Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai e-pastā
buvvalde@saulkrasti.lv no 2021.gada 14.jūnija līdz 2021.gada 20.jūlijam.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja– Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).
Detālplānojuma teritorija
Paziņojums
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
zemesgabalam „Pakavi”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2021.gada 26.maija lēmumu Nr.2265,
uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam „Pakavi”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330032856.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis– mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto
plānoto (atļauto) izmantošanu „Mežu teritorija” (M) uz „Savrupmāju apbūves teritorija”
(DzS), kur zemesgabala minimālā platība noteikta 600m2.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei iesniegt Saulkrastu
novada būvvaldē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai e-pastā
buvvalde@saulkrasti.lv no 2021.gada 14.jūnija līdz 2021.gada 20.jūlijam.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja– Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).
Lokālplānojuma „Pakavi” teritorija

Paziņojums
Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajā īpašumā „Apiņi”, Zvejniekciems,
publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.2264 „Par
lokālplānojuma nekustamajā īpašumā „Apiņi” redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanaiˮ.
Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, kas ietver zemesgabalu
„Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra
apzīmējums 80330010688. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu
novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu „Mežu
teritorija” (M) uz „Lauksaimmniecības teritorija” (L1).
Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 21. jūnija līdz 2021. gada 30. jūlijam
lokālplānojuma redakcijas materiāli būs izstādīti Saulkrastu novada domes 1. stāva
vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv,
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18389.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.07.2021. plkst.17.00
videokonferenču platformā Zoom.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju
iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba
laikā vai
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Paziņojums
par lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu Nr.2207 “Par lokālplānojuma
redakcijas nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, publiskās apspriešanas
organizēšanu neklātienes formātā”, publiskai apspriešanai nodota lokālplānojuma
redakcija.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš no 19.04.2021. līdz 20.05.2021.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2021. plkst. 17.00
videokonferenču platformā Zoom.
Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 29.04.2021. plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz epastu buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistēFacebook
platformā Saulkrastu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma).
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi
pa pastu vai iesniedzami Saulkrastu novada pašvaldībai, Raiņa iela 8, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu
buvvalde@saulkrasti.lv .
Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā.
Lokālplānojuma projekts papīra formātā pieejams Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa iela
8, Saulkrasti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67142519, elektroniski – pašvaldības interneta
vietnē www.saulkrasti.lv un
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16951.
Kontaktinformācija konsultācijām – tālr. 67142519, e-pasts: buvvalde@saulkrasti.lv
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Pilsētniece

Paziņojums
par lokālplānojuma “Krasta priedes” un “Loči”, Zvejniekciems, publisko
apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu Nr.2209 “Par lokālplānojuma
redakcijas nekustamajiem īpašumiem “Krasta priedes” un “Loči” publiskās apspriešanas
organizēšanu neklātienes formātā”, publiskai apspriešanai nodota lokālplānojuma
redakcija.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš no 19.04.2021. līdz 20.05.2021.
Lokālānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.05.2021. plkst. 16.00
videokonferenču platformā Zoom.
Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 10.05.2021. plkst. 15.30 var nosūtīt pieteikumu uz epastu buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistēFacebook
platformā Saulkrastu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma).
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi
pa pastu vai iesniedzami Saulkrastu novada pašvaldībai, Raiņa iela 8, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu
buvvalde@saulkrasti.lv .
Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā.
Lokālplānojuma projekts papīra formātā pieejams Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa iela
8, Saulkrasti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67142519, elektroniski – pašvaldības interneta
vietnē www.saulkrasti.lv un
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13624.
Kontaktinformācija konsultācijām – tālr. 67142519, e-pasts: buvvalde@saulkrasti.lv
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Pilsētniece

Paziņojums
par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu Nr.2206 “Par detālplānojuma
Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā”,
tiek nodots publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.05.2021. līdz 06.06.2021.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.05.2021. plkst. 17.00
videokonferenču platformā Zoom.
Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 17.05.2021. plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz epastu buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistēFacebook
platformā Saulkrastu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma).
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā
sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Saulkrastu novada pašvaldībai, Raiņa iela 8, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu
buvvalde@saulkrasti.lv .
Detālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā.
Detālplānojuma projekts papīra formātā pieejams Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa iela
8, Saulkrasti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67142519, elektroniski – pašvaldības interneta
vietnē www.saulkrasti.lv un
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16901 .
Kontaktinformācija konsultācijām – tālr. 67142519, e-pasts buvvalde@saulkrasti.lv.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Pilsētniece.

Paziņojums
par lokālplānojuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu Nr.2208 “Par lokālplānojuma
redakcijas nekustamajam īpašumam “Jaunsaules” publiskās apspriešanas organizēšanu
neklātienes formātā”, publiskai apspriešanai nodota lokālplānojuma redakcija.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš no 15.03.2021. līdz 31.05.2021.
Lokālānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.05.2021. plkst. 17.00
videokonferenču platformā Zoom.
Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 06.05.2021. plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz epastu buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistēFacebook
platformā Saulkrastu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma).
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi
pa pastu vai iesniedzami Saulkrastu novada pašvaldībai, Raiņa iela 8, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu
buvvalde@saulkrasti.lv .
Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā.
Lokālplānojuma projekts papīra formātā pieejams Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa iela
8, Saulkrasti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67142519, elektroniski – pašvaldības interneta
vietnē www.saulkrasti.lv un
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16949 .
Kontaktinformācija konsultācijām – tālr. 67142519, e-pasts: buvvalde@saulkrasti.lv
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Pilsētniece

Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2021. gada 31.marta lēmumu Nr.2174 “Par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos” uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam
Katrīnbādes iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130031815.
Lokālplānojumu izstrādes mērķis – mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto
plānoto (atļauto) izmantošanu “Publiskās apbūves teritorija”(P4), kur apbūves augstums
noteikts 2 stāvi, uz funkcionālo zonējumu “Publiskās apbūves teritorija”, kur apbūves
augstums noteikts 3 stāvi.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2021. gada
20.aprīļa līdz 2021.gada 20.maijam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).
Lokālplānojuma izstrādes teritorija
Paziņojums
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jaunsaules”, Zvejniekciems,
redakcijas publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.2132 „Par
lokālplānojuma „Jaunsaules”, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, kas ietver zemesgabalu
„Jaunsaules” Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 80330010261. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur zemesgabala minimālā platība noteikta
4000m2, uz „Savrupmāju apbūves teritoriju” (DzS1), kur zemesgabala minimālā platība
noteikta 2400m2.
Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 31. maijam
lokālplānojuma redakcija būs izstādīta Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa
ielā 8, Saulkrastos un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv,
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16949.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma redakciju lūgums iesniegt
Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021.gada 31.maijam.

Paziņojums
Par lokālplānojuma „Krasta priedes” un „Loči”, Zvejniekciems, redakcijas publisko
apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.2133 „Par
nekustamo īpašumu „Krasta priedes” un „Loči” lokālplānojuma redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, kas ietver zemesgabalu
„Krasta priedes” Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 80330010760, un zemesgabalu „Loči” Zvejniekciemā, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010984.
Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā,
mainot plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu „Savrupmāju apbūves teritorija”
(DzS2) uz „Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritoriju” (DzM).
Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 15. marta lokālplānojuma redakcija tiks
izstādīta Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un ievietota
publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13624.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūgums
iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba
laikā vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021.gada 30.aprīlim.
Paziņojums
Par detālplānojuma „Pēterupes līči” izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 24. februāra lēmumu Nr. 2137
uzsākta detālplānojuma „Pēterupes līči” izstrāde.
Detālplānojuma teritorija– zemesgabals „Celmi” Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 80330033057. Zemesgabala teritorija dienvidos
robežojas ar dārzkopības sabiedrību „Vēsma”. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas
plānojumu daļai teritorijas, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā no 2021.gada
15.marta līdz 2021.gada 20.aprīlim vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv. Detālplānojuma
izstrādes vadītāja– Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Paziņojums
par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems,
projekta publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu Nr.2062 “Par
lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”.
Publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma projekts, kas ietver zemes gabalu
Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības
kadastra apzīmējums 80330011477. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu
“Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).
Publiskās apspriešana laikā no 2021.gada 20.janvāra līdz 2021.gada 1.martam
lokālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, ievietots Saulkrastu pašvaldības mājas lapā un publiskajā portālā
ĢEOLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16951
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt
Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā vai
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021.gada 1.martam.
Paziņojums
par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas iela 82B, Rīgas iela 86B un
Jūras iela 9, Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu
Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu Nr.2063 “Par
lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 82B,
Rīgas iela 86B un Jūras iela 9, Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes
mērķis mainīt zemes vienības Rīgas iela 82B Saulkrastu novada teritorijas plānojumā
noteikto atļauto izmantošanu “Publiskās apbūves teritorija” (P) uz “Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorija”(DzM), blakus esošajās zemes vienībās Rīgas iela 86B un Jūras iela 9
precizēt plānotās izmantošanas iespējas, paredzot apbūvei nepieciešamās infrastruktūras
izveidi.
Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību Rīgas iela 82B, Saulkrasti, kadastra
apzīmējums 80130030332, zemes vienību Rīgas iela 86B, Saulkrasti, kadastra apzīmējums
80130033065 un zemes vienību Jūras iela 9, Saulkrasti, kadastra apzīmējums
80130030339, kopējā platība 9,33 ha.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā, vai e-pastā
buvvalde@saulkrasti.lv no 2021.gada 1. februāra līdz 2021. gada 10. martam.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).
Lokālplānojuma teritorija

Paziņojums
par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A projekta publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.2027 “Par
detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai”.
Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma projekts, kas ietver zemes gabalu
Rīgas iela 2, Saulkrasti, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130031074, un zemes
gabalu Rīgas iela 2A, Saulkrasti, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130031079.
Detālplānojuma teritorija atrodas Saulkrastu pilsētā, Inčupes labajā krastā, pie tilta Rīgas
ielā.
Publiskās apspriešana laikā no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 25.janvārim
detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, kā arī ŠEIT.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt
Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz
2021.gada 1. martam.
Paziņojums
par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz
Ķīšupei un mežaparka veidošanas ieceres publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1792 “Par
detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma pilnveidotā redakcija teritorijai, kas
atrodas Saulkrastu pilsētas teritorijā kāpu zonā posmā no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei un
iecere šajā teritorijā izveidot mežaparku.
Publiskās apspriešanas laikā no 2020.gada 15.jūlija līdz 2020.gada 30.augustam
detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, kā arī tas ir apskatāms ŠEIT.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt
Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz
2020.gada 30.augustam.

Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā “Ciemgaļi”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2020. gada 27.maija lēmumu Nr. 1747 (sēdes
protokols Nr.18/2020§22) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Ciemgaļi”,
VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330030911.
Lokālplānojumu izstrādes mērķis izvērtēt iespēju mainīt Saulkrastu novada teritorijas
plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2)
uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2020. gada
15.jūnija līdz 2020.gada 20.jūlijam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).
Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Apiņi”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2020. gada 27.maija lēmumu Nr.1748 (sēdes protokols Nr.18/2020§23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes
gabalam „Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010688. Lokālplānojumu izstrādes mērķis izvērtēt iespēju mainīt
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Lauksaimniecības teritorija” (L1).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2020. gada 15.jūnija līdz 2020.gada 20.jūlijam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).

Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Jaunastras”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2020. gada 27.maija lēmumu Nr. 1746 (sēdes protokols Nr.18/2020§21) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes
gabalam „Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330033055. Lokālplānojumu izstrādes mērķis izvērtēt iespēju mainīt
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija” (DzM).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2020. gada 15.jūnija līdz 2020.gada 20.jūlijam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).

Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Jaunsaules”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 27.novembra lēmumu Nr.1485 uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Jaunsaules”,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010261. Lokālplānojumu izstrādes mērķis – mainīt Saulkrastu novada teritorijas
plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur zemes gabala minimālā platība noteikta 4000 m2, uz
“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1), kur zemes gabala minimālā platība noteikta 2400 m2.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2019. gada 16.decembra līdz 2020.gada 27.janvārim. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).

Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes gabalam Mēness iela 17
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 27.novembra lēmumu Nr.1482 uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Mēness iela 17,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477. Lokālplānojumu izstrādes mērķis – mainīt
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1), kur zemes
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gabala minimālā platība noteikta 2400 m .
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2019.gada 16.decembra līdz 2020.gada 27.janvārim. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece
(tālr.67142519).

Paziņojums par detālplānojuma “Dainuvītes” publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr. 1033 (sēdes protokols Nr.6/2019§19) “Par detālplānojuma “Dainuvītes” nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Zemes gabals „Dainuvītes”, kadastra Nr. 80330010783, atrodas Zvejniekciemā, pie Saulkrastu novada
robežas ar Skultes pagasta ciemu Ziemeļblāzma. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, teritorijai, kurā izstrādāts detālplānojums, plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2).Publiskās apspriešana laikā no 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim
detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par
detālplānojuma projektu iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 2019.gada 30.aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 25.martā plkst. 17.30 Saulkrastu novada būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā.
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana_SHĒMA
Paziņojums par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes Saules tiltiņa līdz Ķīšupei izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 29.augusta lēmumu Nr. 746 (sēdes protokols Nr.14/2018§42) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde
teritorijai no Pēterupes Saules tiltiņa līdz Ķīšupei, Saulkrastos. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, teritorijai, kurā tiks izstrādāts
detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta “Dabas un apstādījumu teritorija” (DA; DA3; DA6) un “Publiskās apbūves teritorija” (P3; P4).
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).
Paziņojums par detālplānojuma “Jaunastras” izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 991 (sēdes protokols Nr.3/2019§18) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes
gabalam “Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330033055. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, teritorijai, kurā
tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta “Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2019. gada 18. februāra līdz 20. martam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Paziņojums par detālplānojuma “Vainadziņi” izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 992 (sēdes protokols Nr.3/2019§19) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes
gabalam “Vainadziņi”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330040665. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu,
teritorijai, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta “Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba
laikā no 2019. gada 18. februāra līdz 20. martam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 2017.gada 22.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols
Nr.2/2017§16) „Par detālplānojuma projekta zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos
projekta apstiprināšanu.” (zemes kadastra Nr.80130020379).
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Saulkrastu būvvaldē, 101.kabinetā, Raiņa ielā
8, Saulkrastos.
Informācija pieejama
http://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/pazinojums-par-detalplanojuma-projektu/
Paziņojums par detālplānojuma projektu
Saulkrastu novada dome 28.09.2016. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos,
zemes kadastra Nr. 801300230366, projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols
Nr.12/2016§4).
Informācija pieejama
http://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/pazinojums-par-buvniecibas-ieceres-nodosanu-publiskai-apspriesanai/

Paziņojums par būvniecības ieceri
Pamatojoties uz 08.09.2016 Saulkrastu novada būvvaldes sēdes lēmumu Nr.37 par
publiskas apspriešanas nepieciešamību, publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības
iecere.
1. Būvniecības ieceres veids – KAFEJNĪCAS JAUNBŪVE, adrese – Kāpu ielā 1A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160.
2. Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties –Saulkrastu novada domē,Raiņa ielā
8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160,laikā no 26.09.2016 līdz 24.10.2016.
3. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta –Saulkrastu novada
domē,Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160,datums 2016.gada 10.oktobris
17.30.
4. Atsauksmju iesniegšanas termiņš – no 26.09.2016 līdz 24.10.2016 iesniegšanas vieta –
Saulkrastu novada būvvaldēRaiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160.
5. Būvniecības ierosinātājs – Renāte Blaua.
6. Būvprojekta izstrādātājs – Tursons, SIA, Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV 1001,Reģ. Nr.
40003010053, kontakttālrunis 26484106.
Papildus informācija http://bit.ly/2dlSKKH
Par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma precizēto ziņojumu
Paredzētās darbības nosaukums: Ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju
izbūve nekustamajā īpašumā „Emīlijas” un nekustamajā īpašumā „Amandas”.
Paredzētās darbības īstenošanas vieta: Saulkrastu novads, Lilaste.
Pieņemšanas datums par novērtējuma nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja
lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)
novērtējuma procedūru pieņemts 2013. gada 9. decembrī. Nosacījumi novērtējuma
veikšanai izsniegti 2014. gada 16. oktobrī.
Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas un iesniegšanas datums
birojā: SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju un inženierkomunikāciju izbūves ietekmes uz
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”
novērtējuma ziņojums sagatavots 2015. gada maijā, precizēts 2015. gada augustā un
iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 7. septembrī (precizēts novērtējuma
ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas).
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas
iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411,
Ierosinātājs:SIA „Lilastes kāpas” (Reģ. Nr. 40003715150, adrese: Mazā Skolas iela 2-1,
Rīga, LV-1050).
Precizētais ziņojums pieejams: www.environment.lv

Par ietekmes uz vidi novērtējumu
VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētai darbībai “Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”
Pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētajai darbībai: “Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”
un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) pozitīvs atzinums. Atbalstīta paredzētās darbības 2A. Alternatīva.
Paredzētās darbības norises vieta – dzelzceļa līnijas gandrīz visā Latvijas teritorijā: Rīga-Tukums-Ventspils, Rīga-Skulte, Rīga-Jelgava, RīgaKrustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža, Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums
ietvaros. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā ir šādi jau elektrificēti iecirkņi – Rīgas pasažieru stacija – Jelgava, Torņakalns – Tukums 2,
Rīgas pasažieru stacija – Zemitāni – Skulte, Rīgas pasažieru stacija – Aizkraukle. Elektrificēto līniju izvērstais garums 530 km. Aptuvenais
elektrificējamo dzelzceļa iecirkņu kopējais izvērstais garums 1500 km.
Saulkrastu novada teritorijā plānots rekonstruēt esošo sistēmu. VAS “Latvijas dzelzceļš” plāno esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju
dzelzceļa līniju posmos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos, kuri šobrīd vēl nav
elektrificēti, sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu. Būtiskākie būvniecības posmi esošajos
elektrificētajos posmos būtu – esošo kontaktvadu noņemšana un stabu demontāža; kontaktvadu un demontēto stabu savākšana; jaunu stabu
uzstādīšana un kontaktvadu izvilkšana.
Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi ir 2016. – 2022.gads. Paredzētā
darbība neietver jaunu dzelzceļa līniju būvniecību vai esošo paplašināšanu, kā arī darbības ietvaros netiek plānota jaunu pievedceļu būvniecība.
Ar VPVB atzinumu par galīgo redakciju var iepazīties: ŠEIT
Sīkāka informācija:
“Latvijas dzelzceļa” tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums:
http://www.ldz.lv/lv/latvijas-dzelzce%C4%BCa-t%C4%ABkla-elektrifik%C4%81cijas-ietekmes-uz-vidi-nov%C4%93rt%C4%93juma-zi%C5%86ojums

Paziņojums par detālplānojuma zemes gabaliem “Timmāji” un “Artas” projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 29.10.2014. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes
gabaliem “Timmāji” (zemes kadastra Nr. 8033 001 0399) un “Artas” (zemes kadastra
Nr.8033 001 0405), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.14§26).
Publiskās apspriešana laikā no 2014. gada 17.novembra līdz 15.decembrim detālplānojuma
projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos
un ievietots Saulkrastu pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv .
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt
Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz
15.12.2014.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien 2014.gada 8.decembrī plkst. 17.00
Saulkrastu būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Paskaidrojuma raksts.pdf
Apbūves noteikumi.pdf
Grafiskā daļa.pdf

Paziņojums par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos
projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 26.03.2014. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes
gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 801300230366, projekta
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols Nr.4§36).
Detālplānojuma projekts un apbūves priekšlikums no 2014.gada 7.aprīļa līdz 2014.gada
9.maijam būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos un ievietots Saulkrastu pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 09.05.2014.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien 24.04.2014. plkst. 17.30 Saulkrastu
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Paskaidrojuma raksts.pdf
Pašreizējā izmantošana.pdf
Plānotā izmantošana.pdf
Apbūves noteikumi.pdf
Vizualizācija.zip
Apbūves priekšlikums.zip
Paziņojums par detālplānojuma zemes gabalam 224F, Saulkrastos projekta
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 26.03.2014. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes
gabalam 224F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 801300230366
projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols
Nr.4§38).
Detālplānojuma projekts 2014.gada 7.aprīļa līdz 2014.gada 9.maijam būs izstādīts
Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un ievietots
Saulkrastu pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa 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, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Paskaidrojuma raksts.pdf
Esošā situācija.pdf
Plānotā izmantošana.pdf
Planšete.pdf

Paziņojums par detālplānojuma Kāpu ielā 10A, Saulkrastos projekta nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 30.10.2013. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 80130030969, projekta
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols
Nr.14§17).
Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts no 2013. gada 19.novembra līdz
10.decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts
Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un Saulkrastu
pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 10.12.2013.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien 28.11.2013. plkst. 18.00 Saulkrastu
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Paskaidrojuma raksts apbūves noteikumi
Teritorijas novietojums un plānotā izmantošana
Teritorijas pašreizējā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Timmāji” un
„Artas”, Zvejniekciemā
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 28.augustā lēmumu ( sēdes protokols
Nr.10§ 24 ) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabaliem „Timmāji”, kadastra Nr.
8033 001 0399, un „Artas”, kadastra Nr.8033 001 0405, Zvejniekciemā. Saskaņā ar
Saulkrastu pašvaldības teritorijas plānojumu, teritorijai, kurā tiks izstrādāts
detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta vasarnīcu apbūve (DzV-1).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2013. gada 16.
septembra līdz 14. oktobrim. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).
Detālplānojuma robežas:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Stacijas
mežs”, Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 31.jūlija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7§33) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam – zemes gabalam „Stacijas mežs”,
Saulkrastos, kadastra Nr. 8013 002 0255.
Atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam zemes gabala daļai plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta „publiskās apbūves teritorija” (P-2), daļai – zaļumvietas (Z).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 2013. gada
30. augustam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja Līga
Pilsētniece (tālr.67142519).
Detālplānojuma robežas:
Paziņojums par detālplānojuma zemes gabalam 370F, Saulkrastos projekta
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu novada dome 31.07.2013. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes
gabalam 370F, Saulkrastos projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” ( sēdes protokols Nr.7§32).
Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts no 2013. gada 12.augusta līdz
6.septembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts
Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un Saulkrastu
pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 06.09.2013.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien 29.08.2013. plkst. 18.00 Saulkrastu
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Plānotā – atļautā izmantošana.pdf
Aizsargjoslas.pdf
Paskaidrojuma raksts.pdf
Apbūves noteikumi.pdf

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Kāpu ielā
10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.3§20) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam – zemes gabalam Kāpu iela 10A,
Saulkrastos, kadastra Nr. 8013 003 0969.
Atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam zemes gabala plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (DzM-1). Zemes gabala patreizējā
izmantošana – mežs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no līdz 2013. gada
31. jūlijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja Līga
Pilsētniece (tālr.67142519).
Detālplānojuma robežas:
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Brīni”,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 29. maija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7§36) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašuma „Brīni”, Zvejniekciemā, zemes
gabalam ar kadastra Nr. 8033 001 0510.
Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabala ar kadastra Nr. 8033 001 0510 plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (DzM).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2013. gada 25.
jūnija līdz 29. jūlijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja
Līga Pilsētniece (tālr.67142519).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Koškuļi”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 27. februāra lēmumu ( sēdes
protokols Nr. 3§70) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam – zemes
gabalam „Koškuļi”, kadastra Nr. 8033 004 0162. Atbilstoši teritorijas plānojumam, zemes
gabala plānotā (atļautā) izmantošana noteikta vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija
(DzV-3).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2013. gada
18.marta līdz 22.aprīlim. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja
Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Paziņojums par kļūdas labojumu
Saskaņā ar to, ka paziņojumā par detālplānojuma „Sentimmas” projekta nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika kļūdaini norādīts domes
lēmuma pieņemšanas datums, precizējam paziņojumu sekojošā redakcijā:
Saulkrastu novada dome 27.12.2012. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma „Sentimmas”
projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols
Nr.17§26).
Sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts no 2013. gada 14. janvāra līdz 8. februārim.
Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada
domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un Saulkrastu pašvaldības mājas lapā
www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 08.02.2013.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien 28.01.2013. plkst. 18.00
Saulkrastu būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Paziņojums par detālplānojuma „Sentimmas” projekta nodošanusabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 28.12.2012. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma „Sentimmas”
projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols
Nr.17§26).
Sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts no 2013. gada 14. janvāra līdz 8. februārim.
Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada
domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un Saulkrastu pašvaldības mājas lapā
www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 08.02.2013.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien 28.01.2013. plkst. 18.00
Saulkrastu būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Sentimmas paskaidrojuma raksts
Sentimmas teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

INFORMATĪVS ZIŅOJUMS
par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Saulkrastu novada teritorijas
plānojumā 2012. – 2024. gadam
Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam ir apstiprināts ar Saulkrastu
novada 2012.gada 31.oktobra domes lēmumu Nr.14 (§ 33.), par saistošo noteikumu „Par
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam” izdošanu.
Informatīvais_ziņojums
Paziņojums par Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam
Saulkrastu novada dome paziņo, ka 2012.gada 31.oktobrī ir pieņemti saistošie noteikumi
Nr.17 (protokols Nr.14§, 33) „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties Saulkrastu novada domē,
Raiņa ielā 8, Saulkrastos un pašvaldības interneta vietnē 2013.gada 30.decembrim

