas. 

(3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiĦu zemesgabalu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar parakstiem uz 
zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot 
komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

n) Žogi 

Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti pa zemesgabalu robežām, 
ievērojot sarkanās līnijas un apgrūtinājumus. 

 
o) Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, 

vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. 
 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

b) Dzīvoklis 
Uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 

1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas 
jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 

2) Jumta stāvā (bēniĦos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu 
augstumam telpas lielākajā daĜā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa 
ir apakšējā stāva dzīvokĜa sastāvdaĜa. 
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3) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, 
sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis. 

c) Sporta būve 

Sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma joslas 

robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

 

IZĥĒMUMI 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas 
biotopu izvērtējums. 

2. Būvniecība iespējama pēc saskaĦošanas ar vides aizsardzības 
institūcijām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

3. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki 

 

3.2. Retināta savrupmāju apbūves teritorija 

DEFINĪCIJA 

 
Retināta savrupmāju apbūves teritorijā  (teritorijas plānojumā atzīmētas ar 
dzeltenu krāsu un dzeltenu krustisku svītrojumu, pieĦemtais saīsinājums RSA) 
izdalītas ar mērėi sekmēt harmoniskas un organizētas apbūves attīstību piekrastes 
joslā, vienlaicīgi nodrošinot kāpu zonas biotopu aizsardzību un piekrastes 
ekosistēmas saglabāšanu, veidojot kompaktas savrupmāju apbūves teritorijas 
pilsētas lauku teritorijas dienvidu daĜā (Lilastē) un ziemeĜu daĜā (Zvejniekciemā) un 
vasarnīcu ciemos.  

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. savrupmāja (vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja), 
2. dvīĦu māja (divas bloėētas ăimenes dzīvojamās mājas), 
3. vasarnīca, 
4. atsevišėā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, – 

vietējas nozīmes: 
4.1. ārstniecības iestāde, 
4.2. sociālās aprūpes iestāde, 
4.3. pirmsskolas bērnu iestāde, 
4.4. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
4.5. sporta un atpūtas objekts, 
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5. individuālais darbs, 
6. privāts mājas bērnudārzs, 
7. saimniecības ēka, 
8. dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
9. sporta būve kā palīgizmantošana. 
10. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 
 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 
 
Minimālā (nesadalāmā) zemes vienības platība:  3000 m2 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 

No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst 
būt mazāka par 15 m. 

d) Maksimālais stāvu skaits: 2, 

e) Apbūves maksimālais augstums 

(1) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst 
pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas 
ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiĦu zemesgabalu, bet ne augstāk kā 10 m. 

(2) Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 4,0 m no kaimiĦu zemesgabala 
robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4,5 m . Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viĦš piekrīt. 
Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

f) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 
Maksimālais apbūves blīvums zemes vienībā:  

(1)  % zemes vienībās ar platību līdz 3000 m2 - 12%, 
(2)  % zemes vienībās ar platību 3001 m2 līdz 4000 m2 - 10%, 
(3)  zemes vienībās ar platību virs 4000 m2 - 6%. 

Atklāto peldbaseinu platība ietilpst apbūvētajās platībās un ieskaitāma, aprēėinot 
apbūves blīvumu. 

g) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m), 
izĦemot iedibinātas būvlaides gadījumus. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izĦemot iedibinātas 
būvlaides gadījumus. 

h) Sānpagalma minimālais platums 
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(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 
aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiĦu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar 
parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma 
minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst 
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš vai kaimiĦi atĜauj būvēt uz 
sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

(3) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

i) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums 

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 
4,0  m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziĜumu 
drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0. Ja kaimiĦš atĜauj būvēt uz sava 
zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

j) Būvju izvietošana pie kaimiĦu zemesgabala robežas 

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad būves 
sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiĦam piebūvēt pie tās savu būvi. 

(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās 
mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no 
attiecīgās robežas. 

k) Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceĜa 
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

a. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā 
ceĜa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības; 

b. piebraucamā ceĜa platums nepārsniedz 5,0 m. 

l) Laivu, ceĜojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

(1) Laivu, ceĜojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana 
nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izĦemot uz 
piebraucamā ceĜa. 
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(2) Nav atĜauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, 
ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

m) Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā. 

(2) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta tuvāk par 1,5 m no kaimiĦu 
zemesgabala robežas. 

(3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiĦu zemesgabalu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar parakstiem uz 
zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot 
komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

n) Žogi 
Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti. 
 

o) Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, 
vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Dzīvoklis 
Uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 

1. Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī 
tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 

2. Jumta stāvā (bēniĦos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu 
augstumam telpas lielākajā daĜā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja 
telpa ir apakšējā stāva dzīvokĜa sastāvdaĜa. 

3. Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, 
sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis. 

b) Sporta būve 

Sporta būvi nedrīkst: 
1. ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma joslas 

robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2. izmantot komerciāliem nolūkiem. 

 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
1. Iespējas apbūvēt teritorijas izvērtē un nosaka detālplānojumā. 
2. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas 

biotopu izvērtējums un apbūves antropogēnās slodzes 
izvērtējums. 

3. Būvniecība iespējama pēc saskaĦošanas ar vides aizsardzības 
institūcijām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki.  
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5. Zemes vienībās aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās 
siltumnīcas, sakĦu un augĜu dārzus. 

6. Detālplānojumā ietver prasības labiekārtojumam un 
apzaĜumošanai. 

7. Lilastē apbūve atĜauta dabas parka neitrālajā zonā, papildus 
saskaĦojot ar vides institūcijām un izstrādājot detālplānojumu.  
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3.3. Savrupmāju apbūve meža teritorijās (mežaparka apbūves teritorija) 

DEFINĪCIJA 
Savrupmāju apbūve meža teritorijās (teritorijas plānojumā atzīmētas ar zaĜu 
krāsu un dzeltenu slīpu svītrojumu, pieĦemtais saīsinājums SAM) izdalītas ar mērėi 
veidot augstas kvalitātes retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas, kā apbūves tipu, 
kas ir maksimāli saudzējošs dabas pamatnei, garantējot kāpu zonas biotopu 
aizsardzību un piekrastes ekosistēmas saglabāšanu. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. savrupmāja (vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja), 
2. rindu māja, katrai malējai sekcijai minimāli paredzot 1200 m2 

zemes platību; vidus sekcijai 600 m2; 
3. pansija, viesu māja; 
4. atsevišėā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, – 

vietējas nozīmes: 
4.1. ārstniecības iestāde, 
4.2. sociālās aprūpes iestāde, 
4.3. pirmsskolas bērnu iestāde, 
4.4. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
4.5. sporta un atpūtas objekts, 

5. individuālais darbs, 
6. privāts mājas bērnudārzs, 
7. saimniecības ēka, 
8. dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
9. sporta būve kā palīgizmantošana. 
10. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība Saulkrastu 
pilsētā nedrīkst būt mazāka par 2400 m2 , ciemos un lauku teritorijā - 
4000 m2 . 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 

No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst 
būt mazāka par 40 m. 

d) Maksimālais stāvu skaits: 2, 

e) Apbūves maksimālais augstums 
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(1) PieĜaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 
10,0 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma 
atzīmes līdz jumta korei, atĜauta mansarda izbūve.   

(2) Saimniecības ēku pieĜaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk 
par 6,0 m no zemes virsmas līdz jumta korei. 

(3) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst 
pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas 
ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiĦu zemesgabalu . 

 
f) Zemesgabala  apbūves blīvums  

Maksimālais apbūve blīvums % zemes vienībās ar platību līdz 
1. 3000 m2- 12%, 
2. 3000 - 4000 m2- 10%,  
3. ar platību virs 4000 - 6%. 

g) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 
Minimālā brīvā teritorija zemes vienībā: 

Zemesgabalu platība m2 Minimālā brīvā (zaĜās) teritorija 
1. līdz 1800     70% 
2. 1801 - 2400    75% 
3. 2401 – 4000   80% 
4. virs 4000    85%  

h) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

(1) Uz zemesgabala nav atĜauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju . 

(2) Ir pieĜaujama vairāku savrupmāju izvietošana uz viena zemesgabala, 
ja šo zemesgabalu ir iespējams attiecīgi sadalīt, ievērojot minimālās 
platības prasības. 

(3) Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, 
vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. 

(4)PieĜaujama trīssekciju rindu māju izvietošana, paredzot atbilstošus 
zemesgabalus. 

i) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 10 m. 

(2) Priekšpagalma dziĜums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu 
iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m. 

j) Sānpagalma minimālais platums (būvlaide) 

Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 
aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 10 m. 
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k) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

Aizmugures pagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 10 m. 

l) Būvju izvietošana pie kaimiĦu zemesgabala robežas 

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad būves 
sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiĦam piebūvēt pie tās savu būvi . 

(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās 
mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no 
attiecīgās robežas. 

m) Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceĜa 
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceĜa) 
nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības; 

2. piebraucamā ceĜa platums nepārsniedz 5,0 m. 

n) Laivu, ceĜojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

(1) Laivu, ceĜojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana 
nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izĦemot uz 
piebraucamā ceĜa. 

(2) Nav atĜauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, 
ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

o) Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā. 

(2) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta tuvāk par 1,5 m no kaimiĦu 
zemesgabala robežas. 

(3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiĦu zemesgabalu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar parakstiem uz 
zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot 
komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

p) Žogi 

Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti. 

r) Meža zemes transformācija 

Meža zeme transformējama  zem ēkām un piebraucamajiem ceĜiem. 
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PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Dzīvoklis 
Uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras, vai arī tas 

jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 
2) Jumta stāvā (bēniĦos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu 

augstumam telpas lielākajā daĜā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa 
ir apakšējā stāva dzīvokĜa sastāvdaĜa. 

3) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, 
sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis. 

b) Sporta būve 

Sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma joslas 

robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas biotopu 
izvērtējums. 

2. Teritorijā maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. Maksimāli 
saglabājami koki.  

3. Detālplānojumā ietver prasības labiekārtojumam un apzaĜumošanai.  
4. Stacijas meža teritorijā esošajos zemesgabalos drīkst iežogot tikai apbūvei 

paredzētās teritorijas. 
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3.4. Viensētu apbūves teritorijas     

DEFINĪCIJA 
Viensētu apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas ar zaĜu krāsu, 
pieĦemtais saīsinājums V) izdalītas ar mērėi veidot kā lauku apbūves tipu, kas ir 
maksimāli saudzējošs dabas pamatnei. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. savrupmāja (vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja), 
2. dvīĦu māja (divas bloėētas ăimenes dzīvojamās mājas), 
3. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
4. pansija, kempings, viesu māja; 

5. atsevišėā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu: 
5.1. darījumu iestāde, 
5.2. sporta un atpūtas objekts, 
5.3. vieglās rūpniecības uzĦēmums, 

6. lauksaimnieciska izmantošana, 
7. mežsaimnieciska izmantošana, 
8. individuālais darbs, amatniecība, 
9. privāts mājas bērnudārzs, 
10. saimniecības ēka, būve mājlopiem, 
11. dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
12. sporta būve kā palīgizmantošana. 
13. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 5000 m2, 

c) Zemesgabala apbūves blīvums 
Maksimālais apbūve blīvums % zemes vienībās ar platību no 1800- 4000 m2 -  
12%, zemes vienībās ar platību virs 4000- 6%. 
Minimālā brīvā teritorija zemes vienībā: 

Zemesgabalu platība m2 Minimālā brīvā (zaĜās) teritorija 
a. līdz 1800     70% 
b. 1801 - 2400     75% 
c. 2401 – 4000    80% 
d. virs 4000    85%  

d) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 30 m 

e) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 10 m. 
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f) Maksimālais stāvu skaits: 2 

g) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 4,0 m. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

h) Sānpagalma minimālais platums 

(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 
aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiĦu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar 
parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma 
minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst 
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš vai kaimiĦi atĜauj būvēt uz 
sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

(3) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

i) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums 

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 
4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziĜumu 
drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš atĜauj būvēt uz sava 
zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

j) Būvju izvietošana pie kaimiĦu zemesgabala robežas 

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad būves 
sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiĦam piebūvēt pie tās savu būvi. 

(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās 
mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no 
attiecīgās robežas. 

k) Noteikumi dvīĦu mājām un savrupmājām 
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Ierīkojot dvīĦu mājas vai savrupmājas, jāievēro Apbūves noteikumu 
attiecīgie noteikumi atbilstoši atĜautajai izmantošanai. 

l) Noteikumi lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai izmantošanai 

Izmantojot zemi lauksaimniecības vai mežsaimniecības nolūkos, jāievēro 
Apbūves noteikumu attiecīgie noteikumi atbilstoši atĜautajai 
izmantošanai. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Dzīvoklis 

Papildus noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas 

jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 
2) Jumta stāvā (bēniĦos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu 

augstumam telpas lielākajā daĜā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa 
ir apakšējā stāva dzīvokĜa sastāvdaĜa. 

3) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai 
kāda viĦu darbinieka mājoklis. 

b) Sporta būve 

Papildus noteikumiem, sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma joslas 

robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Teritorijā maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un 
zemsedze. Maksimāli saglabājami koki.  

2. Detālplānojumā ietver prasības labiekārtojumam un 
apzaĜumošanai.  

3. Zemesgabalus drīkst iežogot pa zemesgabala robežām. 
4. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas 

biotopu izvērtējums. 
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3.5. DaudzdzīvokĜu dzīvojamās apbūves teritorijas 

DEFINĪCIJA 
 
DaudzdzīvokĜu dzīvojamās apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā 
atzīmētas tumši brūnā krāsā, pieĦemtais saīsinājums DDZ) nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu 
daudzdzīvokĜu namu dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokĜiem. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. daudzstāvu daudzdzīvokĜu nams, 
2. mazstāvu daudzdzīvokĜu nams, 
3. rindu māja, 
4. savrupmāja (vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja), 
5. dvīĦu māja (divas bloėētas ăimenes dzīvojamās mājas), 
6. pirmsskolas bērnu iestāde, 
7. atsevišėā zemesgabalā pie maăistrālām ielām vai daudzstāvu 

un mazstāvu daudzdzīvokĜu namu pirmajos stāvos, ja to 
pamato ar detālplānojumu – vietējas nozīmes: 
7.1. pārvaldes iestāde, 
7.2. kultūras iestāde, 
7.3. ārstniecības iestāde, 
7.4. sociālās aprūpes iestāde, 
7.5. nevalstiskas organizācijas iestāde, 
7.6. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
7.7. darījumu iestāde, 
7.8. sporta un atpūtas objekts, 

8. individuālais darbs, 
9. privāts mājas bērnudārzs, 
10. saimniecības ēka, 
11. dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
12. sporta būve kā palīgizmantošana. 
13. Inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 1200 m2 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m 

e) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20 m. 

f) Maksimālais stāvu skaits: 4, 
g) Zemesgabala apbūves blīvums  
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Maksimālais apbūves blīvums zemes vienībā: 
daudzdzīvokĜu mājas apbūvei    - 40% 
dvīĦu mājas apbūvei      - 30% 
rindu mājas apbūvei      - 35% 
savrupmājas apbūvei      - 30% 
tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei -   - 40% 
sporta būvēm      – 20% 

Minimālā brīvā teritorijas zemes vienībā: 

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 110%. 

h) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 
daudzdzīvokĜu mājas apbūvei     - 35% 
dvīĦu mājas apbūvei       - 40% 
rindu mājas apbūvei      - 35% 
savrupmājas apbūvei       - 60% 
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektiem   - 30% 
sporta būvēm      - 20%  
pirmsskolas bērnu iestādēm – ne mazāk par stāvu kopplatību. 

i) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Dzīvojamās ēkas ar dzīvokĜiem pirmajā stāvā jānovieto atkāpjoties 
no ielas sarkanajām līnijām ne mazāk par 3,0 m, izĦemot iedibinātas 
būvlaides gadījumus. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

(3) Priekšpagalma dziĜums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu 
iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m. 

j) Attālums starp dzīvojamajām mājām 

Attālums starp 4 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar 
garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieĦem ne mazāks par 20 m. 
Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar 
dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieĦem ne mazāks par 
10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un 
ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus 
drīkst samazināt. 

k) Noteikumi mazstāvu daudzdzīvokĜu namiem, rindu mājām, dvīĦu mājām 
un savrupmājām 

Ierīkojot mazstāvu daudzdzīvokĜu namus, rindu mājas, dvīĦu mājas vai 
savrupmājas, jāievēro Apbūves noteikumu attiecīgie noteikumi atbilstoši 
atĜautajai izmantošanai. 

l) Citi noteikumi 

(1) Jāievēro šādi attālumi no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai 
teritorijai: 
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a. bērnu rotaĜām – 12 m, 
b. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – 10 m, 
c. fizkultūras nodarbībām – 10-40 m 

(atkarībā no trokšĦu līmeĦa un nodarbību veida), 
d. saimnieciskiem mērėiem – 20 m, 
e. suĦu pastaigai – 40 m, 
f. autostāvvietām – pamatojams ar 

detālplānojumu 

(2) Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem 
fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaĜām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai 
jāpieĦem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērėiem 
paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks 
par 100 m. 

(3) Zemesgabalus aizliegts iežogot. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

Sporta būve 

Papildus noteikumiem, sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceĜa zemes nodalījuma joslas 

robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

IZĥĒMUMI 

1. Bātciemā atĜauta tikai 2 stāvu rindu māja. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz 
kuriem nav izbūvēti piebraucamie ceĜi.  

2. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās 
teritorijas biotopu izvērtējums. 

3. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums ar grozījumiem 

 

  

Saulkrastu pilsētas dome, 2007.gads 

 39

3.6. Jauktas sabiedriskās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas 

DEFINĪCIJA 
 
Jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritoriju (teritorijas plānojumā 
atzīmētas gaiši sarkanā krāsā, pieĦemtais saīsinājums JD) galvenie izmantošanas 
veidi ir apbūve, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, 
pašvaldības, reliăisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu 
izmantošanu, kā arī darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu 
objektus. 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. pārvaldes iestāde, 
2. izglītības iestāde, 
3. pirmsskolas bērnu iestāde, 
4. ārstniecības iestāde, 
5. sociālās aprūpes iestāde, 
6. kultūras iestāde, 
7. zinātnes iestāde, 
8. nevalstiskas organizācijas iestāde, 
9. reliăiska iestāde, 
10. viesnīca, viesu māja, 
11. sporta un atpūtas objekts, 
12. saimniecības ēka, garāža, 
13. daudzdzīvokĜu dzīvojamā māja kā palīgizmantošana, 
14. rindu māja kā palīgizmantošana,  
15. savrupmāja kā palīgizmantošana,  
16. dzīvoklis, to paredzot 10% -15% no kopējā apjoma, 
17. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

 
b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 2400 m2 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m 

d) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15 m. 

e) Maksimālais stāvu skaits:  4 

g) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceĜus) 
nedrīkst būt mazāka par 30%, zemesgabalos ar apbūvi iestādēm un 
uzĦēmumiem - 40%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs 
iestādes stāvu platību.  

h) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 
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(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, 
izĦemot iedibinātas būvlaides gadījumus. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

(3) Priekšpagalma dziĜums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu 
iestādēm un izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Dzīvoklis 

Papildus noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē 

kā dzīvojamā māja. 
2) Jumta stāvā (bēniĦos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam 

telpas lielākajā daĜā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva 
dzīvokĜa sastāvdaĜa. 

3) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda 
viĦu darbinieka mājoklis. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Teritorijās pie stacijas meža – A.KalniĦa ielā un Rīgas ielas malā posmā 
no Jūras līdz MurjāĦu ielai nosakāma minimālā brīvā teritorija 60 %, 
ieskaitot laukumus un autostāvvietas.  

2. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas biotopu 
izvērtējums. 

3. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. Maksimāli 
saglabājami koki.  

4. Būvējot savrupmājas un rindu mājas, spēkā ir noteikumi, kas aprakstīti 
3.1. un 3.3. nodaĜās. 

5. Saulkrastu parks – estrādē pieĜaujamas tikai estrādes funkcijām 
nepieciešamu būvju celtniecība, kas pamatojamas ar detālplānojumu. 

6. Savrupmāju, rindu māju, daudzdzīvokĜu māju apbūve nav pieĜaujama 
zemesgabalos: 

a. Rīgas iela 9A, Kāpu iela 1A;  
b. Ainažu 13 A ; 
c. Ainažu 13B; 
d. Ainažu iela 15 A; 
e. Ainažu 26A; 
f. Ainažu 26B; 
g. Ainažu 28A;  
h. Ainažu 42A; 
i. Alfrēda KalniĦa 15; 
j. Alfrēda KalniĦa 15A; 
k. Alfrēda KalniĦa 17; 
l. Alfrēda KalniĦa 19;  
m. Alfrēda KalniĦa 21; 
n. Alfrēda KalniĦa 22A; 
o. Zemes gabals 201F; 
p. Zemes gabals 256F ; 
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q. zemesgabals ''Mācītājmuiža”;  
r. zemesgabals  ''Plekstes”.  
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3.7. Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritorijas 

DEFINĪCIJA 
Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu apbūves teritoriju (teritorijas 
plānojumā atzīmētas violetā krāsā, pieĦemtais saīsinājums JRD) galvenais 
izmantošanas veids ir ekoloăiski tīra ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu 
iestādes.  

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. vieglās rūpniecības uzĦēmums, 
2. vairumtirdzniecības iestāde, 
3. kravu stacija, 
4. noliktava, 
5. sēĦu audzētava, 
6. veterinārā iestāde, 
7. degvielas uzpildes stacija, 
8. sabiedriskā garāža, 
9. tehniskās apkopes stacija, 
10. auto tirdzniecības iestāde, 
11. atklāta uzglabāšana, 
12. inženierkomunikāciju objekts, 
13. viesnīca,viesu māja, 
14. saimniecības ēka, 
15. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
16. pārvaldes iestāde, 
17. zinātnes iestāde, 
18. darījumu iestāde, 
19. sporta un atpūtas objekts, 
20. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
21. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 1200 m2 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m 
 

d) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15 m. 

e) Attālums no tehniskās apkopes stacijas 

Attālums no tehniskās apkopes stacijas līdz dzīvojamajām un 
sabiedriskajām ēkām, kā arī līdz izglītības iestādes, pirmsskolas bērnu 
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iestādes, ārstniecības iestādes (ar stacionāru) zemesgabalam jāpieĦem 
25m. 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 

Minimālā neapbūvētā teritorija: - 20% 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Atklāta uzglabāšana 

Papildus noteikumiem, atklāta uzglabāšana: 
1) nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 
2) jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 
 

b) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts 

Papildus noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts 
jānovieto galvenās ēkas iekšpusē. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz 
apstādījumiem; 

2. vietās, kur teritorijas plānojumā starp ielu un ražošanas 
teritoriju nav paredzēta dabas vai labiekārtotas koplietošanas 
teritorijas, ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus gar 
ielas malu. 

3. atklātas uzglabāšanas laukumus nožogo ar nepārtrauktu un 
30% caurredzamu, vai necaurredzamu žogu; 

4. prasības pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir 
noteiktas Apbūves noteikumu  atbilstošajā izmantošanā. 

5. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki. 

6. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās 
teritorijas biotopu izvērtējums. 
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3.8. Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas 

DEFINĪCIJA 
Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas 
ar oranžu krāsu, nosacītais apzīmējums VDM) ir Saulkrastu pilsētas teritorijas daĜas, 
kuru galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamo ēku (dārza māju un vasarnīcu) 
apbūve, dārzkopība un sakĦkopība, kur katra no tām izmantojama vienīgi vienas 
ăimenes vajadzībām.  

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. dārza māja (vasarnīca), 
2. savrupmāja, ja to pamato ar detālplānojumu, 
3. atsevišėā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu – 

vietējas nozīmes: 
3.1. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
3.2. sporta un atpūtas objekts, 

4. individuālais darbs, 
5. privāts mājas bērnudārzs, 
6. saimniecības ēka, 
7. sporta būve kā palīgizmantošana. 
8. inženierkomunikācijas, ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 
dārza mājai (vasarnīcai, savrupmājai) – 1200 m2 

c) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Maksimālais apbūves blīvums zemes vienībā ir 30% 

d) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m 

e) Priekšpagalma minimālais dziĜums (būvlaide) 

(1) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, 
izĦemot iedibinātas būvlaides gadījumus.  

(2) Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izĦemot iedibinātas 
būvlaides gadījumus. 

f) Sānpagalma minimālais platums 

(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 
aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 4,0 m. 
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(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiĦu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar 
parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma 
minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst 
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš vai kaimiĦi atĜauj būvēt uz 
sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

(3) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maăistrālās ielas vai 
pašvaldības ceĜa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 

g) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums 

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 
4,0 m. 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiĦu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar parakstu uz 
zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziĜumu 
drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no 
dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiĦu zemesgabalos 
jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiĦš atĜauj būvēt uz sava 
zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

h) Būvju izvietošana pie kaimiĦu zemesgabala robežas 

Ja būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad būves 
sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiĦam piebūvēt pie tās savu būvi. 

i) Apbūves maksimālais augstums 

(1) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst 
pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas 
ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiĦu zemesgabalu, bet ne augstāk kā 8 m. 

(2) Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 4,0 m no kaimiĦu zemesgabala 
robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4,5 m (sk. 4.zīmējumu). Šo augstumu drīkst palielināt ar 
kaimiĦu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina ar 
parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam 
viĦš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

j) Maksimālais dārza māju (vasarnīcu) skaits uz zemesgabala: 1 

k) Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceĜa 
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
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1) autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceĜa) 
nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības; 

2) piebraucamā ceĜa platums nepārsniedz 5,0 m. 

l) Laivu, ceĜojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

(1) Laivu, ceĜojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana 
nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izĦemot uz 
piebraucamā ceĜa. 

(2) Nav atĜauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, 
ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

m) Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā. 

(2) Komposta vietu izvietošana nav atĜauta tuvāk par 1,5 m no kaimiĦu 
zemesgabala robežas. 

(3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiĦu zemesgabalu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viĦi apliecina ar parakstiem uz 
zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot 
komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

n) Žogi 

Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Sporta būve 
 

Papildus noteikumiem, sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1. Zemesgabalā nedrīkst ierīkot vairāk kā 1 dārza māju (vasarnīcu, savrupmāju) un 
1 saimniecības ēku vai siltumnīcu. 

2. Maksimālais pastāvīgais autostāvvietu skaits zemes vienībā - 1. Autostāvvietu 
segums no plātnīšu vai minerāliem materiāliem. 

3. Apbūves blīvumā netiek ieskaitītas lecektis un pārvietojamas siltumnīcas. 
4. Dārza māju pārbūvi (izmantošanu) par dzīvojamām ēkām atĜauts uzsākt pēc 

inženiertehnisko komunikāciju ierīkošanas (izbūves), izstrādājot 
detālplānojumu. 

5. Minimālais  ielas platums sarkanajās līnijās 9 m. 
6. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas biotopu 

izvērtējums. 



Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums ar grozījumiem 

 

  

Saulkrastu pilsētas dome, 2007.gads 

 47

7. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. Maksimāli saglabājami 
koki.  

 

3.9. Tehniskās apbūves teritorijas 

DEFINĪCIJA  
Tehniskās apbūves teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas violetā krāsā, 
pieĦemtais saīsinājums RTA) galvenais izmantošanas veids ir transporta un 
noliktavu uzĦēmumi un iestādes, inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un 
noliktavu uzĦēmumi un iestādes. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. inženierkomunikāciju objekts, 
2. vairumtirdzniecības iestāde, 
3. kravu stacija, noliktava, 
4. sabiedriskā garāža, 
5. tehniskās apkopes stacija, 
6. saimniecības ēka, 
7. atklāta uzglabāšana, 
8. atkritumu šėirotava, 
9. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā 

palīgizmantošana, 
10. ceĜi un ielas kā palīgizmantošana. 

 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība: 1200 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m 

d) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m. 

e) Attālums no tehniskās apkopes stacijas 

Attālums no tehniskās apkopes stacijas līdz dzīvojamām un 
sabiedriskām ēkām, kā arī līdz izglītības iestādes, pirmsskolas bērnu 
iestādes, ārstniecības iestādes (ar stacionāru) zemesgabalam jāpieĦem 
ne mazāks par 25m. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Atklāta uzglabāšana 

Papildus noteikumiem, atklāta uzglabāšana: 
1) nav atĜauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, 
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2) jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 

b) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts 

Papildus noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts 
jānovieto galvenās ēkas iekšpusē. 

 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
1. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās 

teritorijas biotopu izvērtējums. 
2. Būvniecība iespējama pēc saskaĦošanas ar vides 

aizsardzības institūcijām, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

3. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki.  
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3.10. Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju  teritorijas  

 
DEFINĪCIJA 
Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju teritoriju (CT) 
(teritorijas plānojumā atzīmētas ar pelēkzilām krāsu līnijām) nozīmē izbūves 
teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, 
gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maăistrālo inženierkomunikāciju 
izvietošana. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, ir: 

1. valsts autoceĜš, 
2. pašvaldības ceĜš, 
3. maăistrālā iela, 
4. vietējās nozīmes iela, 
5. laukums, 
6. atklāta autostāvvieta (P), 
7. degvielas uzpildes stacija, izvietojumu akceptējot LR SM LAD 

Rīgas rajona nodaĜā, 
8. grāvis, 
9. maăistrālā inženierkomunikācija, 
10. pagaidu būve kā palīgizmantošana. 

b) CeĜu klasifikācija 
(1) Valsts autoceĜi: 

a) valsts galvenais autoceĜš A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas 
robeža (Ainaži) (autoceĜa A1 posmu Saulkrastu pilsētas 
teritorijā paredzēts pārĦemt pašvaldības īpašumā pēc šī posma 
sakārtošanas, atbilstoši Satiksmes ministrijas autoceĜu tehniskā 
komisijas 2001.gada 29.janvāra lēmumam un Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju būvvaldes izdotajam Saulkrastu 
apvedceĜa Plānošanas un arhitektūras uzdevumam 
Nr.54/2001); 

b) valsts 1.šėiras autoceĜš P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana 
(autoceĜa P6 posmu Saulkrastu pilsētas teritorijā paredzēts 
pārĦemt pašvaldības īpašumā pēc šī posma sakārtošanas, 
atbilstoši Satiksmes ministrijas autoceĜu tehniskā komisijas 
2001.gada 29.janvāra lēmumam un Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju būvvaldes izdotajam Saulkrastu apvedceĜa 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.54/2001); 

c) valsts 2.šėiras autoceĜi V38 Saulkrasti – Gāršmalas, V39 
Saulkrasti – BīriĦi, V55 PievedceĜš Zvejniekciema stacijai, V78 
Saulkrasti – Vidriži, V87 PievedceĜš Ėīšupes stacijai, V98 
PievedceĜš „Rozes” dārzkopības sabiedrībai (autoceĜa V39 
posmu Saulkrastu pilsētas teritorijā paredzēts pārĦemt 
pašvaldības īpašumā pēc šī posma sakārtošanas, atbilstoši 
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Satiksmes ministrijas autoceĜu tehniskā komisijas 2001.gada 
29.janvāra lēmumam un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
būvvaldes izdotajam Saulkrastu apvedceĜa Plānošanas un 
arhitektūras uzdevumam Nr.54/2001).  

 
(1) Maăistrālās ielas – ielas, kas savieno dažādas pilsētas daĜas, 

nodrošina visas pilsētas apkalpošanu. Ielām raksturīga Ĝoti augsta 
satiksmes intensitātes pakāpe. Šajā kategorijā ietilpst pilsētas centrālā 
(Rīgas-Ainažu-Tallinas) iela.  

 
(2) Galvenās ielas - ielas, kas savieno galvenās maăistrālās ielas, 

nodrošina atsevišėu pilsētas rajonu apkalpošanu – Pūpolu iela, Vidrižu 
iela, RaiĦa iela (BīriĦu virzienā no Ainažu ielas), jaunizbūvējamais 
pievadceĜš apvedceĜam (paralēli MurjāĦu ielai). Šeit ieskaitāma arī 
Alfrēda KalniĦa iela, kas veido paralēlu struktūru Ainažu ielai un saista 
pārējās teritorijas ar Saulkrastu dzelzceĜa staciju. 

 
(3) Šėērsielas – ielas, kas pieslēdzas maăistrālajai ielai, nodrošinot vairāku 

kvartālu apkalpošanu – Melnsila iela, Upes iela, Atpūtas iela, Skolotāju 
iela, Bērzu aleja, Ganību iela, Enkuru iela, AkmeĦu iela, Baltijas iela, 
Akācijas iela, Krasta iela, BīriĦu iela, L.Paegles iela, Skolas iela, Smilšu 
iela, MurjāĦu iela, Jūras iela, Stacijas iela, PĜavu iela. 

 
(4) Iekškvartālu ielas - pārējās ielas ar lokālu nozīmi:  

a) Saulkrastu pilsētas teritorijā - ĀbeĜu, Amatnieku, Asteru, 
AusekĜa, Avotu, BrāĜu Kaudzīšu, CīruĜu, Dārzu, Dīėu, 
DzelzceĜnieku, DzeĦu, Gravas, Inčupes, Jauniela, Jomas, 
Kadiėu, Kaijas, Kalnu, Kāpu, KastaĦu, Krūmu, Ėīšupes, 
Lakstīgalas, Lašu, Lauku, Lazdu, Liepu, Mednieku, Mētru, 
Meža, Miera, MurjāĦu, Noliktavas, NometĦu, Pabažu, Palejas, 
Parka, Pērses, Pīlādžu, Pirts, Priežu, PureĦu, RaiĦa (uz jūras 
pusi), Salas, Saules, Selgas, Sīkā, SīĜu, Skolas, Skuju, Strautu, 
Strazdu, Tīkla, Tilta, Tirgus, V.Lāča, Vasarnīcu, Vidus, ViĜĦu, 
Viršu, VītiĦu, ZiemeĜu, Zītaru, Zušu, ZvaigžĦu, Zvejnieku;  

b) pilsētas lauku teritorijā (Zvejniekciemā) - Jūras prospekts, 
Asmens, Bebru, Rītupes, Meža prospekts, PērĜu iela, Irbenāju 
iela, Duntes iela, Limbažu iela, Saulgriežu iela, Līču iela, 
Atpūtas iela, Bērzu aleja, Ostas iela, Kuršu iela, Grīvas iela, 
Atvaru iela, Rožu iela, Līvciema iela, Aăes iela, VīteĦu iela, 
Graudu iela, Madaru iela, Cēsu iela, AugĜu iela, Silavas iela, 
Skolotāju iela, Krāču iela, Komētas iela, Ėiršu iela, Celtnieku 
iela, AmoliĦu iela, Pūpolu iela, Sila iela, Kārklu iela, Ozolu iela, 
KapteiĦu iela, Neibādes iela, Ganību iela, Enkuru iela, Smilgu 
iela, AkmeĦu iela, ZaĜā iela, Baltijas iela, Saivas iela, Senču 
iela, Lapu iela, Draudzības iela, Celtnieku iela. 

(6) Pārējie ceĜi, atbilstoši to piederībai, klasificējami kā pašvaldības ceĜi, 
uzĦēmumu ceĜi un māju ceĜi.  

Vietējās nozīmes iela ietver: 
1) dzīvojamo ielu – gājēju un transporta (izĦemot kravas un 

sabiedrisko pasažieru transportu) kustībai dzīvojamās apbūves 
teritorijās un saistībai ar maăistrālajām ielām; 
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2) kravas transporta ielu – galvenokārt kravas un vieglo automašīnu 
transporta kustībai rūpniecības teritorijās un saistībai ar 
maăistrālajām ielām; 

3) gājēju ielu un ceĜu (gatvi) – gājēju sakariem ar darba un atpūtas 
vietām, apkalpes iestādēm un uzĦēmumiem un sabiedriskā 
transporta pieturām; 

4) parka ceĜu – gājēju un ierobežotai automašīnu kustībai parkos; 
5) piebrauktuvi – automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un 

publiskajām ēkām, to grupām un citiem objektiem izbūves teritoriju 
iekšienē; 

6) veloceliĦu – braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida 
transporta līdzekĜu kustības. 

c) CeĜu un ielu šėērsprofils 

(1) Apbūves noteikumos doti orientējoši ielu šėērsprofili un ceĜu 
zemes nodalījuma joslas platumi, kas jādetalizē ar detālplānojumu. 

(2) Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāĦem 
šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām: 
1) Rīgas, Ainažu un Tallinas ielai - 31 m, 
2) vietējās nozīmes ielām – 9-12 m, 
3) jaunu ielu projektēšanā jāievēro Latvijas valsts standartu prasības. 

d) Ielu aprēėina parametri 

Ielu aprēėina parametri jāpieĦem transporta būvju būvnormatīvu 
prasībām  

e) StrupceĜš 

Ja iela veido strupceĜu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta 
apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m un ne 
mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam 
pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav izmantojami 
autostāvvietām. 

f) VeloceliĦi 

(1) VeloceliĦi drīkst būt ar vienvirziena un divvirziena kustību ar ne 
mazāk par 0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākĜos 
drošības joslu vietā pieĜaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas 
barjeras. 

(2) PieĜaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceĜu brauktuvju malās, 
atdalot tās ar dubultlīnijas marėējumu. Joslas platumam jābūt ne 
mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un ne 
mazākam par 1,5 m – pretējā virzienā. Joslas platumam, ko ierīko gar 
ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m. 

g) Brauktuvju noapaĜojumu rādiusi 
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(1) Ielu un ceĜu brauktuvju noapaĜojumu rādiusi krustojumos un 
pieslēgumos ar regulējamas kustības autoceĜiem un maăistrālēm 
jāpieĦem ne mazāki par 8,0 m, bet transporta laukumos – ne mazāki 
par 12 m. 

(2) Rekonstrukcijas apstākĜos un vietējās nozīmes ielu krustojumos un 
pieslēgumos pieĜaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5,0 un 
8,0 m. 

(3) Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeĦiem, pagriezienos 
brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m. 

h) Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm 

Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas 
pazemes inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad 
vienlaicīgi jāparedz šo komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un 
sadalošām joslām. Esošo komunikāciju saglabāšana, kā arī jaunu 
komunikāciju izvietošana kanālos un tuneĜos zem brauktuvēm, 
pieĜaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav 
sadalošo joslu, pieĜaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem 
brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā.  

i) Prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai 

(1) Pašvaldības dienestiem jāierīko un jāremontē ielas un laukumi to 
sarkanajās līnijās, pašvaldības ceĜi zemes nodalījuma joslas platumā, kā 
arī lietus ūdens novadīšanas sistēma, arī pašvaldības grāvji un 
caurtekas zem ielām un pašvaldības ceĜiem. 

(2) Pašvaldības dienestiem jāuztur kārtībā ielu, laukumu un pašvaldības 
ceĜu brauktuves, kā arī caurtekas zem ielām un pašvaldības ceĜiem. 

(3) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju 
pārbrauktuves un pašvaldības grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, kā 
arī pašvaldības grāvjus sava zemesgabala robežās, atbilstoši 
pašvaldības padomes izdotiem noteikumiem. 

(4) Pašvaldības dienestiem ir tiesības pārbūvēt grāvjus saskaĦā ar 
detālplānojumu, kā arī tos tīrīt privāto zemesgabalu robežās, par to 
savlaicīgi informējot zemesgabalu īpašniekus. 

(5) Ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki ar 
pašvaldības atĜauju drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju 
virzienus, kā arī ierīkot caurules saskaĦā ar pašvaldības izdotiem 
tehniskajiem noteikumiem. 

(6) Ietvju platumam jāatbilst LVS prasībām. 

(7) Ietvju augstumam pie ielas braucamās daĜas jābūt 15 cm. 

(8) Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu 
ratiĦiem ar ielas apmales vertikālo daĜu ne augstāku par 2,5 cm. 
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(9) Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas vai pašvaldības ceĜa 
slēgšana, jāsaĦem pašvaldības atĜauja. 

(10) Valsts autoceĜi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts 
līdzekĜiem. Valsts dienestiem jāierīko, jāremontē un jāuztur kārtībā arī 
caurtekas zem valsts autoceĜiem. 

(11) Valsts autoceĜu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceĜu 
dienesta lietojumā. Šajā ceĜu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt 
jebkādus darbus bez valsts ceĜu dienesta atĜaujas. 

j) Klātne (segums) 

Pašvaldības ceĜu un ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, 
klātnēm jābūt ar cietu segumu. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Pagaidu būve: 
1) kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu 

laiku, t.i., tai ir pagaidu statuss (piemēram, kioski, paviljoni, 
nojumes, sabiedriskā transporta pieturvietas u.c.), 

2) kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam, 
3) kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un netiek 

kompensēta, 
4) kuras izvietojumu akceptē LR LAD Rīgas rajona nodaĜa un 

pašvaldības galvenais arhitekts. 

b) Ielu tirdzniecība 

Ielu tirdzniecība atĜauta tikai attiecīgi šim nolūkam pardzētajās vietās 
pēc tirdzniecības atĜaujas saĦemšanas pašvaldībā. 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
1.  Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās teritorijas 

biotopu izvērtējums. 
2. Būvniecība iespējama pēc saskaĦošanas ar vides aizsardzības 
institūcijām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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3.11. Ostas teritorijas 

DEFINĪCIJA  
Ostas apbūves teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas zilzaĜā krāsā, 
pieĦemtais saīsinājums O), nozīmē zemesgabalus, kas nepieciešami ostas 
funkcionēšanai un attīstībai. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, kas paredzēta ostas apbūvei (O), saskaĦā ar Skultes ostas 
izmantošanas shēmu (2.att), ir: 

1. kravu osta (termināls), 
2. kravu stacija, 
3. navigācijas būve, 
4. hidrotehniskā būve, 
5. noliktava, 
6. viesnīca,viesu māja, 
7. ražošanas uzĦēmums, 
8. degvielas uzpildes stacija, 
9. inženierkomunikāciju objekts, 
10. tehniskās apkopes stacija, 
11. atklāta uzglabāšana, 
12. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā 

palīgizmantošana, 
13. daudzdzīvokĜu dzīvojamā māja kā palīgizmantošana, 
14. rindu māja kā palīgizmantošana,  
15. savrupmāja kā palīgizmantošana,  
16. kultūras iestāde kā palīgizmantošana, 
17. zinātnes iestāde kā palīgizmantošana, 
18. ceĜi un ielas. 

b) Zemesgabala apbūves intensitāte 

nedrīkst pārsniegt 110 %. 

d) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15 m. Tas neattiecas 
uz būvēm, kas nodrošina ostas funkcionēšanu. 

e) Attālums no tehniskās apkopes stacijas 

Attālums no tehniskās apkopes stacijas līdz dzīvojamām un 
sabiedriskām ēkām, kā arī līdz izglītības iestādes, pirmsskolas bērnu 
iestādes, ārstniecības iestādes (ar stacionāru) zemesgabalam jāpieĦem 
ne mazāks par 25m. 

PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
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1. Izstrādājot detālplānojumu, obligāti jāveic attiecīgās 
teritorijas biotopu izvērtējums. 

2. Būvniecība iespējama pēc saskaĦošanas ar vides 
aizsardzības institūcijām, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

3. Maksimāli saglabājams esošais mikroreljefs un zemsedze. 
Maksimāli saglabājami koki.  

4. Jāveic trokšĦu un cita veida piesārĦojuma mērījumi un 
jāparedz pasākumi to novēršanai, ja tādi rodas. 
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3.12. Dabas teritorijas 

DEFINĪCIJA 
Dabas teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas gaiši zaĜā un zaĜgandzeltenā 
krāsā) kategorijā ietilpst sabiedrībai brīvi pieejamas (izĦēmums, ja to ierobežo spēkā 
esošie normatīvie akti) neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas ar daĜēji vai pilnīgi 
dabisku veăetāciju (piemēram, pĜavas, mitrāji, meži, mežaparki, birzis, pludmales), 
kuras netiek intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas. Šo teritoriju 
kompleksā ietvertas arī tajās izvietotās sabiedrībai pieejamās ūdenstilpes un 
ūdensteces.  
 
3.12.1. Prasības teritoriju izmantošanai 
 
(1) AtĜauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas 
tūrismu un dabas aizsardzību. 
(2) Izstrādājot labiekārtošanas projektu, atĜauts ierīkot peldvietas, laivu piestātnes,  
atpūtas vietas, gājēju takas, pagaidu būves (ăērbtuves, tualetes, dušas), glābšanas 
stacijas.  
(3) Teritorijās, kurās nav tiesību aktos noteiktu apbūves aprobežojumu, izstrādājot 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atĜauta viensētu apbūve. Citas prasības 
viensētu apbūvei noteiktas Apbūves noteikumu 3.4.apakšnodaĜā. 
(4) Dabas teritorijas pārveidošana par mežaparku, parku, skvēru vai citādu 
labiekārtotu koplietošanas teritoriju, atĜauta, izstrādājot attiecīgu detālplānojumu vai 
labiekārtošanas projektu; 
(5)  Labiekārtošanas projektiem pašvaldība organizē būvniecības sabiedrisko 
apspriešanu.  
(6) Dabas teritorijas nedrīkst iežogot. 

 

3.13. Labiekārtotās koplietošanas teritorijas 

 
DEFINĪCIJA 
Labiekārtotās koplietošanas teritorijās (pieĦemtais saīsinājums LKT) galvenie 
teritorijas izmantošanas veidi ir sabiedriskas nozīmes labiekārtoti koplietošanas 
brīvdabas atpūtas (rekreācijas) objekti, parki, skvēri, kapsētas.  

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) AtĜautā izmantošana 
(1) parki, skvēri, mežaparki; 
(2) labiekārtotas peldvietu teritorijas, t.i., sabiedrībai pieejamu labiekārtotu 

ūdens baseina krasta sauszemes daĜu starp ūdens līmeni un vietu, kur 
sākas vienlaidus dabiskā sauszemes veăetācija, kā arī ar rekreāciju 
saistītas būves, 

(3) sezonāla rakstura izklaides un atpūtas pasākumu iestāžu (atrakciju 
parku, brīvdabas estrāžu) apbūve, kā palīgizmantošana, izstrādājot 
detālplānojumu un labiekārtošanas projektu; 

(4) sabiedriskās auto stāvvietas, izĦemot kāpu teritorijā. 
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Teritoriju izmantošanas nosacījumi: 
 

(1) Jaunveidojamu zemes vienību izveidošanas un apbūves parametrus 
nosaka izstrādājot detālplānojumu. 
(2) Jaunu auto stāvvietu izvietojumu un prasības to apsaimniekošanai 
nosaka, izstrādājot teritorijas labiekārtojuma projektu un veicot tā publisko 
apspriešanu. 
(3) Teritorijas nodrošina ar nepieciešamajām publiskajām tualetēm. 
(4) Teritorijas nedrīkst iežogot. 

 
Prasības noteiktām teritoriju apakšgrupām 
 

(1) Teritorijās, kas apzīmētas ar burtu apzīmējumu LKT ir atĜauta vienīgi 
sezonas (pagaidu) būvju izvietošana un esošo autostāvvietu uzturēšana, 
izstrādājot labiekārtojuma projektu un veicot tā publisko apspriešanu;  

(2) teritorijā, kas atrodas dabas parkā „Piejūra” pie Bazūnurgas, ir atĜauta  
auto stāvvietas ierīkošana. 

 
 
PARKI : 

Saulkrastu parks – estrāde. PieĜaujamas tikai estrādes funkcijām 
nepieciešamu būvju celtniecība. 

 
SKVĒRI: 
  A.KalniĦa un Ainažu ielas krustojumā, A.KalniĦa un Vidrižu ielas krustojumā, 
BīriĦu ielas un L.Paegles ielas, A. KalniĦa ielas krustojumos, centra skvērs (iepretī 
veikalam “Ilda”), skvērs (pie “Melnā kaėa”), pie Zvejniekciema kultūras nama.  
  

3.14.  Mežu teritorijas 

DEFINĪCIJA 
Mežu teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas zaĜā krāsā, pieĦemtais 
saīsinājums MS) izmanto un apsaimnieko atbilstoši mežu apsaimniekošanu 
regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem.  
 
3.14.1.   

Teritoriju izmantošanas nosacījumi 
 

(1) Teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie tiesību akti, individuālie 
mežierīcības projekti. 
(2) Mežu teritoriju galvenie izmantošanas veidi ir mežsaimniecība un 
kokmateriālu sagatavošana, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu 
sagatavošanu saistītie pakalpojumi.  
(3) Mežu teritorijās atĜauta meža ceĜu izbūve, ja tā ir saskaĦā ar AS „Latvijas 
valsts meži” ilgtermiĦa plāniem un saskaĦota ar Latvijas Meža dienestu. 
(4) Privāto mežu īpašnieku meža ceĜu rekonstrukcija un izbūve jāsaskaĦo ar 
Latvijas Meža dienestu. 
(5) Meža zemju transformācija atĜauta tikai teritorijas plānojumā noteiktajās 
teritorijās, izstrādājot detālplānojumu. 
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3.15. Kapsētu  teritorijas 

 
KAPSĒTAS SAULKRASTU PILSĒTĀ: 

Saulkrastu kapsēta 
 
Kapsētu teritorijās (apzīmētas ar burtu apzīmējumu K) atĜauta vienīgi apbedījumu 
ierīkošana, apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve un nepieciešamais labiekārtojums 
(arī autostāvvietas).  
 
 

3.16. Prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai  

(1) Kultūras pieminekĜu, to teritoriju un aizsargzonu izmantošanu un 
aizsardzību nosaka, atbilstoši tiesību aktu prasībām.  

 
(2) Individuālās aizsardzības zonas ap nekustamajiem kultūras pieminekĜiem 

izstrādā detālplānojuma sastāvā. 
 

(3) Kultūras pieminekĜu aizsardzību regulē un ir saistoši Latvijas Republikas 
likumdošanas akti – likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un 
likuma „Aizsargjoslu likums” 8.pants, kā arī saistītie Ministru Kabineta 
noteikumi. Ja pašvaldības teritorijā tiek atklāts kultūras piemineklis, par 
to ziĦot domei un VKPAI. 

 
KULTŪRAS PIEMINEKěI 
N.p.
k 

Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

PieminekĜu 
vērtības 
grupa 

PieminekĜu 
veids 

 

PieminekĜu 
nosaukums 
 

PieminekĜu 
atrašanās vieta 

1.  
4215 Valsts māksla Epitāfija 

Ainažu iela 4, 
Pēterupes luterāĦu 

baznīca 
2.  

4216 valsts māksla  
Kancele ar 
gleznojumiem un 
durvis 

Ainažu iela 4, 
Pēterupes luterāĦu 

baznīca 
3.  

8490 vietējās arhitektūra 
Neibādes 
mežsarga māja 
“Forestei” 

A.KalniĦa ielā 10 

3.17. Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai 

 
3.17.1. Pilsētas lauku teritorijas dienvidu daĜa no Lilastes upes līdz Inčupei iekĜaujas 

dabas parka „Piejūra” teritorijā, kuram ir izstrādāts un apstiprināts dabas 
aizsardzības plāns. Šīs teritorija apsaimniekojamas saskaĦā ar paredzētajiem 
apsaimniekošanas noteikumiem (Ministru kabineta 2006.gada 14.marta 
noteikumi Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi". 

3.17.2. Īpaši aizsargājamie biotopi (teritorijas plānojumā apzīmēti ir atzīmēti ar rozā 
krāsojumu un zaĜu pamatu) ir noteikti atbilstoši “ Life” projekta “ Piekrastes 
biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” izpētes rezultātiem. 

3.17.3. Aizsargājamie dabas objekti teritorijas plānojumā ir apzīmēti ar burtu 
apzīmējumu DO. DO1 – Melnalksnis Smilšu ielā 3 pie stadiona. 
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3.18. Aizsargjoslas 

Ierobežotas saimnieciskās darbības joslas robeža ir dzelzceĜa līnija Rīga – Skulte.  
 
Aizsargjoslu uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) ob-
jektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai 
pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 
 
Aizsargjoslu veidi un to funkcijas, saimnieciskās darbības ierobežojumi aizsargjoslās 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijā noteikti saskaĦā ar "Aizsargjoslu 
likumu” (05.02.97.) un MK apstiprinātajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām.  
 

Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās 
Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta 
noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to 
kompetences ietvaros. 
 
VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS 
Aizsargjoslas noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un 
dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokĜa. To galvenais 
uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz 
objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 
 
BALTIJAS JŪRAS UN RĪGAS JŪRAS LĪČA PIEKRASTES AIZSARGJOSLA 
Aizsargjosla izveidota, lai samazinātu piesārĦojuma ietekmi uz Baltijas jūru, 
saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu 
piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam 
nepieciešamo resursu, saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu 
izmantošanu.  
 
 
Tajā ietilpst šādas joslas: 

1) krasta kāpu aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, 
bet nav mazāks par 150 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur 
sākas dabiskā sauszemes veăetācija, izĦemot šādus gadījumus: 
a) ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, krasta 
kāpu aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 150 metriem, obligāti 
iekĜaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus, 
b) ja ciemu robežas ir apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 67.pantā noteiktajā 
kārtībā un noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta kāpu 
aizsargjoslas platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem, obligāti 
iekĜaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus; 

 
Vietās, kur ir stāvs jūras pamatkrasts, aizsargjoslu platumu nosaka no pamatkrasta 
augšējās krants. 
Ierobežotas saimnieciskās darbības josla līdz 5 km platumā, tiek noteikta,Ħemot vērā 
dabiskos apstākĜus, noteikta no Rīgas jūras līča līdz dzelzceĜa līnijai Rīga – Skulte. 
 
VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS 
Aizsargjoslas ir noteiktas ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, 
lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu 
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erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā 
arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. 
 
 
Ūdensobjektu aizsargjoslu platumi Saulkrastu teritorijas plānojumā tiek noteikti 
upēm: 
• Aăe - 100 metrus plata josla katrā krastā lauku teritorijā, pilsētas un ciemu 

teritorijā - 10 metrus plata josla katrā krastā; 
• Ėīšupe - 100 metrus plata josla katrā krastā lauku teritorijā, pilsētas un ciemu 

teritorijā - 10 metrus plata josla katrā krastā; 
• Pēterupe - 100 metrus plata josla katrā krastā lauku teritorijā, pilsētas un ciemu 

teritorijā - 10 metrus plata josla katrā krastā; 
• Inčupe - 50 metrus plata josla katrā krastā lauku teritorijā, pilsētas un ciemu 

teritorijā - 10 metrus plata josla katrā krastā; 
• Ėirezeram – 20 m; 
• Lilastes ezeram – 10 m plata aizsargjosla, jo atrodas ciema teritorijā. 
 
Grāvjiem pilsētas un ciemu robežās noteikta aizsargjosla 5 m platumā. Ārpus 
ciemiem un pilsētas grāvju aizsargjosla noteikta 10 m platumā. 
 
AIZSARGJOSLAS AP ŪDENS ĥEMŠANAS VIETĀM 
Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdens 
resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārĦojuma negatīvo 
ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti. 
 
Saulkrastu pilsēta teritorijas plānojumā tiek noteikta 30 m stingrā režīma aizsargjosla 
ap artēziskajiem urbumiem. 
 
Stingra režīma aizsargjoslas teritorijai ap pazemes ūdens Ħemšanas vietu jābūt 
noplanētai, apzaĜumotai un iežogotai.  
 

AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS) AP KULTŪRAS PIEMINEKěIEM 
Saulkrastu teritorijas plānojumā 100 metru kultūras pieminekĜu aizsardzības zona tiek 
noteikta ap valsts aizsargājamo vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli Neibādes 
mežsarga māju “Forestei” (A.KalniĦa ielā 10) līdz individuālās kultūras aizsardzības 
zonas izstrādei saskaĦā ar Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 
apstiprinātu projektu.  
 
EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 
Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta, sakaru un citu 
komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu 
darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto 
komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 
 
 
AIZSARGJOSLAS GAR AUTOCEěIEM  
Aizsargjoslas gar ielām, autoceĜiem un dzelzceĜiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, 
autoceĜu un dzelzceĜu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maăistrāĜu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama 
ielu un autoceĜu rekonstrukcijai. 
 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar ceĜiem: 
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• 100 metru aizsargjosla no ceĜa ass uz katru pusi valsts galvenajam autoceĜam A1 
(arī jaunbūvējamam apvedceĜam)  
• 30 metru aizsargjosla no ceĜa ass uz katru pusi pārējiem valsts autoceĜiem: P 6 
Saulkrasti – Sēja – Ragana, V 38 Saulkrasti – Gāršmalas; V39 Saulkrasti – BīriĦi, V55 
pievedceĜš 
• Zvejniekciema stacijai; V78 Saulkrasti - Vidriži; V87 PievedceĜš Ėīšupes stacijai; 
V98 pievedceĜš "Rozes" dārzkopības sabiedrībai. 
 
Saulkrastu pilsētas un ciemu robežās aizsargjoslas platums tiek noteikts sarkano 
līniju robežās. 
 
AIZSARGJOSLA GAR DZELZCEěU  
 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā tiek noteiktas: 
• lauku teritorijā 100 m platumu no malējās sliedes dzelzceĜa katrā pusē 
• pilsētas teritorijā - vienāds ar dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas 
platumu.   
 
AIZSARGJOSLAS GAR SAKARU LĪNIJĀM  
Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības sakaru līnijām un to iekārtām ir noteiktas, 
lai nodrošinātu to maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru 
nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta sakaru līniju normāla darbība, 
radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij.  
Aizsargjoslām gar sakaru līnijām ir šāds minimālais platums: 
 
gar apakšzemes kabeĜu, gaisvadu un radiofiksācijas sakaru līnijām - zemes gabals un 
gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes sakaru 
līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no apakšzemes kabeĜu līnijas vai no gaisvadu 
līnijas ass; 
ap virszemes un apakšzemes sakaru kabeĜu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas 
punktiem - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo 
nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta 
vai no tā apvaĜĦojuma robežas. 
Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torĦiem, antenu mastiem 
un to atsaitēm veido: 
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torĦiem un antenu mastiem – 
zemes gabals un gaisa telpa torĦa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no 
to vistālāk izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts 
nav nožogots; 
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torĦu un antenu mastu atsaitēm – 
zemes gabals un gaisa telpa torĦa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un 
atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā. 
 
 
AIZSARGJOSLAS GAR ELEKTRISKAJIEM TĪKLIEM. 
Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām 
un būvēm ir noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 
ekspluatāciju un drošību.  
 
Saulkrastu teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem tiek noteikts 
šāds platums: 
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• gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem - zemes gabals un 
gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē 
no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu: 
 a) līdz 20 kilovoltiem – 6.5 metru, 
 b) no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru, 
 c) virs 110 kilovoltiem - 30 metru; 
  
• gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām blīvi apdzīvotās vietās - zemes gabals un 
gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē 
no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu: 
 a) līdz 20 kilovoltiem – 2.5 metri, 
 b) no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 4 metri, 
 c) virs 110 kilovoltiem - 8 metri; 
 
• gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām - zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas plaknes kabeĜu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeĜu 
līnijas ass; 
• ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 

apakšstacijām - zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo 
iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas 
virsmas. 

 
AIZSARGJOSLAS GAR SILTUMTĪKLIEM, TO IEKĀRTĀM UN BŪVĒM  
 
Aizsargjoslas tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju 
ekspluatāciju un drošību. 
  
 
Saulkrastu teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar siltumtīkliem tiek noteikts šāds 
platums: 
• gar siltumtrasēm zemē - zemes gabals, kuru aizĦem šīs iekārtas un kuru 

norobežo nosacītas vertikālas plaknes 2 metru attālumā katrā pusē no apvalka 
ārmalas; 

• ap siltumvadiem gaisā, sadales iekārtām un siltuma punktiem - zemes gabals un 
gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to 
visvairāk izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 

 
AIZSARGJOSLAS GAR ŪDENSVADU UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM 
 
Aizsargjoslas tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 
ekspluatāciju un drošību. 
  
 
Saulkrastu teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
tiek noteikts šāds platums: 
  
• gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem – 3 metri katrā pusē no 
cauruĜvada malas; 
• gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruĜvada 
malas; 
• drenām un atklātiem grāvjiem – 3 m uz katru pusi no drenas vai atklāta 
grāvja malas; 
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• ūdenstorĦiem, virszemes ūdens rezervuāriem, sūkĦu un ūdens apstrādes 
stacijām – 10 m rādiusā. 
 
SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS 
Sanitārās aizsargjoslas ir noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas 
sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. 
 
AIZSARGJOSLAS AP KAPSĒTĀM  
Aizsargjoslas noteiktas, lai nepieĜautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākĜu 
pasliktināšanos.  
 
Saulkrastu teritorijas plānojumā tiek noteikta 300 m aizsargjosla no kapsētas 
teritorijas ārējās malas. 
 
AIZSARGJOSLAS AP ATKRITUMU GLABĀŠANAS VIETĀM UN ŪDENS 
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀM  
Aizsargjoslas tiek noteiktas, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no 
iespējamās vai esošās negatīvās ietekmes. 
 
Saulkrastu teritorijas plānojumā tiek noteiktas 100 m aizsargjosla ap atkritumu 
izgāztuvi ap attīrīšanas iekārtām. 
 
AIZSARGJOSLU UZTURĒŠANA 
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas ap kapsētām un 
gar valsts autoceĜiem par saviem līdzekĜiem kārtībā uztur zemes īpašnieks, bet, ja 
tiesības lietot zemi nodotas citai personai - zemes lietotājs, ja citos normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi. 
 
Ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izĦemot aizsargjoslas ap 
kapsētām un gar valsts autoceĜiem) par saviem līdzekĜiem kārtībā uztur attiecīgā 
objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 
 
Aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokĜa kontroles kārtība, citas nepieciešamās darbības 
veicamas saskaĦā ar pastāvošo likumdošanu. 
 
3.19. TAUVAS JOSLAS 
 
Tauvas josla noteikta 4 m katrā krastā Inčupei, Aăei, Pēterupei un Ėīšupei, Lilastes 
upei, ievērojot pastāvošo LR likumdošanu.  

Tauvas josla ap Lilastes ezeru 10 platumā. 

Apsaimniekošana tauvas joslā atbilstoši LR likumdošanai. 

 

Tauvas josla noteikta 20 m platumā gar Baltijas jūras Rīgas jūras līča krastu.
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IV. nodaĜa.  Būvtiesību īstenošanas kārtība  

4.1. BūvatĜaujas saĦemšana un būvniecība 

Zemes vienību var apbūvēt tikai tad, ja būvniecības iecere atbilst teritorijas 
plānojumam un detālplānojumam, ja tur nepieciešama zemes transformācija. 

(1) Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs būvvaldē saĦem būvatĜauju;  
(2) Lai saĦemtu būvatĜauju Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus: 

 
4.2.1. ja tiek būvēta ăimenes māja, ăimenes mājas palīgēka, dārza 
māja savām vajadzībām – būvatĜaujas pieprasījumu, akceptētu 
būvprojektu un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu; 
4.2.2. ja tiek būvēta daudzdzīvokĜu ēka vai publiski pieejama 
sabiedriska, darījuma iestāde vai ražošanas ēka – būvatĜaujas 
pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu 
vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību 
rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un 
autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, 
būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos saskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem pieprasa Būvvalde. 

 
(3) BūvatĜauja, kā arī Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 
atĜauja ir nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un 
kosmētisko remontu, būvobjektos, kas ir kultūras, vēstures un arhitektūras 
piemineklis. 
(4) BūvatĜaujas tiek izdotas uz būvatĜaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 
gadiem; 
(5) Pasūtītājs par visām izmaiĦām būvniecības dalībnieku sastāvā informē 
būvvaldi; 
(6) Pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par 
būvobjektu un būvuzĦēmēju; 
(7) Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas: 

a) akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs; 
b) būvatĜaujas kopija; 
c) iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu 

sertifikāti un testēšanas pārskati; 
d) būvdarbu žurnāls; 
e) autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība; 
f) segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieĦemšanas akti; 
g) kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes 

akti. 
 
(8) Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana, un 
sastādīts Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša 
licencēta firma. 

 
(9) Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā.  

 
(10) Izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF 
failu formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriăināliem 
saskaĦojumiem iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz 
jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās 
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piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saĦem saskaĦojumu. 
Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma. 

 
(11) Pirms ēkas vai būves pieĦemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē 
iesniedz šādus dokumentus: 

a) rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai 
ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto 
būvdarbu garantijas termiĦi; 

b) normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par 
būves gatavību ekspluatācijai; 

c) Būvasu nospraušanas aktus; 
d) Aktualizētu topogrāfisko plānu; 
e) Izpilduzmērījumus digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai 

DXF failu formātā) un izdruku veidā; 
f) inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus 

atzinumus; 
g) ēkas vai būves inventarizācijas lietu; 
h) televideo inspekcijas rezultātus par jaunizbūvēto vai rekonstruēto 

saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūvi 
pašvaldības pasūtījumu objektos, ja tāda ir pieprasīta; 

i) būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus; 
j) autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta 

autoruzraudzība; 
k) segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieĦemšanas aktus; 
l) būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un 

iekārtas pārbaudes protokolus un pieĦemšanas aktus. 
 

(12) PieĦemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus 
izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē. 

 

4.2. Būvju nojaukšana  

 
(1) Ja būve ir pilnīgi vai daĜēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās 
lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši 
Civillikuma 1084.panta noteikumiem; 

 
(2) Būves nelietojamību un tās atjaunošanas vai nojaukšanas termiĦu nosaka 
saskaĦā ar būvvaldes slēdzienu vai apstiprināta nojaukšanas projekta pamata. 

 
(3) Ja noteiktajā termiĦā nelietojamās būves īpašnieks neizpilda lēmumu, tad 
dome pieĦem lēmumu par nelietojamās būves nojaukšanu un nojaukšanas 
izdevumu piedzīšanu no būves īpašnieka. 

 
(4) Nelietojamu ēku vai to daĜu nojaukšana uzsākama tikai pēc nojaukšanas 
projektu apstiprināšanas būvvaldē. Nojaukšanas projektos jāparāda to 
novietnes shēma, pievienojot inventarizācijas lietu.    
(5) Nojaukto būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. 

 
(6) Būvi, kas nav kultūras piemineklis nojauc, pamatojoties uz būvvaldes 
izsniegtu nojaukšanas atĜauju. Tās saĦemšanai Būvvaldē iesniedz nojaukšanas 
pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja 
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izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas 
vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu. 

 
(7) Kultūras pieminekĜu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaĦā 
ar normatīvo aktu par pieminekĜu aizsardzību prasībām. 
 
(8) Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atĜautajai 
izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas 
sastādītu Ēkas nojaukšanas aktu. 
 
(9) Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, 
darbus saskaĦo ar LAD Rīgas rajona nodaĜu. 

 

4.3. Rīcība patvaĜīgas būvniecības novēršanai 

 
(1) PatvaĜīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaĜīgu būvniecību vainīgās personas 
sauc pie administratīvās atbildības saskaĦā ar LR Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu. 
 
(2) Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatĜaujas vai neatbilst 
akceptētam būvprojektam, Būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu 
sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai 
Saulkrastu pilsētas Domes Administratīvo lietu komisijai. 
 
(3) Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Saulkrastu pilsētas Domei 
jautājuma par patvaĜīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieĦemšanai par 
nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izĦēmuma gadījumos, par iespēju turpināt 
būvniecību. 
 
(4) Lai sagatavotu materiālus par patvaĜīgo būvniecību, Būvvalde ir tiesīga 
pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka: 
 

a) būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un 
atbilstību būvnormatīviem; 

b) institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem. 
 

(5) Ja pieĦemts Saulkrastu pilsētas domes lēmums par nelikumīgās būves vai 
tās daĜas nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam 
būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt 
nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz 
būves īpašnieks.  
 
(6) Pēc projekta akceptēšanas Būvvalde izsniedz būvatĜauju un pieĦem 
objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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4.4. Atbildība par Saulkrastu pilsētas apbūves noteikumu neievērošanu 
 

(1) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Saulkrastu 
pilsētas apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi 
sodāma saskaĦā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 
 
(2) Vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu. 
Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams 
atkārtots naudas sods. 
 
(3) Par saistošo noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas 
sastādīt Saulkrastu pilsētas būvvaldes amatpersonas.  

 

4.5. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts  

Šī saraksta papildinājumi nav Apbūves noteikumu grozījumi. 
Nr.p.k. Adrese Kadastra Nr. Datums  Lēmuma Nr. 

1. „Sultankursīši” 8033 001 0784 28.01.2004. 1 § 68 
2. SIA „Augstceltne” servisa   

     komplekss Inčupes 
zonā  

8033 004 0624 28.01.2004. 1 § 75 

3. „Ēėi” un „Zvejaskrasti” 8033 001 0924 
8033 001 0913 

25.02.2004 2 § 73 

4. „KĜaviĦas -2” 8033 004 0043 29.12.2004. 13 § 80 
5. „NagliĦi” 8033 001 0188  29.12.2004. 13 § 81 
6. „Silanži”un „PlūdoĦi” 8033 001 0523 

8033 001 0960  
8033 001 0685 

29.12.4004. 13 § 82 

7. „Ziedugravas” 8033 001 0209 26.01.2005. 1 § 78 
8. RaiĦa iela 4 8013 002 0305 23.02.2005. 2 § 81 
9. „Vanagi” 8033 001 0935 13.04.2005. 4 § 67 
10. „Muižas sils” 8033 001 0908 25.05.2005. 6 § 40 
11. „LīĦi” 8033 001 0189 25.05.2005. 6 § 42 
12. Zītaru iela 17 8013 005 0153 25.05.2005. 6 § 43 
13. „SūkuĜi” 8033 001 0395 

8033 001 0889 
8033 001 0890 

29.06.2005. 7 § 14 

14. „JaunsudrabiĦi” 8033 004 0639 27.07.2005. 9 § 15 
15. „JaunkrūmiĦi” 8033 001 1034 27.07 2005. 9 § 17 
16. „VizbuĜi” 8033 004 0189 31.08.2005. 11 § 24 
17. „Bražas -2 ” 8033 001 0333 31.08.2005. 11 § 25 
18. „SmiltiĦas” 8033 001 0342 31.08.2005. 11 § 27 
19. MurjāĦu iela 16 8013 003 0344 28.09.2005. 13 § 16 
20. Skuju iela 11 8013 003 0788 28.09.2005. 13 § 17 
21. Skuju iela 13 8013 003 0787 28.09.2005. 13 § 18 
22. „Indras” 8033 004 0065 26.10.2005. 14 § 17  
23. Ainažu iela 23 un 25 8013 002 0102 

8013 002 0193 
26.10.2005. 14 § 22 

24. „Ainavas” 8033 003 2888 30.11.2005. 15 § 20 
25. Rīgas iela 90A 8013 003 0350 28.12.2005. 17 § 6 
26. Skuju iela 9 8013 003 0797 28.12.2005. 17 § 7 
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27. „Platkājas” 8033 001 0684 
(8033 001 0713) 

29.03.2006. 5 § 32 

28. Liepu iela 1A 8013 003 0180 26.04.2006. 6 § 40 
29. Krasta iela 7 8013 001 0202 26.07.2006. 10 § 35 
30. MārstaĜu iela 45 8033 001 0363 30.08.2006. 11 § 51 
31. “Priežkalni” 8033 001 0717 30.11.2006. 14 § 55 
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1.pielikums 
 
 
 
 

ŽOGU VEIDI(PAMATTIPI) 
 
 
 
 
  


