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11..PPAASSKKAAIIDDRROOJJUUMMAA  RRAAKKSSTTSS  

1.1. IEVADS 

Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar zemes 
kadastra Nr. 8013 002 0366 uzsākta pamatojoties uz zemes gabala nomnieka SIA „Vinsanta” ierosinājumu un 
Saulkrastu pilsētas domes 2004.gada 25.augusta lēmumu „Par detālplānojuma izstrādi” (sēdes protokols Nr.8. § 52).  

Ar Saulkrastu pilsēta domes 2005.gada 23.februāra lēmumu „Par detālplānojuma izstrādi” (sēdes protokols Nr.2. 
§77), pamatojoties uz 2004.25.08. Saulkrastu pilsētas domes lēmumu Nr.8. §52. un 2004.01.07. noslēgto zemes 
nomas līgumu, tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Saulkrastos, Ainažu ielā 
11F.  

Zemes gabala nomnieks SIA „Vinsanta” Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domē vērsies ar iesniegumu par jauna 
detālplānojuma darba uzdevuma izsniegšanu atbilstoši 2007.27.06. apstiprinātajiem Saulkrastu pilsētas un lauku 
teritoriju teritorijas plānojumam ar grozījumiem, kas izskatīti tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2007.15.08. sēdē, protokols Nr.12.  

2007.gada 29.augustā Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome ar 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par 
detālplānojuma Ainažu ielā 11F darba uzdevumu” (sēdes protokols Nr.12 § 56 .) apstiprina jaunu detālplānojuma 
darba uzdevumu, atbilstoši Saulkrastu pašvaldības 2007.27.06. apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.6 
„Grozījumi Saulkrastu pilsētas un lauku teritoriju domes 27.08.2003. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu”., paredzot zemesgabala atļauto izmantošanu jauktas sabiedriskās un 
darījumu iestāžu apbūves teritorijai.  

2012.gada 7.decembrī Aija Vinogradova iesniedza iesniegumu ar lūgumu atļaut turpināt izstrādāt uzsākto 
detālplānojumu zemesgabalam Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos.  

2013.gada 30.janvārī, pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības un plānošanas likums” 28.pantu un Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2012.16.10. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 101.punktu, Saulkrastu novada dome ar 2013.30.01. lēmumu „Par detālplānojuma Ainažu 
ielā 11 F, Saulkrastos, izstrādes turpināšanu” (sēdes protokols Nr.1. § 37) nolemj atļaut Aijai Vinogradovai turpināt 
detālplānojuma izstrādi, kā arī nolemj apstiprināt precizēto detālplānojuma darba uzdevumu.  

Saulkrastu novada dome 2014.gada 29.janvārī pieņem lēmumu „Par detālplānojuma Ainažu ielā 11F darba uzdevuma 
precizēšanu” (sēdes protokols Nr.1. § 17). Ar minēto lēmumu tiek precizēts detālplānojuma darba uzdevums 
atbilstoši spēka esošajam Saulkrastu novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam. 

Ar izstrādāto detālplānojumu tiek veicināta teritorijas sakārtošana, garantējot zemesgabala nomnieka tiesības 
izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem, nodrošinot sabiedrībai 
iespēju iegūt informāciju, izteikt savu viedokli un piedalīties teritorijas plānošanas procesā. 

Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar: 

  Latvijas Republikas likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums”; 

 Latvijas Republikas likumu „ Aizsargjoslu likums”; 

 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.16.10. noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.30.04. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

 Saulkrastu novada teritorija plānojuma 2012.-2024.gadam, apstiprināts 2012.31.10. ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.17.  
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Detālplānojuma izstrādei saņemti sekojoši institūciju nosacījumi: 

 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde; 

 Valsts meža dienests , Rīgas reģionālā virsmežniecība; 

 A/S “Sadales tīkls” Centrālais reģions; 

 SIA „Lattelecom”; 

 SIA „Saulkrastu komunālserviss”. 

Detālplānojuma izstrādē ir izmantota sekojoša informācija, izpētes un atzinumi:  

 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums detālplānojuma teritorijai Ainažu ielā 11 F, 
Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā (2013.gada 4.jūnijā, vides eksperts Egita Grolle);  

 Meža inventarizācija (2013.gada 11.aprīlī, inventarizācijas veicējs Jānis Andrejs Kudiks); 

 Detālplānojums izstrādāts topogrāfiskajā plānā ar mēroga precizitāti. 

Detālplānojums sastāv no četriem sējumiem: 

I SĒJUMS – TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠĀNAS DOKUMENTS.  

Paskaidrojuma raksts ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstu, turpmākās izmantošanas un attīstības 
priekšnosacījumus un mērķus, detālplānojuma risinājumu aprakstu un tā pamatojumu.  

Grafiskā daļa, sastāv sešām karšu lapām: „Teritorijas pašreizējā izmantošana”, Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam”,  „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana”, „Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma” , „Ielu šķērsprofili” un „Transporta kustības shēma” 
.Grafiskā daļa tiek izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamatnes mērogā 1:500, LKS 92 sistēmā. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, kuri  ietver detalizētas prasības teritorijas plānotai (atļautai) 
izmantošanai un izmantošanas aprobežojumus. 

II SĒJUMS - KOPSAVILKUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU. Sējums  ietver paziņojumus un 
publikācijas presē, pasta apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu nekustamā īpašuma un detālplānojuma teritorijai 
pieguļošo zemes īpašniekiem, publiskās apspriešanas pasākumu sarakstu, ziņojumu par vērā ņemtajiem un 
noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem,  sabiedriskās apspriedes protokolus,  
ziņojumu par institūciju atzinumiem. 

III SĒJUMS – AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRADES PROCESU SASITĪTI DOKUMENTI. Sējums ietvert 
pašvaldības lēmumus, īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, institūciju sniegtos nosacījumus un atzinumus un 
citus situāciju raksturojošus dokumentus. 

IV. SĒJUMS – apbūves skiču projekts. 

1.2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Izstrādāt detālplānojumu zemesgabalam saskaņa ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

Detalizēt un precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši Publiskās apbūves prasībām, noteikt 
izmantošanas aprobežojumus. Izvērtēt apbūves izvietošanas iespējas, maksimāli saglabājot esošo mikroreljefu un 
kokus. Paredzēt ietves izbūvi gar Ainažu ielu un gājēju pārejas izvietošanu Ainažu un L.Paegles ielu krustojumā. 
Izstrādāt plānotās apbūves priekšlikumu – skiču projektu. 

Detālplānojuma ietvaros ir risināti sekojoši uzdevumi:  

1. Precizēta teritorijas atļautā izmantošana detālplānojuma robežās, lai veidotos publiska  teritorija, kur 
izvietojams pakalpojuma objekts ar  atvērtu publisku ārtelpu.  

2. Noteikti teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.  

3. Precizēti teritorijas izmantošanas aprobežojumi zemes vienībai . 
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4.  Konceptuāli risināta transporta un gājēju kustības nodrošinājums..  

5. Konceptuāli risināts inženierkomunikāciju nodrošinājums.  

6. Izstrādāts plānotās apbūves priekšlikums – skiču projekts. 

1.3. ESOŠĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas 
plānojums 2012.-2024.gadam”  1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemesgabala plānotā 
(atļautā) izmantošana noteikta „Tehniskās apbūves teritorija” (T), kā papildizmantošana noteikta „Publiskā apbūves 
teritorijas izmantošana” (P). 
Detālplānojuma teritorija atbilstoši  Saulkrastu novada teritorijas plānojumam atrodas kūrorta attīstības teritorijā.   
 
 

 
 

  

 
 

1.shēma. Izkopējums no Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam – Teritorijas plānota (atļautā) izmantošana. 
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1.Shēma. Teritorijas novietojums. 

 

Plānojamā teritorija aizņem 1340 m2 lielu 
platību.  Zemesgabalam ir taisnstūrveida 
forma. Reljefs teritorijai ir līdzens, ar nelielu 
pacēlumu teritorijas dienvidu daļā. Teritorijas 
austrumu daļa robežojas ar Ainažu ielu, kas ir 
Saulkrastu pilsētas galvenā iela kā arī 
autoceļa V-101 sastāvdaļa, pateicoties tam 
gar zemesgabalu ir novērojama intensīva 
satiksme. Teritorija ziemeļu daļu ierobežo 
dzīvojamās zonas iela ar prioritāti gājējiem un 
velobraucējiem, kas nodrošina izeju līdz Rīgas 
jūras līcim. Dienvidu un ritumu daļā 
detālplānojuma teritorijai pieguļ zemesgabali 
ar zemes kadastra Nr. 8013 002 0340 un 
zemes kadastra Nr. 8013 002 0366.  

Detālplānojuma teritorija šobrīd ir 
neapbūvēta, teritorija ir nesakopta un 
aizaugusi. Zemesgabala austrumu daļā 
atrodas nezāliene, kas apaugusi ar bērziem un 
kļavām. Daļu no detālplānojuma teritorijas 
rietumu daļas aizņem aizsargājamais biotops 
„Mežainās piejūras (jūrmalas) kāpas”, 
saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības 
jomas eksperta atzinumu, biotopa 

kvalitāte ir  zema, zemsedzē pārsvarā dominē cilvēku saimnieciskās darbības skartās un ietekmētās  vietās augošas 
sugas. 

  

 

 

 

 

 

Dzīvojamās zonas iela ar prioritāti gājējiem 
un velobraucējiem ar izeju uz jūru. 

Detālplānojuma teritorijas robeža ar Ainažu ielu. 
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Saskaņā ar meža inventarizācijas datiem visu 
detālplānojuma teritoriju aizņem meža zeme, 0.05 ha no 
teritorijas aizņem lauce, bet 0.08ha - mežaudze. Lauce 
atrodas teritorijas ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā. 
Detālplānojuma teritorijai piekļaujas sauss piejūras kāpu 
priežu mežs. 

Plānojama teritorija atrodas izdevīgā vietā, Saulkrastu 
pilsētas centrā. No Rīgas līdz detālplānojuma teritorijai ir 
45 km liels attālums. Rīgas sasniedzamība ir laba, ko 
nodrošina starppilsētu autobusi un dzelzceļa satiksme. 
Netālu no detālplānojuma teritorijas atrodas 
starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica, kas 
nodrošina veiksmīgu satiksmi gan starp Latvijas, gan citu 
valstu pilsētām.  

 

 

 

 

 

Lauce detālplānojuma teritorijā. Skats uz detālplānojuma teritoriju no Ainažu ielas un Leona 
Paegļa ielas stūra. Ieteicamā apbūves izvietojuma zona. 

Detālplānojuma teritorijas apkārtējā apbūve. 

Detālplānojuma teritorijas apkārtējā apbūve. 

 
Detālplānojuma teritorijas apkārtējā apbūve. 
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Uz austrumiem no detālplānojuma teritorijas sākas savrupmāju un sabiedrisko iestāžu apbūves kvartāli. Apkārt esošā 
apbūve galvenokārt ir 2 un 2,5 stāvu augstumā. Uz ziemeļiem no detālplānojuma teritorijas atrodas labiekārtota 
parka teritorija. Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorija šobrīd nav apbūvēta, piekļūšana teritorijai nav risināta.  

Detālplānojuma teritorija ietver vienu zemes vienību: 

 

Adrese Kadastra Nr. Īpašnieks Nomnieks Zemes gabala platība 
(m2) 

Ainažu iela 11F, 
Saulkrasti, Saulkrastu 

nov. 

8013 002 0379 Saulkrastu 
pašvaldība 

Aija Vinogradova 1340 

 

Ainažu ielā ir izbūvēts pilsētas ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietu kanalizācija, elektroniskie sakaru tīkli, 
elektrotīkli. Zemesgabalu šķērso nefunkcionējošs siltumtīkls.   

Nekustamais īpašums uz doto brīdi ir apgrūtināts ar: 

 Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 

 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla; 

 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 5 km ierobežotas saimnieciskās darbības zona.  

 Ekspluatācijas aizsargjoslām: 

 aizsargjosla gar ielu – sarkanā līnija; 

 aizsargjosla gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu vai būvi. 

 

1.4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMA APRAKSTS 

Attīstības nosacījumi 

Saulkrastu novada attīstības programma par vienu no novada vīziju ir noteikusi „Novada iedzīvotāju labklājība 
sakņojas prasmīgā viesu uzvemšanā un Skultes ostas sniegtajās iespējās, labā izglītībā un augstā kultūras līmenī. 
Saulkrasti ir Baltijas reģionā starptautiski atpazīstams kūrorts ar videi draudzīgu infrastruktūru. Novada vadībai ir 
augsts uzticības līmenis iedzīvotāju vidū”.  
Saulkrastos teritorijas daļa starp pludmali un dzelzceļu – vēsturiski veidojusies kā visblīvāk apdzīvotā un aktīvākā 
pilsētas daļa. Šīs teritorijas Saulkrastu novada teritorijas plānojumā  ir  primāri attīstāmas kā kūrorta un rekreācijas 
zonas. 2012.gada 19.jūlijā stājās spēkā 14.06.2012. likums „Grozījumi Tūrisma likumā”. Saskaņā ar likumu, lai 
attiecīgajai teritorijai varētu piešķirt kūrorta statusu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nepieciešams 

Detālplānojuma teritorijas apkārtējā apbūve. 
Detālplānojuma teritorijas apkārtējā apbūve. 
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attēlot kūrorta teritorijas robežas un kūrorta attīstības perspektīvas pašvaldības administratīvajā teritorijā.  Saskaņā 
ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu pakalpojumu objektu izvietojums ir plānots pie galvenajām izejām uz 
jūru, nodrošinot arī katras atsevišķās peldvietas (apkaimes) attīstības iespējas.  

Teritorijas plānotā izmantošana 

Saulkrastu novada dome 2012.gada 31.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 (protokols Nr.14, 33.§) 
"Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa". Atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojuma detālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums ir 
„Tehniskās apbūves teritorija” , kurai kā papildiznamtošana ir noteikta „Publiskās apbūves teritorijas izmantošana”.  

Saskaņā ar 2013.gada 10.janvāra zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Saulkrastu novada domi un nomnieci 
A.Vonogradovu,  detālplānojuma teritorijā ir attīstāma sabiedriskā apbūve.  

Detālplānojuma risinājums precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

 

Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteiktās prasības 

Detālplānojuma risinājumi 

Atļautā izmantošana Atļauta izmantošana 
1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

 Inženiertehniskā infrastruktūra - 
pilsētsaimniecības infrastruktūras būvniecība; 

 Sauszemes transporta būvju būvniecība – 
autoceļu, ielu, ceļu, satiksmes organizācijas 
laukumu izbūve; transportlīdzekļu novietņu 
ierīkošana un izbūve; sliežu ceļu izbūve; tiltu, 
estakāžu, tuneļu, pazemes ceļu būvniecība, utt. 

 Transporta infrastruktūra - satiksmes un sakaru 
ēku būvniecība (garāžu ēkas -pazemes, 
virszemes, daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām 
telpām); 

 Ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un 
ierīkošana; 

 Energoapgādes uzņēmumu apbūve. 

1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

 inženiertehniskā infrastruktūra - 
pilsētsaimniecības infrastruktūras būvniecība; 

 sauszemes transporta būvju būvniecība –ielu, 
ceļu, satiksmes organizācijas laukumu izbūve; 
transportlīdzekļu novietņu ierīkošana un izbūve, 
utt.; 

2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

 tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu 
būvniecība – veikalu un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu darbība; 

 biroju ēku būvniecība - uzņēmumu un 
organizāciju iestādes; 

 
2. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

 atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
uzņēmumu apbūve; 

 

Papildizmantošana: Palīgizmantošana:  
1. Publiskā ārtelpa: 
 labiekārtota publiskā ārtelpa - publisku 

laukumu izbūve un labiekārtošana; Apstādījumu 
ierīkošana; Ielas labiekārtojuma un gājēju 
kustības infrastruktūras ierīkošana; 

2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana; 
 tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu 

būvniecība – veikalu un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu darbība; degvielas uzpildes stacijas; 

 biroju ēku būvniecība - uzņēmumu un 
organizāciju iestādes. 

 labiekārtota publiskā ārtelpa - publisku 
laukumu izbūve un labiekārtošana;  

 apstādījumu ierīkošana;  

 ielas labiekārtojuma un gājēju kustības 
infrastruktūras ierīkošana; 

 

Tehniskās vai rūpnieciskās apbūves teritorijas Papildus apbūves rādītāji netiek noteikti.  
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Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteiktās prasības 

Detālplānojuma risinājumi 

izmantošanai zemes vienību maksimālais apbūves 
blīvums, intensitāte, minimālā brīvā zaļumu teritorija un 
maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits un 
augstums tiek noteikts būvprojektā, ievērojot normatīvo 
aktu prasības un atkarībā no izmantotās tehnoloģijas 
Maksimālā apbūves intensitāte un būvju augstums 
publiskā apbūves un teritorijas izmantošanai tiek 
noteikts detālplānojumā, izvērtējot plānotās būves 
funkcionalitāti, bet nepārsniedzot „Publiskās apbūves 
teritorijā” (P) noteiktos apbūves rādītājus. 

Apbūves rādītāji tiek noteikti atbilstoši „Publiskās 
apbūves teritorijā „(P) noteiktajiem apbūves radītajiem. 

Zemesgabala apbūves rādītāji: 

 apbūves blīvums – 30%; 

 apbūves intensitāte – 60%; 

 minimālā brīvā zaļā teritorija – 35%; 

 stāvu skaits – 3 stāvi (ieskaitot jumta izbūvi 
vai jumta stāvu); 

 apbūves maksimālais augstums – 12m. 

 

 

Apbūves izvietojuma nosacījumi 

Detālplānojuma teritoriju, saskaņā ar meža inventarizācijas datiem, 0.05ha platībā aizņem meža zemes teritorija – 
lauce, bet 0.08ha meža zeme – mežaudze. Daļu no detālplānojuma teritorijas rietumu daļas aizņem aizsargājamais 
biotops „Mežainās piejūras (jūrmalas) kāpas”, kura kvalitāte vērtējama ka zema, zemsedzē pārsvarā dominē cilvēku 
saimnieciskās darbības skartās un ietekmētās vietās augošas sugas. Reljefs teritorijai ir līdzens. 

Detālplānojuma risinājumā tik noteikta būvlaide, 6 metru attālumā no Ainažu ielas sarkanās līnijas un 3m attālumā 
no projektējamās ielas sarkanās līnijas, pārkares būvlaide otrā stāva līmenī un apbūves līnija.  Pārkares būvlaides  
tiek noteikta 1,2metru attālumā no būvlaides gar Ainažu ielu, bet noteiktā apbūves līnija ierobežo apbūves 
izvietošanas iespējas tā, lai maksimāli saglabātu teritorijā esošo mežaudzi un biotopu. Plānotās apbūves izvietojuma 
raksturs, mērogs un kompozicionālā shēma ir atspoguļota plānota objekta skiču projektā.  

Piekļūšana teritorijai ir paredzēta no detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļai pieguļošās pašvaldības ielas. 
Autostāvvietas tiek plānots izvietot Ainažu ielas sarkanajās līnijās. Šāds  risinājums atļaus maksimāli saglabāt 
teritorija augošos kokus, esošo meža zemi un biotopus, kā arī nav pretrunā ar Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 128.punktu un 6.pielikumu „Saulkrastu pilsētas un ciemu 
ielu šķērsprofili”. 

Teritorijas labiekārtojums 

Detālplānojuma teritorija tiek plānota kā atvērta publiska telpa, neparedzot zemesgabala iežogošanu.  

Ņemot vērā teritorijas izbūves laikā veicamos darbus (ēku un komunikāciju izbūve, labiekārtošana, u.c.), teritorijas 
labiekārtojums risināms vienlaicīgi ar ēku projektēšanu un būvniecību. Mazo arhitektūras formu plastiku  risināt 
saskaņā ar ēku apjomu plastiku. Ceļu un celiņu iesegumā pielietot akmens bruģa vai dabīgā akmens materiāla 
iesegumus, terasēm pirmā stāva līmenī  – koka ieseguma materiālu. 

Sadzīves atkritumu savākšanai katrs objekts jānodrošina ar atkritumu savākšanas un/vai šķirošanas konteineriem, 
un uzsākot objektu būvniecību jānoslēdz līgums ar attiecīgo apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no 
objekta gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 
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Meža zemes atmežošana 

Saskaņā ar meža inventarizācijas datiem teritorijas daļu 0.13 ha platībā aizņem meža zeme. Plānotās apbūves 
izvietošanai ir pieļaujama meža zemes atmežošana. 
Atmežojamo meža zemes platību nosaka apbūves tehniskā projekta izstrādes gaitā. Meža zemes atmežošana ēku, 
pievadceļu un inženierkomunikāciju būvniecībai ir jāveic atbilstoši 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 
atlīdzināšanas kārtību”  un Aizsargjoslu likuma nosacījumiem. 
 

1.6. INŽENIERINFRASTRUKTŪRA. 

Visu veidu inženiertehniskā apgādes risinājums teritorijā tiks precizēts turpmākās plānošanas gaitā, izstrādājot 
konkrētos tehniskos projektus. 

Inženiertehniskās komunikācijas izvietot ielu sarkanajās līnijās vai ārpus tām, saskaņojot ar attiecīgās zemes 
īpašniekiem un nodrošinot atbildīgo dienestu nepārtrauktu piekļūšanu. 

1.6.1. Elektroapgādes tīkli. 

AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi nosaka, ka plānojot projektējamo objektu izvietojumu, atkarībā no to 
elektriskās slodzes lieluma, rakstura un režīma, nepieciešams paredzēt vietu transformatoru apakšstacijai, nosakot 
tās optimālo atrašanas vietu pēc iespējas tuvāk slodžu centram projektējamo ielu malās, kā arī 0,4kV elektropārvades 
līniju izbūvei. Projektā paredzēts saglabāt esošo elektroapgādes objektu izvietojumu Ainažu ielas sarkano līniju 
robežās.  

Prognozējama elektrojauda detālplānojuma teritorija varētu sasniegt ~70kW. Slodžu aprēķins ir orientējošs un ir 
jāprecizē, izstrādājot teritorijas apbūves projektus. Veicot maksimālo slodžu aptuvenos aprēķinus detālplānojuma 
teritorijā ir pielietoti normatīvi, kas noteikti gan Latvijas Valsts standartos, gan izmantojot citus starptautiski  atzītus 
normatīvus.  

Pirms elektriskā izbūves ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu sarkano līniju 
robežām un veiktiem planšetēšanas darbiem.  

Elektroapgādes un inženierbūvju un inženierkomunikācijas (tai skaitā to aizsargjoslu)  izvietojums paredzēts 
pārsvarā zem trotuāriem, vai zaļumu joslām. Elektrosadales skapju un ievadsadaļņu novietošanas vietas jāparedz 
energoapgādes tehniskajā projektā, kas izstrādājam saskaņā ar apbūves ēku kompleksa skiču projektu. Zem ēku 
pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. 

1.6.2. Elektroniskie sakaru tīkli. 

Detālplānojuma risinājums paredz elektronisko sakaru tīklu attīstību. Ainažu ielas sarkanajās līnijās ir paredzēta 
vieta elektronisko sakaru kabeļu izvietojumam. 

Precīzas vietas kabeļu kanalizācijas ievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas līdz katrai ēkai, kā arī vietas 
sadales skapjiem (sadales punktiem), paredzēt tehniskā projekta ietvaros ekspluatācijai ērti pieejamā vietā. . Ēku 
iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības no rezervētās vietas (sadales punkta), ievērojot valsts 
normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2002” tehniskās prasības.  

 1.6.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. 

Detālplānojuma teritorijas ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija tiek plānots pieslēgt pilsētas centralizētajiem 
inženiertīkliem , kuri atrodas Ainažu ielas sarkanajās līnijās. 

Vietas ūdensvadu pievadiem pie objektiem paredzēta ar tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās 
vietās. Ūdens apgādes tehnisko projektu izstrādā saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. 

Ēku pievienošana pie kanalizācijas jāparedz ar tehnisko projektu tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās. 
Tehniskais projekts izstrādājams saskaņā ar LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. 
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Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt no centralizētās ūdensapgādes sistēmas Ainažu ielā. Ugunsdzēsības 
hidrantus izvietot saskaņā ar LBN 222-99 158 punkta prasībām, atkarībā no projektējamo ēku un būvju 
ugunsdrošības pakāpes, pieejamus ugunsdzēsības tehnikai. Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm noteikt 
ēku un būvju tehniskajos projektos saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem atbilstoši LBN 201-10 
"Būvju ugunsdrošība" noteikumu prasībām. 

Zemesgabalā veicot ēku tehnisko projektēšanu jāparedz risinājumi papildus lietus ūdeņu novadīšanai uz Ainažu ielā 
esošajām komunikācijām.  

 


