PASKAIDROJUMARAKSTS

II TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI
3. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. IEVADS
Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Timmāji” un „Artas”, Zvejniekciemā,
Saulkrastu novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 8033 001 0399 un 8033 001 0405
(kopējā platība 8,72 ha)), uzsākta pamatojoties uz zemes īpašnieku ierosinājuma un
saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.10, 24§ „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas”””. Ņemot vērā,
ka 2013.gadā detālplānojuma faktiskā izstrāde netika uzsākta, 2014.gada 26.martā
Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu nr.4, 35§, ar kuru ir atļauts turpināt
detālplānojuma izstrādi, kā arī ir precizēts darba uzdevums. Detālplānojuma izstrāde tiek
veikta saskaņā ar 19.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā MK noteikumi
Nr.711).
Plānojums izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500.

2. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Projekta mērķis ir izstrādāt nekustamo īpašumu „Timmāji” un „Artas”, (zemes vienības ar
kadastra apz. 8033 001 0399 un 8033 001 0405) Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
detālplānojumu, paredzot piemērotāko izmantošanas veidu, saskaņā ar plānoto (atļauto)
teritorijas izmantošanu „Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija” (DzV-1), vienlaicīgi
saglabājot zemes vienību teritorijā noteikto Meža teritoriju (M), esošo reljefu un
meliorācijas sistēmu.
Projekta uzdevumi:
1. Detalizēt un precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas
aprobežojumus.
2. Veikt biotopu izpēti un izvērtēt apbūves izvietošanas iespējas atbilstoši biotopu
izpētei.
3. Detālplānojumā ietvert plānoto Priežkalnu ielu.
4. Noteikt detālplānojuma risinājumu realizācijas kārtību.

Atļautā izmantošana „Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijā”

Detālplānojuma teritorijā ir plānots attīstīt jaunu savrupmāju dzīvojamo ēku grupu (ar 15-17
savrupmājām un/vai vasarnīcām), paredzot jaunas iekškvartāla ielas izbūvi.
Detālplānojums saglabā esošo/vēsturisko ēku grupu, kas ir izveidojusies pie esošā Jūras
prospekta, saglabājot viensētu apbūvei raksturīgu lielu pagalma un zemes gabala platību,
ko veido zemes gabala „Timmāji” daļa starp Jūras prospektu un plānoto Priežkalnu ielu 1,1
ha platībā.

(DzV-1)
1. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi
detālplānojuma teritorijā ar indeksu DzV-1 ir:
20.1. savrupmāja;
20.2. dvīņu māja;

Lai samazinātu plānotās darbības ietekmi uz vidi, detālplānojuma teritorijā ir saglabāta
esošā meža teritorija (ar indeksu „M”) bez apbūves un plānotās iekškvartāla ielas trase pēc
iespējas ir izvēlēta pa esošā izcirtuma joslu.

20.3. vasarnīca;
20.4. saimniecības ēka un palīgēka;

Lai nodrošinātu piekļuvi detālplānojuma teritorijai, detālplānojuma risinājumi paredz
plānotās iekškvartāla ielas sarkano līniju piesaistes pie blakus esošajām teritorijām, ņemot
vērā esošo un plānoto situāciju piegulošajās apbūves teritorijās. Primārā piekļuve
detālplānojuma teritorijai plānota no Saulkrastu novada Zvejniekciema puses, pa
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošo Jūras prospektu un Priežkalnu ielu,
šķērsojot privātīpašumā esošos zemesgabalus „Timmāji” un „Artas”.

20.5. palīgizmantošana - infrastruktūras objekti, kas nepieciešami teritorijas

funkcionēšanai.
2.

Maksimālais apbūves blīvums 15%, zemesgabala minimālā brīvā teritorija - 70%.

3. Maksimālais dzīvojamās ēkas stāvu skaits – 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi vai jumta
stāvu, saimniecības ēkai vai palīgēkai – 1.stāvs. Maksimālais ēkas vai būves augstums –
10 metri.
Saimniecības, palīgēku un garāžas funkcijas nav integrējamas dzīvojamās ēkas apjomā,
bet izbūvējamas kā atsevišķas ēkas.

Teritorijas austrumu pusē ir plānots iekšvartāla ielas turpinājums Limbažu novada Skultes
pagasta Ziemeļblāzmas ciema teritorijā, saskaņā ar šobrīd izstrādes stadijā esoša
detālplānojuma risinājumiem zemes vienību „Timmaji” un „Jauntimmaji” teritorijā, nākotnē
nodrošinot piebraukšanas iespējas no esošajiem pašvaldības un valsts autoceļiem
Limbažu novada Skultes pagasta teritorijā.

Atļautā izmantošana „Savrupmāju apbūves teritorijā” (DzV-11)

Publiska pieeja pludmalei tiek nodrošināta pa plānoto ielu gar zemesgabala „Timmāji”
dienvidu robežu, kā arī, šķērsojot privātīpašumā esošo zemesgabalu „Timmāji”, gar zemes
gabala „Jauntimmāji” robežu - plānotās ielas daļu.

4. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi
detālplānojuma teritorijā ar indeksu DzV-11 ir:
24.1. savrupmāja;
Transporta kustības shēma un plānotā piekļuve detālplānojuma teritorijai.

24.2. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība;
24.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;
24.4. saimniecības ēka un palīgēka;
24.5.palīgizmantošana - infrastruktūras objekti, kas nepieciešami teritorijas funkcionēšanai.

5.

Maksimālais apbūves blīvums 15%, zemesgabala minimālā brīvā teritorija - 70%.

6. Maksimālais galvenās ēkas stāvu skaits – 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi vai jumta
stāvu, saimniecības ēkai vai palīgēkai – 1.stāvs. Maksimālais ēkas vai būves augstums –
10 metri.

Atļautā izmantošana „Mežu teritorijā” (M; M-1)
7. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi
detālplānojuma teritorijā ar indeksu M ir:
28.1. mežsaimnieciska izmantošana - meža apsaimniekošana un izmantošana; meža
infrastruktūras ierīkošana un izbūve;

„Timmāji” un esošais ceļš gar jūru – Jūras prospekts.
Foto M.Kalvāne, 2014

PROJEKTAPUBLISKĀAPSPRIEŠANA
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu Nr.14, 26§ „Par
detālplānojuma zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas” projekta nodošanu sabiedriskajai
apsriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2014.gada
17.novembra līdz 2014.gada 15.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
08.12.2014. plkst.17.00 Saulkrastos, Raiņa ielā 8. Publiskās apspriešanas laikā ar
detālplānojuma projektu varēs iepazīties Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā
Saulkrastos, Raiņa ielā 8 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv.

Skats uz detālplānojuma teritoriju un jūras krasts pie „Timmājiem”
Foto M.Kalvāne, 2014
Lietus ūdens un gruntsūdeņu
novadīšanas shēma

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma fragments ar detālplānojuma teritorijas novietni.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz
2014.gada 15.decembrim Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba
dienās domes darba laikā, vai nosūtīt pa pastu Saulkrastu novada domei - Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160.

