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IEVADS 

Krimuldas novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums) ir pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 
kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums: 

Lēmums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma apstiprināšanu sākotnēji 
pieņemts Krimuldas novada domes 27.09.2013. sēdē (prot.Nr.18, 14.), bet atkārtoti 28.03.2014. sēdē (prot. 
Nr.4, 14.), pieņemot lēmumu „Par grozījumiem Krimuldas novada domes 27.09.2013. sēdes lēmumā “Par 
Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.18/14.p.). 
Teritorijas plānojuma izstrāde saistīta ar 2009.gada jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kā 
rezultātā apvienojās Krimuldas un Lēdurgas pagastu pašvaldības ar atšķirīgiem teritoriju plānojumiem un 
prasībām būvniecībai un teritorijas izmantošanai. Jauna Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrāde 
nepieciešama, lai veidotu vienotu priekšstatu par visu novada administratīvo teritoriju, kā arī aktualizētu 
izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz vietējo pašvaldību teritorijas izmantošanu (funkcionālo zonējumu) un 
apbūvi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un uzdevums: 

Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir, izvērtējot Krimuldas un Lēdurgas pagasta 
teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Krimuldas 
novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Krimuldas novada teritorijas attīstībai, kurā 
sabalansētas dažādu interešu grupu un jomu intereses. 

Teritorijas plānojuma uzdevums ir izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā 
izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības 
attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas 
izmantošanas nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un 
optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

Teritorijas plānojumā ietilpst: 

 paskaidrojuma raksts; 
 grafiskā daļa; 
 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Teritorijas plānojuma izstrādei par informatīvu materiālu esošās situācijas raksturojumam, tika izmantots 
Krimuldas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes laikā izstrādāts pašreizējās situācijas 
raksturojums1. Krimuldas novada pašreizējās situācijas raksturojums izstrādāts, lai to izmantotu novada 
teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā aktualizēti 
atsevišķi pašreizējās situācijas raksturojuma rādītāji jeb dati (piemēram, iedzīvotāju skaits uz 2015.gada 
sākumu u.c. rādītāji). 

1. Paskaidrojuma rakstā ietverts: 

o spēkā esošo teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējumu; 
o teritorijas plānojuma risinājumu apraksts, papildināts ar tematiskiem attēliem, un plānojuma 

atbilstības izvērtējums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

 

                                                                 
1
 Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.punkts 
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2. Grafiskajā daļā noteikts: 

o funkcionālais zonējums; 
o teritorijas ar īpašiem noteikumiem; 
o pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 
o ciemu robežas. 

Grafiskajā daļā attēlots: 

o novada pagastu un ciemu robežas; 
o publiskās infrastruktūras objekti; 
o apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams 

attēlot izvēlētajā kartes mērogā);  
o citas teritorijas un objekti. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas: 

o prasības visas teritorijas izmantošanai; 
o vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei; 
o prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, nosakot apbūves 

parametrus katram teritorijas galvenajam izmantošanas veidam, kā arī papildizmantošanas veidam; 
o prasības teritorijām ar īpašiem noteikumiem; 
o prasības plānošanas dokumenta īstenošanas kārtībai; 
o citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. 

Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038. 
gadam, kā arī attīstības programmu 2015.-2022. gadam un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas 
plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī izvērtējot Rīgas plānošanas reģiona un blakus 
esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. 

Krimuldas novada Teritorijas plānojumam piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.2 

 

                                                                 
2 Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 4.decembra lēmums Nr.59 
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1. KRIMULDAS NOVADA TERITORIJAS ĪSS RAKSTUROJUMS 
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Ģeogrāfiski Krimuldas novads 
atrodas Latvijas centrālajā daļā, uz 
ziemeļaustrumiem no valsts 
galvaspilsētas Rīgas. Novads ietilpst 
Rīgas plānošanas reģionā, robežojas 
ar Limbažu, Pārgaujas, Līgatnes, 
Siguldas, Inčukalna un Sējas 
novadiem (skatīt 1.attēlu). 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA 

Krimuldas novads aizņem 341 km2 
lielu teritoriju. Krimuldas pagasta 
platība ir 178,32 km2 un Lēdurgas 
pagasta platība ir 162,68 km2. 3 

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 

Administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā, 2009. gadā apvienojot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, tika izveidots Krimuldas novads, kura 
administratīvais centrs ir Raganas ciemā Krimuldas pagastā. Lēdurgas pagastā darbojas pagasta pārvalde. 

PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS, APDZĪVOJUMA BLĪVUMS 

Uz 2016. gada 1. janvāri novadā iedzīvotāju skaits ir 5445, no 
tiem Lēdurgas pagastā 1469 un Krimuldas pagastā 3976. 
Iedzīvotāju blīvums novadā ir 16,0 iedz./km2, Krimuldas 
pagastā 22,3 iedz./km2, bet Lēdurgas pagastā 9,0 iedz./km2.4 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Novada apdzīvojuma struktūru veido ciemi, viensētu un 
viensētu grupu apbūve. Ciemi, kam noteikts ciema statuss – 
Ragana, Inciems, Turaida, Sunīši, Lēdurga un Lode (skatīt 
2.attēlu). Vairākums novada iedzīvotāju dzīvo trīs lielākajos 
novada ciemos – Raganā, Lēdurgā un Inciemā. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBA 

Teritorijas attīstības indekss 2013. gadā Krimuldas novadam 
bija 0,505, pēc ranga novads no 110 novadiem ierindojas 20. 
vietā.5 

Bezdarba līmenis novadā gan 2014. gadā, gan 2015. gadā bija 
5,80%.6 

Demogrāfiskās slodzes līmenis novadā 2014. gadā bija 557.7 

TERITORIJAS STRUKTŪRA 

44,9% meži (15 280,0 ha), lauksaimniecības zemes 36,1% 
(12 282,5 ha), purvi 9,9% (3 381,8 ha), teritorijas zem ūdens 
objektiem 3,1% (1 052,9 ha), zeme zem ēkām un pagalmiem 
1,6% (535,2 ha), zem ceļiem 2,0% (671,9 ha), pārējās zemes 2,0% (676,0 ha), krūmāji 0,5% (159,7 ha).8 

                                                                 
3Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas, Reģionālās attīstības indikatoru modulis, http://raim.gov.lv/pub/. 
4Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2016., www.pmlp.lv 
5VRAA, Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2013. gada datiem, www.vraa.gov.lv 
6NVA, Bezdarba statistika, www.nva.gov.lv 
7Demogrāfiskās slodzes līmenis statiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 2014.gada sākumā, http://data.csb.gov.lv. 

1.attēls. Novada novietojums Latvijas Republikas un Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijā 

2.attēls. Novada apdzīvojuma struktūras izvietojums 
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DABAS RESURSI 

LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES: lielas lauksaimniecības teritorijas aizņem aramzeme, sastādot 71% no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (8661,8 ha). Pļavas aizņem 1706,0 ha (13,9%) un ganības 1705,3 ha (13,9%), augļu dārzi 
aizņem 209,4 ha (1,7%). Krimuldas novada teritorijā neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas.9 Vidējais svērtais LIZ kvalitatīvais novērtējums Krimuldas pagastā 2014. gadā bija 40 balles/ha, bet 
Lēdurgas pagastā - 44 balles/ha.10 

MEŽI: no 18660,7 ha mežu teritoriju, meži aizņem 81% jeb 15021,7 ha, purvi 18% jeb 3383,5 ha, infrastruktūras 
objekti 133,8 ha, lauces 85,7 ha un pārplūstošie klajumi 35,9 ha.11

 2014. gadā novadā 70% mežu piederēja 
privātpersonām, 28% valstij un 2% pašvaldībai. No kopējās mežu platības Lēdurgas pagastā atrodas 46% 
(6941,8 ha) mežu, bet Krimuldas pagastā 54% (8079,9 ha). 12  

Valsts meža zemes (5915,1 ha) apsaimnieko AS „Latvijas Valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecības 
Piejūras meža iecirknis. Valsts meža zemēs atrodas šādi AS „Latvijas Valsts meži” ceļi – Karjera ceļš (2,4 km), 
Kaņepju ceļš (0,5 km), Sibīrijas egļu ceļš (1,5 km), Valmieras šoseja – Pīļezers (2,6 km), Vilkkalnu ceļš (3,6 km) 
un Šicas ceļš (1,9 km). 

AS „Latvijas Valsts meži” valdījumā esošajās valsts meža zemēs ierīkota rekreācijas vieta pie Pīļezera. 

ŪDENS RESURSI: hidrogrāfisko tīklu novadā veido gan dabiskas izcelsmes ūdensteces un ūdenstilpes, gan mākslīgi 
veidoti dīķi un grāvji. Krimuldas novadā esošās ūdensteces ietilpst Gaujas upju baseina apgabalā. Lielākās 
ūdensteces - Gauja ( 452 km), Brasla (69 km), Pēterupe (46 km), Aģe (43 km), Ķīšupe (37 km), Lojas upe (26 
km). Lielākās ūdenstilpes - Aijažu ezers (311,4 ha), Aģes ezers (111,9 ha), Salas ezers (20,3 ha), Melnezers (15,4 
ha), Jerkules ezers (13,8 ha), Pīļezers (9,7 ha).  

Krimuldas novadā neatrodas peldvietas, kuras būtu iekļautas Veselības inspekcijas oficiāli novēroto iekšzemes 
un Baltijas jūras, Rīgas jūras līča peldvietu sarakstā un MK 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 2.pielikumā.  

ZEMES DZĪĻU RESURSI: novadā galvenokārt sastopamas smilts, smilts - grants, kūdras un sapropeļa atradnes. 
Atsevišķās atradnēs atrodas kvarca smilts un saldūdens kaļķis. Pēc pieejamajiem datiem novadā atrodas 14 
kūdras atradnes, 6 smilts atradnes, 6 smilts – grants atradnes, 2 māla atradnes, viena saldūdens kaļķa un viena 
kvarca smilts atradne. Derīgo izrakteņu ieguve 2014. gadā tika veikta vienā atradnē. 13 Sapropeļa esamība 
konstatēti atsevišķos novada ezeros – Pīļu ezerā, Punga, Kauliņezerā, Jērkules,14 Aijažu un Aģes ezeros. Aijažu 
ezerā sapropeļa krājumi veido ap 3 miljoniem m3.15 Krimuldas novadā neatrodas valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu atradnes. 

Krimuldas novadā atrodas ģeoloģiskās struktūras, kas piemērotas dabas gāzes uzglabāšanai, 1968. gadā šādā 
objektā izbūvēta Inčukalna gāzes krātuve (pazemes glabātava). 

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Krimuldas novadā atrodas Gaujas nacionālais parks (GNP), trīs (3) dabas liegumi, pieci (5) ģeoloģiskie dabas 
pieminekļi, divi (2) aizsargājami dendroloģiskie stādījumi, pieci (5) mikroliegumi un 118 aizsargājami koki16. 

GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS: izveidots 1973. gadā, Natura 2000 teritorija, aizņem 91 790 ha lielu platību. 
Aizsargājamā teritorijā iekļauta Gaujas senleja un tās apkaimē esošās dabas vērtības. Parka teritorija ir unikāla 
vieta, kurā tiek nodrošināta gan dabas aizsardzība, gan attīstīta rekreācija. Nacionālajā parkā atrodas dažādas 
bioloģiski vērtīgas teritorijas, smilšakmens atsegumi, konstatētas vairāk nekā 800 augu sugas, 170 putnu sugas, 
ezeros sastopamas ezerenes, ežgalvītes un dortmaņa lobēlijas.  

                                                                                                                                                                                                                           
8Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 01.01.2015., Valsts zemes dienests, www.vzd.gov.lv 
9Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 291 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, 28.05.2013. 
10Informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par teritoriālo vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
kvalitatīvo novērtējumu, www.kadastralavertiba.lv 
11Valsts meža dienests, publikācijas un statistika, 2014. gads, http://www.vmd.gov.lv 
12Valsts meža dienests, publikācijas un statistika, 2014. gads, http://www.vmd.gov.lv 
13LVĢMC, Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, www.meteo.lv 
14Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009. – 2021. Konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, sadarbībā ar Krimuldas pagasta padomi. 
15Lēdurgas pagasta attīstības programma 2005. – 2012. gadam, Lēdurgas pagasta padome, SIA „GIS Projekts”, 2005. 
16Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” dati 
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Gaujas NP aizņem apmēram 11% jeb 10 207,8 ha no Krimuldas pagasta teritorijas. 

Krimuldas novada teritorijā ietilpst šādas Gaujas NP funkcionālās zonas: 

o dabas rezervāta (stingrā režīma) zona – Inciema senkrasta rezervāts; 
o dabas lieguma zona – Gaujas senielejas liegums, Braslas upes liegums, Lojas upes liegums; 
o ainavu aizsardzības zona - ap autoceļu P7 Ragana – Turaida, starp autoceļiem P8 Sigulda – Inciems un 

A3 Rīga – Valmiera; 
o kultūrvēsturiskā zona – Krimuldas baznīca, Krimuldas muiža, Turaidas muzejrezervāts, 
o neitrālā zona – Inciems, Ragana, Sunīši, visā Gaujas NP teritorijā valsts autoceļi to nodalījuma joslas 

platumā ir noteikti kā neitrālā zona. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību nosaka likums „Gaujas nacionālā parka likums” (03.06.2009.), 
Nacionālā parka aizsardzībai izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (02.05.2012.). 

2004.gadā Gaujas NP izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kura termiņš pagarināts līdz 2018.gada 
31.decembrim.17 

DABAS LIEGUMI: Laugas purvs, Lielais un Pemmes purvs, Linezers18. Nevienam no dabas liegumiem nav izstrādāti 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni.19 

ĢEOLOĢISKIE DABAS PIEMINEKĻI: Braslas ieži, Cīruļu iezis un Blusu ala, Lielais akmens (Runtiņa avotakmens, 
Velnakmens), Līdumnieku avots, Silzemnieku avoti20. 

DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI: Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs”, Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi21. 

MIKROLIEGUMI: Krimuldas novadā izveidoti pieci mikroliegumi, kuri aizņem 33,2 ha (iekļaujot buferzonu), tie 
izveidoti biotopu un putnu aizsardzībai.22 

Apzinātas arī dabas teritorijas un objekti, kas nav iekļauti valsts aizsardzības statusā 

AINAVAS  

Novada ainavu veido Gaujas upe ar tās senleju dienvidu daļā un mozaīkveida ainavu pārējā teritorijā, kurā 
mijas lauksaimniecības zemes ar mežiem un purviem. Viens no novada vērtīgākajiem resursiem ir ainaviskā 
vide, kurai ir estētiska, sociāla un ekonomiska vērtība. 

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

Krimuldas novadā atrodas 29 nekustami kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, no tiem – 21 arheoloģijas, 3 arhitektūras, 1 pilsētbūvniecības un 4 
mākslas pieminekļi - Tālēnu senkapi, Čiekuru senkapi, Gavēņu pilskalns, Lojas pilskalns, Liepeņu senkapi I 
(Batariņi), Liepeņu senkapi II, Melnā ieža pilskalns, Priežu senkapi, Viešu pilskalns, Krimuldas Jaunās kapsētas 
senkapi, Ķipukalnu senkapi, Jelgavkalna apmetne, Klinšu zīmējumi Virtakas iezī, Kaupo kalns - nostāstu vieta, 
Annaskalns – senkapi, Klintsdzirnavu senkapi, Kubeseles pilskalns, Pūteļu senkapi, Karātavkalns - soda vieta, 
Vasiļa kalns - nostāstu vieta, Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš), Krimuldas luterāņu baznīca, Lēdurgas 
luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem, Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss. Valsts 
nozīmes mākslas pieminekļi atrodas Lēdurgas luterāņu baznīcā - kanceles durvju komplekts, kancele, altāris. 

Novadā atrodas arī daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” teritorijas, kas 
par valsts aizsardzības kultūras pieminekli noteikts saskaņā ar MK 01.03.1994. noteikumiem Nr.61 „Par īpaši 
aizsargājamo kultūras pieminekli – Turaidas muzejrezervāts”. 

Novadā ir apzināti arī novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska 
vērtība un kas papildina novada kultūrvēsturisko mantojumu. 

                                                                 
17Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 
18 MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
19 Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 
20 MK 17.04.2001. noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 
21 MK 20.03.2001. noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 
22 Dabas datu pārvaldības sistēmas dati, http://ozols.daba.gov.lv/pub/  
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IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS 

KRIMULDAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES: 

o Pirmskolas izglītības iestāde (PII) „Ezerciems” (Inciems, Krimuldas pagasts); 
o Pirmskolas izglītības iestāde (PII) „Krimulda” (Ragana, Krimuldas pagasts); 
o Pirmskolas izglītības iestāde (PII) „Lācītis” (Lēdurga, Lēdurgas pagasts); 
o Krimuldas vidusskola (Ragana, Krimuldas pagasts); 
o Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (Lēdurga, Krimuldas pagasts); 
o Krimuldas Mūzikas un mākslas skola (Ragana, Krimuldas pagasts); 
o Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola (Lēdurga, Krimuldas pagasts). 

2014./2015. m.g. mācības visās novada izglītības iestādēs uzsāka 743 skolēni.  

KRIMULDAS NOVADA KULTŪRAS IESTĀDES: 

o Krimuldas tautas nams (Ragana, Krimuldas pagasts);  
o Lēdurgas kultūras nams (Lēdurga, Krimuldas pagasts); 
o Krimuldas pagasta bibliotēka (Ragana, Krimuldas pagasts); 
o Inciema bibliotēka (Inciems, Krimuldas pagasts); 
o Turaidas bibliotēka (Turaida, Krimuldas pagasts); 
o Lēdurgas bibliotēka (Lēdurga, Lēdurgas pagasts); 
o Atmodas bibliotēka (Lode, Lēdurgas pagasts). 

SPORTS 

Novadā darbojas divi sporta koordinatori Krimuldas un Lēdurgas pagastos. Sporta aktivitātes novadā tiek 
piedāvātas sporta un atpūtas centrā (SAC) „Namiņš”, kurš atrodas Krimuldas pagasta Inciemā, tajā tiek sniegta 
iespēja nodarboties ar volejbolu, basketbolu, florbolu, kundalini jogu, apmeklēt trenažieru zāli, spēlēt novusu 
vai galda tenisu. Lēdurgas sporta centrā jeb hallē pieejamas florbola, basketbola, volejbola un vingrošanas 
nodarbības. Pieejams Krimuldas peldbaseins, tajā tiek rīkotas sacensības un brīvajā laikā peldbaseinu var 
apmeklēt ikviens, pieejams lielais baseins (25 m), burbuļbaseins ar ūdens kaskādi, sausā un slapjā pirts, kā arī 
trenažieru zāle instruktora vadībā. Novadā darbojas Sporta attīstības padome. 

VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, SABIEDRISKĀ DROŠĪBA 

VESELĪBAS APRŪPE 

Veselības aprūpe Krimuldas novadā pieejama Krimuldas doktorātā (Krimuldas pagasts, Ragana), kurā pieņem 
divi ģimenes ārsti, zobārsts un ārstu palīgi, Turaidas veselības punktā (Krimuldas pagasts, Inciems), kurā 
noteiktās dienās pieņem ģimenes ārsti un pārējā laikā ģimenes ārstu palīgi un Lēdurgas doktorātā (Lēdurgas 
pagasts, Lēdurga), kurā darbojas ģimenes ārsta prakse. Novadā darbojas arī privātas ārstniecības iestādes – 
radību māja „Harmonija” (Krimuldas pagastā), zobārstniecības prakse Raganā. 

Aptiekas darbojas Lēdurgā, Raganā un Inciemā. 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

Sociālo aizsardzību Krimuldas novadā nodrošina Krimuldas novada Sociālais dienests, kurā strādā sociālā 
dienesta vadītāja, vietnieks, trīs sociālie darbinieki un psihologs. Krimuldas novada iedzīvotājiem tiek sniegta 
iespēja saņemt sociālo darbinieku konsultācijas, lai pēc iespējas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, ņemot vērā 
pieejamos resursus, kā arī sociālos pakalpojumus, kas ietver pasākumu kopumu. 

Novadā darbojas biedrība „Kalīte” Kaļvu ģimenes bērnu nams un ģimeņu veselības veicināšanas centrs 
„Sirdsdegsme+” un divas veco ļaužu mītnes, kuras ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas – veco ļaužu nams „Krimulda” (Sunīšos) un veco ļaužu mītne „Pēterupe” (Lode).23  

Bērnu vai aizgādnībā esošo personu personiskās un mantiskās intereses un tiesības novadā aizstāv Krimuldas 
novada Bāriņtiesa. 

                                                                 
23 Pašvaldības informācija no www.krimulda.lv 
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SABIEDRISKĀ DROŠĪBA 

Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā atbild un pašvaldības teritoriju apkalpo Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori.  

Ugunsdzēsības un glābšanas funkcijas Krimuldas novadā veic Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļa. 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

VALSTS AUTOCEĻI 

Krimuldas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš: A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), valsts 
reģionālie autoceļi: P6 Saulkrasti - Sēja – Ragana, P7 Ragana – Turaida, P8 Inciems - Sigulda – Ķegums, P9 
Ragana – Limbaži. Valsts vietējie autoceļi: V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte, V129 Alkšņi – Lēdurga – 
Ausmas – Mārstagi, V150 Dzirnieki – Vanagi, V80 Eikaži – Bīriņi, V81 Lēdurga – Inciems, V82 Inciems – Straupe, 
V89 Inciems – Gauja, V90 Krimuldas sanatorija – Graši, V91 Taigas – Zutiņi, V92 Sunīši – Viesturi24.  

Atsevišķiem valsts autoceļiem nepieciešama seguma atjaunošana vai pārbūve, lai uzlabotu novada apdzīvoto 
vietu sasniedzamību, būtiska nozīme ir autoceļu P6 Ragana –Sēja – Saulkrasti, V81 Lēdurga – Inciems, V129 
Alkšņi – Lēdurga – Ausmas – Mārstagi tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 

Esošais autoceļu tīkls novadā tiek raksturots kā labs, bet nepieciešama autoceļu rekonstrukcija (pārbūve vai 
seguma atjaunošana). Novada teritorijā tiek plānota autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 
posma Inčukalns – Ragana rekonstrukcija.25 

PAŠVALDĪBAS CEĻI 

Kopumā Krimuldas novadā pašvaldības autoceļu kopgarums ir 135,84 km, no tiem 85,57 km Krimuldas pagastā 
un 50,27 km Lēdurgas pagastā. Autoceļus klāj dažāds segums, dominējošais ir grants segums, kurš klāj 121,31 
km, tad seko autoceļi ar melno segumu – 12,50 km, bez seguma 2,03 km.26 

Pašreizējais autoceļu tīkls Krimuldas novadā sasaista apdzīvotās vietas ar novada administratīvo centru Raganu 
un tuvākajā apkārtnē esošajām pilsētām – Siguldu, Limbažiem, Valmieru un Rīgu. Lai uzlabotu drošību uz 
autoceļiem un iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešama esošo autoceļu kvalitātes uzlabošana un atsevišķu autoceļu 
pārbūve vai atjaunošana. 

Krimuldas novadā nav izbūvēti veloceliņi. 

INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI 

ŪDENSSAIMNIECĪBA 

Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos un Turaidā. Centralizētie 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti Raganā, Inciemā, Sunīšos, Turaidā un 
Lēdurgā.  

ENERĢĒTIKA UN ENERGOEFEKTIVITĀTE 

Centralizēta siltumapgāde novadā tiek nodrošināta Raganā un Sunīšos. Pārējos ciemos centralizētā apkure ir 
pārtraukta iedzīvotāju maksātnespējas un novecojušo sistēmu dēļ. 

Novada teritoriju šķērso 330 kV, 20 kV un 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Tiek plānots nacionālas nozīmes 
energoinfrastruktūras attīstības projekts „Latvijas un Igaunijas energosistēmu trešais starpsavienojums”, 
pastiprinot novadu šķērsojošo 330 kV elektrolīniju ar vēl vienu 330 kV līniju, izvietojot abas uz vieniem 
balstiem. Tiks izvērtēts projekta 330 kV elektrolīnijas iespējamais novietojums paralēli plānotajai dzelzceļa Rail 
Baltica trasei.27  

Gazifikācijas projekti novadā realizēti, un centralizēta gāzes apgāde tiek nodrošināta Raganā, Inciemā un 
Sunīšos. 

                                                                 
24 VAS „Latvijas Valsts ceļi” informācija, 04.03.2015. 
25 VAS „Latvijas Valsts ceļi”, nosacījumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, 29.09.2014. 
26 Krimuldas novada pašvaldības dati, 16.02.2015. 
27 AS „Latvijas elektriskie tīkli” nosacījumi teritorijas plānojumam, 10.10.2014. 
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Krimuldas novadā ir veikti vairāki projekti, kas nodrošina lietderīgāku enerģijas izmantošanu – Krimuldas 
peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Lēdurgas kultūras nama un pārvaldes ēkas siltināšana, 
ielu apgaismojuma sakārtošana (lampu nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem) un trīs daudzdzīvokļu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Raganā. 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novadā nodrošina SIA „ZAAO”. Iedzīvotājiem tiek sniegti pakalpojumi, 
kas ietver videi draudzīgu atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu. Atkritumu 
dalītā vākšana iedzīvotājiem tiek nodrošināta kopš 2001. gada, kad šķirotie atkritumi - plastmasa, stikls, papīrs, 
metāls un videi kaitīgie atkritumi tiek savākti bez maksas. Novadā šķiroto atkritumu savākšanai pieejams 
publiskais Eko laukums, šķiroto atkritumu konteineri, PET dzērienu pudeļu konteineri, Eko somas un Eko 
kastes. 

KAPSĒTAS 

Krimuldas novadā darbojas piecas kapsētas. No tām četras Krimuldas pagastā: Sniķeru kapsēta, Gaujas 
kapsēta, Ziemeļu kapsēta, Turaidas kapsēta un viena Lēdurgas pagastā: Lēdurgas kapsēta. Esošo kapsētu 
kapacitāte ir pietiekoša, ņemot vērā to, ka Ziemeļu kapsētas un Turaidas kapsētas teritorijas ir paplašinātas. 

SAKARU INFRASTRUKTŪRA 

Informācijas pārraides pakalpojumus novadā nodrošina fiksēto un mobilo telekomunikāciju infrastruktūra, 
pieejami interneta un datu pārraides pakalpojumi. 

Mobilos sakarus nodrošina SIA „Latvijas Mobilais telefons”, SIA „Bite Latvija” un SIA „Tele2”. Fiksētos sakarus 
nodrošina SIA „Lattelecom”. Bibliotēkās pieejami publiskie interneta punkti. 

Pasta nodaļas darbojas Lēdurgā un Raganā, vēstuļu kastītes papildus izvietotas Inciemā un Sunīšos. 

Publiski pieejamie interneta punkti pieejami visās novada bibliotēkās, Krimuldas vidusskolā, Lēdurgas 
Dendroparkā un Krimuldas novada domē. 2015.gadā publiski pieejamos interneta punktus plānots ierīkot 
Lēdurgas Garlība Merķeļa pamatskolā, Krimuldas vidusskolas baseina ēkā, Sunīšos un Inciema ūdenstorņa un 
administratīvajā ēkā. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Uz 2014. gada 2. septembri Krimuldas novadā Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 532 subjekti. No tiem lielāko 
daļu, 50% veido sabiedrības ar ierobežotu atbildību (267), tad seko zemnieku saimniecības – 32% (167). 
Biedrības sastāda 8% (44), individuālie komersanti 6% (31) un individuālie uzņēmumi 3% (14). Novadā 
reģistrētas četras draudzes, divas kooperatīvās sabiedrības, viena pilnsabiedrība, viena akciju sabiedrība un 
viena politiskā partija.28 

2014. gadā Krimuldas novadā lielākais apgrozījums bija uzņēmumiem SIA „Lēdurgas miesnieks” (3 403 335,00 
€), kas nodarbojas ar gaļas produktu ražošanu, SIA „VILSA” (3 084 111,00 €), nodarbojas ar dažādu preču 
vairumtirdzniecību, SIA „Ceplīši A.S.” (2 778 092,00 €) nodarbojas ar gaļas pārstrādi un SIA „Maiznīca Flora” 
(2 491 070,00 €), nodarbojas ar maizes ražošanu, sausiņu un cepumu ražošanu.29 

Sadalot novadā esošos uzņēmumus pa nozarēm, pēc to kopīgā apgrozījuma 2014. gadā, visvairāk uzņēmumu 
darbojās mežistrādē, veicot kravu pārvadājumus, sniedza grāmatvedības pakalpojumus, audzēja graudaugus 
un citas kultūras, sniedza restorānu un ēdināšanas pakalpojumus.30 

Lielākais nodarbināto skaits 2014. gadā bija uzņēmumos SIA „Maiznīca Flora” – 84, SIA „Lēdurgas miesnieks” – 
45, SIA „ARTURS IN” – 29, SIA „Ceplīši A.S.” – 27, SIA „Vidzemes putniņi” – 26, SIA „Dimzas” – 24, SIA „TTT Plus” 
– 23, SIA „Rosība” – 23, SIA „Legzdiņš” – 21, SIA „Arseja” – 20 un SIA „JASS Rudzīši” - 14.31 

 

                                                                 
28 Lursoft statistika, Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām. 
29 Lursoft statistika. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem, 2014. gads, 20.08.2015. 
30 Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2014. gadā (Lursoft)  
31 Krimuldas novada pašvaldība, Publiskais pārskats 2014.  
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TŪRISMS 

Krimuldas novadā ir vairāki priekšnoteikumi tūrisma nozares attīstībai. Novadā atrodas daudzveidīgi 
kultūrvēsturiskie un dabas objekti, novads atrodas salīdzinoši tuvu Rīgai un novada teritorijā iekļaujas viens no 
Latvijas apmeklētākajiem tūristu galamērķiem – Turaidas muzejrezervāts. 

NOZĪMĪGĀKIE TŪRISMA APSKATES OBJEKTI UN GALAMĒRĶI: 

o Turaidas muzejrezervāts; 
o Krimuldas baznīca; 
o Lēdurgas luterāņu baznīca; 
o „Raganu parks” skulptūru ekspozīcija; 
o Lēdurgas Dendroparks; 
o aktīvās atpūtas komplekss „Reiņa trase”; 
o Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi”. 

Novadā tiek attīstīts zīmols „Teiksmainā Krimulda”. Tas ir uzņēmējdarbības attīstīšanas ilgtermiņa projekts, kas 
tiek veidots kā platforma, uz kuras jaunieši un uzņēmīgi novada iedzīvotāji varētu veidot savu uzņēmējdarbību, 
piemēram, radot suvenīrus un attīstot jaunas tūrisma vietas. 

Krimuldas novada kultūras un dabas mantojums ir pamats tūrisma potenciāla attīstībai. Tūrisma attīstībai 
novadā jānotiek videi draudzīgi, sakārtojot un attīstot tūrisma infrastruktūru, ņemot vērā dabas un kultūras 
objektu aizsardzības nosacījumus un konkrētās vietas īpatnības. 

 



13 

2. TERITORIĀLAIS KONTEKSTS 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Latvijas Republikā teritorijas attīstību plāno, izstrādājot 
savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: 

o nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 
o reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu;  
o vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus. 
Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek ievērots Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
ietvertais savstarpējās saskaņotības princips, kas paredz, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, tos savstarpēji saskaņot un izvērtēt citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

 

3.attēls. Teritorijas plānošanas un attīstības dokumentu saskaņotība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030.g. 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns  

2014. – 2020. 

Nozaru politikas plānošanas 
dokumenti 

Rīgas plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2014 - 2030 

 

Rīgas plānošanas reģiona 
telpiskais (teritorijas) 

plānojums  

2005.-2025. 

Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības programma     

2014 - 2020 

Krimuldas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija  

līdz 2038.gadam 

Krimuldas novada 
teritorijas plānojums 

2015. - 2027. 

Krimuldas novada attīstības 
programma  

2015. - 2022. 
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2.1 NACIONĀLĀ LĪMEŅA TELPISKĀ PLĀNOŠANA 

2.1.1. „LATVIJA 2030” 

„Latvija 2030” ir pakārtoti augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver Latvijas Ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas uzstādījumus līdz 2030. gadam un nosaka esošo telpiskās attīstības perspektīvu.  

Krimuldas novads iekļaujas vairākās nacionālo interešu telpās, kuras raksturo izcila vērtība un ilgtspējīga 
nozīme valsts attīstībā. Novada teritorija ietilpst Rīgas metropoles areālā, dabas aizsardzības, ainavu un 
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā un lauku attīstības telpā. 

Pierīgas attīstības centru funkcionālajā tīklā iekļaujas Krimuldas novads ar tā attīstības centriem. Savstarpēji 
sadarbojoties dažāda līmeņa un novadu attīstības centriem jāattīstās policentriskam, savstarpēji saistītam 
attīstības centru funkcionālajam tīklam, kas nodrošina daudzveidīgu un savstarpēji papildinošu infrastruktūras 
tīklu un pakalpojumu klāstu. 

Novada teritoriju šķērso starptautiskās nozīmes transporta koridors.32 

2.1.2. LATVIJAS NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020. GADAM 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP 2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa 
vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP 2020 ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam" (Latvija 2030). 

NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, kā arī 
to sasniegšanas rādītājiem. 

NAP2020 noteiktās prioritātes: 

o Tautas saimniecības izaugsme; 
o Cilvēka drošumspēja; 
o Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

Prioritātes Izaugsmi atbalstošas teritorijas Rīcības virzieni: 

o Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana; 
o Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai; 
o Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. 

2.2. REĢIONĀLĀ LĪMEŅA TELPISKĀ PLĀNOŠANA 

2.2.1. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM 

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam (RPR Stratēģija) (apstiprināta 
18.09.2015.) nosaka reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu (reģiona profils, attīstības scenāriji, vīzija, mērķi, 
prioritātes un rīcības virzieni), telpiskos risinājumus un dokumenta īstenošanu. RPR Stratēģijas telpiskie 
risinājumi aptver tematiskos virzienus – apdzīvojuma telpiskā struktūra, satiksmes infrastruktūra un dabas 
teritoriju telpiskā struktūra. RPR Stratēģija ietver risinājumus stratēģiskām attīstības teritorijām un teritoriālai 
sadarbībai – kompleksi attīstāmie projekti un vietas un starpreģionālā sadarbība. 

RPR Stratēģija pārmanto un attīstīta esošās reģiona apdzīvojuma telpiskās struktūras pamatelementus, 
akcentējot Rīgas un lauku telpu nozīmi apdzīvojuma plānošanā, respektējot policentrisku apdzīvojuma 
attīstību. Krimuldas novads RPR Stratēģijas telpiskās struktūras attīstībā iekļauts metropoles centra lokā, 
Pierīgas rekreācijas un vides aizsardzības telpā un lauku telpa ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu.  

2.2.2. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TELPISKAIS (TERITORIJAS) PLĀNOJUMS 2005. – 2025. GADAM 

Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma 2005. – 2025. gadam mērķis ir veicināt reģiona 
stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona 

                                                                 
32 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA 
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konkurētspēju starptautiskā mērogā. Plānošanas dokuments sniedz turpmāko 20 gadu attīstības redzējumu, 
kurā tiek paredzēta Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīga attīstība. 

Reģiona plānojumā Krimuldas novada lielākie ciemi, apdzīvojuma centru līmenī noteikti kā pārējās 
apdzīvotās vietas. Attiecībā uz lauku teritoriju attīstību, reģiona plānojums paredz, ka Rīgas reģiona lauku 
teritorijas ir ekonomiski un sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves vidi lauku iedzīvotājiem, atpūtniekiem un 
tūristiem. Ir nostiprinātas pilsētu-lauku partnerattiecības. Starp pilsētām un laukiem ir pieaugušas cilvēku un 
pakalpojumu plūsmas. Visas reģiona apdzīvotās vietas ir ātri un ērti sasniedzamas ar sabiedrisko transportu. Ir 
saglabāta Rīgas reģiona lauku identitāte, savdabība un pievilcība. Dabas un kultūras vērtības: kultūras 
mantojums – kultūrvēsturiskie pieminekļi, kultūrainava un īpaši aizsargājamās teritorijas, ūdeņi, piekraste u.c. 
tiek racionāli izmantoti un atbilstoši pārvaldīti. 

Krimuldas novada lauku telpisko perspektīvu veido: 

o lauku telpa ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu (galvenokārt Lēdurgas pagasta teritorija);  
o tūrisma un dabas aizsardzības teritorijas (novada teritorijas dienvidaustrumu daļa). 

2.3. VIETĒJĀ LĪMEŅA TELPISKĀ PLĀNOŠANA 

Krimuldas novadam ir izstrādāti vairāki teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

 Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam (izvērtējums dots 3.2.1.apakšnodaļā); 
 Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009. – 2021. gadam (izvērtējums dots 3.2.2. apakšnodaļā); 
 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2038. gadam (izvērtējums un saskaņotība 

dota 3.1.apakšnodaļā); 
 Krimuldas novada attīstības programma 2015. – 2022. gadam. 

Krimuldas novada izaugsmi var veicināt arī sadarbības uzlabošana un stiprināšana starp kaimiņu pašvaldībām. 
Kopīga plašākas teritorijas izaugsme veicinās arī atsevišķu novadu attīstību, jo blakus esošas teritorijas ietekmē 
viena otru. Plānojot telpiski un stratēģiski nozīmīgus objektus, jāveicina arī blakus esošo pašvaldību 
iesaistīšana, piemēram, veloceliņu, velomaršrutu, inženierkomunikāciju, tūrisma infrastruktūras u.c. savstarpēji 
nozīmīgu projektu izstrādē. 
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3. SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 

IZVĒRTĒJUMS 

3.1. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam apstiprināta ar Krimuldas novada domes 
2014.gada 25.jūlija sēdes lēmumu „Par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam 
apstiprināšanu”. 

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments laika 
posmam no 2013. līdz 2038.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka novada ilgtermiņa attīstības 
redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, teritorijas specializāciju un telpiskās attīstības 
perspektīvu. Citus Krimuldas novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumu) izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Kā galvenie novada ekonomiskās attīstības virzieni jeb teritorijas ekonomiskā specializācija, ņemot vērā novada 
vēsturisko attīstību, pieejamos resursus un attīstības tendences, ir noteikti: 

o lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde; 
o mežsaimniecība; 
o būvmateriālu ieguve, ražošana un pārstrāde; 
o tūrisma, rekreācijas un pakalpojumu objekti; 
o transporta un loģistikas pakalpojumi. 

Kā galvenie Krimuldas novada vēlamās telpiskās uzbūves virzieni tiek izvirzīti: 

o apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana un publisko pakalpojumu klāsts, kas nosaka, ka 
pašreizējā situācijā un arī perspektīvā attīstības centru un pakalpojumu struktūra novadā veidojama 
pēc policentriskā (3 centru) attīstības modeļa, t.i., pēc iespējas ilgākā laikā saglabājot esošo un 
uzlabojot pakalpojumu pieejamību ne tikai Raganā, bet arī Inciemā un Lēdurgā, tādejādi nodrošinot 
teritoriāli vienmērīgu pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā abu pagastu iedzīvotājiem. 
Stratēģijā tika noteikts atjaunot ciema statusu apdzīvotai vietai Murjāņi, kas teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstrādes laikā netika akceptēts, ņemot vērā privātpersonu iebildumus noteikt Murjāņiem 
ciema statusu un robežas; 

o galvenie transporta koridori un tehniskā infrastruktūra – esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina 
nepieciešamās saites starp novada apdzīvotām vietām, tikai nepieciešama ceļu seguma kvalitātes 
uzlabošana, kā prioritāri sakārtojamais ceļš stratēģijā noteikts valsts vietējais autoceļš V81 Lēdurga – 
Inciems. Veicot autoceļu atjaunošanu paredzēt veloceliņu izbūvi, bet apdzīvotajās vietās – ciemos, arī 
gājēju ietvju un apgaismojuma izbūve; 

o dabas teritoriju telpiskā struktūra – nozīmīgākie šīs telpas resursi novadā ir meži, derīgie izrakteņi, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi un aizsargājamās dabas teritorijas; 

o materiālais un nemateriālais kultūras mantojums - ievērojamu personību liecību esamība, valsts 
aizsardzības kultūras pieminekļu mantojums un novada nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu un 
teritoriju esamība; 

o prioritāri attīstāmās teritorijas un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas – kā prioritāri attīstāmā teritorija 
turpmākajos gados ir noteikta novada telpa, kas ietver un savstarpēji saista visus trīs novada nozīmes 
attīstības centrus (Ragana, Lēdurga un Inciems), to attīstību un plānošanu, nozīmīgākās tūrisma un 
rekreācijas attīstības teritorijas, potenciālās ražošanas un komercdarbības attīstības teritorijas. 
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3.2. PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

3.2.1. LĒDURGAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006. -2018.gadam apstiprināts ar Lēdurgas pagasta padomes 
26.10.2006. sēdes lēmumu Nr.10 un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Lēdurgas pagasta Teritorijas plānojuma 
2006.-2018.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Izvērtējot Lēdurgas pagasta teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā noteikto plānotās (atļautās) teritorijas 
izmantošanas veidu attīstības mērķus un virzienus, apbūves nosacījumus, kā arī citus risinājumus ar saistošās 
daļas – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, ir pieļautas neprecizitātes, kas lielā mērā 
apgrūtina spēkā esošā teritorijas plānojuma īstenošanas izvērtējumu.  

Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā izdalītas Dabas pamatnes un intensīvi apsaimniekojamās dabas 
teritorijas, t.i.: 

o dabas pamatnes teritorijas – purvu teritorijas, ūdenstilpju teritorijas un ūdensteču teritorijas; 
o intensīvi apsaimniekojamās dabas teritorijas – mežsaimniecības teritorijas, stigu teritorijas, meliorētās 

lauksaimniecības teritorijas un pārējās lauksaimniecības teritorijas, piemājas zemju teritorijas; 

Apbūves teritorijas, t.i.: 
o savrupmāju apbūves teritorijas; 
o mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas; 
o darījumu objektu un sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas, kā arī jauktas darījumu objektu 

– sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas; 
o lauksaimnieciskās ražošanas un servisa objektu apbūves teritorijas; 
o rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijas; 
o tehniskās apbūves teritorijas; 

Transporta un inženierinfrastruktūras teritorijas, t.i.: 
o valsts autoceļu teritorijas; 
o pašvaldības autoceļu teritorijas; 
o pārējo autoceļu, autostāvlaukumu teritorijas; 
o gājēju un velosipēdistu celiņu teritorijas; 
o elektrolīniju un to būvju teritorijas; 
o telekomunikāciju un to būvju teritorijas; 
o ūdensapgādes un notekūdeņu un to būvju teritorijas; 

4.attēls. Lēdurgas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana  
(izkopējums no Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums) 
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Labiekārtotas koplietošanas teritorijas, t.i.: 
o parku teritorijas; 
o aleju teritorijas; 
o tūrisma un rekreācijas teritorijas; 
o pārējās sabiedrībai pieejamās ārtelpas teritorijas; 

Teritorijas un objekti ar īpašu statusu, t.i.: 
o īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi; 
o aizsargājami kultūras pieminekļi un objekti. 

Teritorijas plānojumā tika noteiktas 2 ciemu teritorijas un to robežas – Lēdurga un Lode. 

Teritorijas plānojumā noteiktas teritorijas, kurām obligāti izstrādājams detālplānojums un pārējās teritorijas – 
derīgo izrakteņu atradņu un karjeru teritorijas, riska teritorijas, degradētās un rekultivējamās teritorijas. 

Lēdurgas pagasta teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos (jāatzīmē, ka Paskaidrojuma rakstā noteiktas citas 
prasības) noteikti gadījumi un teritorijas, kurām jāizstrādā detālplānojums: 

1) prasības detālplānojuma izstrādei – noteiktas ar teritorijas plānojuma izstrādes laikā esošo normatīvo 

aktu par teritorijas attīstības plānošanu prasībām; 

2) lai nepieļautu Aģes ezera piesārņojumu ar sadzīves notekūdeņiem un ezera krasta zonas ainavas 

degradāciju, ezera D daļā plānotajai Savrupmāju apbūves teritorijai (DzS) apbūvei obligāti izstrādājams 

detālplānojums –nav attēlota detālplānojuma izstrādes teritorija grafiskā daļā; 

3) noteikta detālplānojumu izstrādes teritorija blakus Lēdurgas ciema robežai – plānota savrupmāju 

(ģimenes māju) apbūves teritorijā (DzS) – attēlota grafiskā daļā. 

3.2.2. KRIMULDAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam apstiprināts ar Krimuldas pagasta padomes 
14.04.2009. sēdes lēmumu (prot. Nr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērķis bija veicināt Krimuldas pagasta teritorijas attīstību, 
resursu racionālu izmantošanu, vides aizsardzības un ekonomisko interešu sabalansētību, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi kā pagasta iedzīvotājiem, tā sabiedrībai kopumā, vienlaicīgi garantējot zemes īpašnieku 

5.attēls. Krimuldas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (izkopējums no Krimuldas pagasta teritorijas 
plānojuma) 
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un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar teritorijas 
plānojuma nosacījumiem. Noteikti nozīmīgākie teritorijas attīstību ietekmējošie faktori, tie būtu 
transportģeogrāfiskais novietojums un autoceļu noslogojums, Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Gaujas 
nacionālais parks un Turaidas muzejrezervāts. 

Raksturojot pagasta esošo situāciju pa resursiem, sniegti arī to turpmākās attīstības priekšnosacījumi un 
risinājumi. 

Pagasta teritorijas plānojumā, izvērtējot apdzīvoto vietu mērogu un apbūves raksturu un centralizēto 
komunikāciju pieejamību, kā blīvi apdzīvotās vietas jeb ciemi ir noteikti – Ragana, Inciems, Sunīši un Turaida. 

Pagastu teritorijas plānojumos noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un to pāreja, nosakot 
novada kopējo funkcionālo zonējumu saskaņā ar spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām teritorijas attīstības 
plānošanas jomā, dotas 1.pielikumā. 

3.3. DETĀLPLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

Krimuldas novadā izstrādāti un apstiprināti 6 detālplānojumi (skat. 1.tabulu), to risinājumi tiek saglabāti un 
netiek mainīti līdz ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015. – 2027. gadam izstrādi. Grafiskajā daļā tiek 
attēlotas spēkā esošo detālplānojumu teritoriju robežas, kas tiek noteiktas kā Teritorijas un objekti ar īpašiem 
noteikumiem, Spēkā esoša detālplānojuma teritorija (TIN1).  

1.TABULA. SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

Nr. 

p.k. 

Detālplānojuma 
nosaukums 

Kadastra Nr. 

Kadastra 
apzīmējums 

 

Saistošo 
noteikumu 

Nr., datums, 
lēmuma Nr. 

Detālplānojumā 
noteiktā izmantošana 

Detālplānojuma 
īstenošana

33
 

Funkcionālais 
zonējums 

novada TPL 

atbilstoši MK 
noteikumiem 

Nr.240 

1. „Daudes”, Murjāņi, 
Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

80680110079 28.06.2013. 
lēmums Nr.7  
(prot. Nr.12) 

Gaujas NP ainavu 
aizsardzības zona un 
dabas lieguma zona. 

Mežsaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas. 

Saskaņots 
būvprojekts skiču 

stadijā 

Mežu teritorija 
(M). 

2. „Impas”, Ragana, 
Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

80680070037 Nr.5, 
25.05.2012. 
(prot. Nr.6, 

5p.) 

Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija 
(DzMS). 

Plānots sadalīt 
atsevišķās zemes 
vienībās. 

Saskaņots 
inženiertehnisko 

tīklu projekts 

Savrupmāju 
apbūves 

teritorija (DzS). 

3. „Laumas”, Ragana, 
Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

80680070652 
80680070019 

27.02.2015.  
(prot. Nr.2., 

5.p.) 

Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija 
(DzMS), plānots sadalīt 
8 zemes gabalos. 

Jauktas sabiedrisko, 
darījumu un dzīvojamo 
objektu apbūves 
teritorija (PDS). 

Noslēgts 
administratīvais 

līgums par 
detālplānojuma 

īstenošanu. 

Savrupmāju 
apbūves 

teritorija (DzS). 

Publiskās 
apbūves 

teritorija (P). 

4. „Mierkalni”, 
Turaida, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas 

novads 

80680090032 30.06.2014. 
Nr.7 p.4 „Par 
nekustamā 

īpašuma 
„Mierkalni”, 

Turaidā, 

Gaujas NP ainavu 
aizsardzības zona. 

Retinātas apbūves 
teritorijas (DzRS), 
plānota sadalīšana 2 
zemes gabalos. 

Saskaņots 
būvprojekts. 

Notiek būvniecība. 

Savrupmāju 
apbūves 

teritorija (DzS). 

                                                                 
33 Dati uz 2015.gada 19.augustu 
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Krimuldas 
pagastā, 

Krimuldas 
novadā 

detālplāno-
juma 

apstiprinā-
šanu”. 

Labiekārtotās zaļās 
zonas teritorijas un 
dabas teritorijas. 

5. „Nekustamajiem 
īpašumiem 
„Turaidas 

muzejrezervāts”, 
„Rožkalni”, „Ošas”, 
„Valsts autoceļš –

P7 /posms Turaidas 
centrā/, „Valsts 

autoceļš-P8 /posms 
Turaidas centrā/, 
pašvaldības ceļš C 

P7 – Rožkalni”, 
Turaida, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas 

novads 

 31.05.2013. 
(prot. Nr.10, 

1.§) 

Gaujas NP 
kultūrvēsturiskā zona. 

Lauksaimniecībā 
izmantojamā teritorija 
(L-1). 

Retinātas dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzRS*-1). 

Labiekārtota zaļās zonas 
teritorija un dabas 
teritorija (DA-1). 

Satiksmes 
infrastruktūras teritorija 
(SI-1). 

Teritorijas attīstība 
un plānotās 

darbības notiek 
saskaņā ar 

apstiprināto 
detālplānojumu. 

Publiskās 
apbūves 

teritorija (P). 

Dabas un 
apstādījumu 

teritorija (DA). 

Savrupmāju 
apbūves 

teritorija (DzS) 

6. Krimuldas muiža 80680090263, 
80680090262 

Pieņemti kā 
saistošie 

noteikumi 
bez Nr. 

26.05.2005.  
lēmums 
Nr.7&24 

 Teritorijas attīstība 
un plānotās 

darbības notiek 
saskaņā ar 

apstiprināto 
detālplānojumu. 

 

4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

4.1.   ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI 

Krimuldas novada teritorijas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un attīstības virzieni ir nodefinēti novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2038.gadam. 

VĪZIJA
34 

Krimuldas novads – klusa, zaļa un kultūras vērtībām bagāta mājvieta ģeogrāfiski un ekonomiski izdevīgā vietā. 
Pietiekami tuvu, lai rastu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, pietiekami tālu, lai piedāvātu 
ekoloģisku vidi.  

Vīzija skaidrojama no trīs ilgtspējīgas attīstības vienlīdz svarīgām dimensijām – sabiedrība, vide un ekonomika. 

ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI
35 

o Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana; 
o Jaunu patstāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam. 

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
36 

o Aktīva un izglītota sabiedrība; 
o Inovatīva publiskā pārvalde; 
o Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīve vide; 
o Novada vienotība un identitāte. 

                                                                 
34 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam 
35 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam 
36 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam 
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4.2.  TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES 

Krimuldas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz izstrādes Darba uzdevumu, izvērtējot spēkā 
esošajos novada teritoriālo vienību (pagastu) teritorijas plānojumos noteiktos risinājumus, detālplānojumu 
risinājumus, institūciju sniegtos nosacījumus un informāciju, ņemot vērā teritorijas plānojuma redakcijas 
izstrādes posmā notikušo darba grupu priekšlikumus, kā arī izskatītos privātpersonu priekšlikumus. 

Krimuldas novada teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas 
pamatprincipiem, teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un uzdevumiem, lai, izmantojot esošos 
priekšnoteikumus, veicinātu novada līdzsvarotu attīstību. 

Teritorijas plānojumā noteikta teritorijas perspektīvā izmantošana, ietverot funkcionālo zonējumu, satiksmes 
infrastruktūras un inženierinfrastruktūras attīstību, publiskās apbūves un publikās ārtelpas attīstību, ražošanas 
attīstību, lauku teritoriju attīstību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, drošības, veselības un higiēnas 
prasības (t.sk., nosakot un attēlojot aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un noteikšanas metodikām). 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notikušajās darba grupās nolemts saglabāt spēkā esošo ciemu statusus 
un nedaudz grozīt ciemu robežas (ar minimālu atkāpi – precizējot ciemu robežas pa nekustamā īpašuma 
robežām). Teritorijas plānojuma ietvaros noteikts ciemu funkcionālais zonējums. 

Ciemos noteiktas dzīvojamās, publiskās, rūpnieciskās, tehniskās apbūves attīstības teritorijas, kā arī publiskās 
ārtelpas attīstība. Savukārt novada teritorijā ārpus ciemiem galvenie izmantošanas veidi ir lauksaimnieciskā 
izmantošana, mežsaimnieciskā darbība, iedzīvotāju atpūta, tūrisms, ekoloģisko un ainavisko vērtību 
aizsardzība. Tiek pieļauts viensētu tipa dzīvojamās apbūves, ražošanas un tehniskās apbūves objektu 
izvietojums, ja tas nav pretrunā ar lauku vides saglabāšanas, kultūras mantojuma un dabas aizsardzības 
interesēm.  

4.3. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA, ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Apdzīvojuma struktūra ir teritorijas attīstības pamats, kas veidojusies ilgstoši (vēsturiski), dažādu faktoru – 
dabas, demogrāfisko, ekonomisko, politisko, sociālo un kultūras faktoru ietekmē.  Apdzīvojumam ir īpaša loma 
novada telpiskajā struktūrā, kas integrē mājokļus (dzīves vietu), darba un pakalpojumu vietas, sociālo vidi.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas: 
pilsētas, ciemi un viensētas. Krimuldas novada apdzīvojuma struktūru veido ciemi un viensētas (arī viensētu 
grupas). Koncentrēta apbūve dominē ciemu teritorijās, lauku teritorijā dominē viensētu tipa apbūve un 
lauksaimnieciskās ražošanas apbūve, kā arī dabas pamatnes teritorijas (meži, ūdeņi, lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes u.tml.).  

Teritorijas plānojuma izstrādē izvērtēta novada esošā apdzīvojuma struktūra un, ievērojot pēctecības principu 
Krimuldas novada teritorijas plānojumā tiek saglabāti ciemi, kam iepriekšējā teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes procesā noteikts ciemu statuss un robežas (skatīt 2.tabulu un 6.attēlu).  

2.TABULA. NOVADA CIEMI 

PAGASTS CIEMS 

Lēdurga 
Lēdurga 

Lode 

Krimulda 

Ragana 

Inciems 

Sunīši 

Turaida 
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6.attēls. Krimuldas novada apdzīvojuma struktūra 
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Saskaņā ar Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam novadā ir noteikti trīs novada 
nozīmes attīstības centri – Ragana, Inciems un Lēdurga. Ņemot vērā novada mērogu, esošo apdzīvojuma 
struktūru, kā arī efektīvu resursu pārvaldes principu, stratēģijā nav noteikti vietējās nozīmes attīstības centri. 

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 3.nodaļā Telpiskās attīstības perspektīva 3.1.apakšnodaļā 
Apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts, noteikta perspektīvā novada apdzīvojuma attīstība, 
t.sk., ka ciema statuss no jauna nosakāms – Murjāņiem. Izstrādājot Krimuldas novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju, tika saņemti iedzīvotāju iebildumi par ciema statusa noteikšanu Murjāņiem. Krimuldas novada 
domes lēmējvara un izpildvara, balstoties uz saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem un 2015.gada 18.marta 
sanāksmi par novada apdzīvojuma struktūras attīstību (sanāksmes protokols skatāms Pārskatā par teritorijas 
plānojuma izstrādi), atbalstīja priekšlikumu nenoteikt Murjāņiem ciema statusu. 

Katrai apdzīvotai vietai (ciemam) noteikts funkcionālais zonējums, sabalansējot iedzīvotāju un ekonomiskās 
intereses, kā arī ievērojot dabas un kultūrvēsturiskās vides aizsardzības prasības un pēctecības principu. Ciemu 
teritorijās tiek plānotas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, kā arī saglabātas esošās rūpnieciskās 
apbūves teritorijas. Ciemos esošās zaļās teritorijas tiek plānotas kā publiskās ārtelpas ar labiekārtojumu. Ciemu 
teritorijās esošās neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes perspektīvā var attīstīt kā apbūves 
teritorijas ar minimālo jaunveidojamo zemes platību 2500 m2. 

RAGANA 

 

 

 

7.attēls. Raganas ciema plānotā teritorijas attīstība 
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Ragana ir novada administratīvais centrs, atrodas transportģeogrāfiski izdevīgā vietā pie valsts galvenā 
autoceļa (A3 Inčukalns – Valmiera – Valka) un reģionāliem autoceļiem (P9 Limbaži – Ragana un P7 Ragana – 
Turaida), kas nodrošina ērtu satiksmi un mobilitāti uz Rīgu, Siguldu, Valmieru un Limbažiem. 

Raganā dzīvo 22% novada iedzīvotāju. Raganā pieejams salīdzinoši plašs publisko pakalpojumu klāsts, darbojas 
vidusskola, pirmskolas izglītības iestāde, mūzikas un mākslas skola, Krimuldas novada dome, tautas nams, 
bibliotēka, doktorāts, pasts. Iedzīvotājiem pieejami mazumtirdzniecības pakalpojumi (tirdzniecības vietas), 
aptieka, peldbaseins, transporta tehniskā apkalpe, degvielas uzpildes stacija, frizētava, atpūtas komplekss 
(viesnīca „Raganu ligzda”, krogs „Raganu ķēķis”) u.c.  

Ciema apbūvi veido savrupmāju un daudzdzīvokļu ēkas (galvenokārt mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
līdz 3 stāviem), kurām pieejami centralizēti komunālie pakalpojumi, t.sk. centralizēta ūdensapgāde, 
kanalizācija, siltumapgāde un gāzes apgāde, publiskās apbūves, ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM) un Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD). Kā perspektīvās apbūves zemes, 
ciemā noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L2), kuru iespējamā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. 
Sabiedriskās (ietilpst arī komercobjektu ēkas un teritorijas) apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves 
teritorijas (P), tiek plānota jauna degvielas uzpildes stacija, tirdzniecības vietas (tirgus, veikals), vecās Krimuldas 
skolas ēkā - viesnīca. Ciema teritorijā gar valsts galveno autoceļu A3, kur esošajā situācijā dabā ir neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes, noteikts funkcionālais zonējums Publiskās apbūves teritorija (P). 

Rūpnieciskās apbūves (R) un Tehniskās apbūves teritorijas (TA) tiek noteiktas atsevišķās zemes vienībās, ņemot 
vērā to pašreizējo un vēsturisko izmantošanu un pēctecības principu.  

Zaļās teritorijas ciema centrā tiek plānotas kā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA), plānota „Pirtskalniņa 
teritorijas attīstīšana, labiekārtošana un jaunu tūrisma objektu izveide”. 

Ņemot vērā, ka Raganas ciemu ieskauj maģistrālais gāzes vads un gāzes krātuvju urbumi, kuru ekspluatācijas 
un drošības aizsargjoslās aizliegts būvēt jebkuras ēkas, kā arī atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un 
inženierbūves, tika samazināta ciema robeža un neapbūvētajās lauksaimniecības teritorijās, kas atrodas 
Raganas ciemā un gāzesapgādes aizsargjoslās noteikts funkcionālais zonējums Lauksaimniecības teritorija (L) 
(skatīt 7.attēlu). 

Dabas aizsardzības pārvalde ir saskaņojusi grozīto ciema robežu (02.11.2015. saskaņojums Nr.4.8/110/2015-N-
E Par ciema robežu grozīšanu). 
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INCIEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciems atrodas Krimuldas pagasta ziemeļaustrumu daļā, veidojies bijušās Inciema muižas teritorijā. Ciems 
izvietojies gar valsts galveno autoceļu A3 Ciemā dzīvo 10% no novada iedzīvotājiem. Padomju laikos 
attīstījusies apbūve, kuru veido daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas (galvenokārt 3 stāvu dzīvojamās mājas) un 
individuālās mājas. Ciema centrālajā daļā saglabātas un iekoptas zaļās zonas teritorijas, kurā atrodas estrāde. 
Ciemā atrodas pirmskolas izglītības iestāde, Turaidas veselības punkts, sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, 

8.attēls. Inciema ciema teritorijas plānotā attīstība 
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Anšlavam Eglītim veltīts tūrisma, izglītības un kultūras centrs, pārtikas veikals, kafejnīca, veterināra 
privātprakse. No komunālajiem pakalpojumiem ciemā ir nodrošināta centralizētā ūdensapgāde, notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana, kā arī gāzes apgāde. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM) un Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD). Kā perspektīvās apbūves zemes, 
ciemā noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L2), kuru iespējamā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. 
Sabiedriskās (ietilpst arī komercobjektu ēkas un teritorijas) apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves 
teritorijas (P).  

Rūpnieciskās apbūves (R) un Tehniskās apbūves teritorijas (TA) tiek noteiktas atsevišķās zemes vienībās, ņemot 
vērā to pašreizējo un vēsturisko izmantošanu un pēctecības principu.  

Zaļās teritorijas ciema centrā tiek plānotas kā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA). 

Inciema ciema centrā zemes vienības ar kadastra Nr.80680050066 turpmākai attīstībai un plānošanai 
(teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai) noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN2), t.i., 
teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.  

Inciema ciema robežas tika grozītas, neiekļaujot ciema teritorijā, teritoriju aiz valsts galvenā autoceļa A3 R 
virzienā no ciema, kur dominē viensētu apbūve un lauksaimnieciskās ražošanas objekti, tādejādi novēršot arī 
ciema sadali divās daļās gar valsts galveno autoceļu un uzlabojot satiksmes drošību. Ciema robežās iekļautas 
zemes vienības, kas atrodas D virzienā no ciema un Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām, ja teritorijas plānojuma ietvaros tiek grozītas ciemu robežas īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, pašvaldībai teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes procesā grozītās ciemu robežas 
jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas aizsardzības pārvalde ir saskaņojusi grozīto ciema robežu 
(02.11.2015. saskaņojums Nr.4.8/110/2015-N-E Par ciema robežu grozīšanu). 
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SUNĪŠI 

 

 

 

Ciems atrodas aptuveni 2,5 km attālumā no novada administratīvā centra Raganas un 0,5 km no valsts galvenā 
autoceļa A3. Dzīvojamo apbūvi ciemā galvenokārt veido daudzstāvu dzīvojamās ēkas (līdz 3 stāviem). Blīvāka 
savrupmāju ēku apbūve veidojusies tikai ciema ziemeļrietumu daļā. Ciemā pieejami centralizētie komunālie 
pakalpojumi – ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumapgāde un gāze. Sunīšos atrodas veco 
ļaužu nams „Krimulda”, veikals, tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi un darbojas aktīvās atpūtas bāze. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM). Kā perspektīvās apbūves zemes, ciemā noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L2), 
kuru iespējamā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. Sabiedriskās (ietilpst arī komercobjektu ēkas un teritorijas) 
apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas (P).  

Rūpnieciskās apbūves (R) un Tehniskās apbūves teritorijas (TA) tiek noteiktas atsevišķās zemes vienībās, ņemot 
vērā to pašreizējo un vēsturisko izmantošanu un pēctecības principu.  

9.attēls. Sunīšu ciema teritorijas plānotā attīstība 
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Sunīšu ciemā zemes vienības ar kadastra Nr.80680100040 turpmākai attīstībai un plānošanai (teritorijas 
plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai), noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN2), t.i., teritorija, 
kurai izstrādājams lokālplānojums.  

Ņemot vērā, ka Sunīšu ciemu ieskauj maģistrālais gāzes vads un gāzes krātuvju urbumi, kuru ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslās aizliegts būvēt jebkuras ēkas, kā arī atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un 
inženierbūves, tika samazināta ciema robeža. Dabas aizsardzības pārvalde ir saskaņojusi grozīto ciema robežu 
(02.11.2015. saskaņojums Nr.4.8/110/2015-N-E Par ciema robežu grozīšanu). 

Ciema A pusē atrodas esošs lauksaimnieciskās ražošanas objekts: A kategorijas piesārņojošas darbības 
uzņēmums SIA „Ancers” cūku audzēšanas komplekss. Lai uzņēmums darbotos saskaņā ar labākajiem 
tehniskajiem paņēmieniem un nepasliktinātu vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (smakas, troksnis u.c. 
ietekmes, ko rada piesārņojošā darbība) netiek plānota jauna dzīvojamā un publiskā apbūve gar uzņēmumu. 
Tiek saglabāta raksturīgā lauku ainava ar lauku tipa apbūvi – viensētas, lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi 
utml. 

TURAIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.attēls. Turaidas ciema teritorijas plānotā attīstība 
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Turaida robežojas ar Siguldas pilsētu. Ciems izveidojies gar valsts reģionāliem autoceļiem P7 un P8. Ciema 
teritorijā daļēji ietilpst Turaidas muzejrezervāts. Ciemā darbojas bibliotēka, pārtikas veikals un tiek piedāvāti 
ēdināšanas pakalpojumi. Apbūvi ciemā veido galvenokārt savrupmāju apbūve un divas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas. Ciemā pieejami centralizētie ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumi. Turaidas attīstība lielā mērā ir atkarīga no Turaidas muzejrezervāta attīstības, ciemā atrodas 
stāvlaukums, kuru izmanto muzejrezervāta apmeklētāji. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM). Kā perspektīvās apbūves zemes, ciemā noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L2), 
kuru iespējamā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. Sabiedriskās (ietilpst arī komercobjektu ēkas un teritorijas) 
apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas (P). Tehniskās apbūves teritorijas (TA) tiek 
noteiktas atsevišķās zemes vienībās, ņemot vērā to pašreizējo un vēsturisko izmantošanu.  

Turaidas ciema teritorijā „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā) esošo zemes vienību turpmākai attīstībai un plānošanai noteikti apakšzonējumi – 
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1), Publiskās apbūves teritorija (P1) un Lauksaimnieciskās apbūves teritorija 
(L1). Turaidas muzejrezervāta teritorijai ir izstrādāts detālplānojums, kurā izstrādāti detalizēti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, un veikts ainavas izvērtējums. Grozīta Turaidas ciema robeža, 
pamatojoties uz privātpersonu saņemto priekšlikumu un reālo situāciju dabā (apbūves intensitāti), ciema 
robeža paplašināta D daļā, savukārt R un A pusē tā samazināta no ciema robežām, izslēdzot neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes. Dabas aizsardzības pārvalde ir saskaņojusi grozīto ciema 
robežu (02.11.2015. saskaņojums Nr.4.8/110/2015-N-E Par ciema robežu grozīšanu). 

LĒDURGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.attēls. Lēdurgas ciema teritorijas plānotā attīstība 
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Lēdurgas ciemā dzīvo 11% novada iedzīvotāju. Ciemā darbojas Lēdurgas pagasta pārvalde, Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskola, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skola, Lēdurgas pagasta kultūras nams, 
Lēdurgas bibliotēka. Pieejami dažādi pakalpojumi - ģimenes ārsta prakse, aptieka, pasta nodaļa, pārtikas 
veikals, viesu nams un degvielas uzpildes stacija. Ciema dienvidu daļā plašu teritoriju aizņem Lēdurgas 
Dendroparks (36,307 ha). Apbūvi ciemā veido atsevišķas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas un individuālās mājas. 
Ciemā pieejami centralizētie komunālie pakalpojumi – ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM). Kā perspektīvās apbūves zemes, ciemā noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L2), 
kuru iespējamā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. Sabiedriskās (ietilpst arī komercobjektu ēkas un teritorijas) 
apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas (P). Rūpnieciskās apbūves (R) un Tehniskās 
apbūves teritorijas (TA) tiek noteiktas atsevišķās zemes vienībās, ņemot vērā to pašreizējo un vēsturisko 
izmantošanu un pēctecības principu. Zaļās teritorijas plānotas kā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA), 
kapsētas teritorija noteikta ar apakšzonējumu Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1). Grozītas ciema robežas. 

Lēdurgas ciemā zemes vienība ar kadastra Nr.6656020567 turpmākai attīstībai un plānošanai (teritorijas 
plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai), noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN2), t.i., teritorija, 
kurai izstrādājams lokālplānojums.  

Samazināta ciema robeža, no tās izslēdzot neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ņemot vērā 
laukiem tipisko attīstības potenciālu un izmantošanu.  

LODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.attēls. Lodes ciema teritorijas plānotā attīstība 
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Lodes ciems atrodas novada centrālajā daļā, uz dienvidiem no Lēdurgas ciema. Apbūvi ciemā galvenokārt veido 
individuālās mājas un atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas. Ciemā darbojas Atmodas bibliotēka un veco ļaužu mītne 
„Pēterupe”. Centralizēti komunālie pakalpojumi ciemā netiek nodrošināti. 

Dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM). Sabiedriskās apbūves teritorijas noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas (P). 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) tiek noteikta, ņemot vērā to pašreizējo un vēsturisko izmantošanu un 
pēctecības principu. Grozītas Lodes ciema robežas. 

4.4. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

Teritorijas plānošanā, nosakot nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu, ar funkcionālā zonējuma palīdzību 
tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī 
vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. 

Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem uzdevumiem. 

Teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums veidots, ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās 
maksimāli saglabāts šobrīd spēkā esošo novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumos noteikto un ņemot 
vērā normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi. 

30.04.2013. Ministru Kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” nosaka vienotu funkcionālo zonu iedalījumu, kas jāizmanto, izstrādājot teritorijas plānojumus, to 
grozījumus un lokālplānojumus. 

Funkcionālais zonējums attēlots Grafiskās daļas kartēs.  

Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu (galveno un papildizmantošanu), jaunveidojamo 
zemes vienību minimālās platības un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo 
intensitāti, minimālo zaļo brīvo teritoriju, atļauto stāvu skaitu un maksimālo atļauto būvju augstumu skatīt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  

Funkcionālā zona Definīcija 
Apzīmējums 

burti krāsa 

1.SAVRUPMĀJU 
APBŪVES TERITORIJAS 

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, 
kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam 
dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras 
galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu 
apbūve. 

DzS1 – funkcionālā zona Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslā (aizsardzības zonā). 

DzS, 

DzS1 
 

2.MAZSTĀVU 
DZĪVOJAMĀS APBŪVES 
TERITORIJAS 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir 
funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, 
lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru. 

DzM 
 

3.DAUDZSTĀVU 
DZĪVOJAMĀS APBŪVES 
TERITORIJAS  

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir 
funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, 
ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru. 

DzD 

 
 

4.PUBLISKĀS APBŪVES 
TERITORIJAS 

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko 
nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu 
publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru. 

P,  

P1  
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Funkcionālā zona Definīcija 
Apzīmējums 

burti krāsa 

P1 – funkcionālā zona Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā). 

5.RŪPNIECISKĀS 
APBŪVES TERITORIJA 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko 
nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, 
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

R1 - funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir derīgo 
izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra. 

R,  

R1  

6. TRANSPORTA 
INFRASTRUKTŪRAS 
TERITORIJA 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā 
zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu 
transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo 
infrastruktūru. 

TR  

7.TEHNISKĀS APBŪVES 
TERITORIJA 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko 
nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 
infrastruktūru. 

TA 
 

8.DABAS UN 
APSTĀDĪJUMU 
TERITORIJA 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, 
ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, 
kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju 
īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, 
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 
inženierbūves. 

DA1 – funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta 
ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana. 

DA2 – funkcionālā zona Lēdurgas Dendroparka teritorijā, 
Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs” teritorijā. 

DA,  

DA1,  

DA2 

 

9.LAUKSAIMNIECĪBAS 
TERITORIJA 

Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko 
nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa 
racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem. 

L1 – funkcionālā zona Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā). 

L2 - funkcionālā zona ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un 
daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un 
ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā 
iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru 
galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve un teritorijas 
izmantošana. 

L3 – funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir 
lauksaimnieciskā izmantošana – augkopība, dārzeņkopība, 
dārzkopība (tai skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārziņi). 

L, 

L1, 

L2, 

L3 
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Funkcionālā zona Definīcija 
Apzīmējums 

burti krāsa 

10. MEŽU TERITORIJA 

Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 
nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar 
mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo 
funkciju īstenošanai. 

M1 - Gaujas NP ainavu aizsardzības zonā (viensētu grupu 
apdzīvotā vietā Murjāņos) 

M, 

M1 
 

11. ŪDEŅU TERITORIJA 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 
izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, 
rekreācijai un vides aizsardzībai. 

Ū  

4.4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA (DZS, DZS1)  

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru. Šī funkcionālā zona noteikta tikai ciemos, galvenokārt esošo individuālo 
māju apbūves teritorijās. Teritorijās ietilpst galvenokārt esošā vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju 
apbūve. Teritorijas plānojumā ir saglabātas gandrīz visas esošās savrupmāju apbūves teritorijas. Tiek 
paredzētas arī jaunas teritorijas šāda veida izmantošanai.  

Savrupmāju apbūves teritorijās kā papildizmantošana pieļaujama publiskā apbūve un publiskās ārtelpas 
labiekārtošana. 

Noteikta Savrupmāju apbūves teritorija ar apakšzonu (DzS1), tās ir esošās un plānotās savrupmāju apbūves 
teritorijas Turaidas ciemā, īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā). 

4.4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DZM) 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai 
nodrošinātu mājokļu funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Šī funkcionālā zona noteikta ciemos 
galvenokārt esošo mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (līdz 3 stāviem) teritorijās. Jaunas mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas netiek plānotas. 

4.4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DZD) 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko 
nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Šī funkcionālā zona noteikta 
Inciemā un Raganā esošo daudzstāvu dzīvojamo māju (līdz 5 stāviem) apbūves teritorijās, kas galvenokārt 
tapusi padomju gados, un nav raksturīga ciemiem, jaunas teritorijas šāda veida apbūvei nav paredzētas. 

4.4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA (P, P1) 

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu 
publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Publiskās apbūves 
teritorijas izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un 
atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, 
izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, 
dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve un reliģisko organizāciju ēku apbūve.  

Teritorijas plānojumā bez esošajām publiskās apbūves teritorijām tiek plānotas, arī jaunas šāda veida apbūves 
un izmantošanas teritorijas. 
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Publiskās apbūves teritorija (P1) atšķirībā no citām Publiskās apbūves teritorijām (P), ir funkcionālā zona, kas 
noteikta Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonā), lai nodrošinātu kultūras pieminekļa 
aizsardzību un ievērotu teritorijai noteiktās aizsargjoslas uzturēšanas noteikumus. 

4.4.5. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA (R, R1) 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu 
(vieglās rūpniecības, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi) darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju, nodrošinot šīs teritorijas ar inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.  

Tiek plānotas arī jaunas teritorijas šāda veida izmantošanai, kas lielākoties robežojas ar jau esošajām ražošanas 
teritorijām, tiek saglabāta pēctecība saglabājot iepriekšējā teritorijas attīstības plānošanas procesā noteiktās 
rūpnieciskās teritorijas, kā arī, ņemot vērā privātpersonu saņemtos priekšlikumus.  

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve – 
karjeru izveide un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un 
infrastruktūra. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs kā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) tiek 
attēlotas derīgo izrakteņu teritorijas, kur notiek jau esoša ieguve, kur plānotas A/S „Latvijas Valsts meži” 
plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Bez šīm Grafiskās daļas kartēs attēlotām derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijām perspektīvā ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī Lauksaimniecības teritorijā (L) un Meža teritorijā 
(M), ja izpildās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības derīgo izrakteņu ieguves 
vietu plānošanai.  

3.TABULA IZPĒTĪTĀS DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADŅU TERITORIJAS37 

Nr.p.k. Atradnes numurs Nosaukums Derīgā izrakteņa veids Pagasts 

1. 814 Ķeipāni - LĢ Smilts Krimuldas 

2. 813 Ķeipāni - Ceļuprojekts Smilts - grants Krimuldas 

3. 813 Ķeipāni – Ceļuprojekts Smilts Krimuldas 

4. 691 Silciems - māls Māls Krimuldas 

5. 282 Lēdurga Kvarca smilts Lēdurgas 

6. 2267 Kalna Melderīši Saldūdens kaļķis Krimuldas 

7. 2267 Kalna Melderīši Smilšmāls Krimuldas 

8. 2126 Priežukalni Smilts Krimuldas 

9. 1968 Igauņi Smilts Krimuldas 

10. 1968 Igauņi Smilts-grants Krimuldas 

11. 1852 Vanagi - Inciems II Smilts Lēdurgas 

12. 1851 Vanagi - Inciems I Smilts  Krimuldas 

13. 1851 Vanagi - Inciems I Smilts-grants Krimuldas 

14. 113 Turaida Māls Krimuldas 

15. 1080 Kuguļi Smilts Lēdurgas 

16. 1057 Upeskalni Smilts-grants Lēdurgas 

17. 1036 Stumburi Smilts Krimuldas 

18. 1036 Stumburi Smilts-grants Krimuldas 

19. 1035 Meijas Smilts Krimuldas 

20. 1034 Papardes Smilts Krimuldas 

21. 1 Lorupe I-II iecirknis Smilts-grants Krimuldas 

17. 16627 Robežnieku Kūdra Krimuldas 

18. 16626 Grašas Kūdra Krimuldas 

19. 16625 Bez nosaukuma Kūdra Krimuldas 

20. 16624 Kauliņu Kūdra Krimuldas 

21. 16623 Kazu Kūdra Krimuldas 

22. 16621 Nr. 16621 Kūdra Krimuldas 

23. 16617 Raganas Kūdra Krimuldas 

24. 16615 Nr. 16615 Kūdra Krimuldas 

25. 16614 Nr. 16614 Kūdra Krimuldas 

                                                                 
37 LVĢMC, Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, www.meteo.lv 
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26. 16613 Lejaslīvu Kūdra Krimuldas 

27. 16612 Nr. 16612 Kūdra Krimuldas 

28. 16610 Jerkulezera Kūdra Krimuldas 

29. 16609 Aģes (daļa) Kūdra Krimuldas 

30. 16608 Kurveģu Kūdra Krimuldas 

4.TABULA POTENCIĀLĀS DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADŅU TERITORIJAS38
  

Nr.p.k. Nosaukums Derīgā izrakteņa veids Kadastra Nr. Pagasts 

1. 
Ķeipāni - 

Ceļuprojekts 
Smilts, smilts – grants - Krimuldas 

2. Strautnieki Smilts 6656 006 0081 Lēdurgas 

3. Medņi Smilts, smilts – grants 6656 006 0078 Lēdurgas 

4. Vanagi – Inciems I Smilts, smilts – grants 8068 001 0134 Krimuldas 

5. Ķeipāni Smilts 8068 001 0134 Krimuldas 

6. Papardes Smilts 8068 002 0217 Krimuldas 

7. Meijas Smilts 8068 007 0439 Krimuldas 

8. Lēdurga Kvarca smilts 6656 001 0195 Lēdurgas 

9. Kurveģu Kūdra 
8068 007 0439 
8068 007 0585 

Krimuldas 

10. Grabatiņu Kūdra 6656 001 0195 Lēdurgas 

11. Bičāļu – Zaltes Kūdra 6656 006 0081 Lēdurgas 

12. Velēnu – Aijažu Kūdra 6656 001 0130 Lēdurgas 

13. Aģes (daļa) Kūdra 
6656 005 0057 
6656 004 0028 

Lēdurgas 

Teritorijas plānojuma saistošajā daļā iekļauti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei. Zemes dzīļu aizsardzību un 
izmantošanu regulē attiecīgie normatīvie akti zemes dzīļu izmantošanā un aizsardzībā.  

4.4.6. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA (TR) 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu 
transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidlauku darbību un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

Plānots novadā attīstīt velo transporta attīstību, plānojot novada teritorijā veloceliņus un velomaršrutus, 
tādejādi uzlabojot arī satiksmes un velobraucēju drošību (plānotie veloceliņi un velomaršruti attēloti Grafiskajā 
daļā): 

o veloceliņi - Raganā Saules ielā un Skolas ielā; 

o velomaršruti tiek plānoti kā savienojumi starp ciemiem: Sunīši – Ragana - Turaida un Turaida – 
Inciems – Lēdurga. 

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā un 13.attēlā attēlots vispārīgs transporta infrastruktūras plāns. Detalizēts 
transporta attīstības plāns var tikt izstrādāts tematiskā plānojumā. 

Teritorijas plānojuma saistošajā daļā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas 
gar autoceļiem. Gar ielām ciemos noteiktas sarkanās līnijas atbilstoši katras ielas kategorijai un situācijai dabā. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumos noteiktas esošo ielu kategorijas.  

Ciemu teritorijās vietās, kur esošajā situācijā nav nodrošināta piekļuve atsevišķām zemes vienībām, Grafiskajā 
daļā attēlotas plānotās ielas, kā arī plānotā velotransporta kustības organizācija. 

Jaunu ielu un autoceļu pievienojumus (pieslēgumus) plāno atbilstoši normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā, 
t.i., veidojot jaunas vai paplašinot esošās apbūves teritorijas, ielu un ceļu pieslēgumus galvenokārt paredz pie 
pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem un apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā paredz iekšējos 
paralēlos ceļus un ielas vietējai satiksmei.  

                                                                 
38 Dati no AS „Latvijas Valsts meži” nosacījumiem Krimuldas novada teritorijas plānojumam 
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13.attēls. Krimuldas novada transporta tīkls, velomaršruti 
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Kā nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija novada administratīvā teritorijā perspektīvā var 
attīstīties valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) rekonstrukcijas posma 
Inčukalns – Ragana attīstības izpētei ietvertā teritorija (PKF AS „Ceļuprojekts”, Rīga, 2008.gads).  

Projekts nav zaudējis savu aktualitāti, tomēr tā izbūve atbilstoši pieejamajam finansējumam varētu tikt iekļauta 
kādā no turpmākajiem plānošanas periodiem 2021. - 2027.gadam vai arī 2028. - 2034.gadam. Atbilstoši šiem 
termiņiem un pieejamajiem līdzekļiem tad arī tiks veikta tehniskā projekta izstrāde. 

Valsts autoceļu attīstību plāno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, ievērojot ekonomiskās, ekoloģiskās un 
sociālās attīstības tendences, valsts un pašvaldību intereses un par pamatu izvirzot reģionu vienlīdzīgas 
attīstības principu.  

4.4.7. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA (TA) 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 
transporta infrastruktūru. 

Kā tehniskās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas novada centralizētās inženierkomunikācijas 
(ūdensapgādes, kanalizācijas tīkli, siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas objekti u.c.), maģistrālās 
inženierkomunikācijas (skatīt 14.attēlu).  

Centralizētā ūdensapgāde tiek nodrošināta Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos, Turaidā. Centralizēta 
notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos un Turaidā. 
Centralizēta siltumapgāde novadā tiek nodrošināta Raganā un Sunīšos. 

Novada teritoriju šķērso 330kV gaisvadu elektrolīnija Nr.302, 20kV un 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas. Tiek 
plānots nacionālas nozīmes energoinfrastruktūras attīstības projekts: „Latvijas un Igaunijas energosistēmu 
trešais starpsavienojums”, pastiprinot novadu šķērsojošo 330 kV elektrolīniju ar vēl vienu 330 kV līniju, 
izvietojot abas uz vieniem balstiem. Tiks izvērtēts projekta 330 kV elektrolīnijas iespējamais novietojums 
paralēli plānotajai dzelzceļa Rail Baltica trasei. 

Gazifikācijas projekti novadā realizēti, un centralizēta gāzes apgāde tiek nodrošināta Raganā, Inciemā, Sunīšos 
un Eikažos39.  

Krimuldas novadā atrodas ģeoloģiskās struktūras, kas piemērotas dabas gāzes uzglabāšanai, 1968.gadā šādā 
objektā izbūvēta Inčukalna gāzes krātuve (pazemes glabātava), kā arī novadu šķērso maģistrālais gāzes vads 
Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve un atrodas gāzes 
regulēšanas stacija „Ezerciems”. 

Teritorijas plānojums atbalsta „zaļo enerģiju” - alternatīvos energoapgādes veidus un videi draudzīgu 
tehnoloģiju attīstība, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus – energokultūras, koksnes atkritumus, 
salmus, biogāzi, zemes/ūdens siltumsūkņus, kā arī vēja un saules enerģiju. Teritorijas plānojuma saistošajā daļā 
noteikti nosacījumi alternatīvo energoapgādes objektu (vēja elektrostacijas; saules baterijas, paneļi, kolektori; 
siltumsūkņi, koģenerācijas stacijas) izvietojumam. 

Teritorijas plānojuma saistošajā daļā noteiktas un grafiski attēlotas ekspluatācijas, sanitārās un drošības 
aizsargjoslas ap tehniskās apbūves objektiem. 

 

                                                                 
39Gāzes apgādei pieslēgtas divas mājas, pašvaldības dati, 2015.g. 
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14.attēls. Maģistrālās inženierkomunikācijas Krimuldas novadā 
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4.4.8. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA (DA, DA1, DA2) 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, 
tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas 
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Dabas un apstādījumu teritorijas 
novadā galvenokārt plānotas pašvaldībai piederošos īpašumos, zaļās neapbūvētās teritorijās, lai nodrošinātu 
publiski pieejamas ārtelpas teritorijas rekreācijai u.c. Šāds funkcionālais zonējums plānots arī teritorijās, kas 
nav piemērotas ēku būvniecībai, dēļ reljefa formas, inženierģeoloģiskās uzbūves u.c. faktoriem. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu 
veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana. Teritorijas plānojumā nav plānots paplašināt esošo darbojošos 
kapsētu teritorijas. Plānojuma Grafiskā daļā attēlotas Ziemeļu kapsētas un Turaidas kapsētas paplašinātās 
teritorijas. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona īpaši aizsargājamo dabas pieminekļu dendroloģisko 
stādījumu „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” un Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs” teritorijās, lai nodrošinātu 
zinātnisku, kultūrvēsturisku, estētisku vai ekoloģisko vērtību, kā arī rekreācijas un tūrisma funkciju īstenošanu 
daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītu ēku un inženierbūvju izvietošanu.  

4.4.9. MEŽU TERITORIJA (M, M1) 

Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar 
mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai. Meža teritorijas 
izmantojamas arī kā iedzīvotāju atpūtai un rekreācijai nepieciešamas teritorijas.  

Mežu teritorijās bez mežsaimnieciskās izmantošanas atļauta arī dzīvojamā apbūve – viensētu apbūve, ja zemes 
vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav 
noteikta lielāka platība. 

Mežu teritorija (M1) tiek noteikta Murjāņos, Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā esošajās meža 
teritorijās (skatīt Grafisko daļu). Meža teritorijas apakšzonējums (M1) noteikts, balstoties uz vēsturiski 
veidojušos Murjāņu kā apdzīvotas vietas attīstību. Murjāņu ciema teritorijas apbūve, kas dalīti atrodas Sējas un 
Krimuldas novada teritorijās vēsturiski izveidojusies 60.-70.-80. gados, apbūve šeit konceptuāli risināta meža 
parku savrupmāju apbūves stilā un mežaparka apbūves blīvumā. Pašreiz Murjāņu teritorijā ir koncentrēta 
apbūve, izveidots ielu tīkls un arvien vairāk cilvēki šo vietu izvēlas kā patstāvīgu dzīvesvietu, nevis kā 
pirmsākumos – Murjāņu vasarnīcu ciems. Murjāņi veidojas arī kā unikāla kultūras telpa – Imanta Ziedoņa 
mājas „Dzirnakmeņi”, kas piesaista daudzus interesentus ne tikai no tuvākās apkaimes, bet arī no visas Latvijas. 
Izveidots ielu tīkls. 

Kā galvenā izmantošana šajā apakšzonējumā tiek noteikta dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana - 
vienas viensētas apbūve neapbūvētā zemes vienībā, kā papildizmantošanu, nosakot publisko apbūvi – sporta 
būves un tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi nepabūvētā zemes vienībā. Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā noteikta 5 ha, apbūves blīvums – 5%.  

Funkcionālais apakšzonējums Mežu teritorijas (M1) un tajā atļautie teritorijas izmantošanas veidi un apbūves 
parametri nav pretrunā ar Gaujas nacionālā parka individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

4.4.10. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (L, L1, L2, L3) 

Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā 
resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem. Teritorijas plānojums paredz elastīgu lauksamniecībā izmantojamo zemju izmantošanu, ļaujot 
tajās attīstīt ne tikai lauksaimniecisko izmantošanu, t.sk. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi un 
viensētu apbūvi, bet arī mežsaimniecisko izmantošanu, publisko apbūvi, rūpniecisko apbūvi (vieglās 
rūpniecības apbūvi, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūvi un derīgo izrakteņu ieguvi) un tehnisko 
apbūvi. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības lauksaimniecības zemju apmežošanai, lai 
nodrošinātu vērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju saglabāšanu, nosakot ierobežojumus zemes 
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sadrumstalošanai un zemes lietošanas kategorijas maiņai. Teritorijas plānojuma risinājumi neparedz grafiskā 
daļā attēlot apmežojamās teritorijas, katra paredzētā darbība izvērtējama atsevišķi, ņemot vērā Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus.  

Lauku teritorijā tiek saglabāta teritorijai raksturīgā kultūrvēsturiskā ainava ar atsevišķām viensētām vai 
viensētu grupām, lauksaimnieciskās ražošanas ēkām un būvēm, tūrisma un atpūtas pakalpojumu objektiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.attēls. Meliorēto lauksaimniecības zemju izvietojums Krimuldas novadā 
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Lauksaimniecības teritorija (L1) tiek noteikta Turaidas ciemā, īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa Turaidas 
muzejrezervāts aizsargjoslā (aizsardzības zonā) esošajās lauksaimniecības teritorijās. Šajā apakšznonējumā 
papildus teritorijas plānojumā noteiktajiem risinājumiem jāievēro „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – 
Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektā noteiktie uzturēšanas 
noteikumi. 

Šobrīd neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas ar vai bez apbūves, un, kurās tiek veikta 
lauksaimnieciska darbība, kas atrodas ciemu teritorijās, tiek noteiktas kā Lauksaimniecības teritorija (L2), bet 
perspektīvā iespējama šo teritoriju izmantošana savrupmāju apbūvei ar galveno zemes izmantošanas veidu - 
viensētu apbūve. Kā papildus izmantošanu šajās teritorijās var attīstīt arī publisko apbūvi, dzīvojamo, tehnisko 
un rūpniecisko apbūvi. Šāds risinājums noteikts, ņemot vērā iepriekšējā novada teritorijas attīstības plānošanas 
procesā noteikto apdzīvojuma struktūru, paredzot plašas ciemu robežas. Ciemu teritorijās iekļautas 
lauksaimniecības zemju platības, kurām turpmākā izmatošana tika noteikta kā savrupmāju apbūves teritorijas. 
Netiek prognozēts, ka šī teritorijas plānojuma darbības laikā būs nepieciešamas tik plašas savrupmāju apbūves 
teritorijas, tāpēc jaunajā teritorijas plānojumā plānotās dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas kā 
Lauksaimniecības teritorijas ar indeksu L2 ar iespēju turpināt lauksaimniecisko darbību, bet ar iespēju attīstīt 
apbūvi 2500 m2 jaunveidojamā platībā.  

Lauksaimniecības teritorija (L3) ir funkcionālā zona, kurās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
augļu un sakņu dārzu ierīkošana ar sezonas rakstura būvēm. Šajās teritorijās nav atļauta zemes lietošanas 
kategorijas maiņa apbūves vajadzībām. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā tika izvērtētas esošās 
mazdārziņu teritorijas un saglabātas tās mazdārziņu teritorijas pēc pašreizējās izmantošanas aktivitātes un 
iedzīvotāju pieprasījuma uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem. 

4.4.11. ŪDEŅU TERITORIJA (Ū) 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, rekreācijai un vides aizsardzībai. 

Pēc zemes lietošanas veida Krimuldas novadā teritorijas zem ūdens objektiem aizņem 3% jeb 1 050,1 ha no 
novada kopplatības. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Pielikumos 11.pielikumā noteiktas un 
Grafiskās daļas kartēs attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, lai mazinātu piesārņojuma negatīvo 
ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 
applūstošajās teritorijās, kā arī lai saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.  

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļā attēlotas applūstošās teritorijas gar Gauju. Applūstošās teritorijas noteiktas 
saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” (turpmāk – LVĢMC) 2015.gada 
15.septembrī un 2016.gada 9.februārī sniegto informāciju pēc Krimuldas novada pašvaldības pasūtījuma, par 
10% applūšanas varbūtību Gaujas upē. Pēc LVĢMC sniegtās informācijas Krimuldas novada teritorijā Gaujas 
upē hidroloģiskie novērojumi netiek veikti. Tuvākā novērojumu stacija ir “Sigulda”, kur LVĢMC veic ūdens 
līmeņa novērojumus no 1940.gada. Gaujas upes maksimālā ūdens līmeņa ar 10% pārsniegšanas varbūtību 
atzīmes Krimuldas novadā tika iegūtas teorētiskajos aprēķinos, balstoties uz iepriekš minētās novērojumu 
stacijas datiem līdz 2013.gadam, kā arī pamatojoties uz plūdu riska modelēšanas rezultātiem HEC-RAS 
hidrauliskajā modelī.   

Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu publisko upju statuss noteikts Braslas upei (no Braslas ūdenskrātuves 
aizsprosta līdz ietekai Gaujai), Gauja (no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa 
robežu)). Savukārt saskaņā ar Civillikuma II pielikumu publisko ezeru statuss noteikts Aijažu ezeram Lēdurgas 
pagastā, bet zvejas tiesības pieder valstij Aģes ezerā Lēdurgas pagastā un Braslas upē (no Braslas 
ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Gaujā). 

Teritorijas plānojumā noteikta un Grafiskās daļas kartē attēlota atpūtas vieta (peldētava) pie publiskā ezera – 
Aijažu ezera. Piekļuve publiski pieejamai peldētavai un atpūtas teritorijai nodrošināta pa pašvaldības ceļu L-06 
un iebrauktu ceļu, kā arī zemes vienība pie ezera, kur ierīkota publiskā atpūtas vieta pieder novada pašvaldībai. 
Pie Aģes ezera nodrošināta piekļuve pa pašvaldības ceļu L-22. 
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Publiski pieejama labiekārtota atpūtas vieta ir VAS „Latvijas Valsts meži” labiekārtotā atpūtas vieta pie Pīļu 
ezera Krimuldas pagastā.  

4.5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteiktas ar mērķi papildus funkcionālajam zonējumam izdalīt atsevišķas 
teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem var ietvert vienu vai vairākas 
funkcionālās zonas.  

Teritorijas un objekti ar īpašiem noteikumiem attēloti Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs. Šo teritoriju 
izmantošanas noteikumi tiek noteikti gan Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, gan citos 
normatīvajos aktos. 

4.5.1. SPĒKĀ ESOŠA DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA (TIN1) 

Grafiskās daļas kartēs attēlotas spēkā esošo detālplānojumu teritorijas, kur atļauto izmantošanu nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi vai lēmumi. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts iekļauts Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu Pielikumos 1.pielikumā.  

Ja detālplānojums zaudē spēku, teritorijas izmantošanu nosaka atbilstoši Grafiskās daļas kartē attēlotajai 
funkcionālajai zonai. Spēkā esošo detālplānojumu īstenošanas izvērtējums, skatāms Paskaidrojuma raksta 
3.3.apakšnodaļā Detālplānojumu izvērtējums. 

Pašvaldību teritorijas attīstības un plānošanas dokumentu izstrādes normatīvos aktos noteikti gadījumi, kad 
ciemos vai lauku teritorijā nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, kā arī izņēmuma gadījumi, lai īstenotu 
konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā 
noteiktās prasības. 

4.5.2. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM (TIN11) 

Krimuldas novada kaimiņu pašvaldības Pārgaujas novada teritorijā darbojas šautuve (šaušanas stends). 
Saskaņā ar Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” 
(27.06.2013.) noteikts - no plānotas dzīvojamās apbūves teritorijas līdz esošam šautuves (šaušanas stendu) 
objektam un plānotam šaušanas (šaušanas stendu) teritorijas ārējās robežas ievērot minimālo attālumu – 400 
m, lai mazinātu trokšņa līmeņa ietekmi.  

400 m josla skar arī Krimuldas novada teritoriju, līdz ar to Pašvaldības Būvvaldei izskatot jaunas dzīvojamās 
mājas būvniecības pieteikumu, ja tā plānota 400 m joslā, jāinformē būvniecības pieteicējs par blakus esošo 
objektu kaimiņu novadā. 

4.5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS (TIN2) 

Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs attēlotas teritorijas, kurās pirms konkrēta attīstības priekšlikuma 
īstenošanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājams lokālplānojums, detalizējot vai mainot 
teritorijas plānojumā noteiktās prasības (detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un tajā 
atļautos izmantošanas veidus, izmantošanas nosacījumus, precizē teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma 
robežas u.c.): 

o apdzīvotās vietas Turaidas skola teritorijas attīstībai un plānošanai (zemes vienības ar kadastra 
Nr.80680060042; 80680060035; 80680060031; 80680060040; 80680060038; 80680060048 un 
80680060055); 

o Inciema ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr. 80680050066 attīstībai un plānošanai; 

o Lēdurgas ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr.6656020567 attīstībai un plānošanai; 

o Sunīšu ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr.80680100040 attīstībai un plānošanai. 
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4.5.4. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA (TIN5) 

Novada ainavu veidojuši un ietekmējuši dabiskie, vēsturiskie un sociālekonomiskie faktori.  

Gaujas nacionālā parka teritorijas, Gaujas, Braslas upes u.c. ūdensobjektu, kultūras pieminekļu esamība 
novadā, nosaka novada ainavisko struktūru.  

Ainavu aizsardzībai un plānošanai ir izstrādāts Ainavu pārvaldes plāns Krimuldas pagastam pilotprojekta 
„Teritorijas plānojuma detalizācijas process Latvijas lauku pašvaldībās – ainavu pārvaldes plāna izstrāde un 
integrēšana apbūves noteikumu sastāvā” (Krimuldas pagasta pārvalde, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 
2013.gads).  

Tāpat ainavas aizsardzības un plānošanas prasības, ņemot vērā, to, ka 50% no Krimuldas pagasta atrodas 
Gaujas NP teritorijā, kurā viena no funkcionālām zonām ir izveidota ainavu aizsardzības zona, ir noteiktas 
Gaujas NP likumā un MK noteikumos Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. Ainavu daudzveidību Gaujas NP teritorijā nosaka mainīgais reljefs – izteiksmīgā Gaujas ieleja ar 
pieguļošajām platībām, ko galvenokārt aizņem meži, bet pārējā teritorija raksturojas ar iekultivētiem tīrumiem, 
pļavām, ganībām un atsevišķām viensētām. Ainaviski nozīmīgākās ir Gaujas NP kultūrvēsturiskā un ainavu 
aizsardzības zona. 

Izstrādājot Krimuldas novada teritorijas plānojumu ir izvērtēti minētie ainavu aizsardzības un plānošanas 
dokumenti, kā arī Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam un noteiktas ainaviski vērtīgās 
teritorijas: 

o ainaviski vērtīga teritorija gar Braslas upi; 
o ainaviskie ceļu posmi; 
o ainaviskie skatu virzieni uz Gaujas upi. 

Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas. 

Detālāka ainavu plānošana var tikt īstenota, izstrādājot tematisko plānojumu – ainavu plānu, ietverot 
ieteikumus ainavas attīstībai u.c. priekšlikumus. Var tikt sagatavots gan vispārīgs ainavu plāns visai Krimuldas 
novada pašvaldības administratīvajai teritorijai, gan detalizētu ainavu plānu teritorijas plānojumā noteiktajās 
ainaviski vērtīgās teritorijās, kurus apstiprina pašvaldība. Ainavu plānošana var tikt veikta arī lokālplānojuma, 
detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros.  

4.5.5. DEGRADĒTA TERITORIJA (TIN8) 

Degradētā teritorija nozīmē teritoriju ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo 
izrakteņu ieguves vai saimnieciskās darbības teritorija40. 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” nosaka, ka teritorijas plānojumā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) var noteikt arī 
degradētās teritorijas. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā tika apzinātas šādas teritorijas novadā 
(skatīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Pielikumi 6.pielikumu un Grafisko daļu).  

Zemes pārvaldības likums nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā 
un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. 

4.6. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS UN DABAS TERITORIJAS, OBJEKTI 

Bez valsts nozīmes aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. ar rīkojumu Nr.128 apstiprinājusi LR Kultūras ministrija un 
valsts aizsardzībā esošajām dabas teritorijām un objektiem, novadā atrodas arī ēkas, objekti, teritorijas un 
dabas pieminekļi, kam arī ir vēsturiska un dabas vērtība un kas tiek noteikti kā vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskas un dabas teritorijas ar novada nozīmes vērtību, kas papildina teritorijas kultūrvēsturisko un 
dabas pieminekļu resursu potenciālu.  

                                                                 
40

 Termins saskaņā ar Zemes pārvaldības likums 
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Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika apzināti, apsekoti dabā un noteikti novada nozīmes 
aizsardzības kultūrvēsturiskie un dabas objekti. Tie ir objekti, kuriem nav piešķirts valsts aizsardzības statuss, 
apstiprinot tos ar normatīvajiem aktiem, bet tiem ir svarīga nozīmes novada kontekstā. Teritorijas plānojumā 
šiem objektiem un teritorijām tiek noteiktas vispārīgas aizsardzības un izmantošanas prasības, bet netiek 
noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas). Vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti 
uzskaitīti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Pielikumi 10.pielikumā un attēloti Grafiskajā daļā. 
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1.PIELIKUMS SPĒKĀ ESOŠO PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMOS NOTEIKTO PLĀNOTO (ATĻAUTO) TERITORIJU IZVĒRTĒJUMS 

Spēkā esošo pagastu teritorijas plānojumos noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu noteikšana atbilstošam funkcionālam zonējumam saskaņā ar 
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.204 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”: 

Funkcionālais zonējums saskaņā ar MK 
30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 

Krimuldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastu teritorijas plānojumos noteiktā plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana 

Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) 
teritorijas izmantošana KRIMULDAS PAGASTĀ 

Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana LĒDURGAS PAGASTĀ 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzMS) 
(Ragana, Inciems, Sunīši) 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

Retinātas apbūves teritorijas (DzRS) 
(Ragana, Inciems, Sunīši, Turaidas ciemā savi 
noteikumi). 
Retinātas apbūves teritorijas (DzRS

*
) 

(Turaidas muzejrezervāta robežās) = DPL 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 
līdz 3 stāviem 

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 
no 4 un vairāk stāviem 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas (DDz) 
(Ragana, Inciems, Sunīši) 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 

Publiskās apbūves teritorija (P) 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (PS)  
(Ragana, Inciems, Sunīši, Turaida) 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JS) 

Darījumu objektu apbūves teritorijas (JD) 

Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas 
(JC) 

Jauktas sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo objektu 
apbūves teritorijas (PDS) 
(Ragana, Inciems, Sunīši, Turaidas ciemā savi 
noteikumi). 
Jauktas sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo objektu 
apbūves teritorijas (Pds

*
) 

(Turaidas muzejrezervāta robežās) = DPL 

Tūrisma un rekreācijas teritorijas un objekti - 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC)  - - 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

Jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves 
teritorijas (RT) 
(noteiktas gan ciemu robežās, gan lauku teritorijā). 

Ražošanas teritorijas (JR) 

Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas (LR) 

Karjeru teritorijas (K) 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
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Funkcionālais zonējums saskaņā ar MK 
30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 

Krimuldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastu teritorijas plānojumos noteiktā plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana 

Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) 
teritorijas izmantošana KRIMULDAS PAGASTĀ 

Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana LĒDURGAS PAGASTĀ 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas 
(T)  

Tehniskā teritorija (T) 

Inženierkomunikāciju teritorijas 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) Satiksmes infrastruktūras teritorijas  Transporta un infrastruktūras teritorija (TI) 

Ūdeņu teritorija (Ū) Ūdeņi (ūdensteču un ūdenstilpņu teritorijas) Ūdeņu (ūdensteču un ūdenstilpju) teritorijas (ZŪ) 

Lauksaimniecības teritorija (L) 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas Lauksaimniecības zeme (ar viensētu apbūvi) (LS) 

Mazdārziņu teritorija (LM) 

Mazdārziņu teritorijas 

Mežu teritorija (M) Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas  Mežu teritorijas (ZM) 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas un dabas 
teritorijas (DA) 

Mežu, mežaparku, parku un apstādījumu teritorija (ZM) – 
TIAN ir pieminētas, bet nav aprakstītas 

Rekreācijas teritorijas (ZA) 

Kapsētu teritorijas Kapsētu teritorijas (ZK) 

 

Kā teritorijas un objekti ar īpašām prasībām, noteiktas tikai Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam 

Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” 
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) 

Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā noteiktais 

Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5) Ainaviski vērtīgās teritorijas (AA) 

Degradēta teritorija (TIN8) Rekultivējamās teritorijas  
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2.PIELIKUMS KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZVIETOJUMS 
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