
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve

0501 Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atĜautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērėi, saskaĦā ar 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496

Detālplānojums  

nekustamajam īpašumam 224F, Saulkrastos 

Detālplānojuma izstrāde zemes gabalam 224F, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā uzsākta pamatojoties uz 
zemesgabala īpašnieka iesniegumu un saskaĦā ar Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu (sēdes 
protokola izraksts Nr.12, 28§) „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes gabalam 224F, Saulkrastos”. 

Uzdevums: 

 Izstrādāt detālplānojumu saskaĦā ar spēkā esošo 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. 
gadam. 

 Detalizēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Izvērtēt 
apbūves izvietošanas iespējas, maksimāli saglabājot esošo 
mikroreljefu, zemsedzi un kokus. 

Izpētes. 

 Eksperta slēdziens Nr.28/13  (12.08.2013., vides eksperts 
Egita Grolle, sert.nr.003). 

Pēc Latvijas biotopu klasifikatora (Kabucis, 2001), meža 
platība atbilst biotopam „Priežu l āni”  (F.1.1.3.), auto ceĜa 
tuvumā -  „Priežu šaurlapju āreĦi”  (F.3.1.3.). 

Gar zemes gabala Z daĜu iestaigāti vai iebraukāti vairāki celiĦi 
„Meža ce Ĝi”  (K.5.3.). 

 Meža inventarizācija (20.08.2013.) 

Teritorijas pašreiz ējā izmantošana. 

Zemes gabals nav apbūvēts, to  veido meža zeme. 
Visblīvākais meža masīvs ir Rīgas ielas tuvumā, taču Rīgas 
jūras līča virzienā mežs paliek retāks. Zemes gabala ZiemeĜu 
daĜu šėērso meža un gājēju ceĜi. Vietām izveidojušās 
purvainas ieplakas, kas radušās dabīgās noteces izzušanas 
rezultātā. Aiz zemes gabala, tā ZiemeĜu stūrī ir saglabājusies 
daĜa no meliorācijas grāvja, kas savulaik nodrošinājis 
virszemes ūdeĦu novadi uz Pēterupi. 

 

 

 

 

 
 

Teritorijas pl ānotā (atĜautā) izmantošana,  saskaĦā ar 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu ir: 

 Mazstāvu dz īvojam ā apbūves teritorija (DzM-1) , 
apmēram  1/3 no zemes gabala,  

 ZaĜumvietas (Z) , apmēram 2/3 no zemes gabala. 

SaskaĦā ar saulkrastu novada teritorijas plānojumu zemes 
gabals nav dalāms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detālplānojuma risinājumā izvērtēts meža 
apsaimniekošanas plāns, kā arī koku izvietojums 
zemesgabalā, un eksperta atzinums par biotopiem, kā 
rezultātā ir precizēta teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas robeža, saglabājot teritorijas plānojumā noteikto 
proporciju starp  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 
(DzM-1), apmēram  1/3 no zemes gabala, jeb 4000 kv.m., un 
ZaĜumvietas (Z), apmēram 2/3 no zemes gabala, jeb 7142 
kv.m.. Atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem pa teritorijas izmantošanas robežu 
noteikta  žoga līnija. 

Detālplānojuma risinājums paredz divu dzīvojamo māju 
izvietošanu zemes gabalā. Apbūves vietas atvirzītas no Rīgas 
ielas, tā kā tās tuvumā ir visblīvākais meža masīvs un visvairāk 
liela izmēra diametra priežu (50 un vairāk cm).  Kā pirmo 
paredzēts būvēt ēku zemes gabala ZiemeĜaustrumu pusē, bet 
otra vieta rezervēta saimniecības ēkai vai nelielai viesu mājai 
nākotnē. Lai samazinātu atmežojamo platību un iespējamo 
koku izciršanu, zemesgabalā plānotas iebrauktuve no Rīgas 
ielas. 

Aizsargjoslas un citi apgr ūtin ājumi 

Vides un dabas resursu aizsardz ības aizsargjoslas: 

 Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla 
(noteikta Saulkrastu novada teritorijas plānojumā) – visa 
teritorija 11142 kv.m.;  

 Īpaši aizsarg ājamie biotopi : pēc Eiropas Savienībā 
aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas, ar 
priežu sausieĦu mežu apaugušas kāpas atbilst ES un 
Latvijā īpaši aizsargājamam biotopam „Mežainas piej ūras 
kāpas” . 

Inženierapg āde. 

 Detālplānojuma teritorijai tuvākā iespējamā pieslēguma 
vieta pilsētas ūdensvadam ir apmēram 800m attālumā, 
kanalizācijai 300 m attālumā. Elektroapgādes un sakaru 
kanalizācijas tīkli ir Rīgas ielas sarkanajās līnijās pie 
detālplānojuma teritorijas. Tuvākais meliorācijas grāvis 
virszemes ūdeĦu novadīšanai ir apmēram 130 m attālumā pie 
zemes gabala Rīgas ielā 94 un aiz detālplānojuma teritorijas 
ZiemeĜu stūra. 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APB ŪVES 
NOSACĪJUMI 

 ZaĜumvietas (Z) –  7142 kv.m. platībā : 

Galvenā izmantošana:  labiekārtota publiskā ārtelpa - 
mežaparku ierīkošana un kopšana, nebojājot un maksimāli 
saglabājot esošo kāpu reljefu, īpaši aizsargājamos biotopus un 
īpaši azsargājamo sugu atradnes; 

 Mazstāvu dz īvojam ā apbūve (DzM 1) -  4000 kv.m.platībā: 

galven ā izmantošana: savrupmājas būvniecība -  viena 
dzīvokĜa mājas, divu dzīvokĜu mājas, t.sk. dvīĦu mājas; 

apbūves r ādītāji zemes vienības ar platību 3001 - 4000 m2 
maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%; 

zemes vienības minim ālā br īvā zaĜumu teritorija – 70%, kurā 
jāsaglabā mežs un raksturīgā meža zemsedze.; 

maksim ālais st āvu skaits  visai apbūvei teritorijā – 2 stāvi ar 
jumta izbūvi (3 stāvi). 

maksim ālais apb ūves augstums  – 12 metri līdz jumta korei  
līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai; 

zemes gabala dal īšana – nedal āms ; 

dzīvojamo ēku skaits  uz zemesgabala – 2; 

maksim ālais autost āvvietu skaits  – 6 autostāvvietas. 

 

 

 

  

 

PaziĦojums par det ālplānojuma zemes gabalam 224F, 
Saulkrastos projekta nodošanu publiskai apspriešana i un 
atzinumu sa Ħemšanai  

         Saulkrastu novada dome 26.03.2014. pieĦēma lēmumu 
„Par detālplānojuma zemes gabalam 224F, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 801300230366 
 projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 
saĦemšanai” 

( sēdes protokols Nr.4§38). 

Detālplānojuma projekts 2014.gada 7.aprīĜa  līdz 2014.gada 
9.maijam būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā, RaiĦa ielā 8, Saulkrastos un ievietots Saulkrastu 
pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv 

       Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt 
Saulkrastu būvvaldē, RaiĦa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās 
domes darba laikā līdz 09.05.2014. 

   Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien 
08.05.2014. plkst. 17.30 Saulkrastu būvvaldē,  101. kabinetā, 
RaiĦa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 


