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DOMES SĒDES LĒMUMS 

Saulkrastos 

26.10.2022. Nr.727 

(Prot.Nr.25/2022§13)  
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Eleonoras”, Pabaži, 

Saulkrastu pagasts 

 

Saulkrastu novada būvvaldē saņemts Ludmilas Vorslavas 2022.gada 8.septembra  iesniegums 

par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Eleonoras”,  Pabaži, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330040143, ar mērķi zemes 

vienībā izveidot atsevišķus apbūves zemes gabalus savrupmāju apbūvei. Saskaņā ar Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumu (apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.11/2017) zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN3), kas ir 

teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums. Zemes vienības atļautā izmantošana ir dabas un 

apstādījumu teritorija (DA) un savrupmāju apbūves teritorija (DzS2), kur minimālā jaunizveidojamā 

zemes gabala platība ir 4000 m2.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  28.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.2., 39.3.apakšpunktu, 98., 102. un 103.punktu, 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

12.10.2022. sēdes atzinumu, (protokols Nr.10/2022§14), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa-Karnīte, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga, R.Jēkabsons, A.Aparjode, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumā “Eleonoras”, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330040143. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Saulkrastu novada būvvaldes teritorijas 

plānotāju. 

4. Četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju 

slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu (Līguma projekts – pielikums Nr.2). 

 

Domes priekšsēdētājs paraksts N.Līcis 

   

NORAKSTS PAREIZS   

Administratīvās nodaļas  

Vecākā lietvede  

 

A.Krastiņa 

Saulkrastos, 03.11.2022.   
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

NORAKSTS 
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Pielikums Nr.1 

26.10.2022. Saulkrastu novada domes lēmumam Nr.727 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā “Eleonoras”   
 

1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas un nekustamā īpašuma “Eleonoras” īpašnieces 

L.Vorslavas  2022.gada 8.septembra iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma  28.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38.punkts, 39.2., 39.3.apakšpunkts, 98., 102. un 

103.punkts. 

Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”. 

Saulkrastu novada domes 2022.gada 26.oktobra lēmums Nr.727 “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Eleonoras”, Pabaži, Saulkrastu pagasts” (sēdes 

Prot.Nr.25/2022§13) (turpmāk – Detālplānojums). 

  

2. Detālplānojuma mērķis 

Izstrādāt zemes gabala “Eleonoras”, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80330040143, parcelācijas projektu, izveidojot atsevišķus apbūves 

zemes gabalus savrupmāju apbūvei, nodrošinot piekļūšanas iespējas pie tām.  

 

3. Detālplānojuma teritorijas raksturojums 

Detālplānojuma teritorija atrodas Saulkrastu pagastā, Pabažu ciema teritorijā, un iever zemes 

vienību “Eleonoras” (kadastra apzīmējums 80330040143) 1,87 ha platībā.  

Atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam Detālplānojuma teritorija daļēji atrodas 

dabas un apstādījumu teritorijā (DA) un savrupmāju apbūves teritorija (DzS2), kur minimālā 

jaunizveidojamā zemes gabala platība ir 4000 m2. Zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem 

noteikumiem (TIN3), kas ir teritorija, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums, kā arī drošības 

aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu. Piekļuve tai ir nodrošināta no pilsētas nozīmes ielas – ceļš 

Cepļi-Inčupes stacija.  

 

 

DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA 

 

4. Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi par 

izstrādāto detālplānojuma redakciju: 

• Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvalde; 



• Dabas aizsardzības pārvalde; 

• Veselības inspekcija; 

• Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra;   

• Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 

• VAS “Latvijas Valsts ceļi”; 

• AS “Sadales tīkls”; 

• SIA “Tet”; 

• SIA “Saulkrastu komunālserviss”; 

• AS “GASO”;  

• AS “Conexus Baltic Grid”. 

 

5. Prasības Detālplānojumam 

5.1. Paskaidrojuma raksta saturs: 

5.1.1. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi; 

5.1.2. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums; 

5.1.3. izvērtējums par Detālplānojuma risinājumu ietekmi uz blakus esošajām teritorijām un 

pamatojums; 

5.1.4. paskaidrojums par Detālplānojuma realizācijas kārtību; 

5.1.5. priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai. 

5.2. Grafiskā daļa izstrādājama uz aktualizētas augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna pamatnes, 

kura atbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 42.punkta prasībām, iekļaujot: 

5.2.1. teritorijas funkcionālā zonējuma plāns, kurā attēlo teritorijas atļauto izmantošanu, 

apgrūtinātās teritorijas un objektus (esošos un plānotos), kuriem nosaka aizsargjoslas 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;  

5.2.2. teritorijas apbūves priekšlikums; 

5.2.3. projektējamo inženiertīklu izvietojuma plāns, komunikāciju izvietojumu un tehniskos 

risinājumus paredzot tā, lai pēc iespējas racionāli izmantotu ielas pazemes telpu, 

norādot visu teritorijai nepieciešamo inženierkomunikāciju un publiskās ārtelpas 

elementu, tajā skaitā ielu apstādījumu, savstarpējo izvietojumu; 

5.2.4. jaunveidojamo ielu šķērsprofili (ja tādas tiek plānotas); 

5.2.5. teritorijas vertikālais plānojums (ja nepieciešams); 

5.2.6. citi plāni un shēmas, kas nepieciešamas Detālplānojuma risinājumu attēlošanai. 

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāietver: 

5.3.1. detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi un apbūves tehniskie 

rādītāji;  

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi; 

5.3.3. labiekārtojuma un apstādījumu nosacījumi; 

5.3.4. nosacījumi turpmākai zemesgabalu veidošanai; 

5.3.5. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam; 

5.3.6. detalizētas prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai (ja nepieciešams); 

5.3.7. prasības arhitektoniskiem risinājumiem; 

5.3.8. prasības Detālplānojuma īstenošanai.  

 
6. Papildu prasības Detālplānojuma izstrādei, kas saistītas ar Detālplānojuma izstrādes 

mērķi un plānojamās teritorijas specifiku 

6.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, vai sniegt sadales 

priekšlikumu, kas būtu par pamatu turpmākai zemes ierīcības projekta izstrādei. 

6.2. Veikt teritorijas biotopu un dendroloģisko izpēti. 



6.3. Noteikt plānotās apbūves izvietojumu, pamatojot to ar sertificēta speciālista slēdzienu par 

biotopu un dendroloģiskās izpētes rezultātiem un rekomendācijām. 

6.4. Noteikt prasības konstatēto dabas vērtību (t.sk. dabīgā reljefa, augsnes virskārtas (segas), 

koku u.c.) saglabāšanai. 

6.5. Paredzēt risinājumus pagaidu inženiertehniskās apgādes infrastruktūras nodrošināšanai 

līdz pašvaldības centralizēto tīklu izveidei. 

6.6. Paredzēt piekļūšanas nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām nepieciešamo 

piebraucamo ceļa izbūvi. 

6.7. Noteikt teritorijas apbūvei nepieciešamos inženiertehniskās apgādes tīklus un būves. 

6.8. Noteikt prasības lietus notekūdeņu novadīšanai. 

 

7.    Prasības Detālplānojuma izstrādātājam publiskās apspriešanas nodrošināšanai 

7.1. Pēc lēmuma pieņemšanas par Detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

Detālplānojuma izstrādātājs vienojas ar Detālplānojuma izstrādes vadītāju par publiskās 

apspriešanas norises laiku un publiskās apspriešanas sanāksmes datumu, uz kuru 

izstrādātājs sagatavo Detālplānojuma prezentāciju. 

7.2. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas iesniedz 

Detālplānojuma izstrādes vadītājam publiskās apspriešanas planšetes maketu tās satura 

saskaņošanai. Publiskās apspriešanas planšetes saturs ietver paziņojumu par 

Detālplānojuma publisko apspriešanu, kas sastādīts atbilstoši Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 111.punkta prasībām, un būtiskāko vizuālo un teksta informāciju par 

Detālplānojuma risinājumiem. 

7.3. Detālplānojuma izstrādātājs sagatavo un sniedz prezentāciju Detālplānojuma publiskās 

apspriešanas sanāksmē. 

7.4. Nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 

izvērtēšanu un nosūta to Detālplānojuma izstrādes vadītājam. Izvērtējumā ietver atzīmi par 

priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu, norādot pamatojumu. 

 

8. Prasības Detālplānojuma projekta noformēšanai  

8.1. Detālplānojuma redakciju iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē *.pdf formātā, klāt 

pievienojot grafisko daļu elektroniskajā formātā (*.dwg datņu formātā). 

8.2. Papildus pievienot šādus dokumentus: 

8.2.1. administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu; 

8.2.2. nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu uz 

Detālplānojuma grafiskās daļas kartes, ja šie īpašumi nav ietverti Detālplānojuma teritorijā, 

bet Detālplānojuma risinājumi ir tieši saistīti ar tiem.  

8.3. Detālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam atbilstoši Ministru 

kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība”, tostarp: 

8.3.1. visās grafiskās daļas lapās labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda šādu 

informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, Detālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas 

nosaukums, kopējais Detālplānojuma grafiskās daļas lapu skaits, lapas numurs pēc kārtas, 

mērogs, kā arī izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja vārds, 

uzvārds, paraksts un datums; 

8.3.2. Detālplānojuma ilustrācijās, pielikumos un grafiskajā daļā obligāti norāda atsauci uz 

izmantoto pamatdatu autorību un lietotos (nosacītos) apzīmējumus; 

8.3.3. Detālplānojuma grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda lietotos apzīmējumus. 

 

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. 

 


