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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

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). 

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izvērtēt nekustāmo īpašumu turpmākās izmantošanas un apbūves 
izvietošanas iespējas, ņemot vērā spēkā esošo Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu un tajā noteikto 
atļauto (plānoto) izmantošanu. Detālplānojuma teritorijas kopējā platība – 9 ha. 
 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. 
 

 
 
1.attēls. „Timmāji” un esošais ceļš gar jūru – Jūras prospekts. 
 Foto M.Kalvāne, 2014 
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2.attēls. Saulkrastu novada teritorijas plānojuma fragments ar detālplānojuma teritorijas novietni. 
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1.3. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 

 

1.3.1. Teritorijas esošā izmantošana un dabas vērtības 
 
Saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu detālplānojumā iekļauto zemes gabalu 
„Timmāji” un „Artas”, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 8033 001 0399 un 
8033 001 0405) atļautā izmantošana teritorijas daļai ir noteikta „Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija” 
(DzV-1), daļai dabas pamatne.  
Saskaņā ar zemes robežu plāniem: 
- uz zemes gabala „Timmāji” ar kadastra apz. 8033 001 0399 (platība 5,1 ha) kā galvenie esošie zemes 
lietošanas veidi norādīti – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (3,35 ha) un meži (1,56 ha), bet zem ēkām un 
pagalmiem - 0,12 ha platība. Zemesgabals ir apgrūtināts ar esoša ceļa servitūta teritoriju, 0,06 ha platībā.  
Zemesgabals ir apbūvēts. 
-  uz zemes gabala „Artas” ar kadastra apz. 8033 001 0405 (platība 3,62 ha)  kā galvenie zemes 
lietošanas veidi norādīti – krūmāji (1.37 ha) un meži (1,46 ha), bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme tikai -
0.60 ha platībā. Zemesgabals ir apgrūtināts ar esošu ceļu servitūtu teritoriju, 0,09 un 0,07 ha platībā. 

Nekustamais īpašums „Timmāji” (kopējā platība 5,3 ha) sastāv no divām zemes vienībām – ar kadastra apz. 
8033 001 0399 (platība 5,1 ha) un ar kadastra apz. 8033 001 0839 (platība 0,2 ha). Kopā uz īpašuma atrodas 
dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes, no kurām daļa šobrīd ir nojaukta, bet ir saglabājušies ēku pamati. 
Zemes vienība ar kadastra apz. 8033 001 0839 (platība 0,2 ha) nav iekļauta detālplānojuma teritorijā. 

Reāli dabā, detālplānojuma teritorija šobrīd netiek aktīvi apsaimniekota un esošās būves nav apdzīvotas. 
Īpašumos „Timmāji” un „Artas” 2013.gadā ir veikta krūmāju izciršana un meža teritorijas sanitārā kopšana .  

Detālplānojuma teritorijā ir ierīkots meliorācijas novadgrāvju (susinātājgrāvju) tīkls, kas nodrošina virszemes 
ūdeņu savākšanu un novadīšanu kopējā meliorācijas sistēmā. Meliorācijas grāvji ir daļēji aizbiruši un 
aizauguši, līdz ar to šobrīd pilnībā nepilda tiem paredzētās funkcijas. 

  
 
3.,4.attēls Skats uz detālplānojuma teritoriju – krūmu izcirtums un meliorācijas grāvja vieta.  
Foto M.Kalvāne, 2014 

Piebraukšana nekustamajam īpašumam „Timmāji” ir nodrošināta pa esošo pašvaldības ceļu / ielu – Jūras 
prospektu, bet nekustamajam īpašuma „Artas”- pa esošajiem servitūtu ceļiem. Nekustamos īpašumus šķērso 
Saulkrastu teritorijas plānojumā ir noteiktas plānotās Priežkalnu ielas sarkanās līnijas, kā arī ielas sarkanās 
līnijas ceļam gar zemesgabala „Timmāji” dienvidu robežu, tādējādi savienojot Jūras prospektu ar plānoto 
Priežkalnu ielu. 
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Teritorijā nav nodrošināta centralizēta inženierapgāde, bet zemes vienību „Timmāji” (kadastra apz. 8033 001 
0399) šķērso 0,4 kW gaisvadu elektrolīnija, kas nodrošina elektroapgādi esošajām ēkām, kas atrodas 
detālplānojuma teritorijā un „Jauntimmāju” mājām, kas atrodas uz ziemeļiem. 

  
5.,6.attēls Vēsturiskā ceļa / plānotās ielas vieta  gar īpašumu „Timmāji” un esošā gaisvadu elektrolīnija. 

Foto M.Kalvāne, 2014 

Veicot detālplānojuma izstrādi 2014.gada pavasarī tika apsekoti zemesgabali dabā un sniegts atzinums par 
zemesgabalā augošajiem kokiem un biotopiem, ko veica SIA „VZS Birojs” vides un dabas aizsardzības 
vecākā speciāliste – sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā, Egita Grolle (sert.Nr.003). 

Ir apsekota detālplānojuma teritorija un iegūts pārskats par augu sugu un biotopu daudzveidību.  

Teritorijā netika konstatēti īpaši aizsargājami biotopi. Mežs atbilst biotopam „Egļu šaurlapju āreņi”, bet 
teritorijas lielākā daļa ir pamestas lauksaimniecības zemes. Meža platībā tika konstatēta viena īpaši 
aizsargājamā un Latvijas sarkanās grāmatas 4.kategorijā iekļautā augu suga – smaržīgā naktsvijole, un viena 
reta – Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā iekļauta augu suga – tumšsarkanā dzeguzene. 

Atzinumā ir secināts, ka plānotajai apbūvei bijušo lauksaimniecības zemju platībā, nebūs negatīvas ietekmes 
uz dabas vidi augu sugu un biotopu daudzveidības ziņā. 

2012.gadā detālplānojuma teritorijā ietvertajiem zemes gabaliem ir veikta meža teritoriju inventarizācija (SIA 
„Latvijas mežu ierīcība”, J.A.Kudiks). Saskaņā ar veiktās meža inventarizācijas datiem zemes gabalā 
„Timmāji”(kadastra apzīmējums 8033 001 0399) meža zemes platība ir 1,56 ha, bet zemes gabalā “Artas” 
(kadastra apzīmējumu 8033 001 0405) meža zemes platība ir 1,46 ha. 

Ar pilnu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu un veiktās meža inventarizācijas materiālu 
kopijām var iepazīties detālplānojuma izstrādes pārskata daļā. 

  
7.,8.attēls Mežmala un mežs detālplānojuma teritorijā. Foto M.Kalvāne, 2014 
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1.3.2. Krasta erozijas procesi Saulkrastu novada  Zvejniekciemā un pie „Timmājiem” 

Jūras krasta josla, jeb precīzāk „piekraste” (latviešu zinātniskajā terminoloģijā akceptēts termins) ietver 
tagadējās un senās jūras krasta un zemūdens reljefa veidojumus un nogulumus sauszemē un jūrā. Tagadējais 
jūras krasts ir pati dinamiskākā un mainīgākā sauszemes josla piekrastē. Rīgas jūras līča Vidzemes krastam 
no Skultes ostas līdz Ainažiem ir gandrīz meridionāls virziens. Krasta līnijas orientācija arī nosaka dažāda 
virziena vēju izraisīto vētru iespējamo iedarbību uz krastu. Līdz ar to spēcīgo, dominējošo dienvidrietumu un 
rietumu vētru tiešai iedarbībai ir pakļauts tieši atklātās Baltijas jūras krasts, un arī Rīgas jūras līča Vidzemes 
krasts, kurā atrodas arī Saulkrastu novada Zvejniekciems. 

Rīgas jūras līča Vidzemes krasta joslā un Zvejniekciemā ir raksturīgas mainīgas oļu un laukakmeņu 
pludmales, kas izrobotas ar gariem ielīčiem un izteiktiem zemesragiem. Šo šauro pludmaļu (10-15m) īpatnība 
ir tāda, ka atsevišķos gados tipiskās laukakmeņu-oļu pludmales pārvēršas smilšainās, jo epizodiski no citiem 
krasta iecirkņiem tiek uzskalots līdz 0,5 – 1 m biezs smilšu slānis1. 

Viens no jūras krasta noskalošanai pakļauto teritoriju raksturlielumiem ir priekškāpu veidošanās. Krasta 
posmos, kur notiek  patstāvīga vai epizodiska erozija, vai arī krasta posmos, kur smiļšu sanešu materiāla 
apjoms pludmalē ir nepietiekams vai izplatītas grants – oļu pludmales, priekškāpas nav izveidotas. Tomēr ar 
laiku, izbeidzoties pamatkrasta erozijai, gar krauju piekāji var sākt veidoties jaunu priekškāpu aizmetņi. 2. 

Krasta noskalošanu vētru laikā ievērojami mazina jūras seklūdens joslā un pludmalē saglabājušies lielu 
laukakmeņu sakopojumi. Tur, kur jūras krastā ir daudz oļu un laukakmeņu, tie vājina viļņu iedarbību un 
pasargā krastu. Akmeņu un oļu novākšanas rezultātā jūrā gar krastu jūra no jauna sāk nograuzt pamatkrastu.  
Uz dienvidiem no Skultes ostas Zvejniekciemā, pēc akmeņu novākšanas 20 gadu laikā krasts ir atkāpies par 
~50m. Arī pie „Platkāju” mājām Skultē, kur akmeņi saspridzināti un izvākti no seklūdens joslas un izmantoti 
ostu molu būvēm, 10 gadu laikā krasts vētrās tika nograuzts par ~20m. 

  

9., 10.attēls. Mainīgā oļu un laukakmeņu pludmale un priekškāpa pie „Timmājiem” . Foto M.Kalvāne, 2014 

Pēdējo 100 gadu laikā vislielākās krasta joslas izmaiņas saistās ar ostām. Skultes osta Aģes grīvā ierīkota 
1924.gadā, izbūvējot divus paralēlus koka pāļu molus ar laukakmeņu pildījumu. Specifiskais ostas novietojums 
noteica to, ka uz ziemeļiem no ostas notika pakāpeniska sanešu akumulācija jūras seklūdens joslā un krastā 
apmēram 2 km garā joslā, bet uz dienvidiem – pamatkrasta erozija. Hidrogrāfisko mērījumu dati liecina, ka 
pēdējo 30 gadu laikā jūras seklūdens joslā uz ziemeļiem no mola nav notikušas vērā ņemamas paliekošas 

                                                
1 „Latvijas jūras krasti”, G.Eberhards, 2003. 
2 „Latvijas jūras krasti”, G.Eberhards, 2003. 
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izmaiņas, kas nozīmē, ka ir aizpildījies trijstūris, kuru veido ziemeļu mols un krasta līnija, un sanesi iet tranzītā 
apkārt ziemeļu mola galvai un uzkrājas kuģu ceļa kanālā 3. 

Netālu no „Timmāju” mājām, kas atrodas ~2 km attālumā no Skultes ostas ziemeļu mola, reāli dabā var 
novērot gan krasta erozijas procesus, gan smilšu akumulācijas joslu. Līdz ar to, teritorijas uz dienvidiem no 
„Timmāju” mājām, ietilpst Zvejniekciema rajonā, kur  ir novērojama garkrasta sanešu plūsma, veidojas 
priekškāpas un krasta erozijas procesi  nav vērojami, turpretī pie „Timmājiem” un uz ziemeļiem no „Timmāju” 
mājām, ir vērojama vāja vai vidēji aktīva krasta erozija.  

  

11., 12.attēls. Jūras krasts un Jūras prospekts pie „Jauntimmājiem”, kas krasta erozijas procesu ietekmē jau 
tieši robežojas ar pludmali. Foto M.Kalvāne, 2014 

Saskaņā ar profesora G.Eberharda veiktajiem pētījumiem, Rīgas jūras līča Vidzemes krasta josla (Saulkrastu – 
Zvejniekciema jūras krasta posms uz dienvidiem no Skultes ostas) uzskatāms par paaugstinātu krasta erozijas 
riska joslu ar patstāvīgu apdraudējumu vētru laikā, bet Vidzemes krasta josla no Skultes līdz Vitrupei (daļēji arī 
Zvejniekciema teritorija uz ziemeļiem no Skultes ostas), ir uzskatāma par potenciālo riska zonu, kur reāls 
apdraudējums ir sagaidāms pēc 20 – 50 gadiem. 4 

Lai arī detālplānojuma teritorija tieši nerobežojas ar pludmali, tās turpmāko plānojumu ietekmē arī jūras krastā 
novērotie krasta erozijas procesi, kas tuvākā vai tālākā nākotnē var apdraudēt gan nekustamā īpašuma 
„Timmāji” zemes vienību ar kadastra apz. 8033 001 0839 (ārpus detālplānojuma teritorijas), gan esošo Jūras 
prospektu, kas posmā no „Timmājiem” līdz Zvejniekciema ziemeļu daļai jau šobrīd tieši robežojas ar pludmali, 
bet pie Dūčurgas un „Platkāju” mājām vēsturiskais ceļš ir daļēji noskalots un vairs pieejams tikai 
kājāmgājējiem. Tāpēc īpaši svarīgi ir savlaicīgi plānot jaunu ceļu izbūvi tālāk no jūras krasta, nodrošinot 
piekļuvi nekustamajiem īpašumiem Zvejniekciema ziemeļu daļā, kas daļēji tiek risināts arī šajā detālplānojumā. 

                                                
3 „Latvijas jūras krasti”, G.Eberhards, 2003. 
4 „Latvijas jūras krasti”, G.Eberhards, 2003. 
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13.attēls. Jūras krasta procesi Latvijā 1992.-2007.gads. Autori: G.Eberhards, J.Lapinskis „Latvijas jūras krastu procesu 
atlants”, 2007. 

 
1.3.3. Detālplānojuma teritorijai piegulošo teritoriju un apbūves raksturojums 

Detālplānojuma teritorija ir izvietota vēsturiski apdzīvotā vietā, kas šobrīd ir ietverta Zvejniekciema apdzīvotās 
vietas administratīvajās robežās. Vēsturiski apbūve galvenokārt ir bijusi izvietota paralēli pludmalei gar 
vēsturisko Skultes – Platkāju ceļu.  Tieši blakus „Timmājiem”, esošā ceļa (Jūras prospekta) jūras pusē ir 
saglabājušās vēsturiskās „Vectimmāju”, „Timmāju” un „Jauntimmāju” mājas. „Timmāju” nekustamo īpašumu 
faktiski šķērso esošais Jūras prospekts, un vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka publiski izmantojams ceļš 
šķērso viena īpašuma pagalmu, ap kuru vēsturiski bija izvietotas ēkas un būves.  

Gar Jūras prospektu pēdējo 10-15.gadu periodā izbūvēta arī jauna dzīvojamā apbūve – „Smiltiņas”, 
„Jaunbrūveļi”, „Kauliņi” u.c. , kas arhitektoniski un telpiski ir atšķirīga no vēsturiskās piekrastes apbūves. 

Uz austrumiem no detālplānojuma teritorijas, jau Limbažu novada Skultes pagastā atrodas bij. vasarnīcu 
kooperatīva „Ziemeļblāzma” teritorija (šodien – Ziemeļblāzmas ciems), kurā ir raksturīga salīdzinoši blīva 
vasarnīcu un savrupmāju dzīvojamo ēku apbūve, kas pārsvarā ir būvēta 20.gs. otrajā pusē. 
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Publiskās pieejas pludmalei ir nodrošinātas abpus detālplānojuma teritorijai – gan gar nekustamā īpašuma 
„Timmāji” dienvidu robežu, gan pie „Jauntimmāju” mājām, kur ar pludmali tieši robežojas esošais Jūras 
prospekts. 
 

   
14.,15.attēls. „Jauntimmāji” un „Smiltiņas” pie Jūras prospekta. Foto M.Kalvāne, 2014.; 2012. 
 

  
16.,17.attēls. Izeja uz pludmali pie „Timmājiem” un esošā apbūve Limbažu novada Skultes pagasta 
„Ziemeļblāzmas” ciemā. Foto M.Kalvāne, 2014 

 
1.3.4. Teritorijas attīstības koncepcijas atbilstība novada teritorijas plānošanas un citiem 
dokumentiem 

Teritorijas telpiskās attīstības koncepcija ir veidota gan ievērojot Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 
2012.-2024.gadam noteiktās telpiskās attīstības vadlīnijas, gan arī ņemot vērā citus plānošanas dokumentus, 
kā - “Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes” un “Piekrastes apbūves vadlīnijas”, kuros paustās 
nostādnes un vadlīnijas ir saistošas konkrētā detālplānojuma izstrādē. 

Saulkrastu novada Teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Pludmale, kāpu meži, vēsturiski izveidojusies apdzīvojuma struktūra un galvenie satiksmes ceļi veido novada 
raksturīgo lineāro struktūru ziemeļu – dienvidu virzienā. Novada „šķērsstruktūru” veido galvenie Saulkrastu 
publiskās ārtelpas elementi - novada „zilā struktūra” un satiksmes ceļi – „upes un cilvēki, kas dodas uz jūru”, 
kas mijās ar novada „zaļo struktūru” un apbūves teritorijām. Teritorijas plānojums paredz stiprināt un attīstīt 
Saulkrastiem raksturīgo gan lineāro, gan šķērsstruktūru.  

Zvejniekciema centrs plānots kā novada otrā līmeņa centrs ar pilnu pakalpojumu klāstu vietējiem iedzīvotājiem. 
Zvejniekciema teritorijā atrodas Skultes osta, kas veido būtisku Saulkrastu novada ekonomikas daļu, un ir 
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darba vieta daudziem novada iedzīvotājiem. Teritorijas plānojumā ir minēts, ka Zvejniekciema ziemeļu daļā ir 
vērojama tendence jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstībai gan privātīpašumā esošo mežu, gan pļavu 
teritorijās, veidojot jaunu ielu un ceļu tīklu, kā arī aizvien blīvāku apbūvi. Kopumā teritorijai ir tendence 
veidoties par urbanizētu pilsētvidi, daļēji zaudējot tās unikālo mozaīktipa ainavu un tradicionālo viensētu tipa 
apbūvi.  

Saulkrastu pilsētai un novadam kopumā ir raksturīga mozaīkainava, ko veido tās raksturīgā mazstāvu apbūve 
un plašo dārzu teritorijas, kuru veidošana un kopšana ir katra Saulkrastu iedzīvotāja pienākums un lepnums.  

Ņemot vērā minēto, detālplānojuma teritorijā, kas atrodas Zvejniekciema teritorijā un tieši robežojas ar esošas 
apbūves teritorijām gan Zvejniekciemā gan ārpus tā, ir noteikta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 
„Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija” (DzV-1) un Meža teritorija (M). Detālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumu daļā ir ietverti teritorijas plānojumā noteiktie papildus teritorijas 
izmantošanas un attīstības nosacījumi, atbilstoši Saulkrastu novada Teritorijas plānojumam. 

 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) ir viens no 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas "Latvija 2030" īstenošanas soļiem – starpnozaru politikas dokuments, 
kas jāņem vērā, gatavojot piekrastes pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī ar 
piekrastes attīstību saistīto nozaru politikas un valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus.  

Pamatnostādnēs ir identificētas problēmas, kas esošajās nozaru politikās netiek risinātas vai arī tiek risinātas 
nepietiekami, kā arī izvirzīts piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis un apakšmērķi, noteikti politikas 
principi, galvenie rīcības virzieni, politikas ieviešanas instrumenti un uzdevumi, kas pamatnostādņu 
īstenošanas laikā ir jāveic vienlaikus ar nozaru politikās un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajiem pasākumiem. 

Pamatnostādnes nosaka, ka: 

1) piekrastes nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un kultūras 
mantojums; 

2) piekrastes izmantošanas pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība; 

3) piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis – ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā 
klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi un tiek īstenota laba 
pārvaldība. 

Prioritārais uzdevums piekrastes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir piekrastes infrastruktūras attīstīšana, 
ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi un ainaviskās vērtības. 

Kā viens no veicamajiem uzdevumiem izvirzītā mērķa sasniegšanai, kas attiecināts uz vietējo pašvaldību 
līmeni ir – „izstrādājot jaunus, vai aktualizējot esošos vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, tajos ietvert risinājumus piekrastes ilgtspējīgai attīstībai.” Ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošais 
Saulkrastu novada teritorijas plānojums tika apstiprināts 2012.gadā, pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
2011.gada 20.aprīlī (Ministru kabineta rīkojums Nr.169), plānojumā jau ir ietverti risinājumi piekrastes 
ilgtspējīgai attīstībai, kas tiek detalizēti izstrādājot atsevišķu teritoriju detālplānojumus. 

Dokumentā ir noteikts, ka īstenojot piekrastes telpiskās attīstības politiku, Baltijas jūras piekraste veidosies par 
ekonomiski aktīvu telpu. Kā politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji ir noteikti: 

1) piekrastes mērķteritorijā tiks uzsākta kvalitatīva piekrastes infrastruktūras izveide; 

2) tiks uzlabota piekrastes pārvaldība; 

3) tiks racionāli un koordinēti izmantoti ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un valsts un pašvaldību 
budžeta līdzekļi. 
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Par pamatnostādņu īstenošanu atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas 
2014.gada 10.jūnijā ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 
2011.-2017.gadam īstenošanas gaitu 2011.-2013.gadā. 2018.gadā ministrijai ir jāsagatavo pārskats par 
pamatnostādņu īstenošanu kopumā, kā arī priekšlikumus rīcībai pēc pamatnostādņu darbības laika beigām. 

Ņemot vērā, ka izstrādātās pamatnostādnes ir saistošas izstrādājot pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentus un pašvaldības pamatnostādnes īsteno pašvaldību budžetu ietvaros, izstrādājot detālplānojumu 
tās ir iespējams ievērot tikai pastarpināti, nevis tieši. Tai pašā laikā, detālplānojuma ierosinātāji un izstrādātāji 
paļaujas, ka Saulkrastu novada pašvaldība turpinās realizēt „Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs” 
noteiktos mērķus, īpašu uzmanību pievēršot nepieciešamās infrastruktūras attīstībai piekrastē, kas nav 
realizējama ar atsevišķu zemes īpašnieku vai investoru spēkiem. 

 

Piekrastes apbūves vadlīnijas 

“Piekrastes apbūves vadlīnijas” (turpmāk tekstā – Vadlīnijas) ir izstrādātas 2011.gadā, Vadlīniju autors arh. 
Jānis Saknītis, sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, Latvijas Arhitektu savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti. Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība pieņēmusi vadlīnijas 
kā rekomendējošu dokumentu. 

Vadlīnijas apraksta vispārējus apbūves principus Latvijas Baltijas jūras piekrastē, katrā no vēsturiskās apbūves 
pārskata sadaļām īsi raksturojot reģionālās atšķirības, apbūves īpatnības Vidzemē, Ziemeļkurzemē un 
Dienvidkurzemē. Šis dokuments paredzēts piekrastes teritorijām Latvijā ārpus apdzīvotām vietām vai retinātas 
apbūves teritorijās apdzīvotās vietās, bet neapskata piekrastes pilsētu un urbanizētu ciemu apbūves 
risinājumus. 

Vadlīnijas var izmantot kā pamatu, lai detalizēti izstrādātu konkrētas teritorijas apbūves noteikumus saskaņā ar 
teritorijas plānojumu, vēsturisko izpēti vai citiem pieejamiem dokumentiem teritorijā.  

Vadlīnijas neizslēdz modernās arhitektūras klātbūtni piekrastē, kuras formu veidošanas principi ir atšķirīgi no 
vēsturiskā arhetipa. Galvenie priekšnoteikumi šādas apbūves veiksmīgai integrācijai piekrastes ainavā būtu 
neliels ēkas mērogs, piekrastei raksturīgs tonālais risinājums un apdares materiālu pielietojums. 

Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorija robežojas tieši ar piekrastei vēsturiskai apbūvei neraksturīgo – 20.gs 
otrās puses vasarnīcu ciema apbūvi, kā arī tās tiešā tuvumā ir saglabājušās tikai atsevišķas vēsturiskās ēkas, 
Vadlīniju ieteikumi galvenokārt ņemti vērā izstrādājot teritorijas plānojumu kopumā, taču būtiski neierobežojot 
plānotās apbūves arhitektonisko veidolu vai būvmateriālu izvēli.  

Izstrādājot detālplānojumu ir ievēroti sekojoši plānošanas principi: 

- Brīvs, dabīgajai veģetācijai un reljefam pakļauts ceļu tīkls un zemesgabalu dalījums. Lai arī 
detālplānojuma teritorija veido lineāru struktūru, detālplānojuma teritorijas austrumu daļā plānotais 
ceļš, veidos dabīgajam meža ielokam "sekojošu" ceļa struktūru, maksimāli saglabājot esošās koku 
grupas un ņemot vērā aizsargājamo biotopu izvietojumu. 

- Ēku konstruktīvajā risinājumā un, jo īpaši, apdarē dominējošais ieteicamais materiāls – koks. 
Stikls, metāls, akmens pieļaujami kā akcenti atsevišķās galvenā būvapjoma daļās vai tā piebūvēs. 

- Detaļu pielietojumā ieteicami būvniecības laiku raksturojoši izteiksmes līdzekļi. Izvēloties 
dekorus (rusti, logu apmales, slēģi, starpdzegas, dzegas, kokā griezti aizsargdēļi, profilēti spāru gali 
u. c.), ieteicams ievērot piekrastes apbūvei raksturīgo prakticismu. 

- Ievērojot vēsturiski izveidojušos būvapjoma arhetipu, atļauts veidot mūsdienīgu, laikam atbilstošu 
arhitektūru. 

- Atšķirīgas funkcijas ieteicams dalīt pa atsevišķām ēkām. Saimniecības, palīgēku un garāžas 
funkcijas nav integrējamas dzīvojamās ēkas apjomā, kas nosaka arī ēkas mērogu. 
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- Atļauts izbūvēt divslīpju vai četrslīpju jumtus. Ieteicamie  jumta ieseguma materiāli – koks, dēļu 
klājs ar hidroizolācijas apakšklāju un lubiņi, niedru jumts. Pieļaujams arī bituma šķindeļu un metāla 
skārda neprofilētu lokšņu iesegums, krāsots atbilstoši piekrastes apbūves krāsu pasei. 

- Ieteicams pielietot tradicionālo piekrastes apbūves krāsu risinājumu - piekrastes apbūvei 
raksturīgos, tradicionālos krāsu toņus un faktūras, kas savulaik veidojās, pielietojot dabīgos 
pigmentus, tos sajaucot ar lineļļu. Dabīgo pigmentu pielietojums nodrošina dabīgu, savstarpēji 
saskanīgu toņu paleti. Krāsas sastāvs veido pusmatētas krāsas faktūru. Nav atļauts spilgtu, spīdīgu 
(sintētisku) krāsu toņu lietojums. 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenais pamatmateriāls žoga izbūvei ir koks. Koka žogus vēlams nekrāsot, eksponējot tos dabīgajā tonī. 
Atjaunojot koka žogu krāsojumu, izmantojami melnie un pelēkie toņi. Visraksturīgākie Vidzemes piekrastei ir 
akmens krāvuma žogi. Nav pieļaujams augsts, necaurredzams nožogojums, vai plastmasas pinuma žogu 
pielietojums. 

 
 

1.4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS  
 

1.4.1. Detālplānojuma risinājums 

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. 

Ņemot vērā spēkā esošo Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un tajā noteikto atļauto 
(plānoto) izmantošanu „Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija” (ar indeksu „DzV-1”), jaunveidojamo 
dzīvojamās apbūves zemesgabalu platība noteikta ne mazāka par 2400 kv.m. (0,24 ha). Ievērojot Saulkrastu 
novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk 
tekstā – Saulkrastu TIAN) 327.1.punkta nosacījumus, detālplānojuma teritorijas daļā, kas apzīmēta ar indeksu 
„DzV-11”  kā galvenā izmantošana atļauta arī papildizmantošanā atļautā tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kā 
arī tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu  būvniecība. Minētie papildus publiskās apbūves izmantošanas 
veidi sniedz iespēju nākotnē attīstīt arī publiska rakstura pakalpojumu vai tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi 
detālplānojuma teritorijā, kas atrodas vistuvāk pludmalei. 

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. Lai izvairītos no aizsargājamo augu sugu atradņu iznīcināšanas, detālplānojuma teritorijas izmantošanas 
un apbūves nosacījumu daļā ietverts nosacījums, ka pirms ielas būvprojekta izstrādes mežam piegulošajā 
teritorijā, nepieciešama detalizēta teritorijas izpēte orhidejām atbilstošā sezonā – no jūnija sākuma līdz jūlija 

beigām. Meža teritorijas daļā, starp plānoto ielu un zemes gabala „Timmāji” dienvidaustrumu stūra robežām, 
kur šobrīd ir izcirtums, veidojas salīdzinoši šaura zemes vienība, kas detālplānojumā apzīmēta ar indeksu „M-
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1”. Atbilstoši Saulkrastu TIAN 77.5.punkta nosacījumiem šajā teritorijā ir plānota nepieciešamo 
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošana, kā arī atbilstoši Saulkrastu TIAN 279.punkta 
nosacījumiem atļauta autostāvvietas ierīkošana gan meža, gan pludmales apmeklētājiem. 

Detālplānojuma grafiskajā daļā ir norādīta maksimāli nepieciešamā atmežojamā platība, ko aizņem plānotās 
ielas un teritorija, kas rezervēta nepieciešamo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, kā arī 
autostāvvietas ierīkošanai. Kopējā atmežojamā platība detālplānojuma teritorijā var sasniegt 5075 kv.m.(0,5 
ha), kas precizējama turpmākajā teritorijas attīstības un projektēšanas posmā, atkarībā no plānoto objektu 
izbūves apjoma un secības. 

 

1.4.2. Labiekārtojums un publiskās pieejas pludmalei 

Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
publiskā ārtelpa ir – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, 
skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas  publiskai lietošanai neatkarīgi 
no to īpašuma piederības. 

Detālplānojuma risinājumi paredz iekškvartāla ielas izbūvi (ko norobežo plānotās ielas sarkanās līnijas) un 
publiski pieejama meža (nākotnē – mežaparka) saglabāšanu un labiekārtošanu. Plānoto  ielu teritorija (ar 
indeksu „T”) aizņem ~1 ha, bet plānotā Mežaparka un publiskās infrastruktūras izvietošanai paredzētā teritorija 
(publiska un tehniska rakstura objektu izvietošanai un publiskās ārtelpas labiekārtošana) aizņem ~3 ha. Līdz ar 
to kopējā publiskai ārtelpai rezervētā platība sastāda ~4 ha, kas ir 45 % no kopējās detālplānojuma teritorijas. 
Papildus, divās zemes vienībās (ar indeksu „DzV-11”) ir atļauta publiskās apbūves izvietošana – tirdzniecības 
un pakalpojumu objekta un/vai tūrisma un atpūtas objekta izvietošana, ar kopējo platību 1,34 ha, kas nākotnē 
var palielināt plānotās publiskās ārtelpas teritoriju. 

Projektējot perspektīvās ēku un būvju novietnes, jāsaglabā katrā zemesgabalā esošie koki, kā arī raksturīgā 
ainaviskā vide. Teritorijas labiekārtojums risināms zemesgabalā vienlaicīgi ar ēku un būvju projektēšanu un 
būvniecību. Labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas (celiņi, koka laipas, lapenes, soliņi, u.c.), 
īslaicīgas lietošanas (pagaidu vai pārvietojamas) rekreācijas būves, apstādījumi, pielietotās koku, krūmu un 
augu sugas jāprojektē atbilstoši Vidzemes piekrastes kultūrvēsturiskās vides tradīcijām, ievērojot gan 
detālplānojuma nosacījumus, gan „Piekrastes apbūves vadlīnijas”. 

Celiņu labiekārtošanā dodama priekšroka dēļu klāja un grants, oļu un neliela izmēra šķembu iesegumam, koka 
stabiņu “stāvsegumam”. Pieļaujams arī neliela izmēra betona vai dabīgā bruģakmens iesegums. Nav 
ieteicams (pieļaujams) asfaltbetona seguma pielietojums. 

Atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā organizē un kontrolē Saulkrastu novada pašvaldība saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.  

Sadzīves atkritumu savākšanai 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. 

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. 
 
 

1.4.3.Transports un inženierbūves.  

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 
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privātīpašumā esošos zemesgabalus „Timmāji” un „Artas”. Priežkalnu ielas trase un Saulkrastu teritorijas 
plānojumā noteiktās ielas sarkanās līnijas detālplānojumā ir grozītas, veidojot taisnleņķa ielas pagriezienus. 

Detālplānojuma teritorijā ir paredzēta jaunas iekškvartāla ielas izbūve, nodrošinot piebraukšanu visiem 
detālplānojuma teritorijā plānotajiem zemes gabaliem. Plānotās ielas garums no Saulkrastu novada robežas 
līdz Priežkalnu ielai ir ~380 metri, bet ielas posms no Priežkalnu ielas līdz esošajam Jūras prospektam ~100 
metri. 

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. Risinājums ir saskaņots ar minēto 
zemes gabalu īpašniekiem. Līdz ar to tiek plānota vienota transporta sistēma, izvairoties no strupceļa ielu 
plānošanas. 

 

 

Detālplānojumā noteiktais plānotās iekškvartāla ielas platums sarkanajās līnijās posmā no Saulkrastu novada 
robežas līdz Priežkalnu ielai ir – 12 metri, bet plānotās brauktuves platums – 5,5 metri. Ņemot vērā, ka teritorija 
šobrīd ir neapbūvēta, un tās attīstība plānota ilgākā laika posmā, atsevišķas gājēju ietves izbūve tuvākajā laikā 
nav nepieciešama, teritorijas pirmajā attīstības posmā tiek plānots ierīkot t.s. „dalīto telpu” (bez gājēju ietves), 
bet detālplānojuma risinājumi ilgtermiņā paredz izbūvēt arī gājēju ietvi vienā vai abās ielas pusēs, ņemot vērā 
plānoto dzīvojamo ēku skaitu katrā ielas pusē. 

Plānotās ielas posmam no Priežkalnu ielas līdz esošajam Jūras prospektam noteiktas ielas sarkanās līnijas 7 
metru platumā ar plānotās brauktuves platumu 3,5 metri un gājēju ietvi vienā ielas pusē. 

Ņemot vērā, ka esošā Jūras prospekta daļa šobrīd jau atrodas jūras krasta erozijas riska zonas teritorijā (tuvāk 
par 30m no krasta līnijas), un tā ziemeļu daļā esošais ceļa izliekums uz jūras pusi krasta erozijas rezultātā jau 
ir bīstami pietuvojies jūras krastam (tikai ~3m attālumā), nākotnē transporta kustība pilnībā būtu novirzāma pa 
detālplānojuma teritorijā plānoto Priežkalnu un iekškvartāla ielām, kas savienojas ar citu piegulošo zemes 
gabalu plānotajām izbūvējamajām ielām, kopumā veidojot vienotu transporta shēmu, nodrošinot piekļuvi arī 
esošajām dzīvojamām mājām, kas atrodas pie Jūras prospekta ziemeļu daļas. Turpmākajā teritorijās 
plānošanā un attīstībā jāņem vērā, ka Jūras prospekta ziemeļu daļas posms neatbilst E kategorijas ciema ielas 
platuma un drošības prasībām, īpaši turpinoties krasta erozijas procesiem piekrastē, un tā uzturēšana un 

18.attēls. Plānoto ielu 
savienojuma vieta 
Saulkrastu novada 
Zvejniekciema teritorijā. 

Detālplānojuma teritorijas robeža 
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saglabāšana nākotnē var prasīt papildus līdzekļus no pašvaldības budžeta. Pēc detālplānojuma teritorijā 
plānoto ielu izbūves, Jūras prospekta posms, kas piekļaujas detālplānojuma teritorijai un tā ziemeļu daļa 
(bīstamais ceļa posms) kopējā transporta shēmā zaudēs savu nozīmi. Līdz ar to pašvaldībai, vadoties no 
lietderības un drošības aspektiem, būs jāizvērtē lēmums par pilnīgu šī ceļa posma slēgšanu, novirzot galveno 
transporta plūsmu pa plānoto Priežkalnu ielu. 

Veicot  piebraucamo ceļu izbūvi, jāievēro Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 
Latvijas būvnormatīvi un Latvijas valsts standarti - nodrošinot drošu gan autotransporta, gan gājēju kustību.  

 

19.attēls. Transporta kustības shēma un plānotā piekļuve detālplānojuma teritorijai. 

 
1.4.4. Ugunsdrošība.  

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi šobrīd šajā rajonā nav iespējams nodrošināt, jo saskaņā ar SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”  31.03.2014. izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr.24/01-18, zemes gabala 
tuvumā neatrodas pilsētas ūdensvada tīklu. Pārskatāmā nākotnē arī nav plānota šādu pilsētas tīklu izbūve 
detālplānojuma teritorijas tuvumā. Tuvākā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta atrodas Zvejniekciemā un 
Skultes ostas teritorijā, ~2 km attālumā. 

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 un tā 
izpildei piemērojamiem standartiem.  
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1.4.5. Inženierkomunikācijas 
 

Jaunu inženierkomunikāciju izbūvi jāveic zemesgabala robežās, nodrošinot pieslēgumus no tuvākajām 
inženierkomunikācijām Jūras prospektā, veidojot kopēju inženierkomunikāciju izvietojuma zonu, ievērojot 
minimālos atļautos attālumus starp tām.  Šobrīd Jūras prospekta šķērsprofilā ir izbūvēts tikai sakaru kabelis, 
bet elektroapgādes 0,4 kV gaisvadu līnija ir izvietota pāri zemes gabalam „Timmāji”, ~70 m uz austrumiem no 
Jūras prospekta. 

 

Elektroapgāde 

Tuvākā esošā transformatoru apakšstacija un 20 kV kabeļu līnija (apkalpo AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģions) 
Saulkrastu novada teritorijā ir izvietota Jūras prospekta sākuma daļā (pie zemesgabala Jūras prospektā 5), kas 
ir ~1500 m attālumā no plānotās transformatora apakšstacijas vietas. Esošās tuvākās transformatoru 
apakšstacijas un 20 kV kabeļu līnijas Limbažu novada Skultes pagasta Ziemeļblāzmas ciema teritorijā 
(apkalpo AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions)  atrodas ~650m un ~800m attālumā no plānotās transformatora 
apakšstacijas vietas un ir sasniedzamas izbūvējot nepieciešamo kabeļu līniju pa esošajām un/vai plānotajām 
ciemu ielām. Detālplānojuma risinājumi paredz jaunas 20kV elektrokabeļu līnijas izbūvi no tuvākās 
transformatoru apakšstacijas Limbažu novada Skultes pagasta Ziemeļblāzmas ciema teritorijā līdz plānotajai 
transformatoru apakšstacijai detālplānojuma teritorijā. 

Ņemot vērā Saulkrastu novada teritorijas plānojuma nosacījumus attiecībā uz jaunu zemes vienību plānošanu 
detālplānojuma teritorijā, esošo zemes vienību izvietojumu un apgrūtinājumus, detālplānojuma teritorijā ir 
plānots izvietot ~ 16 jaunas dzīvojamās ēkas. Līdz ar to, šobrīd aprēķinātā perspektīvā elektroenerģijas 
patērētāju slodze kilovatos nepārsniegs 130 kW (pieņemot ~8 kW uz vienu mājsaimniecību). Ņemot vērā, ka 
vienlaicīgi tiek izstrādāts arī detālplānojums Limbažu novada teritorijā, līdzīga rakstura un  apjoma apbūves 
plānošanai, un tā teritorija tieši robežojas ar šo detālplānojuma teritoriju, optimālas elektroapgādes 
nodrošinājumam ir rezervēta vieta vienas jaunas 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas izvietošanai novadu 
robežas tiešā tuvumā. Kopējā aprēķinātā perspektīvā elektroenerģijas patērētāju slodze kilovatos ir  ~290 kW 
(pieņemot ~8 kW uz vienu mājsaimniecību). No plānotās transformatoru apakšstacijas vietas līdz tālākajai 
plānotās apbūves vietai detālplānojuma teritorijā ir ne vairāk kā 400-450 m. 

Projektā paredzēts saglabāt esošo elektroapgādes objektu izvietojumu detālplānojuma teritorijā.  
Detālplānojumā teritorijā atrodas AS LATVENERGO piederošas komunikācijas. Nekustamajam īpašumam 
„Timmāji” ir esošs elektroapgādes pieslēgums, kas ir pietiekams tikai esošās apbūves jaudu nodrošinājumam. 
Detālplānojuma ietvaros izstrādātā Priežkalnu ielas un plānotās iekškvartāla ielas šķērsprofilā ir paredzēta 
vieta elektroapgādes kabeļu zonai (20kV un 0,4kV kabeļu līniju izvietošanai). 

Ja esošās komunikācijas traucē plānotās apbūves izvietošanai jāveic komunikāciju pārvietošana, izstrādājot 
elektroapgādes tehnisko projektu. Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. Pirms elektriskā tīkla 
izbūves ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu sarkano līniju robežām un 
veiktiem planēšanas darbiem.  

 

Sakaru komunikācijas 

Ņemot vērā esošo sakaru kabeļu izvietojumu Jūras prospektā, detālplānojuma risinājumi paredz sakaru kabeļu 
līniju izbūvi gan plānotajā Priežkalnu ielā, gan plānotās iekškvartāla ielas šķērsprofilā. 

Ja nepieciešams, veicot ēku tehnisko projektēšanu, paredzēt vietu kabeļu kanalizācijas ievadiem no esošās 
vai plānotā kabeļu līnijas / kabeļu akas līdz ēkai. Ēku iekšējos tīklus izbūvēt atbilstoši SIA „Lattelekom” 
tehniskajiem standartiem un pēc nepieciešamības, ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 
50173_1_2002” tehniskās prasības. Saglabāt esošās SIA  „Lattelekom” komunikācijas. Kabeļu šķērsojumu 
vietās tos aizsargāt ar cauruli. 
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19.attēls. Elektroapgādes shēma 

 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

Saskaņā ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”  31.03.2014. izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma 
izstrādei Nr.24/01-18, pārskatāmā nākotnē nav paredzēta centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
izbūve šajā rajonā. Tāpēc ir paredzēta lokālu sistēmu izbūve un ierīkošana, kas var nodrošināt kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, kā arī sadzīves notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām. 
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Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
148.4. punktu “Pilsētās un ciemos paredz centralizētu un nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi jaunveidojamas 
savrupmāju apbūves teritorijas, kurās paredzēta vairāk nekā 20 dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām un 
palīgēkām) būvniecība.”  Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorijā ir paredzēts tikai maksimāli 17 jaunu 
dzīvojamo māju būvniecība un plānoto zemes vienību platības ir no 2400 līdz 2500 kv.m. katra, kā pagaidu 
risinājums līdz centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvei atļauts ierīkot individuālo ūdensapgādi, paredzot 
pieslēgšanas iespējas centralizētajiem tīkliem. 

Gadījumā, ja rodas nepieciešamība pēc kopējas ūdensapgādes sistēmas izbūves visai ēku grupai, iespējams 
ierīkot ūdensapgādes urbumu vienā no plānotajiem publiskās apbūves zemesgabaliem, izbūvējot 
nepieciešamo ūdensvada tīklu plānotās ielas robežās. 

Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  
156.punktu “Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves teritorijas, kurās dzīvojamo māju 
skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu.”  Ņemot vērā, ka 
detālplānojuma teritorijā ir paredzēts tikai maksimāli 17 jaunu dzīvojamo māju būvniecība un plānoto zemes 
vienību platības ir no 2400 līdz 2500 kv.m. katra, kā pagaidu risinājums līdz centralizētas notekūdeņu 
savākšanas sistēmas izbūvei, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu 
prasības, atļauts ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves 
gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem.  

Centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves vajadzībām ir rezervēta vieta kanalizācijas pašteces cauruļvadu 
izbūvei plānotās ielas šķērsprofilā, kā arī rezervēta vieta kanalizācijas sūkņu stacijas ierīkošanai plānotajos 
zemesgabalos ar indeksiem „DzV-11” un „M-1”, atkarībā no kanalizācijas sistēmas attīstības virziena un 
novadīšanas iespējām (Saulkrastu novada Zvejniekciema teritorijā, vai Limbažu novada Ziemeļblāzmas ciema 
teritorijā). 

 

Siltumapgāde 

Ņemot vērā SIA “Saulkrastu komunālserviss”  31.03.2014. izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma 
izstrādei Nr.24/01-18, detālplānojuma teritorija atrodas ārpus centralizētās siltumapgādes zonas, līdz ar to arī 
detālplānojuma risinājumos nav paredzēta centralizētā siltumapgāde. Ēkas būvkonstrukcijas un siltumapgādes 
risinājumi jāizvēlas ņemot vērā ekonomiskos un vides faktorus, kā arī likumu „Par ēku energoefektivitāti”. 
Papildus jebkuram energoapgādes veidam ieteicams izmantot solārās enerģijas kolektorus gan 
energoapgādes, gan apkures, gan karstā ūdens nodrošināšanai ēkās un būvēs.  

 

Meliorācija un lietus notekūdeņu novadīšana 

Detālplānojuma risinājumi paredz tikai lietus notekūdeņu savākšanu gar plānoto ielu un to novadīšanu kopējā 
meliorācijas sistēmā. Zemesgabalos, veicot ēku tehnisko projektēšanu, jāparedz risinājumi papildus lietus 
ūdeņu savākšanai, ņemot vērā plānoto ēku un būvju izvietojumu. Tā kā katrā zemesgabalā plānots saglabāt 
ne mazāk kā 60% zaļo teritoriju, lielākā daļa no lietus ūdeņiem infiltrēsies augsnē.  

Detālplānojuma teritorijā plānots maksimāli saglabāt esošo grāvju sistēmu, kas var nodrošināt lietus ūdeņu un 
gruntsūdeņu novadīšanu kopējā meliorācijas grāvju sistēmā. 
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20.attēls. Kanalizācijas shēma 
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21.attēls. Lietus ūdens un gruntsūdeņu  
novadīšanas shēma 


