
 

 

 

 
KRIMULDAS NOVADA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 
IZSTRĀDĀTS STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA 

IETVAROS 

 

 
 

 

 

2016. 



SATURA RĀDĪTĀJS 
Ievads .................................................................................................................................................................................................. 5 

1. Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un īss satura izklāsts, saistība ar citiem plānošanas dokumentiem ...... 6 

1.1 Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un īss satura izklāsts .............................................................................. 6 

1.2 Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem ........................................................................................................ 8 

2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti ....... 11 

2.1 Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas ............................................................. 11 

2.2 Sabiedrības līdzdalība un rezultāti ......................................................................................................................... 11 

3. Esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots............... 12 

 Atmosfēras gaisa kvalitāte ...................................................................................................................................... 12 3.1

 Virszemes ūdeņu resursi un kvalitāte ................................................................................................................... 14 3.2

 Peldvietu ūdens kvalitāte ........................................................................................................................................ 16 3.3

 Pazemes ūdens kvalitāte.......................................................................................................................................... 16 3.4

 Ūdenssaimniecības raksturojums .......................................................................................................................... 16 3.5

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas .................................................................................................................... 21 3.6

 Mikroliegumi ............................................................................................................................................................... 24 3.7

 Ainavas ......................................................................................................................................................................... 24 3.8

 Kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti ................................................................................................................ 25 3.9

 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas ..................................................................................................... 27 3.10

 Atkritumu apsaimniekošana ................................................................................................................................... 28 3.11

 Paaugstināta riska teritorijas un objekti .............................................................................................................. 29 3.12

 Zemes dzīļu resursi .................................................................................................................................................... 30 3.13

 Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu realizēts ................................................................ 30 3.14

4. Vides stāvoklis teritorijās, kuras teritorijas plānojuma īstenošana var būtiski ietekmēt ................................... 32 

4.1 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas .................................................................................................................... 32 

5. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas .................................................................................................. 40 

6. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi................................................................................................. 41 

6.1 Starptautiskie vides aizsardzības dokumenti ...................................................................................................... 41 

6.2 Nacionālie vides aizsardzības mērķi ...................................................................................................................... 42 

7. Teritorijas plānojuma un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskākās ietekmes uz vidi novērtējums .. 45 

7.1 Tiešās un netiešās ietekmes .................................................................................................................................... 45 

7.2 Īslaicīgās un ilglaicīgās ietekmes ............................................................................................................................ 46 

8. Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu teritorijas plānojuma iespējamo ietekmi uz vidi ................................. 51 

9. Īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums, stratēģiskā novērtējuma veikšanas apraksts .......................... 54 

10. Kompensēšanas pasākumi............................................................................................................................................ 56 

11. Teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes novērtējums ........................ 56 

12. Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings ...................................................................................................... 57 

13. Kopsavilkums ................................................................................................................................................................... 58 



 

 

1. ATTĒLS Teritorijas attīstības plānošanas līmeņi un dokumenti ................................................................................. 9 

TABULA:1 Satiksmes intensitāte uz valsts galvenā un reģionālajiem autoceļiem ................................................... 12 

TABULA:2 Izmešu daudzums 2015. gadā pēc iekārtu veida .......................................................................................... 12 

TABULA:3 Izmeši Krimuldas novadā pa gadiem (tonnas) ............................................................................................... 13 

TABULA:4 Gaujas upju baseina apgabala ūdensobjekti un to ekoloģiskā kvalitāte................................................. 14 

TABULA:5 Pamata un papildus pasākumi Gaujas baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā Krimuldas 

novadā 15 

TABULA:6 Ūdensapgādes sistēmas ...................................................................................................................................... 16 

TABULA:7 Ūdens ņemšana Krimuldas novadā 2015.gadā ............................................................................................. 17 

TABULA:8 Ūdens lietošana Krimuldas novadā 2015.gadā ............................................................................................. 17 

TABULA:9 Uzņēmumi, kuri atskaitījušies par ūdens izmantošanu 2015.gadā .......................................................... 17 

TABULA:10 Notekūdeņu novadīšana vidē 2015.gadā .................................................................................................. 19 

TABULA:11 Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ............................................................................................ 19 

TABULA:12 Mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ........................................................................................... 19 

TABULA:13 Paliekošais piesārņojums vidē no notekūdeņiem ................................................................................... 20 

TABULA:14 Uzņēmumi, kuri atskaitījušies par notekūdeņu novadīšanu vidē 2015. gadā .................................. 21 

TABULA:15 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ................................................................................................... 26 

TABULA:16 Piesārņotā un potenciāli piesārņotās teritorijas ...................................................................................... 27 

2. ATTĒLS Radītais atkritumu daudzums (t) Krimuldas novadā no 2009. līdz 2013. gadam ................................. 29 

TABULA:17 Teritorijas plānojumā ietvertie vides politikas pamatnostādņu 2014. – 2020. g. mērķi ............... 42 



 

 

 

4 

 

SAĪSINĀJUMI 
 

A/S – akciju sabiedrība 

dnn – diennaktī 

DUS – degvielas uzpildes stacija 

ES – Eiropas Savienība 

ha – hektāri 

ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

km2 - kvadrātkilometri 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojama zeme 

LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

m3 - kubikmetri 

MK – Ministru kabinets  

NP – nacionālais parks 

Nr. - numurs 

PM10[i] – cieto daļiņu izmeši 

prot. - protokols 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

t – tonnas 

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

t. sk. – tai skaitā 

tūkst. - tūkstotis 

u.c. – un citi 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VVD – Valsts vides dienests 

ZAAO – Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

ZM – Zemkopības ministrija 

% - procenti 
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IEVADS 
Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 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. 

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā 
teritorijas plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās 
ietekmes uz vidi, īpaši tas attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000). Vides pārskatā tiek aprakstīta un novērtēta Teritorijas 
plānojumā izstrādāto risinājumu ietekme uz vidi. 

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums Krimuldas novada teritorijas plānojumam tiek veikts 
pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 4.decembra lēmumu Nr.59 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Krimuldas novada domes 2013.gada 
27.septembra sēdes lēmumu Nr.18 (§14) „Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-
2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādāšanas principus un saturu nosaka 2004.gada 
23.marta MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 
Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi 
starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz novada teritoriju, analizēts teritorijas 
esošais vides stāvoklis (izstrādāts Krimuldas novada attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras laikā), izvērtēta plānošanas dokumenta plānoto darbību jeb risinājumu 
iespējamā ietekme uz vides stāvokli, kā arī izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai 
vai mazināšanai. 

Krimuldas novadā atrodas šādas Natura 2000 teritorijas: 

 Gaujas nacionālais parks;  
 dabas liegums „Laugas purvs”; 
 dabas liegums „Lielais un Pemmes purvs”; 
 dabas liegums „Linezers”. 
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1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALVENIE MĒRĶI UN ĪSS SATURA 

IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM 

1.1 TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALVENIE MĒRĶI UN ĪSS SATURA IZKLĀSTS  

Teritorijas plānošanas uzdevums ir izvērtēt novada teritorijas attīstības pašreizējo potenciālu un 
noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus. Radot labvēlīgus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, nosakot 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, ka arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu 
kvalitāti. 

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), apbūves prasībām, aizsargjoslu platumu izmaiņām un 
plānotiem infrastruktūras objektiem. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un uzdevums: 

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. Bez 
galvenā teritorijas plānojuma izstrādes virsuzdevuma ir noteikti daudzi citi izstrādes uzdevumi, kas 
iestrādājami teritorijas plānojumā. 

Novada ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības stratēģiskie uzstādījumi:  

Krimuldas novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir noteikti Krimuldas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2013. – 2038.gadam, bet vidēja termiņa uzstādījumi Krimuldas novada attīstības 
programmā 2015. – 2021.gadam. 

ILGTERMIŅA REDZĒJUMS (VĪZIJA) 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. 
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Krimuldas novada attīstības programmā 2015. – 2021.gadam ir nodefinēti novada vidēja termiņa 
attīstības prioritātes. Atbilstoši ilgtermiņa prioritātēm, kā arī izvērtējot novada pieejamos resursus, 
esošo situāciju un uzklausot līderu viedokļus, tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes.  

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS tiek izstrādāts pamatojoties uz 2009.gada 9. jūlijā notikušo administratīvi 
teritoriālo reformu, kuras rezultāta tika apvienotas Krimuldas un Lēdurgas pagastu pašvaldības ar 
atšķirīgiem spēkā esošiem teritoriju plānojumiem un līdz ar to arī atšķirīgām prasībām būvniecībā un 
teritorijas izmantošanā. 

Krimuldas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar ilgtermiņa perspektīvu. 

 

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 un pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā aktualizēti atsevišķi pašreizējās situācijas 
raksturojuma rādītāji jeb dati (piemēram, iedzīvotāju skaits uz 2016.gada sākumu u.c. rādītāji, kas 
pieejami publiskās datu bāzēs).  

Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādes procedūras dokumentācija (pašvaldības lēmumi, 
institūciju nosacījumi, atzinumi, privātpersonu priekšlikumi, ziņojumi par publiskās apspriešanas 
rezultātiem u.c. dokumenti) tiek apkopoti atsevišķā sējumā Pārskatā par teritorijas plānojuma 
izstrādi. 

                                                      
1 Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.punkts 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

•Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana. 

•Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas 
novadam. 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

•Aktīva un izglītota sabiedrība. 

•Inovatīva publiskā pārvalde. 

•Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide. 

•Novada vienotība un identitāte. 

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTES (VTP) 

• VTP1 Daudzpusīgu un konkurētspējīgu zināšanu pieejamība 
un apguve, kas vērsta uz uzņēmējdarbības un privāto 
iniciatīvu attīstību. 

•VTP2 Efektīva, atvērta, uz klientu orientēta pārvalde. 

•VTP3 Droša un harmoniska vide ar kvalitatīvu un 
energoefektīvu infrastruktūru. 

•VTP4 Nacionālā līmenī atpazīstams un saliedēts novads. 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMĀ IETILPST: 

• Paskaidrojuma raksts, 

•Grafiskā daļa, 

•Teritorijas iamntošanas un apbūves noteikumi. 
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Teritorijas plānojumam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, izstrādājot Vides 
pārskatu. Vides pārskats tiek izstrādāts ar mērķi, izvērtēt Krimuldas novada teritorijas plānojuma 
realizācijas iespējamo ietekmi uz vidi. Vides pārskats tiek izstrādāts, lai sekmētu novada teritorijas 
ilgtspējīgu attīstību, integrētu vides jautājumus sagatavojot plānošanas dokumentus, samazinātu vai 
aizkavētu īstenojot plānošanas dokumentus nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kā arī par iespējamajām 
ietekmēm informētu sabiedrību. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS IETVER:  

 spēkā esošo teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu īstenošanas 
izvērtējumu; 

 teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu aprakstu; 
 teritorijas plānojuma atbilstība novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai; 
 tematiskās kartes Krimuldas novada teritorijas esošās situācijas raksturošanai un attīstības 

tendenču atspoguļošanai;  
 pielikumi.  

GRAFISKĀ DAĻĀ: 

NOTEIKTS: 

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

ATTĒLOTS: 

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

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

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei izmantota Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 
LKS-92 TM izstrādāta topogrāfiskā karte (2009., 2013., un 2014.gadā sagatavotas) ar mēroga 
noteiktību 1:10 000 un ortofoto karte, kas sagatavota pēc 2013.gada aerofotografēšanas 
materiāliem. 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMOS NOTEIKTS: 

 noteikumu lietošana un definīcijas; 
 prasības visas teritorijas izmantošanā; 
 vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei; 
 prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā; 
 prasības apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā; 
 teritorijas ar īpašiem noteikumiem; 
 teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība; 
 citi nosacījumi un prasības. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus papildina Pielikumi. 

1.2 SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” teritorijas plānojums tiek izstrādāts ņemot vērā 
Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2038.gadam, normatīvajos aktos noteiktās 
prasības par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību 
plānošanas dokumentus.    
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1. ATTĒLS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS LĪMEŅI UN DOKUMENTI 

 

Izstrādājot Teritorijas plānojumu, tika ņemti vērā šādi plānošanas dokumenti: 

 Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

 Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2038.gadam; 

 Spēkā esošie Krimuldas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi: 

– Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009. – 2021.gadam; 

– Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam; 

 Krimuldas novada attīstības programma 2015. – 2021.gadam; 

 Spēkā esošie detālplānojumi; 

 Ainavu pārvaldības plāns Krimuldas pagastam, izstrādāts pilotprojekta „Teritorijas 
plānojuma detalizācijas process Latvijas lauku pašvaldībās – ainavu pārvaldes plānu 
izstrāde un integrēšanas apbūves noteikumu sastāvā” (2003.gads). 

 Teritorijas saskaņotu un efektīvu attīstību nodrošina veiksmīga un pārdomāta sadarbība ar 
kaimiņu pašvaldībām, vienots attīstības redzējums. Nākotnē novadu savstarpējai sadarbībai 
būs liela nozīme vides ilgtspējīgas attīstības, iedzīvotāju mobilitātes un reģiona ekonomiskās 
attīstības nodrošināšanai. Teritorijas plānojuma izstrādē ņemti vērā kaimiņu novadu 
(Limbažu, Pārgaujas, Līgatnes, Siguldas, Inčukalna un Sējas novadi) plānošanas dokumenti. 

 Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāns 2004.-2013.gadam (Saskaņā ar Latvijas 
Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.Cilinska 2014.gada 
27.februāra rīkojumu Nr.102 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” 
Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2018.gada 
31.decembrim), Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna precizētā tūrisma 
infrastruktūra (2011.g.). 

 Gaujas upju baseinu apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam un jaunā plāna redakcija 
2016.-2021.gadam. Plāna mērķis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to 
laba stāvokļa sasniegšanu atbilstoši Direktīvai 2000/60/EC. 

•Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.g. 

•Nozaru politikas plānošanas dokumenti 

•Institūciju darbības stratēģijas 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija (Latvija 2030) 

•Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) 
plānojums (2005.-2025.g.) 

•Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-
2020.gadam  

Rīgas plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2014.-2030.g.  

•Krimuldas novada pagastu spēkā esošie teritorijas 
plānojumi 

•Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 

•Krimuldas novada attīstības programma 2015. - 
2021.gadam 

Krimuldas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija                 
2013.-2038.gadam 
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 Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam. Vides politikas virsmērķis nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas 
darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par 
vides stāvokli. 

 Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. Pamatnostādnēs definētais politikas 
mērķis – daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves 
kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī 
nodrošina bioloģisko daudzveidību. 

 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam. Plāna mērķis novērst atkritumu 
rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu 
daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības 
modeļa attīstību; nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; nodrošināt, ka 
radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi 
pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī 
tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc 
iespējas tuvāk to rašanās vietām un - nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma 
samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā. 

 Teritorijas plānojuma izstrādē tika ņemti vērā arī nacionālie tiesību akti (likumi, MK 
noteikumi) un citi saistošie normatīvie akti. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN 

IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS, SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN 

REZULTĀTI 

2.1 VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS 

INSTITŪCIJAS 

Vides pārskats sagatavots saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK noteikumiem 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.). 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts Vides pārraudzības 
valsts biroja lēmums Nr. 59, 2014. gada 4. decembrī. 

Pirms lēmuma pieņemšanas par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu/nepiemērošanu Teritorijas plānojumam, notika konsultācijas ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi (29.09.2014. Nr. 4.9/47/2014-N-E), Veselības inspekciju (03.10.2014., Nr.10-1/24297/8526) 
un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi (07.10.2014. Nr.8.5-/91/1946). 

Pamatojoties uz Krimuldas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, tika izstrādāts Vides pārskata 
projekts. Pēc Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektu publiskās apspriešanas rezultātiem 
Teritorijas plānojums un Vides pārskats tika pilnveidoti, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus 
(saņemtos privātpersonu priekšlikumus, institūciju atzinumus u.c. labojumus un precizējumus). 

Izstrādājot Vides pārskatu tika izmantota informācija no elektroniski pieejamajiem informācijas 
avotiem, datu bāzēm, dažādiem publicētiem materiāliem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem, 
Krimuldas novada pašvaldības plānošanas dokumentiem un publiskajiem pārskatiem. 

Atzinumu saņemšanai Vides pārskata projekts publiskās apspriešanas laikā tika iesniegts šādām 
institūcijām: 

 Valsts vides dienesta Valmieras reģionālai vides pārvaldei, 
 Dabas aizsardzības pārvaldei, 
 Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai, 
 Rīgas plānošanas reģiona administrācijai. 

Vides pārskata pilnveidotā redakcija atkārtoti netika iesniegta minētajām valsts institūcijām 
atkārtotai atzinumu sniegšanai. 

Institūciju atzinumu apkopojums un komentāri par Vides pārskata projekta redakciju un Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinums skatāms sējumā - Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

2.2 SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI  

Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika vienlaicīgi ar Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas publiskās 
apspriešanas sanāksmes katrā pagastā ar iedzīvotāju, pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju 
līdzdalību.  

Jāatzīmē, ka teritorijas plānojuma 1.redakcija un vides pārskata projekta redakcija tika publiski 
apspriestas divas reizes. Par vides pārskata projekta redakciju netika saņemts neviens privātpersonu 
priekšlikums. 
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS UN IESPĒJAMĀS 

IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU 

ĪSTENOTS  

 ATMOSFĒRAS GAISA KVALITĀTE  3.1

Gaisa kvalitāte Krimuldas novadā kopumā tiek vērtēta kā laba, jo novadā nav lielu objektu, kas veiktu 
būtisku ietekmi uz vidi. Atmosfēras piesārņojumu novadā rada gan mobilie, gan stacionārie gaisa 
piesārņojuma avoti – autoceļi un siltumapgādes objekti. Siltumapgādes objektos kā galvenais 
kurināmais tiek izmantota dabas gāze. 

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, V180 Eikaži – Bīriņi, V181 
Lēdurga – Inciems, V182 Inciems – Straupe, V189 Inciems – Gauja, V190 Krimulda – Graši, V191 
Taigas – Zutiņi, V192 Sunīši – Viesturi. Palielinoties satiksmei uz autoceļiem pieaug gaisu piesārņojošo 
vielu daudzums atmosfērā, gaisā veidojas ogļskābā gāze, kvēpu daļiņas, slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži 
u.c. vielas. Salīdzinoši augsta satiksmes intensitāte ir uz valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - 
Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), bet uz reģionālās nozīmes autoceļiem ir mazāka satiksmes 
intensitāte (TABULA:1). 

TABULA:1 SATIKSMES INTENSITĀTE UZ VALSTS GALVENĀ UN REĢIONĀLAJIEM AUTOCEĻIEM
2
 

Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Posms 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

A3 Rīga - Valmiera - Valka 

Inčukalns - Ragana 6493 6553 6448 6228 6045 7301 7281 

Ragana - P14 3930 4064 3827 3733 4203 4308 4237 

P6 Saulkrasti - Sēja - Ragana V79 - P9  - 539 322  - -  - - 

P9 Ragana - Limbaži A3- V39 1375 1805 1582 1636 2094 2385 2197 

P7 Ragana - Turaida A3 - P8  - -  1600 1860 -  - - 

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums A3 - Turaida  - 706 755  - -  - 1086 

Gaisa piesārņojums vidē no organizācijām, kuras 2015. gadā atskaitījās par piesārņojošām darbībām, 
galvenokārt, nonāk no punktveida avotiem. 2015. gadā Krimuldas novadā visvairāk izmešu atmosfērā 
nonācis no uzņēmumiem, kuri izmanto sadedzināšanas iekārtas specifiskiem ražošanas procesiem, 
vidē no 32 iekārtām nonākušas 33171,9499 tonnas izmešu. No sadedzināšanas iekārtām vidē 
nonākušas 1811,9912 tonnas izmešu, no gaistošo organisko savienojumu emitējošajām iekārtām 
200,2712 tonnas izmešu, bet pārējām iekārtām 18,5165 tonnas izmešu. Kopējais izmešu daudzums 
2015.gadā no 133 iekārtām izmešu daudzums sastādīja 35 202,7288 t/gadā (TABULA:2). 

TABULA:2 IZMEŠU DAUDZUMS 2015. GADĀ PĒC IEKĀRTU VEIDA
3
 

Iekārtu veids Izmešu daudzums (t) Iekārtu skaits 

Gaistošo organisko savienojumu emitējošās iekārtas 200,2712 39 

Visas pārējās iekārtas 18,5165 22 

Sadedzināšanas iekārtas 1 811,9912 40 

Sadedzināšanas iekārtas, kas tiek izmantotas specifiskiem 
ražošanas procesiem 33 171,9499 32 

Izmešu daudzums no organizācijām, kuras 2015.gadā atskaitījās par piesārņojošām darbībām, 
Krimuldas novadā pēdējo gadu laikā nav būtiski mainījies, 2015.gadā vērojama, atsevišķu vielu neliela 

                                                      
2Kopējās satiksmes gada vidējā diennakts intensitāte (aut./dienn.), Latvijas Valsts ceļi, Satiksmes intensitāte 
3Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 - Gaiss” kopsavilkumi, izmeši 
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izmešu samazināšanās un atsevišķu vielu neliela izmešu palielināšanās (TABULA:3). Atmosfērā 
visvairāk nonāk oglekļa dioksīds, metāns, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, amonjaks, cietās izkliedētās 
daļiņas, u.c. vielas.  

TABULA:3 IZMEŠI KRIMULDAS NOVADĀ PA GADIEM (TONNAS)
4
 

 
2015.gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 

Iekārtu skaits 133 128 137 90 

Vielas (t): 

Oglekļa dioksīds 34793,95 47869,45 49413 48147 

Metāns 198,43 227,94 246 267 

Oglekļa oksīds 112,17 148,67 154 166 

Slāpekļa oksīdi (NOx) 73,54 82,04 85 83 

Amonjaks 14,63 14,35 13 8 

Cietās izkliedētās daļiņas 3,19 4,20 4 3 

Formaldehīds (skudrskābes aldehīds, metanols) 3,19 3,35 3 - 

Benzīns 1,41 2,62 3 4 

Sērūdeņradis 0,70 0,67 1 - 

Petroleja 0,35 0,51 1 - 

PM10[i] 0,75 0,40 1 - 

PM2,5 [ii] 0,13 - - - 

Toluols - - 1 - 

Slāpekļa dioksīds 0,25 0,24 - - 

Sēra dioksīds 0,00 0,18 - - 

Fenols 0,02 0,02 - - 

Propanāls (propionskābes aldehīds) 0,02 0,01 - - 

Kopā (t) 35202,73 48354,68 49927 48679 

Kurināmā sadedzināšanas procesā galvenokārt veidojas oglekļa oksīda, oglekļa dioksīda un slāpekļa 
oksīdu izmeši. Kā kurināmais novadā galvenokārt tiek izmantota malka un dabas gāze, atsevišķi 
uzņēmumi izmanto arī šķidro kurināmo. 

No organizācijām, kuras atskaitās par piesārņojošām darbībām, amonjaka izmeši galvenokārt veidojas 
no uzņēmuma SIA „Ancers” cūku novietnes, bet metāna emisijas atmosfērā galvenokārt nonāk no AS 
„Latvijas Gāze” darbības filiālē „Inčukalna pazemes gāzes krātuve”. 

Lai samazinātu lopkopības ietekmi uz gaisa kvalitāti, šķidrmēslu un vircas krātuves ir jānosedz ar 
atbilstošu virsslāni. Tas samazina amonjaka un citu gaistošo vielu nonākšanu atmosfērā un aizkavē 
smaku izplatīšanos plašākā teritorijā. Amonjaks veicina vides paskābināšanos, kas rada sauszemes 
eitrofikāciju.5 

Metāns atmosfērā nonāk no dažādiem avotiem. Krimuldas novadā galvenie metāna avoti ir AS 
„Latvijas Gāze” filiāle „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” un saimniecības, kurās nodarbojas ar 
lopkopību. Metāns ir viena no gāzēm, kura pastiprina siltumnīcas efektu. Metāna izplūde dabā no 
filiāles „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” notiek tās ekspluatācijas laikā. Uzņēmumā notiek 
plānveidīgs ekspluatācijā esošo iekārtu modernizācijas process, kas veicina metāna emisiju 
samazināšanu. Lopkopībā metāna emisijas atmosfērā veidojas no fermentācijas atgremotāju 
dzīvnieku zarnās un neatbilstoši uzkrātiem un izkliedētiem kūtsmēsliem.  

                                                      
4Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats, “2- Gaiss” kopsavilkumi, izmeši 
5Siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas no lauksaimniecības Latvijā un to ierobežošanas pasākumi. Dzidra Kreišmane, LLU asoc.prof., 
Dr.agr., 2011. 
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 VIRSZEMES ŪDEŅU RESURSI UN KVALITĀTE 3.2

Krimuldas novadā hidrogrāfisko tīklu veido gan dabiskas izcelsmes ūdensteces un ūdenstilpes, gan 
mākslīgi veidoti dīķi un grāvji, novadā esošie ūdensobjekti 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). 

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, savukārt zvejas tiesības pieder valstij Aģes ezerā Lēdurgas 
pagastā un Braslas upē (no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Gaujā).6  

Pēc MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 
Krimuldas novadā atrodas lašveidīgo zivju ūdeņi – Gauja (no Cēsu pilsētas tilta līdz Inčukalna pagasta 
tiltam), Brasla (no Straupes līdz grīvai), Pēterupe (visā upes garumā) un Vikmeste (visā upes garumā). 
Šajās ūdenstecēs ir jāveicina ūdens vides aizsardzība un jāīsteno ūdens kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi, lai saglabātu un attīstītu lašveidīgo zivju populācijām piemērotus dzīves apstākļus.  

Ņemot vērā iepriekšējo Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu, Krimuldas novadā 
ietilpst vairāki ūdensobjekti, kuriem ir dažāda ekoloģiskās kvalitāte (TABULA:4). 

TABULA:4 GAUJAS UPJU BASEINA APGABALA ŪDENSOBJEKTI UN TO EKOLOĢISKĀ KVALITĀTE
7
 

Nosaukums Kods Pagasts Platība km
2
 Ekoloģiskā kvalitāte Mērķis uz 2015. gadu 

Gauja G201 Krimuldas  96 Laba Laba 

Gauja G205 Krimuldas  30 Vidēja Vidēja* 

Brasla G206 Krimuldas  19 Laba Laba 

Brasla G206 Lēdurgas 62 Laba Laba 

Lilaste G260 Krimuldas  4 Laba Laba 

Pēterupe G262 Krimuldas  28 Vidēja Vidēja* 

Ķīšupe G263 Lēdurgas 13 Laba Laba 

Aģe G264 Lēdurgas 62 Vidēja Laba 

Aģe G264 Krimuldas  1 Vidēja Laba 

Aijažu ezers E215 Lēdurgas 3 Slikta Vidēja* 

Aģes ezers E216 Krimuldas  1 Vidēja Laba 

* ūdensobjektam ir noteikts termiņa izņēmums 

Krimuldas novadā esošo ūdensobjektu kvalitāti ietekmē dažādi faktori. Gauja tiek vērtēta, kā būtiski 
ietekmēta, to ietekmē punktveida piesārņojums, izkliedētais piesārņojums, morfoloģiskā slodze un 
upei ir plūdu apdraudējums. Braslas upei būtisku ietekmi rada morfoloģiskā slodze, bet Pēterupei 
plūdu apdraudējums. Kā būtiski ietekmēts objekts tiek novērtēta Ķīšupe, uz kuru būtisku slodzi atstāj 
punktveida piesārņojums un plūdu apdraudējums, kā arī Aģe, kura ir stipri pārveidota ūdenstece, uz 
kuru būtisku ietekmi atstāj izkliedētais piesārņojums un morfoloģiskā slodze. Aijažu ezera ūdens 
kvalitāti ietekmē izkliedētais piesārņojums.8 Ezera kvalitātes uzlabošanai ieteicams izstrādāt Aijažu 
ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus. 

Virszemes ūdeņu novērojumi tiek veikti valsts novērojumu stacijās – Aijažu ezers (vidusdaļā), Aģes 
ezers (vidusdaļa).9  

                                                      
610.09.1992. Civillikums, 1. un 2. pielikums 
7Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009., Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 
8Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009., Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 
9Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Virszemes novērojumu tīkls, www.meteo.lv 
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Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam noteikts pasākumu 
kopums (noteikti pamata pasākumi, papildus pasākumi un papildu pasākumi riska ūdensobjektos), lai 
sasniegtu ūdensobjektu kvalitātes mērķus, veicinātu ūdens kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu 
(TABULA:5).  

TABULA:5 PAMATA UN PAPILDUS PASĀKUMI GAUJAS BASEINU APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNĀ KRIMULDAS 

NOVADĀ
10

 

GAUJAS BASEINA APGABALA PLĀNA PROGRAMMĀ PAREDZĒTIE 

PASĀKUMI 
TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ PAREDZĒTIE PASĀKUMI 

PAMATA PASĀKUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 

Plānojot teritorijas attīstību, apbūves teritorijās nodrošina 
notekūdeņu centralizētu savākšanu un attīrīšanu 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem, t.sk. kanalizācijas sistēmai. 

Attīstības programmā paredzēti ūdenssaimniecības sistēmas 
uzlabošanas pasākumi. 

Iekļaut teritorijas plānojumos riska teritorijas un piesārņotās 
teritorijas 

Teritorijas plānojumā noteiktas riska teritorijas, degradētās 
teritorijas; grafiski attēlotas riska teritorija, degradētās 
teritorijas un piesārņotā un potenciāli piesārņotās 
teritorijas. 

Paredzēt riska samazināšanas pasākumus un ierobežojumus 
teritorijas plānojumos vietās, kas var ietekmēt ūdeņus, 
aizsargājamās teritorijas, aizsargjoslas u.c. 

Pasākums risināts teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos un attēlots grafiskajā 
daļā. 

PAPILDUS PASĀKUMI PASĀKUMA ĪSTENOTĀJS 

Nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par 
veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda 
nepieciešamība (G264 Aģe) 

Pašvaldība 

Neizmantoto artēzisko urbumu tamponēšana  Urbumu īpašnieki 

Ūdensteču tīrīšana (aizauguma ar ūdensaugiem pakāpes 
kontrolēšana, ūdens attīrīšana no atkritumiem), krastu 
sakopšana, ievērojot labas prakses nosacījumus ar mērķi 
uzlabot ūdens ekoloģisko kvalitāti; regulētos upju posmos 
makrofītu izpļaušana meandrējošā veidā (G262 Pēterupe) 

NVO, VVD reģionālā vides pārvalde, pašvaldība 

Sagatavot ekspluatācijas noteikumus ezeru apkārtnes un 
ūdens izmantošanai (piemēram, par atkritumu 
apsaimniekošanu, automašīnu mazgāšanu ezera krastos, 
mazdārziņu apsaimniekošanu u.c.), izstrādāt ezera 
apsaimniekošanas plānu, veikt ezera un tā apkārtnes 
tīrīšanas pasākumus (E215 Aijažu ezers) 

Pašvaldība, VVD, NVO, iedzīvotāji 

Ezera funkcionalitātes uzlabošana; ūdensaugu pļaušana 
valdošo vēju virzienā un viļņošanās efekta pastiprināšana 
(E215 Aijažu ezers, E216 Aģes ezers) 

NVO, pašvaldība 

PAPILDUS PASĀKUMI RISKA ŪDENSOBJEKTOS 

ŪDENSOBJEKTS (KODS, NOSAUKUMS) PAPILDUS PASĀKUMI 

G264 Aģe Nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par 

                                                      
10Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 



 

 

 

16 

 

veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda 
nepieciešamība 

 PELDVIETU ŪDENS KVALITĀTE  3.3

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

Ūdens kvalitāti peldvietās var noteikt tās novērtējot gan vizuāli, gan laboratoriski. Tā kā Krimuldas 
novadā vairāki ūdensobjekti (Aģes ezers, Aijažu ezers, Laimas dīķis, Pīļezers), kas tiek izmantoti 
rekreācijai un peldēšanai, būtu nepieciešams veikt šo peldēšanās vietu ūdens kvalitātes novērtēšanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savu iespēju robežās Krimuldas novada pašvaldībai būtu jāveic 
peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes. Ierīkojot oficiālas peldvietas, pašvaldībai tās jāierīko un 
jāapsaimnieko atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 PAZEMES ŪDENS KVALITĀTE  3.4

Pazemes ūdeņi Gaujas upju baseina apgabalā galvenokārt veidojas izfiltrējoties nokrišņu ūdeņiem 
caur dažādiem nogulumiem. Dabiskā pazemes ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu Krimuldas 
novada lielākajā daļa ir ar augstu piesārņojuma risku, vidējs piesārņojuma risks ir novada ziemeļu 
teritorijā. 

Pazemes ūdeņu ķīmiskā un kvantitatīvā kvalitāte Krimuldas novada teritorijā tiek vērtēta kā laba.11 

Krimuldas novadā ir vairāk nekā simts urbumu, bet lielākajai daļai no tiem nav zināms statuss, kas var 
norādīt uz to, ka tie netiek apsaimniekoti un rada potenciālu risku piesārņot pazemes ūdeņus.12 Būtu 
nepieciešams veikt šo urbumu apsekošanu un neizmantoto urbumu tamponēšanu, kas novērstu 
pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. 

Pēc uzņēmumiem/organizācijām, kuras atskaitās par ūdens ieguvi, dzeramā ūdens ieguvei tiek 
izmantoti pazemes ūdeņi no Gaujas, Gaujas - Amatas, Arukilas – Gaujas un Arukilas – Burtnieku 
ūdens horizontiem. Iegūtais dzeramais ūdens galvenokārt tiek izmantots bez apstrādes.13 

Krimuldas novadā atrodas viena pazemes ūdeņu kvalitātes valsts monitoringa stacija „Līdumnieku 
avots”.14 

 ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS  3.5

ŪDENSAPGĀDE 

Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos un Turaidā.  

TABULA:6 ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS
15

 

Pagasts Ciems Urbums 
(identifikācijas numurs) 

Ūdens attīrīšana 

Krimuldas Ragana P100565, P101502 Bez apstrādes 

Inciems P100168, P100559 Bez apstrādes 

Sunīši P100570, P100571 Bez apstrādes 

Turaida P100573 Bez apstrādes 

                                                      
11Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
12Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, LVĢMC 2010 ATK 
13Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2013. gads  
14Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra nosacījumu dati, 03.09.2014. 
15Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads 
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Lēdurgas Lēdurga P500601 Bez apstrādes 

Pēc pieejamajiem datiem Krimuldas novadā no dabīgajiem ūdens avotiem 2015.gadā iegūti 245,42 
tūkst. m3 ūdens. Ūdens iegūts gan no pazemes, gan lietus ūdeņiem. Lietus ūdeņi veido tikai nelielu 
daļu no kopā iegūtā ūdens daudzuma – 31 tūkst. m3, bet pazemes ūdeņi 214,3 tūkst. m3 (TABULA:7). 

TABULA:7 ŪDENS ŅEMŠANA KRIMULDAS NOVADĀ 2015.GADĀ
16

 

Pagasts 
Kopā ņemtais no 

dabīgajiem ūdens avotiem 
(tūkst. m

3
) 

Kopā (tūkst. 
m

3
) 

 
Vietu 
skaits 

 

T.sk. izmērīts 
(tūkst. m

3
) 

Pazemes 
(tūkst. m

3
) 

Lietus 
ūdeņi 

(tūkst. m
3
) 

Krimuldas 
pagasts 

199,77 168,65 20 168,65 168,65 31,13 

Lēdurgas 
pagasts 

45,65 45,65 4 45,65 45,65 0 

Kopā 245,42 214,3 24 214,3 214,3 31,13 

2015.gadā pēc pieejamajiem datiem lielākoties ūdens iegūts komunālajām un sadzīves vajadzībām, 
kopumā 152,28 tūkst. m3, bet ražošanas vajadzībām patērēti 63,49 tūkst. m3, Lēdurgas pagastā bijuši 
nelieli ūdens zudumi 1,20 tūkst. m3 (TABULA:8). 

TABULA:8 ŪDENS LIETOŠANA KRIMULDAS NOVADĀ 2015.GADĀ
17

 

Pagasts 
Kopā 

(tūkst. 
m

3
) 

T.sk. ražošanas 
vajadzībām 
(tūkst. m

3
) 

T.sk. komunālo un sadzīves 
vajadzībām 
(tūkst. m

3
) 

Ūdens zudumi 

Krimuldas pagasts 168,65 39,72 128,93 - 

Lēdurgas pagasts 47,12 23,77 23,35 1,20 

Kopā 215,77 63,49 152,28 1,20 

2015.gadā pēc VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datiem pārskatā “Nr.2 – 
Ūdens” par ūdens resursu lietošanu atskaitījās 15 organizācijas. Ūdens galvenokārt tiek izmantots 
ūdens ieguvei, attīrīšanai un apgādei un ražošanas tehnoloģiskā procesa vajadzībām (TABULA:9). 

TABULA:9 UZŅĒMUMI, KURI ATSKAITĪJUŠIES PAR ŪDENS IZMANTOŠANU 2015.GADĀ
18

 

UZŅĒMUMS ADRESE 
PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS 

KATEGORIJA 

ŪDENS 

IZMANTOŠANA 

TŪKST.M
3
/GADĀ 

ŪDENS IZMANTOŠANAS VEIDS 

ZS J.GIERKENA 
Lēdurgas pag. 
"Vārpas" 

Ūdens resursu 
lietošanas atļauja 

18,92 Piena lopkopība 

Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskola 

Lēdurgas pag. Skola C 2,181 Vispārējā izglītība 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., 
Inciems, NAI 

B 29,539 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., Zutiņi 
Ūdens resursu 

lietošanas atļauja 
1,421 

Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., 
Turaida 

B 7,545 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., Sunīši 
Sunīšu c. NAI 

B 25,689 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

                                                      
16 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens kopsavilkumi 
17Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens kopsavilkumi  
18Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens pārskati 
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UZŅĒMUMS ADRESE 
PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS 

KATEGORIJA 

ŪDENS 

IZMANTOŠANA 

TŪKST.M
3
/GADĀ 

ŪDENS IZMANTOŠANAS VEIDS 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., 
Ragana 

B 57,566 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

AS "LATVIJAS FINIERIS" 
Krimuldas pagasts, 
"Zābaki" 

C 10,009 
Mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības 

SIA „CEPLĪŠI A.S.” 
Lēdurgas pagasts 
"Ceplīši" 

C 2,673 
Gaļas pārstrāde un 
konservēšana 

SIA „RAGANAS ĶĒĶIS” 
Krimuldas pagasts, 
Ragana 

C 2,472 
Restorānu un mobilo 
ēdināšanas vietu 
pakalpojumi 

SIA „ANCERS” 
Krimuldas pagasts, 
Ragana, "Anceri" 

A 3,945 Cūkkopība 

SIA „Lēdurgas 
komunālais dienests” 

Lēdurgas pag., 
Lēdurga, Emiļa 
Melngaiļa iela 2 

B 23,35 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde 

AS "Latvijas Gāze" 
Krimuldas pagasts, 
Ragana 

B 10,968 
Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde, dabasgāzes ieguve 

SIA „VIDZEMES 
PUTNIŅI” 

Krimuldas pagasts 
"Lielputniņi" 

C 17,098 Piena lopkopība 

SIA „Maiznīca Flora” 
Krimuldas pagasts, 
Ragana 

C 2,393 
Maizes ražošana; svaigi 
ceptu mīklas izstrādājumu 
un kūku ražošana 

 

NOTEKŪDEŅU UN LIETUS ŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA 

Centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana Krimuldas novadā tiek veikta Krimuldas pagasta 
ciemos - Raganā, Inciemā, Sunīšos un Turaidā, Lēdurgas pagasta ciemā - Lēdurga. Apdzīvotajās 
teritorijās, kur nav izbūvētas centralizētas kanalizācijas sistēmas, notekūdeņi tiek uzkrāti krājtvertnēs, 
kuru saturs tiek izvests uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

RAGANAS CIEMĀ centralizēti savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām 
„Bio Dry-S-250” (jauda 250 m3/dnn), kuras izbūvētas 2008. gadā.  Pēc bioloģiskās attīrīšanas 
notekūdeņi tiek ievadīti divos attīrīšanas bioloģiskajos dīķos, bet pēc tiem attīrītie notekūdeņi tiek 
novadīti meliorācijas grāvī un nonāk Lojas upē. Ciema teritorijā netiek veikta organizēta lietus ūdeņu 
savākšana, tie dabiski noplūst vidē.19 

INCIEMĀ centralizēti savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām „EKO BIO-
100” (jauda 100 m3 /dnn), kuras izbūvētas 2006. gadā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas 
grāvī. Centralizētās kanalizācijas sistēmas kopgarums ir 3,2 km, pie tās pieslēgti aptuveni 85% ciema 
māju. Pārējo ciema māju īpašnieki, kuri neizmanto centralizētos notekūdeņu pakalpojumus, izmanto 
izsmeļamās bedres.20  

SUNĪŠU CIEMĀ centralizēti savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskās attīrīšanas iekārtām „EKO 
BIO-100” (jauda 100 m3 /dnn), kuras izbūvētas 2006. gadā. Centralizētās kanalizācijas sistēmai ciemā 
pieslēgti aptuveni 85% no ciema mājokļiem. Centralizētās kanalizācijas tīklu kopgarums ir 1,7 km. 
Attīrītie notekūdeņi pa meliorācijas grāvi tiek novadīti Gaujā. Ciemā nav izveidota centralizēta lietus 
ūdeņu savākšanas sistēma, ūdeņi iesūcas gruntī.21 

                                                      
19Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA11IB0033, Krimuldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”, Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālā vides pārvalde. 02.08.2011. 
20Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA12IB0003, Krimuldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”, Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālā vides pārvalde. 16.01.2011. 
21Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA12IB0002, Krimuldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”, Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālā vides pārvalde. 19.01.2012. 
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TURAIDAS CIEMĀ centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgtas divas daudzdzīvokļu mājas, divpadsmit 
individuālās mājas, atsevišķi uzņēmumi un Turaidas muzejrezervāts. Kanalizācijas tīkla kopgarums ir 1 
km. Centralizēti savāktie notekūdeņi nonāk bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās „BIO – 50” (jauda 50 m3 
/dnn), kuras izbūvētas 1975. gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir nepieciešama rekonstrukcija, 
jo tās ir novecojušas. Attīrītie notekūdeņi pa meliorācijas grāvi ieplūst Kalnupītē. Turaidas ciemā 
netiek veikta centralizēta lietus ūdeņu savākšana, tie noplūst vidē un pa novadgrāvjiem nonāk 
Gaujā.22 

LĒDURGAS CIEMĀ centralizēti savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskās attīrīšanas iekārtām 
„BioDRY-SB-70” (jauda 70 m3 /dnn), izbūvētas 2002. gadā. Attīrītie notekūdeņi pa meliorācijas grāvi 
tiek novadīti Aģes upē. Lietus un sniega kušanas ūdeņi no ciema netiek centralizēti savākti un attīrīti, 
tie pašplūsmas ceļā tiek novadīti vidē.23 

2015.gadā pēc organizāciju/uzņēmumu datiem, Krimuldas novadā novadīti 193 tūkst. m3 
notekūdeņu, tai skaitā 166 tūkst. m3 tīri, atbilstoši normatīvajām prasībām attīrīti notekūdeņi, bet 
0,39 tūkst. m3 notekūdeņu nonākuši vidē neatbilstoši attīrīti normatīvo aktu prasībām (TABULA:10). 

TABULA:10 NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANA VIDĒ 2015.GADĀ
24

 

PAGASTS 
NOVADĪŠANAS VIETU 

SKAITS (IZPLŪDES) 

KOPĀ NOVADĪTIE 

NOTEKŪDEŅI (TŪKST. 
M

3
)  

T.SK. AR ATT. NORM. TĪRI 

(TŪKST. M
3
) 

T.SK. AR ATT. 
NORM. NETĪRI 

T.SK. BEZ ATT. 
NORM. TĪRI 
(TŪKST. M

3
) 

Krimuldas pagasts 9 164,40 138 25,11 0,39 

Lēdurgas pagasts 3 28,28 28,28 - 0 

Kopā 12 192,68 166,28 25,11 0,39 

Krimuldas novadā darbojas 10 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, Krimuldas pagastā astoņas un 
Lēdurgas pagastā divas. Notekūdeņiem pirmējā un otrreizējā attīrīšana tiek veikta abos pagastos, bet 
biogēnu redukcija tikai Krimuldas pagastā (TABULA:11).  

TABULA:11 BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
25

 

PAGASTS SKAITS 
JAUDA 

(TŪKST.M
3
/DNN) 

TŪKST. M
3
/GADĀ (2015.GADS) 

NOTEKŪDEŅU 

DAUDZUMS  
PIRMĒJĀ 

ATTĪRĪŠANA  
OTRĒJĀ 

ATTĪRĪŠANA  
BIOGĒNU 

REDUKCIJA 

Krimuldas pagasts 8 600 137,49 25,11 97,30 15,08 

Lēdurgas pagasts 2 89 26,10 4,42 21,68 - 

Kopā  10 689 163,59 29,53 118,98 15,08 

Mehāniskā notekūdeņu attīrīšana tiek veikta trīs notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Krimuldas pagastā 
divās, bet Lēdurgas pagastā vienā. Notekūdeņiem tiek veikta pirmējā attīrīšana, un vidē no 
mehāniskajām attīrīšanas iekārtām 2015.gadā nonāca 28,7 tūkst. m3 notekūdeņu (TABULA:12). 

TABULA:12 MEHĀNISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
26

 

PAGASTS SKAITS JAUDA (TŪKST.M
3
/DNN) 

TŪKST. M
3
/GADĀ (2015.GADS) 

NOTEKŪDEŅU DAUDZUMS 
PIRMĒJĀ 

ATTĪRĪŠANA 

Krimuldas pagasts 2 0 26,52 26,52 

Lēdurgas pagasts 1 16 2,18 2,18 

Kopā 3 16 28,7 28,7 

                                                      
22Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB00010, Krimuldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”, Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālā vides pārvalde. 13.06.2013. 
23Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA14IB0021, SIA „Lēdurgas komunālais dienests”, Valsts vides dienesta Valmieras 
reģionālā vides pārvalde. 09.05.2014.  
24Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens kopsavilkumi  
25Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens kopsavilkumi 
26Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pārskats “2 – Ūdens”, 2015. gads, ūdens kopsavilkumi 
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No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 2015.gadā vidē nonāca 35,5 t piesārņojošo vielu. Paliekošā 
piesārņojuma kopīgais apjoms pēdējo gadu laikā novadā ir bijis salīdzinoši vienmērīgs, izņemot 2010. 
gadu, kad pēc datiem būtiski pieaudzis ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), skābekļa daudzums, kāds 
nepieciešams notekūdeņos esošo organisko vielu oksidēšanai ar stipru ķīmisko oksidētāju 
(TABULA:13). 

TABULA:13 PALIEKOŠAIS PIESĀRŅOJUMS VIDĒ NO NOTEKŪDEŅIEM
27

 

VIELAS (T) 2015 2013 2012 2011 2010 2009 
Suspendētās vielas 5,44 2,80 4,49 2,41 4,01 3,5 

BSP5 4,65 2,29 1,78 1,94 21,78 1,9 

ĶSP 15,87 9,83 10,76 9,18 100,43 9,7 

SVAV 0,02 - - - - - 

P kop 0,64 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

P-PO4 0,71 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 

N kop 3,89 4,7 2,7 3,7 3,5 2,9 

N-NH4 3,57 1,3 1,6 1,0 1,6 0,5 

N-NO2 0,03 - - - - - 

N-NO3 0,69 0,3 0,4 1,6 0,7 1,0 

Piesārņojuma dati kopā 35,5 21,7 22,4 20,8 132,9 20,3 

Krimuldas novadā atrodas viens uzņēmums, kuram izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošo 
darbību veikšanai – SIA „Ancers” un vairāki uzņēmumi, kuriem izsniegtas atļaujas /apliecinājumi B vai 
C kategorijas piesārņojošajām darbībām (skatīt 1.pielikumu un 4.attēlu). Vairākiem no šiem 
uzņēmumiem atļauja piesārņojošai darbībai piešķirta par notekūdeņu attīrīšanu iekārtu darbību.  

Uzņēmumam SIA „Ancers”, kuram izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, 
Krimuldas pagastā atrodas cūku audzēšanas komplekss. Notekūdeņu savākšana un uzglabāšana 
kompleksā notiek divos krājrezervuāros, un ražošanas notekūdeņi tiek novadīti mēslu krātuvē. 
Sadzīves notekūdeņi tiek savākti no izsmeļamajām bedrēm un nodoti sadzīves uzņēmumam, ar kuru 
noslēgts līgums. Šķidrmēsli, kas veidojas cūku nobarošanas laikā, kad nevar tikt izkliedēti uz laukiem, 
tiek uzglabāti mēslu krātuvē.   Saskaņā ar grafiku šķidrmēsli tiek izvesti uz lauksaimniecības zemēm, 
ar kuru īpašniekiem ir noslēgti līgumi un viņi veic to iestrādi zemē.28  

Krimuldas novadā pēc Lauksaimniecības datu centrs publiskās datu bāzes datiem atrodas 770 lopu 
novietnes, no tām 78 novietnes ar liellopiem un sešas novietnes ar cūkām. Krimuldas pagastā atrodas 
četras cūku novietnes, bet Lēdurgas pagastā divas novietnes. Lielākais cūku skaits reģistrēts 
Krimuldas pagastā - 7460 cūkas.29 Kompleksi, kuros intensīvi tiek audzēti dzīvnieki, veicina biogēno 
elementu koncentrācijas palielināšanos virszemes ūdeņos, kas galvenokārt nonāk vidē noskalojoties 
no kompleksu teritorijām un laukiem, kuros kūtsmēsli tiek izkliedēti un iestrādāti.30 Lai samazinātu 
dzīvnieku novietnēs saražoto kūtsmēslu ietekmi uz vidi, ir jāievēro dažādu veidu ierobežojumi, 
piemēram, kūtsmēslus nedrīkst izkliedēt uz augsnes, kura ir sasalusi, pārmitra vai ar sniega kārtu, 
plūdu un palu sezonā, teritorijās, kur ir nogāzes, mēslojums jāiestrādā nekavējoties. Kūtsmēsli jāsavāc 
un jāuzglabā atbilstoši uzbūvētās vietās un tvertnēs, no kurām nevar notikt mēslojuma noplūde vidē.  

2015.gadā pēc VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datiem pārskatā „2 – 
Ūdens” par ūdens un notekūdeņu novadīšanu vidē atskaitījušies 11 uzņēmumi. Visvairāk notekūdeņi 
vidē novadīti no lielākajiem ciemiem (Raganas, Inciema un Sunīšiem) un AS “Latvijas Gāze”, kuros 
izveidotas centralizētās kanalizācijas sistēmas un apsaimnieko uzņēmumi, kas nodarbojas ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (TABULA:14).  

                                                      
27LVĢMC, datu bāze „2 – Ūdens pārskati”, Pārskats par ūdens resursu lietošanu, kopsavilkums 
28Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA10IA0001, SIA „Ancers”, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde, 
26.04.2010. 
29Lauksaimniecības datu centrs, publiskā datu bāze, 01.01.2015. http://www.ldc.gov.lv/ 
30Gaujas upes piemēra izpētes ziņojums izstrādāto nozīmīguma kritēriju pārbaudīšanai un parādīšanai. „Punktveida piesārņojuma avotu 
radīto slodžu un to ietekmes analīze” 2013. Loreta Urtāne, Ģirts Karss, SIA L. U. Consulting. 
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TABULA:14 UZŅĒMUMI, KURI ATSKAITĪJUŠIES PAR NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANU VIDĒ 2015. GADĀ  

UZŅĒMUMS ADRESE 
PIESĀRŅOJOŠĀS 

DARBĪBAS 

KATEGORIJA 

ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU 

NOVADĪŠANA VIDĒ 

TŪKST.M
3
/GADĀ 

IZEJOŠAIS 

PIESĀRŅOJUMS, T/GADĀ 

Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskola 

Lēdurgas pag., skola C 2,181 2,327 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Inciema NAI, Krimuldas 
pag., Inciems 

B 25,108 6,3563 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Sunīšu c. NAI, Krimuldas 
pag., Sunīši 

B 23,634 3,814 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., Ragana B 52,957 10,2099 

Pašvaldības SIA 
„ENTALPIJA-2” 

Krimuldas pag., Turaida B 8,677 2,2932 

SIA „CEPLĪŠI A.S.” Lēdurgas pag. „Ceplīši” C 4,423 0,165306 

SIA „Raganas ķēķis”  Krimuldas pag., Ragana C 2,472 0,613968 

SIA „Lēdurgas 
komunālais dienests” 

Lēdurgas pag., Lēdurga, 
Emiļa Melngaiļa iela 2 

B 21,68 4,19556 

SIA "SALTAVOTS" Krimuldas pag. B 15,078 1,402929 

AS "Latvijas Gāze"  

Ekspluatācijas iecirknis 
“Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve”, Krimuldas pag. 

Ragana 

B 34,077 3,754842 

SIA „Maiznīca Flora” Krimuldas pag., Ragana C 2,393 0,36975 

 ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS  3.6

Krimuldas novada administratīvajā teritorijā atrodas šādas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (skatīt 
3.attēlu): 

 Gaujas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija), 
 trīs dabas liegumi, kuri ir Natura 2000 teritorijas – „Laugas purvs”, „Lielais un Pemmes purvs” 

un „Linezers”, 
 dabas pieminekļi: 

 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: 
- „Braslas ieži”, 
- „Cīruļu iezis un blusu ala”, 
-  „Lielais akmens”, 
-  „Līdumnieku avots”, 
-  „Silzemnieku avoti”, 
 dendroloģiskie stādījumi: 
- Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi, 
- Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs”, 

 aizsargājamie koki. 

GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS  

Gaujas nacionālais parks tika izveidots 1973. gadā, tā galvenie mērķi ir saglabāt Gaujas senielejas, 
pieteku ieleju un apkārtnes dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, vienlaicīgi nodrošinot 
teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Parka teritorijā nodrošināt izziņas tūrisma un atpūtas iespējas, 
nenoplicinot dabas, kultūrvēsturiskās, ainaviskās, garīgās un estētiskās vērtības, sniegt informāciju un 
organizēt izglītošanu par dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, kā arī veicināt dabas procesu un 
kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti.31 

Gaujas nacionālais parks aizņem 91790 ha lielu platību un ir iekļauts Natura 2000 sarakstā, kā Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija.  

                                                      
31Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, 2004., Gaujas nacionālā parka administrācija, Sigulda  
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Parka teritorija - Gaujas senleja un tās apkaimē esošās dabas vērtības 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. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību nosaka likums „Gaujas nacionālā parka likums” 
(03.06.2009.), kura mērķis ir aizsargāt parka mazpārveidotās dabas teritorijas, kam raksturīga liela 
bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus, tipiskās ainavas, 
dabas un kultūras pieminekļus, kā arī sekmēt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 
Nacionālā parka aizsardzībai izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (02.05.2012.). 

Krimuldas novada teritorijā ietilpst šādas Gaujas nacionālā parka funkcionālās zonas: 

 dabas rezervāta (stingrā režīma) zona - Inciema senkrasta rezervāts, 
 dabas lieguma zona – Gaujas senielejas liegums, Braslas upes liegums, Lojas upes 

liegums,  
 ainavu aizsardzības zona – ap Raganas – Turaidas autoceļu P7, starp autoceļiem 

Sigulda – Inciems P8, Rīga – Valmiera A3, 
 kultūrvēsturiskā zona - Krimuldas baznīca, Krimuldas muiža, Turaidas 

muzejrezervāts, 
 neitrālā zona - Inciems, Ragana, Sunīši, visā Gaujas NP teritorijā valsts autoceļi to 

nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona. 

2004.gadā Gaujas nacionālajam parkam izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kura termiņš pagarināts 
līdz 2018.gadam.32 

Gaujas nacionālais parks aizņem pusi no Krimuldas pagasta, līdz ar to teritorijas attīstība vai tieši 
otrādi degradācija var ietekmēt arī dabas parka vērtības. Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā vide ir noteikta kā viena no trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijām un vīzijā ietverta 
ekoloģiskas vides saglabāšana. Novadam attīstoties pieaug cilvēku saimnieciskā darbība, kura uz 
Gaujas nacionālā parka dabas vērtībām var atstāt gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi. Lai saglabātu 
dabas daudzveidību un unikālos dabas resursus, novadā ir jāveicina pārdomāta un videi draudzīga 
turpmākā attīstība. Jāsekmē iedzīvotāju izglītošana, ekoloģiska lauku un mežu zemju 
apsaimniekošana, jaunāko videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana pašvaldības pakalpojumu 
nodrošināšanai un uzņēmējdarbībā. Veicot saimniecisko darbību Gaujas nacionālā parka teritorijā, 
jāņem vērā noteiktie normatīvie akti un jāpievērš uzmanība tam, lai videi netiktu nodarīts 
neatgriezenisks kaitējums.  

DABAS LIEGUMI 

DABAS LIEGUMS „LAUGAS PURVS” izveidots 1999.gadā. Dabas liegums aizņem 755 ha lielu platību un 
ietilpst Krimuldas novada Lēdurgas pagasta un Limbažu novada Vidrižu pagasta teritorijās. 
Aizsargājamā dabas teritorija ir Natura 2000 teritorija. 

Dabas liegums izveidots retu putnu sugu aizsardzībai, kur ligzdo lietuvaiņi, kuitalas, dzeltenie tārtiņi 
un caurceļo zosis, pīles, dzērves. Sastopami neskarti augstie purvi, sūnu (augstie) purvi, pārejas purvi, 
slīkšņas, ieplakas purvos un purvaini meži. 

DABAS LIEGUMS „LIELAIS UN PEMMES PURVS” izveidots 1999.gadā. Teritorija aizņem 2625 ha lielu platību 
un atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagasta un Limbažu novada Limbažu pagasta teritorijās. 
Dabas liegums ir Natura 2000 teritorija. 

Dabas liegums veidots ar mērķi aizsargāt augstā tipa purvu masīvu. Purva klajumi un mežiem 
apaugušās pussalas un purvu salas ir nozīmīgas plēsīgo putnu ligzdošanas vietas. Purva teritorijā ir 
salīdzinoši daudz ezeru, lāmu, pārmitru un staignu vietu, kurā uzturas bridējputni un ūdensputni. 

                                                      
32Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 
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DABAS LIEGUMS „LINEZERS” izveidots 1999.gadā. Teritorija aizņem 130 ha lielu platību un atrodas 
Lēdurgas pagastā. Dabas liegums ir Natura 2000 teritorija, to veido augstais purvs ar Linezeru un 
purvainajiem priežu mežiem. Purvā aug tādas aizsargājamas sugas kā ciņu mezmeldrs un 
pundurbērzs. Dabas lieguma dienvidu daļā atrodas vērtīga augstā purva daļa, kas ir ES Biotopu 
direktīvas I pielikuma biotops un prioritāras nozīmes biotops. 

Dabas liegumiem nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas 
aizsardzības plāni. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu trūkums kavē aizsargājamās teritorijas 
apsaimniekošanu un iekļaušanu novada teritorijas attīstībā. Aizsardzības un izmantošanas režīmu 
dabas liegumos un dabas pieminekļos, kas atrodas Krimuldas novadā ārpus Gaujas nacionālā parka 
teritorijas, regulē 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

Izstrādājot dabas aizsardzības plānus, tiktu veikti dabas liegumu teritoriju padziļinātāks novērtējums, 
izvērtēti ietekmējošie faktori, noteikti apsaimniekošanas pasākumi un sniegti priekšlikumi 
pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem.  

ĢEOLOĢISKIE UN ĢEOMORFOLOĢISKIE DABAS PIEMINEKĻI 

BRASLAS IEŽI atrodas Braslas upes krastos Straupes un Krimuldas pagastos. Dabas pieminekli veido 
smilšakmens atsegumu virkne. 

CĪRUĻU IEZIS UN BLUSU ALA atrodas Siguldas pilsētā un Krimuldas pagastā. Dabas pieminekli veido 8 m 
augsta klints un tajā esošā ala. 

LIELAIS AKMENS atrodas Krimuldas pagastā, tas ir 2,7 m augsts un tā apkārtmērs ir 15,6 m. Blakus 
akmenim izplūst avots. 

LĪDUMNIEKU AVOTS atrodas Krimuldas pagastā, tas ir viens no spēcīgākajiem avotiem Latvijā. Avots 
iztek no klints, kuru sauc par Cauro iezi.33 

SILZEMNIEKU AVOTI atrodas Krimuldas pagastā, tie ir arī vieni no jaudīgākajiem avotiem Latvijā. 

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi lielākoties ir jūtīgi pret apkārtējās vides iedarbību, 
kuru pastiprināti izraisa arī cilvēku darbība. Iežu atsegumos bieži tiek veikti skrāpējumi, bet alas 
piegružotas ar atkritumiem un tajās kurināti pat ugunskuri. Vietas, kur izplūst avoti ir īpaši jūtīgas pret 
augsnes nomīdīšanu, īpaši pavasara sniegu kušanas un pastiprinātu nokrišņu laikā, kad augsnes 
virskārta ir nenoturīga. Avotiem pieguļošajās teritorijās var veidoties augsnes erozija un izjaukts 
hidroloģiskais režīms. 

Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz dabas objektiem, nepieciešama vietējo iedzīvotāju un 
apmeklētāju izglītošana un stingrāka uzraudzība, kā arī jāizvērtē, kurus objektus varētu iekļaut 
tūrisma objektu sarakstā, bet kuru apmeklēšanu ierobežot. Izbūvējot pārdomātu un videi drošu 
tūrisma infrastruktūru, kuru regulāri apsaimniekotu, ietekme uz vidi tiktu samazināta.  

AIZSARGĀJAMIE DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI  

Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi Krimuldas novadā atrodas Lēdurgas pagastā - Lēdurgas 
mežaparks „Zaļā birzs” un Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi.34 Mežaparkā „Zaļā birzs” ir lielākā 
Veimutpriežu audze Latvijā. Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi izveidoti Lēdurgas Dendroparkā, kurā 
ieaudzētas vairāk nekā 1000 dažādu koku un krūmu sugas. 

„Zaļā birzs” ir lielākā Veimutpriežu audze Latvijā, tā aizņem 2 ha lielu teritoriju. Veimutpriežu audze 
izveidota barona Kampenhauzena laikā 19.gs. 90.gados, tā ir meža nogabals, kurā veikti svešzemju 
skuju koku stādījumi. Teritorijā sastopamas dažādas koku sugas - balzāma lapegles, Krievijas lapegles, 

                                                      
33Aizsargājamie ģeoloģiskie objekti, http://mapx.map.vgd.gov.lv/ 
34MK noteikumi 2001. gada 20. martā Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 
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Veimutpriedes, Reinzemes priedes, Benksa priedes. Veimutpriežu stādījumi tiek vērtēti, kā Latvijas 
apstākļiem ļoti vērtīgi un lielākie35.  

Lēdurgas Dendroparka dendroloģiskos stādījumus 1973.gadā sākta veidot A.Janitens. Dendroparka 
apsaimniekošanu ilgu laiku veica tā veidotājs, bet no 1999.gada līdz 2011.gadam darbu pie parka 
uzturēšanas un apsaimniekošanas turpina K.Treija ģimene. 2012. gada beigās Krimuldas novada 
domē pieņēma lēmumu izveidot Lēdurgas Dendroparku par Krimuldas novada struktūrvienību un 
2013.gadā atjaunota parka darbība. Lēdurgas Dendroparka 10 hektāru platībā ieaudzētas vairāk nekā 
1000 dažādu varietāšu un formu koku un krūmu sugas.36  

Lai saglabātu un aizsargātu vērtīgus dendroloģiskus stādījumus, nepieciešams veikt šo stādījumu 
teritoriju pārdomātu apsaimniekošanu. Jānodrošina vērtīgāko introducentu saglabāšana un 
atjaunošana. Ietekmi uz stādījumu teritorijām var atstāt apmeklētāju skaita pieaugums, ja teritorijās 
nav izveidota atbilstoša infrastruktūra un netiek veikta to apsaimniekošana, t.sk. netiek kontrolētas 
apmeklētāju plūsmas. Lēdurgas Dendroparks ir viens no Lēdurgas pagasta apmeklētākajiem tūrisma 
un dabas izziņas objektiem, līdz ar to tūrisma sezonas laikā tajā pieaug apmeklētāju skaits. Lai 
veicinātu Lēdurgas Dendroparka apsaimniekošanu un aizsardzību, viena no Attīstības programmas 
rīcībām ir izstrādāt Lēdurgas Dendroparka rekonstrukcijas un apsaimniekošanas plānu, kā arī attīstīt 
dabas objektu apskates un aizsardzības infrastruktūru. 2016.gadā Lēdurgas dendroloģiskiem 
stādījumiem tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 

Darbības dendroloģisko stādījumu teritorijās regulē 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumi 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

AIZSARGĀJAMI KOKI 

Krimuldas novadā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datiem 
tiek uzskaitīti 118 aizsargājami koki, no tiem 73 dižkoki, 35 potenciālie dižkoki, četri dižkoki, kuru 
statuss ir precizējams, divi ainaviski koki, divi dendroloģiski dižkoki, viens dendroloģiskais dižkoks, 
kura statuss ir precizējams un viens koks ar lielu ligzdu. Aizsardzībā ir dažādas koku sugas – ozoli, 
liepas, bērzi, gobas, oši, ābeles, vītoli, u.c.  

Aizsargājamo koku skaits novadā laika gaitā var mainīties, kokiem aizejot bojā, konstatējot jaunus 
dižkokus vai potenciālajiem dižkokiem sasniedzot dižkoku izmērus.37

  

 MIKROLIEGUMI 3.7

Krimuldas novadā izveidoti pieci mikroliegumi, kuri aizņem 33,2 ha (iekļaujot buferzonu), tie izveidoti 
biotopu un putnu aizsardzībai.38 

Mikroliegumos aizliegtās un atļautās darbības regulē 2012.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.940 
„Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

 AINAVAS 3.8

Ainaviskā vide ir viens no novada nozīmīgākajiem resursiem, tai ir estētiska, sociāla un ekonomiska 
vērtība. 

Krimuldas novada ainavu veido dažādi ainavas elementi – lauku zemes, meži, ūdeņi, reljefa formas un 
infrastruktūras objekti. Novada ainavā izceļas Gaujas upe ar tās senleju dienvidu daļā un mozaīkveida 
ainavu pārējā teritorijā, kurā mijas lauksaimniecības zemes ar mežiem un purviem.  

                                                      
35Limbažu apkārtnes zaļā rota. Vēsturiskie parki, stādījumi, alejas, dižkoki. Daina Čakste, Limbažu rajona padome un VAS “Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” projektu konkursa “Pilnveidojot sevi, dod citiem” ietvaros. 2008. 
36www.ledurgasdendroparks.lv 
37Kokam sasniedzot MK 16.03.2010. noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” noteiktos izmērus, uz to attiecas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības un izmantošanas prasības 
38Dabas datu pārvaldības sistēmas dati, http://ozols.daba.gov.lv/pub/  
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GAUJAS SENLEJAS AINAVA veidojusies novada dienvidu daļā, to raksturo Gaujas upes stāvās un terasētās 
nogāzes, kuras apaugušas ar priežu, egļu un atsevišķās vietās lapu koku audzēm. Upes krastos 
veidojušās sāngravas un palienē vecupes. Gaujas senlejas un pieteku ieleju ainavas ir ne tikai 
Krimuldas novada, bet arī nacionālā līmenī unikāla dabas vērtība. 

MAZO UPJU AINAVAS veido upes, kas šķērso novada teritoriju vai tek pa tā robežu. Braslas senleju veido 
Braslas upe, kas tek uz robežas ar Pārgaujas novadu. Tā tiek dēvēta par skaistāko Latvijas upi, kuras 
krastos atsedzas sārtie smilšakmeņi. Novadu šķērso Aģe, Tarupe, Loja, Pēterupe, Lorupe, Ķīšupe, 
Jugla, u.c., kas veido upju ainavas. Braslas un Lojas upes krastos atklājas smilšakmens atsegumi ar 
petroglifiem. 

EZERU AINAVAS novadā veidojušās ap Aģes, Aijažu, Linezera, Salas u.c. ezeriem, ietverot to pieguļošās 
teritorijas.  

SMILŠAINO LĪDZENUMU MEŽAINE ietver teritorijas novada dienvidu, dienvidaustrumu daļā, kur plašas 
lauksaimniecības teritorijas mijas ar savrupiem mežu nogabaliem. 

MEŽU AINAVAS dominē novada rietumu daļā, kur plašākās teritorijās dominē skujkoku un jaukto koku 
meži, kas mijas ar lauksaimniecības teritorijām. 

MITRZEMJU AINAVA novadā sastopama ap plašajām purvu teritorijām, novadā purvi veido 10% no 
kopējās novada teritorijas. Ziemeļu daļā atrodas Lielais un Pemmes purvs, bet rietumu daļā Laugas 
purvs. 

KULTŪRVĒSTURISKĀS AINAVAS veido teritorijas, kurās koncentrējušies vairāki kultūras pieminekļi nelielā 
teritorijā. Krimuldas novadā šādas kultūrvēsturiskas ainavu teritorijas veidojušās Turaidas 
muzejrezervāta teritorijā un ap Krimuldas baznīcu. 

GAUJAS NACIONĀLĀ DABAS PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNĀ tiek izdalīti šādi galvenie ainavu tipi39: 

 Gaujas senielejas un pieteku ieleju ainava, 
 Meža ainava, 
 Purvu ainava, 
 Ainava ap ezeriem, 
 Tradicionālā lauku kultūrainava, 
 Kultūrvēsturisko apbūves centru ainava (galvenā dominante - Turaidas muzejrezervāts ar 

restaurēto viduslaiku pils un muižas ansambli), 
 Urbanizēta ainava. 

Krimuldas pagastam 2003. gadā izstrādāts „AINAVU PĀRVALDES PLĀNS”, kuram ir rekomendējošs statuss. 
Pagasta teritorijā tiek izdalītas 37 ainavu telpas, veikts to novērtējums un sniegtas rekomendācijas 
ainavu apsaimniekošanā.40  

Novada teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskā daļā attēlotas ainaviski vērtīga teritorija gar 
Braslas upi, ainaviskie ceļi un ainaviskie skatu virzieni uz Gauju. 

 KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI  3.9

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem, Krimuldas novada teritorijā atrodas 29 
kultūrvēsturiski objekti, kuri iekļauti valsts aizsargājamo objektu sarakstā (TABULA:15).41 

 

 

                                                      
39Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, 2004., Gaujas nacionālā parka administrācija, Sigulda  
40Pilotprojekts „Teritorijas plānojuma detalizācijas process Latvijas lauku pašvaldībās – ainavu pārvaldes plānu izstrāde un integrēšana 
apbūves noteikumu sastāvā”. Ainavu pārvaldes plāns, Krimuldas pagasts, 2003. gads, SIA „Grupa 93”  
41Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, nosacījumu Krimuldas novada teritorijas plānojumam 2015. – 2027.gadam, 17.10.2014. 
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TABULA:15 VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

Aizsardzības 

numurs 
Tipoloģiskā grupa Nosaukums Atrašanās vieta 

2103 Arheoloģija Tālēnu senkapi 
Krimuldas pagasts, DA no Krimuldas Jaunās 

kapsētas 

2105 Arheoloģija Čiekuru senkapi Krimuldas pagasts, pie Čiekuriem 

2106 Arheoloģija Gavēņu pilskalns Krimuldas pagasts, pie Gavēņiem 

2109 Arheoloģija Lojas pilskalns 
Krimuldas pagasts, pie Kaupiņiem, Lojas upes 

kreisajā krastā 

2112 Arheoloģija Liepeņu senkapi I (Batariņi) Krimuldas pagasts, pie Liepenēm 

2113 Arheoloģija Liepeņu senkapi II 
Krimuldas pagasts, pie Liepenēm, Gaujas 

senlejas krastā 

2114 Arheoloģija Melnā ieža pilskalns 
Krimuldas pagasts, pie Melnā ieža, Braslas upes 

labajā krastā 

2115 Arheoloģija Priežu senkapi Krimuldas pagasts, pie Priedēm 

2118 Arheoloģija Viešu pilskalns Krimuldas pagasts, pie Viešām 

2119 Arheoloģija 
Krimuldas Jaunās kapsētas 

senkapi 
Krimuldas pagasts, uz A no Krimuldas Jaunās 

kapsētas 

2101 Arheoloģija Jelgavkalna apmetne 
Krimuldas pagasts, 0,5 km uz ZA no Siguldas 

novadpētniecības muzeja 

2102 Arheoloģija Klinšu zīmējumi Virtakas iezī 
Krimuldas pagasts, Braslas upes labajā krastā, 

Virtakas iezī 

2104 Arheoloģija Kaupo kalns - nostāstu vieta Krimuldas pagasts, pie bijušās mācītājmuižas 

2107 Arheoloģija Annaskalns - senkapi 
Krimuldas pagasts, pie Grašiem, pie Jerkules 

ezera 

2110 Arheoloģija Klintsdzirnavu senkapi Krimuldas pagasts, pie Klintsdzirnavām 

2111 Arheoloģija Kubeseles pilskalns 
Krimuldas pagasts, pie Krimuldas luterāņu 

baznīcas 

2116 Arheoloģija Pūteļu senkapi Krimuldas pagasts, Pie Pūteļiem 

2117 Arheoloģija Karātavkalns - soda vieta 
Krimuldas pagasts, pie Turaidas kapsētas, pie 

Turaidas-Eikažu šosejas 

6701 Arhitektūra Krimuldas luterāņu baznīca Krimuldas pagasts, Krimuldā 

1459 Arheoloģija Ķipukalnu senkapi 
Lēdurgas pagasts, starp Ķipukalniem un 

Bērzainēm 

1457 Arheoloģija Vasiļa kalns - nostāstu vieta Lēdurgas pagasts, pie Braslām un Juglām 

1458 Arheoloģija 
Vecpapinu senkapi (Pētera 

kalniņš) 
Lēdurgas pagasts, pie Kūriņiem 

3888 Māksla Portāli (2) Lēdurgas pagasts, Lēdurgas luterāņu baznīca 

3887 Māksla Kanceles durvju komplekts Lēdurgas pagasts, Lēdurgas luterāņu baznīca 

3886 Māksla Kancele Lēdurgas pagasts, Lēdurgas luterāņu baznīca 

3884 Māksla Altāris Lēdurgas pagasts, Lēdurgas luterāņu baznīca 

6439 Arhitektūra 
Lēdurgas luterāņu baznīca ar 

žogu un vārtiem 
Lēdurgas pagasts, Lēdurga 

2606 Arhitektūra Turaidas muzejrezervāts Krimuldas pagasts, Turaida 

7445 
Pilsētbūvniecības 

piemineklis 
“Siguldas, Turaidas un Krimuldas 

vēsturisko centru komplekss” 
Krimuldas pagasts, Turaida 

Krimuldas novada teritorijā iekļaujas Turaidas muzejrezervāts, kas ir īpaši aizsargājams kultūras 
piemineklis un atrodas gan Krimuldas novadā, gan Siguldas pilsētā. Muzejrezervāts aizņem 42 ha lielu 
teritoriju, kurā atrodas arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi no 11. gs. 

Kultūrvēsturisko mantojumu novadā veido vēsturiskas ēkas, vietas, tradīcijas, nostāsti, ievērojamas 
personības, piemiņas vietas, u.c.  Novadā ir vairāki kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti - arhitektūras, 
arheoloģijas, tautas celtniecības un industriālais mantojums. Krimuldas novada pašvaldība, 
izstrādājot, Krimuldas novada teritorijas plānojumu, ir apzinājusi un dabā apsekojusi vietējas nozīmes 
nozīmīgas kultūrvēsturiskās teritorijas un objektus. 
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Novada kultūrvēsturiskos objektus ietekmē cilvēku saimnieciskā darbība, kuras rezultātā tie var tik 
neatgriezeniski izmainīti, vai tos atbilstoši neapsaimniekojot, tie aiziet bojā. Pašvaldība savu iespēju 
robežās var veicināt kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu saglabāšanu un attīstību. 

 PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS  3.10

Pēc piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem Krimuldas novadā reģistrēta viena (1) 
piesārņota vieta un desmit (10) potenciāli piesārņotas vietas.  

Lēdurgas pagastā atrodas trīs (3) potenciāli piesārņotas vietas un Krimuldas pagastā atrodas septiņas 
(7) potenciāli piesārņotas vietas un viena (1) piesārņota vieta. 

Piesārņotās teritorijas novadā galvenokārt veido bijušās degvielas uzglabāšanas teritorijas un 
atkritumu izgāztuves. Lai noskaidrotu šo vietu ietekmi uz vidi, nepieciešams veikt to papildus izpēti. 

Siguldas sadzīves atkritumu izgāztuve ir piesārņota vieta, kurā 32 gadu garumā tika veikta atkritumu 
uzglabāšana un konstatēts gruntsūdeņu piesārņojums. Izgāztuve ir rekultivēta, un tajā šobrīd netiek 
veikta atkritumu uzglabāšana, tiek veikts uzraudzības monitorings. 

Teritorijās, kurās atrodas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, saimnieciskā darbība jāveic 
atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Bez potenciāli piesārņotām vietām, novadā ir apzināti arī degradēti objekti, apsekojot tos dabā, kas 
attēloti teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

TABULA:16 PIESĀRŅOTĀ UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS
42

 

Nr.p. 
k. 

Vietas 
nosaukums 

Vietas kategorija Darbības nozares Pagasts 
Aktīvā 
laika 

periods 

Sīkāks 
paskaidrojums par 
objekta lietošanu 

1. 

Bijušais DUS 
Lēdurgas 

mehānisko 
darbnīcu 

„Nākotnes” 
teritorijā 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Lēdurgas 25 
Naftas produktu 

glabāšana un 
mazumtirdzniecība 

2. 
SIA „Nivals” 

DUS „Ezermala” 
Potenciāli 

piesārņota vieta 
Automobiļu degvielas 

mazumtirdzniecība 
Lēdurgas 16 

Degvielas glabāšana 
un 

mazumtirdzniecība 
degvielu uzglabā 4 
virszemes tvertnēs 

3. 

Bijusī sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve 

„Mežāres” 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Lēdurgas 22 
Sadzīves atkritumu 
izgāztuve, slēgta un 

rekultivēta 

4. 

Degvielas bāze 
un mehāniskās 

darbnīcas 
Raganā 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

Krimuldas 35 
Bijusī degvielas bāze 

un mehāniskās 
darbnīcas 

5. DUS Inciems 
Potenciāli 

piesārņota vieta 
Automobiļu degvielas 

mazumtirdzniecība 
Krimuldas 30 

Degvielas uzpildes 
stacija 

6. 
Inčukalna 

pazemes gāzes 
krātuve 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Automobiļu detaļu un 
piederumu pārdošana 

Krimuldas  40 
Bijusī tehnikas 

novietne 

7. 
Bijusī zvēru 

ferma „Sunīši” 
Potenciāli 

piesārņota vieta 
Ādu miecēšana un 

apstrāde 
Krimuldas 30 

Zvēru ferma, 
degvielas noliktava, 
amonjaka noliktava 

8. 

Bijusī 
minerālmēslu 

noliktava 
„Dabras” 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Augkopība, 
dārzeņkopība, 

dārzkopība 
Krimuldas 30 

Bijusī minerālmēslu 
noliktava 

                                                      
42Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, www.meteo.lv 
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Nr.p. 
k. 

Vietas 
nosaukums 

Vietas kategorija Darbības nozares Pagasts 
Aktīvā 
laika 

periods 

Sīkāks 
paskaidrojums par 
objekta lietošanu 

9. 

Bijusī sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve 
„Ieviņas” 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Krimuldas 20 
Sadzīves atkritumu 
izgāztuve, slēgta un 

rekultivēta. 

10. 

Degvielas bāze 
un mehāniskās 

darbnīcas 
Inciemā 

Potenciāli 
piesārņota vieta 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

Krimuldas 30 
Bijušās mehāniskās 
darbnīcas, degvielas 

uzpilde 

11. 

Siguldas pilsētas 
sadzīves 

atkritumu 
izgāztuve 
„Sigulda” 

(Silzemnieki) 

Piesārņota vieta 
Atkritumu 

apsaimniekošana 
Krimuldas 32 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve, slēgta un 

rekultivēta. 
Gruntsūdens 

piesārņojums. 

 ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA  3.11

Krimuldas novada pašvaldība atbild par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā 
novada administratīvajā teritorijā. Iedzīvotājiem Krimuldas novadā tiek sniegti pakalpojumi, kas 
ietver videi draudzīgu atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu. 
Atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novadā nodrošina SIA „ZAAO”. Krimuldas novads ietilpst 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kur savāktie sadzīves atkritumu tiek nogādāti 
uz poligonu „Daibe” Pārgaujas novadā, kuru apsaimnieko starppašvaldību uzņēmums SIA „ZAAO”. 
Visas bijušās Krimuldas un Lēdurgas pagastu sadzīves atkritumu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas: 

 bijusī Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuve „Sigulda” (Silzemnieki). Rekultivācijas tehniskais 
projekts izstrādāts 2005.gadā, 3 ha platībai. Likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves rekultivācijas projekts tika uzsākts un pabeigts 2007.gadā; 

 bijusī Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuve „Ieviņas”. Rekultivācijas tehniskais projekts 
izstrādāts, un rekultivācija veikta 2005.gadā, 2 ha platībai; 

 bijusī Lēdurgas pagasta atkritumu izgāztuve „Mežāres”. Rekultivācijas tehniskais projekts 
izstrādāts, un rekultivācija veikta 2005.gadā, 1,18 ha platībai. 

Kopš 2001. gada iedzīvotājiem tiek nodrošināta atkritumu dalītā vākšana, šķirotie atkritumi - 
plastmasa, stikls, papīrs, metāls un videi kaitīgie atkritumi no iedzīvotājiem tiek savākti bez maksas. 
Šķiroto atkritumu savākšanai pieejams publisks Eko laukums, Eko punkti, PET dzērienu pudeļu 
konteineri, Eko somas un Eko kastes.  

2014.gadā Raganas ciemā tika atklāts EKO laukums, kurā iedzīvotāji bez maksas var nodot 
atkritumus, kuriem iespējama otrreizēja pārstrāde - papīrs un kartona iepakojumus, polietilēna 
iepakojums, stikls, sadzīves metāla priekšmeti, sadzīves elektriskās iekārtas un atsevišķus sadzīvē 
radušos bīstamos atkritumus. Par samaksu var nodot lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus 
celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos atkritumus.  

Atkritumu šķirošanas konteineri iedzīvotājiem pieejami - Raganā, Sunīšos, Turaidā, Inciemā, Lēdurgā 
un Lodē. 

Krimuldas novadā 2013.gadā radītas 103 tonnas bīstamo atkritumu un 45364 tonnas sadzīves 
atkritumu (ATTĒLS:2), salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem radīto atkritumu skaits, par kuriem atskaitās 
organizācijas ir pieaudzis. 2015.gadā radītas 58 169 tonnas bīstamo atkritumu un 408,16 tonnas 
sadzīves atkritumu. 
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2. ATTĒLS RADĪTAIS ATKRITUMU DAUDZUMS (T) KRIMULDAS NOVADĀ NO 2009. LĪDZ 2013. GADAM
43

 

 

 PAAUGSTINĀTA RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 3.12

Kā paaugstināta riska objekti un teritorijas tiek noteikti uzņēmumi un vietas, kuras apdraud cilvēku 
darbības vai dabas procesi, kas var radīt gan vides piesārņojumu, gan risku cilvēku veselībai, gan 
materiālo zaudējumu. Draudus cilvēkiem un videi var radīt dažādas rūpniecisko objektu, transporta, 
energoapgādes avārijas, kā arī ekstremāli procesi dabā (vētras, lietavas, ugunsgrēki u.c.). 

Krimuldas novada teritorijā esošie valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti:44 

 AS „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna pazemes gāzes krātuve”,  
 gāzes apgādes infrastruktūra un objekti - maģistrālais gāzes vads Izborska – Inčukalna 

pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve un gāzes regulēšanas 
stacija „Ezerciems”, 

 nacionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorija – valsts galvenais 
autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera - Igaunijas robeža (Valka).45 

AS „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” ir paaugstinātas 
bīstamības objekts. AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknim „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” ir 
izdota B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.46 Atļaujā noteiktas šādas darbības, kuru ietvaros 
vidē tiek novadītas piesārņojošas vielas gaisā, ūdenī (sadzīves, lietus-ražošanas ūdeņu kanalizācijas 
sistēmām) un veidojas arī trokšņa izraisītais piesārņojums. Augsnes un grunts piesārņojums objekta 
teritorijā var rasties dažādos tehnoloģiskajos procesos, uzglabājot motoreļļu, dietilēnglikolu un 
metanolu.  

2013. gadā objektam izstrādāts drošības pārskats, kurā sniegts teritorijas raksturojums un potenciālā 
ietekme uz apkārtējo vidi. Inčukalna pazemes gāzes krātuvei noteiktās aizsargjoslas daļēji iekļaujas 
Gaujas nacionālā parka teritorijas neitrālajā un ainavu aizsardzības zonā. Pazemes gāzes krātuves 
tehniskā teritorija tieši neatrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, bet otrpus autoceļam A3, kurš 
robežojas ar Gaujas nacionālā parka neitrālo zonu. Ietekme uz dabas teritorijām var tikt radīta 
negadījumu likvidēšanas laikā, kad tiek izmantota tehnika, kas var bojāt augsnes virskārtu. 
Vissmagākās sekas uz apkārtējo vidi var radīt avārijas, kuru rezultātā vidē notiek tāda dabasgāzes 

                                                      
43 Radītais daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi', LVĢMC datu bāze. 
44Valsts civilās aizsardzības plāns, (Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.369) (Grozīts ar Ministru kabineta 2012.gada 
7.decembra rīkojumu Nr.574), Valsts kanceleja, Politikas plānošanas dokumentu datu bāze, http://polsis.mk.gov.lv/news.do. 
45Valsts civilās aizsardzības plāns, (Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.369) (Grozīts ar Ministru kabineta 2012.gada 
7.decembra rīkojumu Nr.574), Valsts kanceleja, Politikas plānošanas dokumentu datu bāze, http://polsis.mk.gov.lv/news.do. 
46Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai B kategorijas atļauja Nr. VA11IB00021, AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve”, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde. 11.04.2011. 
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noplūdes koncentrācija, ka veidojas sprādzienbīstama situācija. Netālu no pazemes gāze krātuves 
atrodas blīvi apdzīvotas vietas, ciemi – Ragana un Sunīši. 

Drošības pārskatā ir noteikti industriālā riska samazināšanas pasākumi: 

 Tehnoloģisko procesu, iekārtu modernizācija, 

 Iekārtu tehniskā stāvokļa diagnosticēšana, 

 Darbinieku apmācība, instruktāža un reaģēšanas gatavības pārbaudes, 

 Avārijas situāciju uzskaite, to cēloņu analīze un pēc to rezultātiem noteikti pasākumi, kas 
vērsti uz to atkārtošanās iespējamības samazināšanu.47 

Kā riska teritorijas novadā ir vietas, kur izplatījušās latvāņu audzes. Krimuldas novadā ir salīdzinoši 
neliela kopējā latvāņu aizņemta teritorija – 3,61 ha48, bet, tā kā latvāņi ir agresīva invazīvā suga, kas 
nomāc citus augus, pieskaršanās tam rada nopietnus apdegumus un to ir grūti apkarot, ir jāpievērš 
uzmanība to izplatīšanās samazināšanas pasākumiem. 

 ZEMES DZĪĻU RESURSI 3.13

Krimuldas novadā lielākoties sastopamas smilts, smilts-grants, kūdras un sapropeļa derīgie izrakteņi, 
bet atsevišķās atradnēs konstatēta kvarca smilts un saldūdens kaļķi.  

Krimuldas novadā atrodas 14 kūdras atradnes, 6 smilts atradnes, 6 smilts – grants atradnes, 2 māla 
atradnes, viena saldūdens kaļķa un viena kvarca smilts atradne. Novada teritorijā neatrodas valsts 
nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.  

Derīgo izrakteņu ieguve 2014. gadā tika veikta vienā atradnē - „Ķeipāni – Ceļuprojekts” Krimuldas 
pagastā. Atradnē tiek iegūta smilts un grants būvniecībai un ceļu būvei. Uz 2014. gadu izpētītie 
krājumi atradnē ir 2172,79 tūkst. m3 smilts un 802,63 tūkst. m3 smilts – grants.49  

Sapropeļa atradnes konstatētas atsevišķos novada ezeros – Pīļezerā, Punga, Kauliņezerā, Jērkules,50 
Aijažu un Aģes ezeros. Aijažu ezerā sapropeļa krājumi veido ap 3 miljoniem m3.51 

Krimuldas novadā atrodas ģeoloģiskās struktūras, kas piemērotas dabas gāzes uzglabāšanai, šādā 
objektā izbūvēta Inčukalna gāzes krātuve (pazemes glabātava). Murjāņu – Raganas – Inciema 
apkaimē pazemē atrodas porains smilšakmens slānis, kas veido specifisku „cepuri”, kuru no visām 
pusēm aptver blīvi, gāzi necaurlaidīgi iežu slāņi. Necaurlaidīgo slāņu biezums šajā teritorijā ir no 680 – 
700 m, bet smilšakmeņu struktūras biezums ir 50 m.52 

Lai gan Krimuldas novadā ir sastopami dažādi derīgie izrakteņi, to ieguvi ierobežo atrašanās tiešā 
apdzīvoto vietu tuvumā vai no vides aizsardzības viedokļa vērtīgās teritorijās, lielu teritorijas daļu 
aizņem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības. 

 IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU 3.14
REALIZĒTS 

Krimuldas novada teritorijas plānojums ir novada teritorijas ilgtermiņa plānošanas dokuments, kura 
izstrādes laikā, apkopojot aktuālo pieejamo informāciju par novadu, izanalizējot spēkā esošos 
teritoriālo vienību teritorijas plānojumus, tiek plānota vienota teritorijas turpmākā izmantošana un 
paredzētas iespējamās vides problēmas. Likumdošana nosaka, ka vietējās pašvaldības kompetencē 
ietilpst izstrādāt un apstiprināt teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī koordinē un 
uzrauga šo plānošanas dokumentu īstenošanu. Svarīgi teritorijas attīstības plānošanas jomā sekot 
līdzi normatīvo aktu izmaiņām vai nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības 

                                                      
47AS „Latvijas Gāze”, DROŠĪBAS PĀRSKATS, Saīsinātais variants. Objekts Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” Ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve” Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 2013. gads 
48Valsts augu aizsardzības dienests, Paveiktais Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanā, http://www.vaad.gov.lv/ 
49LVĢMC, Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, www.meteo.lv, 19.08.2014. 
50Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009. – 2021. Konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, sadarbībā ar Krimuldas pagasta padomi 
51Lēdurgas pagasta attīstības programma 2005. – 2012. gadam, Lēdurgas pagasta padome, SIA „GIS Projekts”, 2005. 
52Inčukalna pazemes gāzes krātuve, AS „Latvijas Gāze”, www.lg.lv 
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projektiem un nepieciešamības gadījumā veikt teritorijas plānojuma grozījumus, vai izstrādāt 
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.  

Līdz šim Krimuldas novada teritorijas izmantošanu un attīstību noteica atsevišķi novada pagastu 
attīstības plānošanas dokumenti, bez vienota teritorijas izmantošanas attīstības mērķa, kā arī, 
skatoties no iepriekšējā novada teritorijas plānošanas perioda, ir mainījusies likumdošana ne tikai 
teritorijas attīstības plānošanas jomā, bet arī citās jomās. 
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA VAR BŪTISKI IETEKMĒT 

4.1 ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Krimuldas novada teritorijā atrodas Gaujas nacionālais parks (Gaujas NP), trīs dabas liegumi „Laugas 
purvs”, „Lielais un Pemmes purvs” un „Linezers”, septiņi dabas pieminekļi - aizsargājamie ģeoloģiskie 
un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Braslas ieži”, „Lielais akmens”, „Līdumnieku avots”, 
„Silzemnieku avoti” un „Cīruļu iezis un Blusu ala”, dendroloģiskie stādījumi Lēdurgas mežaparks „Zaļā 
birzs” un Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi un dižkoki (skatīt 3.attēlu). 

GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS  

ATRAŠANĀS TERITORIJA 
Teritorija ietilpst Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novados 

PLATĪBA 
91790 ha. 
Gaujas NP aizņem apmēram 11% jeb 10 207,8 ha no Krimuldas pagasta 
teritorijas. 

AIZSARDZĪBĀ KOPŠ 1973. gada 

DABAS VĒRTĪBAS 

Teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās 
dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas 
aizsardzības funkcijas. Izdalītas vairākas īpaši bioloģiski vērtīgas teritorijas - 
Nurmižu gravu, Roču meža, Inciema senkratu un Sudas purva rezervāta zonas. 
Gaujas un tās pieteku krastos īpaši reprezentatīvi ir devona smilšakmens 
atsegumi, kas lielākoties ir arī ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi. Izcili bagāta 
flora un fauna: konstatētas vairāk nekā 800 vaskulāro augu sugas, 170 putnu 
sugas u.c. vērtības. Vairākos ezeros ir retas oligotrofu ezeru augu sabiedrības ar 
dortmaņa lobēliju, ezerenēm un ežgalvītēm.  

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Natura 2000 teritorija 

TERITORIJAS PĀRVALDE Realizē VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts 2004. - 2013. gadam (pagarināts līdz 2018. 
gadam)  

FUNKCIONĀLĀS ZONAS
53

: 

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. 

NORMATĪVIE AKTI 
Gaujas nacionālā parka likuma (30.04.2009.) un 02.05.2012. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlotas Gaujas NP robežas un funkcionālo zonu robežas. 
 Plānošanas dokuments izstrādāts, ņemot vērā Gaujas NP likuma un individuālos aizsardzības 

un izmantošanas noteikumus, kā arī dabas aizsardzības plāna rekomendācijas, līdz ar to 
teritorijas plānojums nodrošina novada dabas vērtību un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu. 

                                                      
53 funkcionālās zonas Krimuldas novada teritorijā  
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 Gaujas NP funkcionālā zonā dabas rezervāta (stingrā režīma) zona – Inciema senkrasta 
rezervāts, plānojumā tiek saglabāta dabā esošā teritorijas izmantošana Meža teritorija (M). 
Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu šķērso valsts vietējais autoceļš V89. Arī apkārt šai 
Gaujas NP zonai tiek saglabāta esošā teritorijas izmantošana, blīva apbūve netiek plānota, 
rūpnieciskā apbūve, t.sk. derīgo izrakteņu ieguve arī netiek plānota. Dabas rezervāta (stingrā 
režīma) zonā saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu ir aizliegta jebkāda dabas resursu 
ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot likumā noteikto, kas saistīts ar zinātnisko 
izpēti, mežu ugunsdrošības pasākumiem u.c. pasākumiem, kas saistīti ar šīs zonas aizsardzību 
un saglabāšanu. 

 Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona izveidota, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgajās 
teritorijās notiekošos dabiskos procesus. Pašlaik Latvijā rezervātu zonas ar stingru režīmu 
aizņem ne vairāk kā 0,2% no mežu kopplatības. Tās ir ļoti nozīmīgas teritorijas, lai novērotu 
meža biotopu dabiskās attīstības gaitu, lai saglabātu ļoti retu sugu atradnes un lai 
nodrošinātu dzīvnieku netraucētu vairošanos. 

 Gaujas NP funkcionālā zonā dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu Gaujas senlejai un 
Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu ar mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku 
darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī šajā teritorijā saglabātu koncentrētos ģeoloģiskos 
un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus.  

 Teritorijas plānojumā Gaujas NP dabas lieguma zonā saglabāta dabā esošā teritorijas 
izmantošana – lauku un meža zemes. Blakus dabas lieguma zonai atrodas Turaidas ciems un 
apdzīvota vasarnīcu apbūves tipa teritorija Murjāņi. 

 Gaujas NP funkcionālā zonā ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu raksturīgo 
daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu 
nenoplicinošu saimniecisko darbību. 

 Teritorijas plānojumā izvērtējot esošo ciemu robežas un sniedzot turpmāko novada 
apdzīvojuma struktūras attīstības priekšlikumus, tika grozītas Inciema robežas, no ciema 
teritorijas izslēdzot lauksaimniecības zemes un lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas gar 
valsts galveno autoceļu A3 kreiso pusi virzienā no Rīgas uz Valmieru, bet iekļaujot ciema 
teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas atrodas Gaujas NP ainavu aizsardzības 
zonā gar galveno autoceļu A3. 

 TIAN noteikts, ka Gaujas NP ainavu aizsardzības zonā minimālā jaunveidojamo zemes platība 
ir 5 ha. 

 Ainavu aizsardzības zonā atrodas esoša derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts atradne 
„Keipāni”. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemts privātpersonas priekšlikums 
plānojumā iekļaut esošās atradnes teritorijas paplašināšanu 14,27 ha platībā, pamatojoties 
uz vienošanos starp Gaujas NP administrāciju un z/s „Mazzemnieki” noslēgto vienošanos. 
Noteikts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1). Jāatzīmē, ka atbilstoši 
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 2.punkta 1.apakšpunktam Derīgo 
izrakteņu ieguvei 5 ha vai lielākai platībai, ir nepieciešams veikt sākotnējo izvērtējumu, lai 
noteiktu, vai plānotā darbība var būt ar būtisku ietekmi uz vidi. Sākot ar 2011.gada 1.februāri 
Gaujas nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība 
Vidzemes reģionālā administrācija. 

 Gaujas NP funkcionālā zonā kultūrvēsturiskā zona izveidota, lai nodrošinātu kompleksu 
aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kā arī teritorijās, kurās 
koncentrēti kultūras pieminekļi. 

 Teritorijas plānojumā kultūrvēsturiskā zonā saglabāta dabā esošā teritorijas izmantošana. 
 Gaujas NP neitrālā zona izveidota, lai veicinātu Gaujas NP esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai 

intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību. 
 TIAN noteikts, ka Ūdeņu teritorijā (Ū), Mežu teritorijā (M) un Lauksaimniecības teritorijā (L), 

kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā izmantošanu, nosaka šo teritoriju individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
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 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, 
jāievēro dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes 
vienību minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi. 

 Teritorijas apsaimniekošanā ievērot dabas aizsardzības plānā iestrādātos pasākumus, kā arī 
rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. 

 Pozitīvi vērtējams, ka TIAN noteikts, ka ĪADT derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta, kā arī TIAN 
un MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”(30.04.2013.) nosaka prasības vēja elektrostaciju izvietojumam, lai saglabātu 
novadam raksturīgo ainavu. 

 Kopumā vērtējot teritorijas plānojuma risinājumu atbilstību Gaujas NP teritorijas aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem, var teikt, ka šīs intereses ir savstarpēji saskaņotas, taču 
jāņem vērā, ka ietekmi uz Gaujas NP teritoriju var radīt ne tikai pašā teritorijā, bet arī Gaujas 
NP tuvumā esošajās teritorijās (gan Krimuldas novada, gan kaimiņu pašvaldību) veiktās 
darbības, tāpēc ļoti būtiski ir izvērtēt gan Gaujas NP plānotos pasākumus, gan arī ar Gaujas 
NP robežojošajā teritorijā. 

DABAS LIEGUMS „LAUGAS PURVS”  

ATRAŠANĀS TERITORIJA Krimuldas novada Lēdurgas pagasts; Limbažu novada Vidrižu pagasts 

PLATĪBA 755 ha 

AIZSARDZĪBĀ KOPŠ 1999. gada 

DABAS VĒRTĪBAS 

Teritorija veidota daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Nozīmīga vieta gan 
ligzdojošiem (lietuvaiņi, kuitalas, dzeltenie tārtiņi), gan caurceļojošiem putniem 
(zosis, pīles, dzērves). Teritorijā sastopami tādi aizsargājami biotopi kā neskarti 
augstie purvi, sūnu (augstie) purvi, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos un 
purvaini meži. 

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Natura 2000 teritorija 

TERITORIJAS PĀRVALDE Realizē VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

Nav  

FUNKCIONĀLĀS ZONAS Nav noteiktas 

NORMATĪVIE AKTI 
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) un 
16.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlota dabas lieguma „Laugas purvs” robežas. 
 Dabas lieguma „Laugas purvs” teritorijā tiek saglabāta dabā esošā izmantošana - meža 

zemes. Teritorija nerobežojas ar esošām vai plānotām blīvas apbūves teritorijām, derīgo 
izrakteņu vai rūpnieciskās apbūves teritorijām. 

 Plānošanas dokuments izstrādāts, ņemot vērā vispārējos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz dabas liegumu teritoriju aizsardzību, 

 TIAN noteikts, ka Mežu teritorijā (M), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 
izmantošanu, nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 

 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, 
jāievēro dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes 
vienību minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi. 

 Rekomendējams izstrādāt dabas aizsardzības plānu, kurā noteiktu individuālus 
apsaimniekošanas pasākumus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai. 
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DABAS LIEGUMS „LIELAIS UN PEMMES PURVS”  

ATRAŠANĀS TERITORIJA Limbažu novada Limbažu pagasts; Krimuldas novada Lēdurgas pagasts 

PLATĪBA 2625 ha 

AIZSARDZĪBĀ KOPŠ 1999. gada 

DABAS VĒRTĪBAS 

Teritorija veidota augstā tipa purvu masīva aizsardzībai. Purva klajā daļa, kā arī 
mežiem klātās pussalas un purva salas ir piemērotas reto plēsīgo putnu 
ligzdošanai. Purvā ir arī relatīvi daudz atklātu ūdeņu (ezeri un lāmas), kā arī 
pārmitru un dūkstainu vietu, kas piemēroti purva bridējputnu un ūdensputnu 
ligzdošanai. 

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Natura 2000 teritorija 

TERITORIJAS PĀRVALDE Realizē VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

Nav  

FUNKCIONĀLĀS ZONAS Nav noteiktas 

NORMATĪVIE AKTI 
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) un 
16.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlota dabas lieguma „Lielais un Pemmes purvs” teritorijas robežas. 
 Dabas lieguma „Lielais un Pemmes purvs” teritorijā tiek saglabāta dabā esošā izmantošana - 

meža zemes. Teritorija nerobežojas ar esošām vai plānotām blīvas apbūves teritorijām, 
derīgo izrakteņu vai rūpnieciskās apbūves teritorijām. Lieguma teritorijā atrodas Melnezers 
(ezera spoguļa laukuma platība – 15,5 ha, vidējais dziļums – 5,1 m, bet maksimālais dziļums – 
7,0 m). 

 Plānošanas dokuments izstrādāts, ņemot vērā vispārējos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz dabas liegumu teritoriju aizsardzību. 

 TIAN noteikts, ka Mežu teritorijā (M), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 
izmantošanu, nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 

 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, 
jāievēro dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes 
vienību minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi. 

 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās meža zemes atmežošana veicama 
saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu 
prasībām. 

 Rekomendējams izstrādāt dabas aizsardzības plānu, kurā noteiktu individuālus 
apsaimniekošanas pasākumus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai. 

DABAS LIEGUMS „LINEZERS”  

ATRAŠANĀS TERITORIJA Krimuldas novada Lēdurgas pagasts 

PLATĪBA 130 ha 

AIZSARDZĪBĀ KOPŠ 1999. gada 

DABAS VĒRTĪBAS 

Augstais purvs kopā ar Linezeru, un tam blakus esošajiem purvainajiem priežu 
mežiem veido vienotu mitrāju kompleksu. Liegums iekļauj Linezeru un nelielu 
augstā purva un purvaino priežu mežu fragmentus. Teritorijas dienvidu daļā ir 
vērtīga augstā purva daļa, kas ir ES Biotopu direktīvas I pielikuma biotops, arī 
prioritāras nozīmes biotops. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kur aug 
gan ciņu mazmeldrs, reta un aizsargājama suga, kas raksturīga piekrastes 
augstajiem purviem, gan pundurbērzs, aizsargājama suga, kas parasti aug 
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augstajos purvos Latvijas austrumos un ziemeļos. 

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Natura 2000 teritorija 

TERITORIJAS PĀRVALDE Realizē VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

Nav  

FUNKCIONĀLĀS ZONAS Nav noteiktas 

NORMATĪVIE AKTI 
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) un 
16.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlota dabas lieguma „Linezers” teritorijas robežas. 
 Dabas lieguma „Linezers” teritorijā tiek saglabāta dabā esošā izmantošana - meža zemes. 

Teritorija nerobežojas ar esošām vai plānotām blīvas apbūves teritorijām, derīgo izrakteņu 
vai rūpnieciskās apbūves teritorijām. Lieguma teritorijā atrodas Linezers (8,2 ha platība, 
vidējais dziļums – 1,5 m, bet maksimālais dziļums – 1,9 m) un izveidots mikroliegums. 

 Plānošanas dokuments izstrādāts, ņemot vērā vispārējos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz dabas liegumu teritoriju aizsardzību. 

 TIAN noteikts, ka Mežu teritorijā (M), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 
izmantošanu, nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 

 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot zemes vienību sadalīšanu, 
jāievēro dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes 
vienību minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi. 

 TIAN noteikts, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās meža zemes atmežošana veicama 
saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu 
prasībām. 

 Rekomendējams izstrādāt dabas aizsardzības plānu, kurā noteiktu individuālus 
apsaimniekošanas pasākumus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai. 

DABAS PIEMINEKĻI – DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI 

NOSAUKUMS Dendroloģiskie stādījumi Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi 

ATRAŠANĀS TERITORIJA Lēdurgas pagasts, lielākā teritorijas daļa atrodas Lēdurgas ciema robežās  

PLATĪBA 10 ha 

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Nav Natura 2000 teritorija 

NORMATĪVIE AKTI 
1.1. 20.03.2001 MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem” 

DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

 
Tiek izstrādāts 

INDIVIDUĀLIE 
AIZSARDZĪBAS UN 
IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMI 

Nav izstrādāti 

RAKSTUROJUMS 
Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi izveidoti Lēdurgas Dendroparkā, kurā 
ieaudzētas vairāk nekā 1000 dažādu koku un krūmu sugas. 

 

NOSAUKUMS Dendroloģiskie stādījumi Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs” 

ATRAŠANĀS TERITORIJA Lēdurgas pagasts  

PLATĪBA 2 ha 

STARPTAUTISKĀ VĒRTĪBA Nav Natura 2000 teritorija 

NORMATĪVIE AKTI 
1.2. 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem” 
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DABAS AIZSARDZĪBAS 
PLĀNS 

 
Nav izstrādāts 

INDIVIDUĀLIE 
AIZSARDZĪBAS UN 
IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMI 

Nav izstrādāti 

RAKSTUROJUMS 

Lielākā Veimutpriežu audze Latvijā. Teritorijā sastopamas dažādas koku sugas - 
balzāma lapegles, Krievijas lapegles, Veimutpriedes, Reinzemes priedes, Benksa 
priedes. Veimutpriežu stādījumi tiek vērtēti, kā Latvijas apstākļiem ļoti vērtīgi 
un lielākie 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlotas dendroloģisko stādījumu teritorijas.  
 Teritorijas plānojuma izstrādē ņemti vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi un noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskie 
stādījumiem, līdz ar to teritorijas plānojums tiešu ietekmi uz tiem neradīs. 

 Teritorijas plānojumā dendroloģisko stādījumu teritorijām noteikts funkcionālais zonējums 
Dabas un apstādījumu teritorijas (DA2), 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. 

 TIAN kā galvenā atļautā teritoriju izmantošana noteikta labiekārtota publiskā apbūve - 
labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas aktivitāšu 
nolūkam, gājēju kustības infrastruktūra. 

 Ņemot vērā, ka Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi ir viens no Lēdurgas pagasta 
apmeklētākajiem tūrisma un dabas izziņas objektiem, ir pozitīvi, ka teritoriju savā 
apsaimniekošanā ir pārņēmusi pašvaldība, ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna 
izstrādes, pašvaldības attīstības programmā ir paredzēti pasākumi infrastruktūras 
sakārtošanai un uzlabošanai.  

 TIAN noteikts, ka aizsargājamo dendroloģisko stādījumu vispārējo aizsardzības un 
izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus nosaka 
normatīvie akti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības jomā. 

DABAS PIEMINEKĻI – ĢEOLOĢISKIE UN ĢEOMORFOLOĢISKIE DABAS PIEMINEKĻI 

Krimuldas novada teritorijā atrodas pieci ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (ieži, 
klints, ala, akmens, avots), sīkāks šo dabas pieminekļu raksturojums, sniegts Vides pārskata 
3.6.apakšnodaļā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēlotas ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijas.  
 TIAN noteikts, ka dabas pieminekļu aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar 

16.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

 TIAN noteikts, ka zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums, lokālais ainavu plāns 
vai būvprojekts ir jāveic dižkoku un dižakmeņu inventarizācija. 

 Krimuldas novadā atrodas vairāki iežu atsegumi un alas, kuri nav iekļauti MK noteikumos 
Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem” (2001.gada 17.aprīlis), līdz ar to būtu nepieciešams tos apsekot un izvērtēt šo 
objektu aizsardzības statusu, piemēram, nosakot tiem vietējās nozīmes dabas objekta 
statusu.  

DABAS PIEMINEKĻI – AIZSARGĀJAMI KOKI - DIŽKOKI 

Krimuldas novadā atrodas vairāki aizsargājami koki - dižkoki, retas koku sugas un kultūrvēsturiski 
nozīmīgi koki. Aizsargājamo koku statuss piešķirts ievērojamu izmēru liepām, ozoliem, ošiem, gobām, 
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bērziem u.c. kokiem. Pēc Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datiem, Krimuldas novadā 
uzskaitīti 118 aizsargājami koki (sīkāks apraksts, sniegts Vides pārskata 3.6.apakšnodaļā Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas). 

Papildus jāpiezīmē, ka par aizsargājamu jāuzskata jebkurš koks, kas atbilst MK 16.03.2010. 
noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi" noteiktajiem parametriem aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu dižkokiem. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Grafiskajā daļā attēloti aizsargājamie koki – dižkoki. 
 TIAN noteikts, ka dabas pieminekļu aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar 

16.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

 TIAN noteikts, ka zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums, lokālais ainavu plāns 
vai būvprojekts ir jāveic dižkoku un dižakmeņu inventarizācija. 

MIKROLIEGUMI 

Krimuldas novadā izveidoti pieci mikroliegumi, kuri aizņem 33,2 ha (iekļaujot buferzonu), tie izveidoti 
biotopu un putnu aizsardzībai.54 

Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, 
kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IETEKME UN REKOMENDĀCIJAS 

 Teritorijas plānojumā mikroliegumi tiek attēloti grafiski, bet netiek sniegta informācija par 
tajos esošajām īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem. Mikroliegumu tiešā tuvumā 
netiek plānota blīva apbūve, derīgo izrakteņu ieguve vai rūpnieciskās apbūves teritorijas. 

 Mikroliegumos aizliegtās un atļautās darbības regulē 2012.gada 18.decembra MK noteikumi 
Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

 TIAN noteikts, ka meža zemē zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai 
būvprojekts, jāveic sugu un īpaši aizsargājamu meža biotopu inventarizācija. 

 TIAN noteikts, ka Mežu teritorijās (M) pirms būvniecības saņemams sugu un biotopu 
aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums un būvniecība īstenojama ārpus īpaši 
aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem. 

  

                                                      
54Dabas datu pārvaldības sistēmas dati, http://ozols.daba.gov.lv/pub/  
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES 

PROBLĒMAS 
Krimuldas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar mērķi, izveidot spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) atbilstošu 
plānošanas dokumentu, izvērtējot novada teritorijas attīstības esošo potenciālu un nosakot 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 plānojums nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves veidošanas noteikumus, prasības 
dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību apsaimniekošanai un saglabāšanai, transporta attīstībai, 
uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai, dzīvojamās apbūves veidošanai, publisko pakalpojumu un 
darījumu teritoriju, publisko ārtelpu teritoriju, vides ilgtspējīgai attīstībai un inženierkomunikāciju 
infrastruktūras nodrošinājumam. 

Attīstības plānošanas dokumenta plānotie risinājumi nav viennozīmīgi vērtējami, jo pēc to 
īstenošanas, tie var atstāt potenciāli gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi.  

Analizējot teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu (arī apakšzonējumu) un tajos 
noteikto atļauto izmantošanu, rodas priekšstats par jomām, kurām būtu jāpievērš pastiprināta 
uzmanība: 

 novada lauku telpas attīstības (lauksaimniecības, mežsaimniecības, derīgo izrakteņu ieguves, 
ražošanas, transporta infrastruktūras u.c.) sabalansēšana ar dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsardzības un apsaimniekošanas interesēm.  

 blīvi apdzīvotās teritorijās (ciemos) jaunu dzīvojamās un publiskās apbūves teritoriju 
veidošanās un no tā izrietošās sekas (ūdensapgādes patēriņa pieaugums, dzeramā ūdens 
kvalitātes uzraudzības, notekūdeņu pieaugums, svarīgi ievērot normatīvo aktu prasībām 
atbilstoši attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē, emisiju pieaugums gaisā no siltumapgādes 
avotiem, atkritumu daudzuma pieaugums, svarīgi pašvaldībai veicināt un līdzdarboties 
mūsdienīgā atkritumu apsaimniekošanā u.c.); 

 kanalizācijas, ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Ar 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nodrošināto teritoriju 
paplašināšana, jaunu pieslēgumu pie pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas sistēmām veidošana. Ūdens attīrīšanas un novadīšanas vidē 
normatīvo ievērošana un nepārsniegšana; 

 tūrisma un rekreācijas aktivitāšu, pakalpojumu sabalansēšana ar dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsardzības interesēm, nepārsniedzot biotopu, aizsargājamo augu, putnu, 
dzīvnieku utml, kultūras pieminekļu noturības kapacitāti pret antropogēnajām slodzēm; 

 transporta infrastruktūras attīstības ietekme uz apkārtējo vidi - troksnis, gaisa kvalitāte, 
drošība; 

 degradēto, potenciāli piesārņoto un piesārņoto teritoriju apsekošana un sanācija, teritoriju 
un ēku revitalizācija, lai lietderīgi izmantotu teritoriju vai ēku plānotam izmantošanas veidam; 

 labas ūdens kvalitātes sasniegšana riska ūdensobjektos – Gaujas upē, Pēterupē un Aijažu 
ezerā, atbilstoši Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā iekļautajiem pamata 
un papildus pasākumiem; 

 pamesto un neapsaimniekoto urbumu konkretizēšana, apzināšana un tamponēšana. Lokālo 
kanalizācijas sistēmu kontrole, lai piesārņojums tieši nenonāk vidē; 

 ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana, tajā skaitā asfaltēšana, mobilo avotu piesārņojuma 
samazināšana. 
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS 

MĒRĶI  

6.1 STARPTAUTISKIE VIDES AIZSARDZĪBAS DOKUMENTI 

Starptautiskos mērķus vides aizsardzības jomā ietver starptautiskās konvencijas, protokoli, līgumi, 
Eiropas Savienības direktīvas un regulas.  

STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS:  

 Konvencija PAR BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU, Riodežaneiro (05.06.1992.).  

Konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana, 
godīga un līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu 
pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz 
šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu.  

Latvijas likumdošanā konvencijas prasības iestrādātas likumos „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” (02.03.1999.) un „Sugu un biotopu aizsardzības likumā” (16.03.2000.).  

 Konvencija PAR EIROPAS DZĪVĀS DABAS UN DABISKO DZĪVOTŅU AIZSARDZĪBU, Berne (16.09.1979.)  

Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru, faunu, to dabiskās dzīvotnes, sevišķi tās sugas un 
dzīvotnes, kuru aizsardzībai vajadzīga vairāku valstu sadarbība, kā arī veicināt šādu sadarbību. 
Pastiprināti tiek pievērsta uzmanība apdraudētajām un izzūdošajām sugām (t.sk. migrējošajām 
sugām).  

Konvencijas prasības iestrādātās Latvijas normatīvajos aktos:  

 LR likums „Par sugu un biotopu aizsardzību” (16.03.2000.),  
 LR MK noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo 

īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (14.11.2000.),  
 LR MK noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 

kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (18.12.2012.),  
 LR MK noteikumi Nr. 199 „Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 

izveidošanas kritēriji Latvijā” (28.05.2002.).  

 EIROPAS AINAVU KONVENCIJA, Florence (20.10.2000.)  

Konvencijas mērķis ir sekmēt ainavu aizsardzību, pārvaldību, plānošanu un veidot sadarbību par 
ainavu jautājumiem Eiropā.  Latvijas ainavu politika ir noteikta Latvijas ainavu politikas 
pamatnostādnēs 2013. - 2019. gadam (MK rīkojums Nr.361, 07.08.2013.)  

 Konvencija par PASAULES KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBU, UNESCO konvencija, 
Parīze (1972.)  

Konvencijas mērķis ir apkopot informāciju un aizsargāt vietas, kam ir īpaši liela kultūras vai dabas 
vērtība visas cilvēces mantojumā. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautās vietas ir ar īpaši 
izcilu vērtību ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī.  

EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) DIREKTĪVAS:  

 ES PADOMES DIREKTĪVA 79/409/EEK „PAR SAVVAĻAS PUTNU AIZSARDZĪBU JEB PUTNU DIREKTĪVA” 
(02.04.1979.)  

Direktīva aizliedz darbības, kas tieši apdraud putnus, piemēram, apzināti nonāvēt vai sagūstīt putnus, 
iznīcināt to ligzdas, iegūt putnu olas. Atsevišķām darbībām, piemēram, tirdzniecībai ar dzīviem vai 
mirušiem putniem, medībām, ir atsevišķi izņēmumi, kas tiek atļauti dalībvalstīm, vienojoties ar 
Eiropas Komisiju.  



 

 

 

42 

 

 ES PADOMES DIREKTĪVA 92/43/EEK „PAR DABISKO BIOTOPU UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKU UN AUGU 

AIZSARDZĪBU” JEB BIOTOPU DIREKTĪVA  

Biotopu direktīva nosaka, ka dalībvalstīm jāaizsargā augi, dzīvnieki un biotopi, kā arī jānodala īpaši 
aizsargājami dabas apgabali, kas veido aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000. Natura 2000 
ir ES aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas izveidots dabas daudzveidības aizsardzībai.  

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 200/60/EK ŪDEŅU STRUKTŪRDIREKTĪVA (23.10.2000.)  

Ūdeņu struktūrdirektīvas mērķi ir aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu 
stāvokli, veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas 
procesu.  Direktīvas noteikumi ietverti Latvijas Republikas likumā „Ūdens apsaimniekošanas likums” 
(12.09.2002.).  

6.2 NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Ņemot vērā nacionālās prioritātes, Eiropas Savienības un starptautiskos nosacījumus Ministru 
kabinets apstiprinājis Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam. 

Latvijas Vides politikas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam galvenais mērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, realizējot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, 
saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.  

Vides politikas pamatnostādnes veidotas no ieskata horizontālajos jautājumos un šādās tematiskajās 
sadaļās:  

 augsne un zemes dzīles,  

 otrreizējās izejvielas,  

 dabas aizsardzība,  

 gaisa aizsardzība,  

 klimata pārmaiņas,  

 ūdens resursi un Baltijas jūra,  

 vides piesārņojums un riski,  

 vides veselība,  

 vides monitorings.  

Sadaļās noteikts katras jomas politikas mērķis, politikas un darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, kā 
arī pasākumi politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.55 

TABULA:17 TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ IETVERTIE VIDES POLITIKAS PAMATNOSTĀDŅU 2014. – 2020. G. MĒRĶI 

Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam Krimuldas novada teritorijas plānojums  

HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI 

Politikas mērķis: Nodrošināt labu vides pārvaldību visos līmeņos, kā arī labu vides komunikāciju, kas balstīta uz pilnīgu un 
izsvērtu vides informāciju; veicināt sabiedrības plašu iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā 

Palielināt sabiedrības iesaistīšanos ar vidi saistītu 

jautājumu risināšanā valsts un pašvaldību līmeņos 

Iedzīvotāji piedalās publiskās apspriešanas sanāksmēs par 
Teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi novērtējumu, Vides 
pārskatu 

Nodrošināt Latvijas zinātnes potenciāla iesaisti 
starptautiskos pētījumos un prognozēs, Latvijas dabas 
kapitāla izvērtēšanā un praktisku pētījumu veikšanā 

Tiek apkopota informācija par vides stāvokli novada 
teritorijā, tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums, kurā 
apkopo pieejamo informāciju par vides stāvokli novadā 

Ilgtspējīgas attīstības un vides aspektu iekļaušana visu 
līmeņu plānošanas un ieviešanas procesos, jo īpaši 
teritoriālās plānošanas un pilsētvides attīstības jomās 

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts, iepazīstoties ar 
Nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un kaimiņu 
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.  

Tiek ievērots ilgtspējības princips, kas paredz līdzsvarotu 
teritorijas attīstību un visu interešu līdzsvaru 

Uz tirgu balstītu ekonomisko instrumentu izmantošana vides 
politikas mērķu sasniegšanā 

Teritorijas plānojumā novērtēta novada ekonomiskā 
specializācija, noteikta turpmākā novada teritorijas 

                                                      
55VARAM, Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Rīga, 2014. 
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Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam Krimuldas novada teritorijas plānojums  

izmantošana ar funkcionālā zonējumu, t.sk. nosakot 
Rūpnieciskās apbūves teritorijas, Lauksaimniecības un Meža 
teritorijas u.c. zonu izvietojumu un apbūves nosacījumus 
tajos. 

Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos 
līmeņos līmenī un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā 
nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu 
risināšanā 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

AUGSNE UN ZEMES DZĪLES, OTRREIZĒJĀS IZEJVIELAS 

Politikas mērķis: Nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību 

Aktualizēt pieejamo informāciju par augsnēm, iegūt jaunu 
informāciju, izmantot to, plānojot attīstību 

Attīstības programmā norādīts, ka tiek plānota datu bāzes 
izveide par nekoptajām lauksaimniecības teritorijām 
novadā, sekmēta lauksaimniecības nozaru attīstīšana, u.c. 

Nodrošināt sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu informāciju 
par zemes dzīļu resursiem 

Izstrādājot sadaļu Pašreizēja situācija, tiek sniegta vispārīga 
informācija par derīgo izrakteņu atradnēm novadā, to 
darbības statusu un pieejamajiem krājumiem. 

Teritorijas plānojumā noteiktas prasības derīgo izrakteņu 
ieguvei. 

Noteikts un attēlots Rūpnieciskās apbūves teritorijas 
apakšzonējums R1, kur notiek vai notiks derīgo izrakteņu 
ieguve. 

Pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas juridisko ietvaru un celt 
institucionālo kapacitāti 

Teritorijas plānojumā noteiktas prasības derīgo izrakteņu 
ieguvei. 

DABAS AIZSARDZĪBA 

Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli - ekonomisko interešu līdzsvarotību, sekmēt 
Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanos. 

Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras, 
kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību 

Teritorijas plānojuma izstrādē integrētas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas / objekti, to izvietojums, aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi 

Pilnveidots ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 
2000 tīkls, balstoties uz sugu un biotopu izplatības 
kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko zinātnisko pētījumu un 
regulāra monitoringa datus 

Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu 

Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, 
saskaņojot dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās 
intereses 

Teritorijas plānojuma izstrādē integrētas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas / objekti, to izvietojums, aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi 

Nodrošināt aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanu un 
atbilstošu apsaimniekošanu, sākot ar plānošanu un 
nepieciešamo atbalsta pasākumu veicināšanu 

Īsti teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

GAISA AIZSARDZĪBA 

Politikas mērķis: Līdz 2020.gadam samazināt gaisa piesārņojuma ietekmi uz iedzīvotājiem un ekosistēmām līdz līmenim, kas 
nerada draudus veselībai un neizraisa ekosistēmu degradāciju. Prasību minimums šā mērķa sasniegšanai ir spēkā esošo 
gaisa kvalitātes normatīvu izpilde un faktiskā emisiju apjoma samazināšana zem emisijas griestu līmeņa 

Lokālo gaisa kvalitātes un smaku piesārņojuma problēmu 
risināšana 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Dažādu sektoru radītā piesārņojuma samazināšana Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Informācijas ieguve un atbildīgo institūciju kapacitātes 
celšana 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Sabiedrības informēšana Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

KLIMATA PĀRMAIŅAS 

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas vides, sociālās 
un ekonomiskās intereses, veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata pārmaiņām un to izraisītajai ietekmei 

SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes nodrošināšana Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

SEG emisiju uzskaite un prognozēšana Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

ŪDENS RESURSI UN BALTIJAS JŪRA 

Politikas mērķis: nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un to ilgtspējīgu izmantošanu 

Iekšzemes un jūras ūdeņu eitrofikācijas un piesārņojuma 
samazināšanās, stāvokļa uzlabošanās 
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Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam Krimuldas novada teritorijas plānojums  

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība 
pakalpojumu kvalitātei un pieejamībai 

Teritorijas plānojumā noteiktas prasības 
inženierkomunikācijām, t.sk. ūdensapgādei, kanalizācijai un 
lietus ūdeņu novadīšanai 

Plūdu riska mazināšana un plūdu seku pārvaldība  

Pārrobežu sadarbība iekšzemes un jūras ūdeņu stāvokļa 
uzlabošanai 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Vispusīgas un pilnvērtīgas informācijas ieguve monitoringa, 
pētījumu, informācijas apmaiņas, moderno tehnoloģiju 
pielietošanas ceļā 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Administratīvās, tehniskās un profesionālās kapacitātes 
paaugstināšana ar vides kontroli, uzraudzību un 
novērtēšanu saistītām institūcijām 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

VIDES PIESĀRŅOJUMS UN RISKI 

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku mazināšanu un 
pārvaldību 

Piesārņoto vietu apsaimniekošana, mazinot risku videi Izstrādājot sadaļu Pašreizēja situācija, tiek sniegta vispārīga 
pieejamā informācija par piesārņotajām 
teritorijām/objektiem novadā 

Ķīmisko vielu apsaimniekošana un pārvaldība Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Jonizējošā starojuma avotu droša apsaimniekošana Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Mazināt avāriju riskus, nodrošinot operatīvu rīcību avāriju 
situācijās 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

VIDES VESELĪBA 

Politikas mērķis: samazināt nelabvēlīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēku veselību un labklājību, t.sk. novēršot pēc iespējas 
psihosomatisko ietekmi, ko rada vides veselības informācijas trūkums vai neadekvāta tās komunicēšana sabiedrībai 

Nodrošināta kvalitatīva vides veselības komunikācija Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Latvijā radīti priekšnoteikumi vides veselības integratīvo 
pētījumu uzsākšanai 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Latvijā uzsākts cilvēku biomonitorings Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Izveidotas INSPIRE direktīvas prasībām atbilstošas 
ģeotelpisko datu kopas cilvēku veselības un drošības tēmai 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

VIDES MONITORINGS 

Politikas mērķis: nodrošināt savlaicīgu un visaptverošo vides un klimata pārmaiņu datu un informācijas apkopošanu un 
vispusīgu analīzi, lai noteiktu politikas mērķus un atbilstošus pasākumus vides stāvokļa uzlabošanai un savlaicīgai reaģēšanai 
uz klimata pārmaiņām, kā arī novērtētu līdzšinējo pasākumu un ieguldītā finansējuma lietderību un efektivitāti 

Nodrošināt sabiedrību ar operatīvu informāciju par gaisa 
kvalitātes bīstamām izmaiņām 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu, esošā vides 
stāvokļa raksturojums novadā tiek skatīts Vides pārskatā, un 
teritorijas plānojuma īstenošanas rezultāti tiek sniegti 
monitoringa ziņojumā 

Iegūt pietiekamu informāciju par ūdeņu kvalitāti un 
kvantitāti 

Vides pārskata monitoriņa ziņojuma uzdevums 

Pilnveidot zemes monitoringa īstenošanu Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu 

Iegūt informāciju par sugām un biotopiem Natura 2000 
vietās un ārpus tām 

Vides pārskata monitoriņa ziņojuma uzdevums 

Nodrošināt meža resursu un meža stāvokļa novērtējumu Vides pārskata monitoriņa ziņojuma uzdevums 

Nodrošināt savlaicīgu un regulāru sabiedrības informēšanu 
par vides monitoringa rezultātiem 

Vides pārskata monitoriņa ziņojuma uzdevums 
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7. TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU 

ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀKĀS IETEKMES UZ VIDI 

NOVĒRTĒJUMS 

7.1 TIEŠĀS UN NETIEŠĀS IETEKMES 

Tiešās ietekmes ir saistītas ar izmaiņām vidē, realizējot teritorijas plānojumā paredzētās darbības un 
kuras nepastarpināti var atstāt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi (piemēram, paliekošais 
piesārņojums, emisijas vidē, mežu izciršana, lauksaimniecības vai meža zemju apbūve u.c. 
saimnieciskās darbības): 

 zemes izmantošanas veidu maiņa (apmežošana, derīgo izrakteņu karjeri, jauna apbūve, 
infrastruktūras izbūve utml.) - pirms zemes izmantošanas veidu maiņas rūpīgi jāizvērtē šādas 
darbības ietekme uz vidi un ainavu tiešā un attālākā tuvumā; 

 esošo apdzīvoto vietu - ciemu attīstība un jaunu objektu būvniecība var radīt lielāku slodzi uz 
vidi, ja netiek sakārtota ceļu infrastruktūra un nodrošināta inženierkomunikāciju esamība un 
pietiekoša to efektivitāte; 

 piesārņojuma emisija, novadot to vidē bez atbilstošas attīrīšanas. 

Plānošanas dokumentā paredzētās būtiskākās tiešās ietekmes, kas saistītas ar zemes izmantošanas 
veidu maiņu, ir apbūves attīstība un plānošana ciemos un lauku teritorijā, iespējama 
lauksaimniecības zemju apmežošana, jaunu derīgo izrakteņu ieguves karjeru veidošana, ražošanas 
objektu un teritoriju attīstība.  Lai pēc iespējas mazinātu zemes izmantošanas veidu maiņas un 
konkrētu objektu (dzīvojamās apbūves, ražošanas, inženierkomunikāciju u.c.) tiešās ietekmes uz vides 
kvalitāti, ļoti svarīgi ir ievērot un kontrolēt TIAN iekļautos aizliegumus, ierobežojumus un nosacījumus 
dažādu teritoriju izmantošanai un atļautās apbūves un labiekārtojuma veidošanai, kā arī ievērot LR 
normatīvos aktus.  

Derīgo izrakteņu ieguve ietekmē gan vidi, gan hidroloģisko režīmu, gan ainavas, gan arī tiek zaudētas 
zemes vērtības, kuras var tikt izmantotas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Teritorijas plānojumā 
esošās derīgo izrakteņu karjeru teritorijas noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1), bet 
jaunu derīgo izrakteņu atradņu izveide un ieguve atļauta, ja tas nav pretrunā ar LR normatīviem 
aktiem, arī Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un Lauksaimniecības teritorijās (L).  

Radot jaunus ražošanas uzņēmumus vai paplašinot jaudas esošajos uzņēmumos, kā arī attīstot jaunas 
ražošanas teritorijas, kas noteiktas teritorijas plānojumā, svarīgi ir ievērot labākos tehniskos 
paņēmienus un tehnoloģijas, lai novērstu piesārņojošo darbību ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves vidi, 
atmosfēras gaisā, virszemes un gruntsūdeņos nonāktu pēc iespējams mazāk piesārņojošo vielu 
emisiju. 

Pieaugot transporta plūsmai novadā, var pieaugt piesārņojuma emisijas. Novada teritoriju šķērso 
vairāki valsts nozīmes autoceļi, kas var veicināt atmosfēras gaisa un trokšņa piesārņojuma 
palielināšanos.  

Netiešās ietekmes uz vidi veidojas savstarpēji, iedarbojoties videi un tiešajām ietekmēm. Attīstoties 
tūrismam un palielinoties tūristu skaitam, var pieaugt gan antropogēnā slodze uz vidi, gan veicināta 
apkārtējās vides sakopšana. Pārdomāta un sakārtota tūrisma infrastruktūra samazinātu negatīvo 
ietekmi uz vidi. 

Veicot zemes lietošanas kategoriju maiņu, izbūvējot jaunus objektus - dzīvojamo un publisko apbūvi, 
tehnisko un transporta infrastruktūru, ražošanas objektus tiek samazinātas dabas pamatnes un 
savvaļas sugu dzīvotņu platības. Būvniecības procesā radītās zemes vibrācijas, troksnis un putekļu 
piesārņojums var ietekmēt jūtīgu sugu dzīvotnes.  
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Paplašinoties saimnieciskajai darbībai, vide var tikt netieši ietekmēta. Pieaugot mežistrādes 
apjomiem, var tikt samazināta bioloģiskā daudzveidība un neskartā vide, intensīvās ražošanas 
lauksaimniecība var piesārņot vidi ar minerālmēsliem, kas veicina ūdensobjektu aizaugšanu.  

Nepārsniedzot trokšņa, gaisa un virszemes ūdeņu robežvērtības, netiešās ietekmes neatstāj 
nozīmīgas sekas uz vidi. 

7.2 ĪSLAICĪGĀS UN ILGLAICĪGĀS IETEKMES 

Pie īslaicīgām ietekmēm var pieskaitīt paredzēto būvniecību – ēku, būvju, ceļu, dažāda veida 
inženierkomunikāciju (elektroapgādes līnijas, gāzes, ūdensapgādes un notekūdeņu tīkli) būvniecību. 
Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus traucējumus vidē. Galvenās problēmas, kas saistītas ar 
minētajām ietekmēm ir troksnis, zemsedzes bojājumi, būvgruži, putekļu emisija. Lielākā daļa šo 
faktoru tiek likvidēti līdz ar darbības izbeigšanos. 

Autoceļu būvniecības un rekonstrukcijas laikā iespējama teritorijas piegružošana ar būvniecības 
atkritumiem un piesārņošana ar naftas produktiem, bet autoceļa ekspluatācijas laikā – troksnis, 
izplūdes gāzes un autoceļam tiešā tuvumā esošo teritoriju piegružošana ar sadzīves atkritumiem. 

Būvdarbu perioda laikā var būt gruntsūdeņu piesārņojums (gadījumā, ja gruntsūdeņi ir tuvu zemes 
virskārtai), ko rada mašīnu un mehānismu nepareiza izmantošana un degvielas, smērvielu, arī šķidro 
būvmateriālu (krāsu, laku u.c.) noplūdes zemes virskārtā un iespējama nonākšana gruntsūdeņos.  

Par nelielu īslaicīgu ietekmi uz vidi novada teritorijā var uzskatīt apmeklētāju skaita sezonālās 
svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un aktīvajai atpūtai, līdz ar to pašvaldībai aktīvajā tūrisma 
sezonā papildus jāizvieto atkritumu savākšanas tvertnes visvairāk tūristu iecienītajās atpūtas vietās, 
kā arī jāparedz autonovietnes automašīnu novietošanai. 

Zemes transformācija (atmežošana) vai zemes lietojuma maiņa no viena zemes lietojuma mērķa uz 
citu lietojuma mērķi var radīt ilglaicīgu ietekmi. Ilglaicīga ietekme var būt saistīta attīstoties jebkāda 
veida ēkām un būvēm, autoceļiem, virszemes inženierkomunikācijām. Arī intensīva lauksaimniecības 
zemju izmantošana ir uzskatāma par ilglaicīgu ietekmi. Teritorijas plānojumā paredzētā iespēja veikt 
meža zemes transformāciju apbūvei, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecības zemju apmežošanu 
(lietošanas kategoriju maiņu no LIZ uz meža zemēm), derīgo izrakteņu ieguves karjeriem, par apbūves 
teritorijām radīs ilglaicīgu ietekmi uz vidi - samazinās lauksaimniecības un meža zemju īpatsvaru, radīs 
izmaiņas ainavā, biotopos un virszemes notecē. Savukārt veicinot lauksaimniecības zemju 
apmežošanu palielinās ar mežu klātās teritorijas novadā. Līdz ar to ir svarīgi izpildīt TIAN izvirzītos 
nosacījumus - pašvaldībā un atbildīgajās institūcijās, pirms zemes lietošanas kategorijas maiņas vai 
transformācijas (atmežošanas) atļaujas izsniegšanas, izvērtēt katru plānoto atsevišķo gadījumu un 
iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī ievērot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus. 

Katram zemes lietošanas veidam jeb funkcionālam zonējumam ir izvērtējamas potenciāli iespējamās 
ietekmes uz vidi, tādēļ prognozējās ietekmes vērtētas katram zemes lietošanas veidam, atsevišķi 
apdzīvotās vietās (ciemos) un ārpus tām (lauku teritorijā). 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ietver esošo un plānoto savrupmāju apbūvi. Galvenā 
izmantošana saistīta ar dzīvojamo apbūvi un teritorijas izmantošanu – savrupmāju apbūvei. Šīs 
teritorijas noteiktas tikai ciemu teritorijās esošo savrupmāju apbūves teritorijās, kā arī paredzot 
jaunas savrupmāju apbūves teritorijas. Jauna savrupmāju apbūve apdzīvotās vietās samazina 
apdzīvoto vietu neapbūvēto teritoriju platības, palielina apbūves blīvumu. Koncentrēta dzīvojamā 
apbūve ciemos samazina blīvas apbūves veidošanu lauku teritorijā, kas nav raksturīgs Latvijas lauku 
apbūves tips. Ja būvniecība tiek veikta ievērojot TIAN un citus normatīvos aktus, tās ietekme 
vērtējama kā nebūtiska. Galvenais priekšnosacījums šo teritoriju esošai un plānotai attīstībai ir 
piekļuves jautājumu risināšana (ielas vai ceļi) un inženierkomunikāciju attīstība (ūdensapgāde, 
kanalizācija, t.sk. arī lietus, siltumapgāde). 
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Noteikta apakšzona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā) Turaidas ciema robežās, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve - 
savrupmājas. Šis apakšzonējums atšķirībā no DzS noteikts, lai izpildītu „Īpaši aizsargājamā kultūras 
pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektā noteiktos 
uzturēšanas noteikumus.  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) aptver esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi līdz 3 
stāviem ciemos, arī ārpus apdzīvotām vietām. Papildus esošajām 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām, kas atrodas Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā (aizsardzības zonā) jāievēro „Īpaši 
aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
grozījumu projektā noteiktie uzturēšanas noteikumi. Galvenā šo teritoriju izmantošana saistās ar 
daudzdzīvokļu māju apbūvi, rindu māju apbūvi un savrupmāju apbūvi, kā arī tiek paredzēta teritorijas 
papildizmantošana publiskai apbūvei. Ja būvniecība tiek veikta ievērojot TIAN un citus normatīvos 
aktus, tās ietekme vērtējama kā nebūtiska. Galvenais priekšnosacījums šo teritoriju attīstībai ir 
inženierkomunikāciju attīstība (ūdensapgāde, kanalizācija, t.sk. arī lietus, siltumapgāde) un teritorijas 
labiekārtošana.  

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) aptver esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi 
līdz 5 stāviem Raganā un Inciemā. Jaunas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas plānojumā 
netiek plānotas. Svarīgi ir attīstīt un uzlabot kvalitatīvāku dzīves vides un vizuālo tēlu šim apbūves 
veidam, veicot ēku energoefektivitātes pasākumus, uzlabojot piekļuves vietu stāvokli (iekšpagalmi, 
ielas) un uzlabojot publiskās ārtelpas teritorijas (bērnu rotaļu laukumi, rekreācijas vietas utt.). 

Publiskās apbūves teritorijas (P) noteiktas esošās publiskās apbūves teritorijas gan ciemos, gan arī 
lauku teritorijā un tiek plānotas arī jaunas publiskās apbūves teritorijas.  Šo teritoriju galvenā 
izmantošana saistīta ar publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu sabiedrisku, sociālu un komerciālu 
objektu apbūvei, kā papildizmantošanu paredzot arī dzīvojamo apbūvi. Ja būvniecība tiek veikta 
ievērojot TIAN un citus normatīvos aktus, tās ietekme vērtējama kā nebūtiska. Galvenais šo teritoriju 
attīstības priekšnosacījums ir piekļuves risinājums, inženierkomunikāciju nodrošinājums un publiski 
pieejamu ārtelpu izveidošana un turpmāka to apsaimniekošana. 

Noteikta apakšzona Publiskās apbūves teritorijas (P1) Turaidas ciema teritorijā „Īpaši aizsargājamā 
kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslā (aizsardzības zonā), lai nodrošinātu 
komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru. Ja būvniecība tiek veikta ievērojot TIAN un citus normatīvos aktus, t.sk. „Īpaši 
aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
grozījumu projektā noteiktos uzturēšanas noteikumus -ietekme vērtējama kā nebūtiska. Svarīgs 
priekšnosacījums šo teritoriju attīstībai ir nodrošināt tās ar inženierkomunikācijām, īpaši pievēršot 
uzmanību notekūdeņu savākšanai un novadīšanai un publiski pieejamas ārtelpas veidošanai un 
piekļuvei, ņemot vērā to, ka šīs teritorijas ir pakļautas sezonālai antropogēnai slodzei. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) noteiktas galvenokārt tajās ciemu teritorijas daļās, kā arī lauku 
teritorijā, kur izveidojusies ražošanas uzņēmumu apbūve un tai ir piemērota infrastruktūra. 
Teritorijas plānojumā tiek plānotas arī jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas. Šo teritoriju galvenā 
izmantošanā saistās rūpniecisko apbūvi (vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi, lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūvi, atkritumu apsaimniekošanu), tehnisko apbūvi, kā papildizmantošanu 
paredzot publisko apbūvi. Ja būvniecība tiek veikta ievērojot TIAN un citus normatīvos aktus, tās 
ietekme vērtējama kā nebūtiska. Svarīgs priekšnosacījums šo teritoriju attīstībai un plānošanai ir 
ievērot tehnoloģisko procesu prasības, institūciju izsniegtās piesārņojošo darbību atļaujas vai 
apliecinājumus, praksē pielietot labākos tehnoloģiskos paņēmienus, lai novērstu apkārtējās vides 
piesārņošanu un iedzīvotāju sūdzības. 

Noteikta apakšzona Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), kurā galvenā izmantošana ir derīgo 
izrakteņu ieguve. Teritorijas plānojuma grafiskā daļā kā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) tiek 
attēlotas derīgo izrakteņu teritorijas, kur notiek jau esoša ieguve, kur plānots uzsākt ieguvi valsts 
mežos. Bez šīm grafiskajā daļā attēlotām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām perspektīvā ir atļauta 
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derīgo izrakteņu ieguve arī Lauksaimniecības teritorijā (L), pirms tam veicot ģeoloģisko izpēti. Svarīgs 
priekšnosacījums šo teritoriju turpmākai izmantošanai un plānošanai ievērot TIAN noteiktās prasības 
derīgo izrakteņu ieguvei Krimuldas novadā, kā arī citu LR normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz 
zemes dzīļu izmantošanu un aizsardzību.  

Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) noteiktas, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un 
gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. Galvenā šo teritoriju izmantošana saistīta ar 
inženiertehniskās infrastruktūras izbūvi un transporta infrastruktūras izbūvi. 

Tehniskās apbūves teritorijas (TA) noteiktas, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu izbūvi, uzturēšanu, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 
transporta infrastruktūru. 

Kā tehniskās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas novada centralizētās inženierkomunikācijas 
(ūdensapgādes, kanalizācijas tīkli, siltumapgādes tīkli, atkritumu apsaimniekošanas objekti u.c.), 
maģistrālās inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojuma saistošajā daļā noteiktas un grafiski 
attēlotas ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas ap tehniskās apbūves objektiem. 

Ja jaunu objektu būvniecība, esošo objektu rekonstrukcija un apsaimniekošana, kā arī kopējā 
teritoriju attīstība tiek īstenota ievērojot normatīvo aktu un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, ietekme vērtējama kā nebūtiska un īslaicīga (galvenokārt būvniecības vai 
remontu darba laikā). 

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 u.c, kā arī vēja enerģiju. Teritorijas plānojuma 
saistošajā daļā, papildus MK noteikumu Nr.240 prasībām, noteikti nosacījumi vēja elektrostaciju 
izvietojumam novadā. 

Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūra ir viens no pamata elementiem teritorijas 
attīstībai, lai plānotu apbūves teritorijas un sekmētu uzņēmējdarbības izaugsmi novadā.   

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) noteikta, 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. Galvenā šo teritoriju 
izmantošana saistīta ar labiekārtotu publisko ārtelpu un publisko ārtelpu (bez labiekārtojuma) – 
dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas. Kā papildizmantošana šajās teritorijās ir pieļaujama 
arī publiskā apbūve un teritorijas izmantošana. Jauna šo teritoriju plānošana un attīstība samazina 
apdzīvoto vietu un lauku teritoriju neapbūvēto teritoriju platības, palielina apbūves blīvumu. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar 
apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana. Ap visām novadā darbojošām kapsētām 
noteikta sanitārā aizsargjosla 300 m platumā.  

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona aizsargājamo dabas pieminekļu 
dendroloģisko stādījumu „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”, Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs” un 
„Lēdurgas Dendroparks” 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. Bez TIAN 
noteiktajām prasībām, papildus aizsardzības un izmantošanas noteikumi dabas pieminekļu teritorijās 
nosaka arī MK noteikumu prasības.  

Lauksaimniecības teritorijas (L) noteiktas, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa 
racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem. Šīs teritorijas aizņem lielu novada teritorijas daļu. 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 
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rūpniecības apbūvi, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūvi un derīgo izrakteņu ieguvi) un 
tehnisko apbūvi.  

Ņemot vērā daudzveidīgo atļauto lauksaimniecības teritoriju izmantošanu (gan galveno izmantošanu, 
gan papildizmantošanu) nākotnē tas var radīt būtisku ietekmi uz vidi (gaisa, virszemes un pazemes 
ūdeņu piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, lauksaimniecības zemju platību 
samazināšanos un sadrumstalotību, ainavas izmaiņām). 

Teritorijas plānojumā noteikti kritēriji perspektīvai lauksaimniecības zemju apmežošanai, kas racionāli 
ļautu izvērtēt lauksaimniecībai nepiemērotu teritoriju izmantošanu, tādejādi palielinot meža zemju 
resursu pieaugumu. 

Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Turaidas ciemā, Turaidas 
muzejrezervāta aizsargjoslā (aizsardzības zonā), lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa 
racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem, bet tālākā perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru 
galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana.  

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 viensētu apbūvei ar galveno zemes 
izmantošanas veidu - viensētu apbūve. Kā papildus izmantošanu šajās teritorijās var attīstīt arī 
publisko apbūvi, 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. Izstrādājot jauno novada teritorijas 
plānojumu, pieņemts lēmums saglabāt esošo ciemu statusus un pēc iespējas izvairīties no ciemu 
robežu grozīšanas, izņemot gadījumus, kas robeža tiek precizēta pa nekustamā īpašuma kadastra 
robežām, ņemot vērā maģistrālās gāzesapgādes aizsargjoslas u.c. faktorus. 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 arī ar 
iespēju attīstīt apbūvi 2500 m2 jaunveidojamā platībā.  

Būtiskākās ietekmes var radīt notekūdeņu apsaimniekošana, jo daudzās šajās teritorijās nav pieejami 
un netiek plānoti jauni centralizētās kanalizācijas tīkli. Jauna apbūve apdzīvotās vietās esošajās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs samazina apdzīvoto vietu neapbūvēto teritoriju platības, 
palielina apbūves blīvumu, kā arī samazina lauksaimniecības zemju resursus. 

Mežu teritorijas (M) noteiktas, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu 
saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai. 

Mežu teritorijās kā papildizmantošana bez mežsaimnieciskās izmantošanas atļauta arī dzīvojamā 
apbūve – ciemos kā viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 5000 m2 un 
aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība, bet lauku 
teritorijā kā viensētas apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai 
meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība. 

Šāda daudzveidīga meža teritoriju izmantošana var radīt ietekmi uz meža zemju sadrumstalošanu, 
meža masīvu fragmentēšanu, meža platību samazināšanos, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. 

Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā 
apdzīvotā vietā Murjāņi, lai nodrošinātu mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vēsturiski 
veidojušos mežaparka tipa apbūvi. Galvenā šī funkcionālā zonējuma izmantošana saistās ar 
mežsaimniecisko izmantošanu un labiekārtotu publisko ārtelpu, kā papildizmantošana tiek paredzēta 
dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana - viensēta, zemes vienībās, kas līdz TIAN apstiprināšanai 
nav apbūvētas un publiskā apbūve un teritorijas izmantošana - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 
zemes vienībās, kas līdz TIAN pieņemšanai nav apbūvētas. Minimālā jaunveidojamā zemes vienības 
platība Gaujas NP ainavu aizsardzības zonā noteikta 5 ha.   
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Ņemot vērā, ka vēsturiski šī vieta ir veidojusies kā mežaparka izklaidus apbūve (vasarnīcu apbūve), 
kurā esošajā situācijā daudzas dzīvojamās mājas tiek izmantotas arī pastāvīgai dzīvošanai un lai šī 
teritorija turpmāk attīstoties neveicinātu esošo dabisko ekosistēmu platību samazināšanos, 
nepārdomātu apbūvi, ainavas vizuālo degradāciju, teritorijas plānojumā šī teritorija indeksēta ar 
apakšzonējumu un savām izmantošanas un apbūves prasībām. Ņemot vērā TIAN noteiktās prasības 
un LR normatīvo aktu prasības, arī turpmāk šī apdzīvotā vieta varētu attīstīties pasīvi un saglabātu tās 
vietai raksturīgo kultūrvidi.  

Ūdeņu teritorijas (Ū) noteiktas, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu 
izmantošanu saimnieciskai darbībai, rekreācijai un vides aizsardzībai. Kā galvenā šīs teritorijas 
izmantošana tiek paredzēta ūdenssaimnieciska teritorijas izmantošana, tehniskā apbūve, kas saistīta 
ar transporta infrastruktūru, inženiertehnisko infrastruktūru un ūdens telpas publisko izmantošanu.  
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8. RISINĀJUMI, LAI NOVĒRSTU VAI SAMAZINĀTU TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA IESPĒJAMO IETEKMI UZ VIDI  
Krimuldas novada teritorijas plānojums, lai mazinātu teritorijas plānojumā paredzēto darbību ietekmi 
uz apkārtējo vidi, paredz dažādus pasākumus, kas gan tieši, gan netieši mazinātu saimniecisko 
darbību negatīvo ietekmi uz vidi. 

PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀS UN ATTĒLOTĀS AIZSARGJOSLAS 

Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir Latvijas Republikas 
tiesību aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan 
dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošinot to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargātu vidi un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Krimuldas novada teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē tiek attēlotas visa veida aizsargjoslas56, 
kas attiecas uz Krimuldas novadu un kuru platums ir lielāks par 10 m, kā arī 10 m virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas ciemu teritorijās.  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.7.apakšnodaļā „Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” 
noteikti aizsargjoslu veidi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i., “Aizsargjoslu 
likums” un atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām.  

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 10 valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem, kas atrodas 
Krimuldas novada administratīvā teritorijā izstrādāts valsts aizsardzības kultūras pieminekļu 
individuālo aizsardzības zonu (aizsargjoslu). 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļā attēlotas applūstošās teritorijas gar Gauju. Applūstošajās 
teritorijās turpmākā šo teritoriju izmantošanā jāņem vērā Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, t.sk. arī applūstošajās teritorijās. Teritorijas plānojumā 
applūstošajās teritorijās jauna apbūve netiek plānota, to nosaka arī Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, ka visā pašvaldības teritorijā ir aizliegts izvietot ēkas un būves visa veida 
aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām. 

Vides pārskatā netiek uzskaitītas visas aizsargjoslas, jo tās tiek atrunātas Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  

Jaunveidojamajiem objektiem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāatzīmē nekustamo īpašumu 
apgrūtinājumu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

PLĀNOJUMĀ FIKSĒTIE IEROBEŽOJUMI 

Krimuldas novada teritorijas plānojums paredz pasākumus, kas gan tieši, gan netieši samazinās slodzi 
uz vidi un mazinās darbības negatīvo ietekmi. 

Teritoriju izmantošanas ierobežojumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos dabas aizsardzības prasības iestrādātas 
7.nodaļas Citi nosacījumi/prasības 7.4.apakšnodaļā Prasības īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju un objektu izmantošanai un aizsardzībai. 

 Teritorijas izmantošanai jānotiek atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un 
biotopu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa un 
meža zemes atmežošana veicama saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības 
un izmantošanas normatīvo aktu prasībām. 

 Ņemot vērā apdzīvotās vietas Murjāņi teritorijas vēsturiski veidojušos apbūves tipu - 
mežaparka vasarnīcu apbūve un to saglabāšanu, teritorijas plānojumā Gaujas NP ainavu 

                                                      
56 Atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes mēroga noteiktībai 1: 10 000 un kompetencei 



 

 

 

52 

 

aizsardzības zonā mežu teritorijai noteikts apakšzonējums Meža teritorija (M1), lai 
nodrošinātu šajā teritorijā mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vēsturiski 
veidojušos mežaparka tipa apbūvi.  

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka visā pašvaldības teritorijā ir 
aizliegts izvietot ēkas un būves (gan dzīvojamās, gan publiskās, gan ražošanas, gan tehniskās) 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja tas ir pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

Ierobežojumi lauksaimniecības zemju izmantošanai 

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veida maiņa veicama normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  

 Lauksaimniecības zemju kā resursa saglabāšanai noteiktas prasības apmežošanas iespējām. 

 Ciemu teritorijās, ņemot vērā teritorijas attīstības pēctecības principu, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes indeksētas ar apakšzonējumu L2, kur tālākā perspektīvā iespējama 
teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana. 

 Ņemot vērā Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikumus, kā arī, lai 
perspektīvā apbūve gar muzejrezervātu atstātu mazāku ietekmi uz kultūras pieminekli 
(galvenokārt saistīts ar uztveramību, vienota ansambļa saglabāšanu), Turaidas ciema 
teritorijā muzejrezervāta aizsargjoslā atrodošās lauksaimniecības zemes indeksētas ar 
apakšzonējumu L1. 

 Noteiktas prasības esošo un jaunu būvju, kas domātas lauksaimniecības dzīvniekiem, 
izvietošanai gan ciemos, gan lauku teritorijā. 

Ierobežojumi meža zemju izmantošanai 

 Mežsaimniecisko darbību īpaši aizsargājamās teritorijās nosaka īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie normatīvie akti un dabas aizsardzības plānā noteiktie teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumi. 

 Meža zemes transformācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 Ciemos Mežu teritorijās (M) aizliegta kailcirte. 

 Mežu teritorijās (M) pirms būvniecības saņemams sugu un biotopu aizsardzības jomā 
sertificēta eksperta atzinums un būvniecība īstenojama ārpus īpaši aizsargājamo sugu 
atradnēm vai biotopiem. 

 Ja sadalot zemes vienību, tiek sadalīta meža zeme un izgatavots jauns zemes vienības zemes 
robežu un situācijas plāns, tad obligāti veicama meža inventarizācija. 

 Publiskā lietošanā esošas meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot gadījumus, kad tas 
nepieciešams savvaļas dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās vai citu specifisku funkciju 
pildīšanai, saskaņojot ar pašvaldību, Valsts meža dienestu vai Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Ierobežojumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un izmantošanā 

 Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitei, aizsardzībai un izmantošanai nosaka 
kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. 

 Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap 
valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem - 500 m un individuālās aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikusi 
uzturēšanas režīmus, kā arī kultūras pieminekļu aizsargjoslas, kas iestiepjas no blakus esošo 
novadu teritorijām.  



 

 

 

53 

 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 
prasības iestrādātas 7.nodaļas Citi nosacījumi/prasības 7.5.apakšnodaļā Prasības valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu izmantošanai un aizsardzībai un 7.6.apakšnodaļā Prasības 
vietējas nozīmes kultūrvēsturisko un dabas teritoriju, objektu aizsardzībai un izmantošanai. 

 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta aizsardzības kārtību nosaka 
normatīvo aktu prasības. 

Ierobežojumi rūpnieciskās apbūves izvietošanai un derīgo izrakteņu ieguvei 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts un Grafiskā daļā attēlots 
funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) un teritorijas, kur notiek vai 
plānots iegūt derīgos izrakteņus indeksētas kā apakšzonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija 
(R1). 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, 
kuru turpmākā ievērošana regulēs derīgo izrakteņu ieguves atradņu skaitu un to 
novietojumu, jo TIAN noteiktas prasības ir izteiktas attālumos (m).  

 Teritorijas plānojums neatbalsta smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūvi 
Krimuldas novadā. 

Ierobežojumi alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai  

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības alternatīvai 
energoapgādei (siltumsūkņu zemes kolektoriem, saules paneļiem, koģenerācijas stacijām, 
vēja elektrostacijām). 

Prasības ainaviski vērtīgām teritorijām 

 Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskā daļā attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas 
Krimuldas novadā – ainaviskie ceļi, ainaviski vērtīga teritorija gar Braslas upi un ainaviskie 
skautu virzieni. 

 Lai saglabātu šīs ainaviskās teritorijas un lai tās nezaudētu savu ainaviski pievilcīgo vērtību, 
TIAN šīs teritorijas noteiktas kā Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN5) un noteiktas 
prasības šo teritoriju aizsardzībai. 
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9. ĪSS IESPĒJAMO ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS, 
STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA VEIKŠANAS APRAKSTS 

Alternatīva Krimuldas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentam – KRIMULDAS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMAM ir „0” alternatīva, kad tiek saglabāti spēkā esošie Krimuldas novada 
Krimuldas un Lēdurgas pagastu teritorijas plānojumi, un netiek plānota atļautā Krimuldas novada 
teritorijas izmantošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības 
plānošanā un valsts informācijas sistēmai - teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai 
(turpmāk - TAPIS)57. 

„0” alternatīvas izvēle neatbilstu augstāka līmeņa nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas 
dokumentu izvirzītajiem mērķiem, normatīvo aktu prasībām un vides interesēm. Neizstrādājot 
teritorijas plānojumu, netiktu aktualizēta novadam nozīmīgu nozaru - transporta, 
inženierkomunikāciju infrastruktūras, uzņēmējdarbības un ražošanas, publisko pakalpojumu, 
dzīvojamo teritoriju attīstība, dabas teritoriju un vides ilgtspējīga izmantošana. Šādas „0” izvēles 
īstenošana aizkavētu vides un dabas aizsardzības pasākumu efektīvu īstenošanu. Teritorijas 
turpmākajā attīstībā tiktu veikti nepārdomāti pasākumi un nesistemātiskas darbības, kas kavētu 
saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstību, novestu pie vides problēmu saasināšanās.  

Nebūtu ievēroti vairāki teritorijas attīstības plānošanas principi, t.sk., ilgtspējības princips, kas nosaka, 
ka teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu 
vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, 
dabas un kultūras mantojuma attīstību, kā arī savstarpējās saskaņotības princips, kad netiktu 
sasniegti attīstības mērķi, kas noteikti Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2038.gadam.  

Vides pārskata projekts tika sagatavots, analizējot Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sējumos iekļauto 
informāciju, to atbilstību normatīvo aktu prasībām, iesaistīto institūciju sniegtajiem nosacījumiem, 
privātpersonu un vietējās pašvaldības priekšlikumus.  

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Krimuldas novada teritorijas plānojums tiek sagatavots 
vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta redakcijām. Abu dokumentu vienlaicīga izstrāde sniedz iespēju 
izvērtēt teritorijas plānojumā plānoto pasākumu atbilstību vides un dabas aizsardzības normatīvo 
aktu prasībām. Notiek vienlaicīga sabiedrības iesaiste abu dokumentu publiskā apspriešanā un 
priekšlikumu sniegšanā, kā arī institūciju iesaiste atzinumu sniegšanā gan par teritorijas plānojuma 
redakcijām, gan par vides pārskatu. 

METODES:  

 datu ieguve izmantojot pieejamās datu bāzes/reģistrus, publikācijas u.c. informācijas avotus; 

 informācijas analīze – Vides pārskata 3.nodaļa Esošā vides stāvokļa apraksts, tika izstrādāts, 
veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Krimuldas novada attīstības programmai 
2015.-2021.gadam (apstiprināta ar Krimuldas novada domes 2015.gada 29.maija lēmumu), 
analizēti pašlaik spēkā esošie Krimuldas un Lēdurgas pagastu teritorijas plānojumi un 
detālplānojumi; 

 saskaņotība - Teritorijas plānojuma izstrāde balstīta uz pašvaldības teritorijas attīstības 
hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu - Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013.-2038. gadam; 

 izstrādātā dabas aizsardzības plāna (DAP) analīze - Gaujas nacionālā parka DAP analīze, tajā 
izvirzīto mērķu un iekļauto apsaimniekošanas pasākumu salīdzināšana ar pašvaldības 
noteiktajiem risinājumiem teritorijas attīstībā – plānošanā un izmantošanā, kas noteikta 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un attēlota Grafiskajā daļā. Pārskatīts 

                                                      
57 MK noteikumi Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) 
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Gaujas nacionālā parka precizētais tūrisma infrastruktūras projekts un integrēts novada 
teritorijas plānojumā; 

 izstrādātā Gaujas upju sateces baseinu apsaimniekošanas plāna analīze, tajā izvirzīto mērķu 
salīdzināšana ar pašvaldības izvirzītajiem risinājumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos; 

 plānošanas dokumentā paredzēto izmaiņu un īstenošanas iespējamo tiešo un netiešo, 
īslaicīgo un ilglaicīgo ietekmju uz vides kvalitāti analīze un novērtējums. 
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10. KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 
Kompensēšanas pasākumi atbilstoši likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” tiek veikti 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā iekļauto dabas objektu 
saglabāšanai, Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteikto Latvijā 
sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu vai biotopu aizsardzībai un negatīvo ietekmju 
sabalansēšanai, kas rodas plānošanas dokumenta paredzēto darbību rezultātā. 

Teritorijas plānojumā netiek plānoti pasākumi, kuru rezultātā tiktu atstāta būtiska negatīva ietekme 
uz Natura 2000 teritorijām, ietekmētas to ekoloģiskās funkcijas un integritāte. Plānošanas dokuments 
ir izstrādāts ņemot vērā vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus, līdz ar to netiek 
plānota būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, un kompensēšanas pasākumi 
plānošanas dokumentam netiek paredzēti. 

11. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS 

BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 
Īstenojot Teritorijas plānojumu, netiek paredzētas darbības, kuru rezultātā veidotos būtisks 
piesārņojums, kas veicinātu pārrobežu piesārņojuma pārnesi, ņemot vērā arī to, ka Krimuldas novads 
atrodas Latvijas Republikas iekšzemē.  
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12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGS 
Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 25.11.2008. 
noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

MONITORINGU veic ar nolūku konstatēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo 
vai netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, ūdeni (pazemes, virszemes), gaisu, bioloģisko daudzveidību, 
cilvēku dzīves un darba telpu, būvniecību, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja (Birojs) atzinumu 
par Vides pārskatu, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas plānojuma grozījumus. 
Monitoringu veic, izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus 
par pārskata teritoriju, kā arī citu pašvaldībā pieejamo informāciju. 

Biroja atzinumā par Vides pārskatu norādītajā termiņā pašvaldība sastādīs un iesniegs Birojam 
monitoringa ziņojumu. Par palīglīdzekli monitoringa ziņojuma formai var izmantot Biroja sagatavoto 
paraugu, kas pieejama Biroja mājas lapā Internetā. Monitoringa ziņojuma forma strukturēta – vides 
(dabas) faktori, sociālekonomiskie faktori un teritorijas plānojuma rezultatīvie rādītāji. 

Par pamatu tālākai monitoringu ziņojumu veikšanai var ņemt Krimuldas novada teritorijas 
plānojumu, Vides pārskatā raksturoto teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo un netiešo ietekmi uz 
vidi, valsts statistiskos pārskatus u.c. informācijas avotus, īpašu uzmanību pievēršot atsevišķiem 
indikatoriem (indikatoru grupām): 

1) virszemes ūdeņu kvalitātei – virszemes ūdeņos novadīto notekūdeņu daudzums, paliekošais 
piesārņojums, ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte, peldvietu ūdens kvalitāte 
(sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 
un Veselības inspekciju). Tuvākais virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa punkts atrodas uz 
Gaujas 1 km lejpus Siguldas; 

2) gaisa kvalitātei – limitētās un faktiskās emisijas uzskaite vai aprēķini no emisiju avotiem 
(sadarbībā ar uzņēmumiem, reģionālo vides pārvaldi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centru); 

3) potenciāli piesārņoto vietu skaitam un tam, vai šīs vietas tiek rekultivētas (pašvaldības un 
objektu vai vietu īpašnieku kompetence); 

4) degradētās teritorijas / objekti - rekultivētas un sakārtotas teritorijas (pašvaldības un objektu 
vai vietu īpašnieku kompetence); 

5) notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu kvalitātei un rādītājiem: 

 savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums; 

 fizisko un juridisko personu skaits, kam tiek nodrošināti centralizēti kanalizācijas 
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi; 

 attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

 virszemes ūdeņu kvalitāte, kuros tiek novadīti attīrītie notekūdeņi (sadarbībā ar reģionālo 
vides pārvaldi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru); 

 NAI radušos dūņu turpmākā apsaimniekošana. 

6) atkritumu apsaimniekošanai – šķiroto atkritumu procentuālais daudzums, radītais kopējais 
sadzīves atkritumu daudzums; 

7) dzeramā ūdens kvalitātei – dzeramā ūdens analīžu rezultāti, pazemes ūdeņu krājumu 
izmantošanas intensitāte (sadarbība ar Veselības inspekciju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centru); 

8) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stāvoklim - Dabas aizsardzību plāna izstrāde un individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu pieņemšana, infrastruktūras uzlabojumi; 

9) satiksmes drošības pasākumiem un vides kvalitātei apdzīvotās vietās, kuras šķērso vai 
robežojas ar valsts galveno autoceļu A3. 
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13. KOPSAVILKUMS 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros VIDES PĀRSKATS sagatavots par KRIMULDAS 
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU no 2016.gada. Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Krimuldas novada 
teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānošanas dokumentā tiek noteiktas funkcionālās zonas, tajās 
atļautās galvenās izmantošanas un papildizmantošanas), esošā un plānotā publiskā infrastruktūra, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas aprobežojumi. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk SIVN) nepieciešamību nosaka likums „Par 
ietekmes uz vidi novērtējums”. SIVN sastāvu un izstrādes kārtību nosaka Ministru kabineta 
23.03.2004. noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Krimuldas novada teritorijas plānojumam SIVN procedūra tiek veikta pamatojoties uz Vides 
pārraudzības valsts biroja 2014. gada 4.decembra lēmumu Nr. 59 ”Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Vides pārskatā tika noteikta, aprakstīta un novērtēta teritorijas plānojuma īstenošanas ietekme uz 
apkārtējo vidi, izvērtējot Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, mērķi, 
izstrādes darba uzdevumus, risinājumus un plānojuma ietekmes teritorijas. 

Krimuldas novads ir bagāts ar dabas resursiem, novadā ir ievērojams skaits īpaši aizsargājamu objektu 
un teritoriju (50% no Krimuldas pagasta atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, ģeomorfoloģiskie 
un ģeoloģiskie dabas pieminekļi gar Gaujas upes krastiem, dabas liegumi, dabas pieminekļi), kā arī 
bagāts ar kultūrvēsturiskiem objektiem, viens no ievērojamākajiem Turaidas muzejrezervāts, kura 
teritorijas lielākā daļa atrodas tieši Krimuldas novada administratīvā teritorijā. Vides stāvoklis novadā 
kopumā ir labs, tā kvalitāti ietekmē galvenokārt novadā notiekošā saimnieciskā darbība un tās 
rezultātā radušās ietekmes (virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte, gaisa kvalitāte, atkritumu 
apsaimniekošana u.c.), kā arī antropogēnā ietekme. 

Teritorijas, kurās teritorijas plānojuma rezultātā var tikt pieļautas kādas ietekmes: 

o īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti;  
o lauksaimniecības un meža teritorijas; 
o blīvi apdzīvotās teritorijas. 

Netiek paredzēts „0” variants, kad netiek izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, jo tas ir 
pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas plānojumā netiek plānotas darbības, kas 
ietekmētu Natura 2000 teritorijas līdz ar to kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami un Vides 
pārskatā netiek noteikti.  

Vides pārskata izstrādes laikā nav identificētas iespējamas pārrobežu ietekmes, kuras varētu rasties 
Krimuldas novada teritorijas plānojuma ieviešanas laikā, jo novads atrodas iekšzemē un teritorijas 
plānojuma ietvaros netiek plānoti tādi pasākumi, kuru ietekme varētu sniegties ārpus novada 
robežām.  

Krimuldas novada teritorijas plānojuma īstenošanas sekas, tiks novērtētas veicot plānošanas 
dokumenta īstenošanas monitoringu. 



 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI



 

 

 

60 

 

1. pielikums. Atļaujas B un C kategorijas piesārņojošām darbībām uzņēmumiem Krimuldas novadā 

1.1. tabula. Atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām uzņēmumiem Krimuldas novadā 

NR.P.K UZŅĒMUMS ADRESE 
DARBĪBAS VEIDS PĒC MK NOTEIKUMU NR.1082 

1. PIELIKUMA 2. PIELIKUMA 

1. AS "VIRŠI-A"   "DUS Ragana', 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

1.4. Degvielas uzpildes stacijas 
ar degvielas daudzumu 
(lielākais kopējais 
degvielas daudzums, kas 
pārsūknēts pēdējo triju 
gadu laikā) 2000 un vairāk 
kubikmetru gadā 

1.4. Gāzes uzpildes stacijas 

2. AS "Latvijas 
Gāze"  

Ragana, 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

1.1.1. No 5 līdz 50 megavatiem, 
ja sadedzināšanas iekārtā 
izmanto biomasu (arī 
koksni un kūdru) vai 
gāzveida kurināmo  -  - 

1.5. Sašķidrinātās gāzes 
uzglabāšanas iekārtas ar 
tilpumu 100 m3 un vairāk 
un dabasgāzes pazemes 
krātuves  -  - 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

3. SIA 
"SALTAVOTS" 

"Notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtas 
Krimuldā", 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

5.8. Apglabāšanas, 
uzglabāšanas vai 
kompostēšanas vietas 
tādām notekūdeņu 
dūņām, kas saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem nav 
pielīdzināmas bīstamajiem 
atkritumiem  -  - 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

4. Pašvaldības SIA 
"ENTALPIJA-2" 

"Turaidas 
muzejrezervāts", 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

"Komunālserviss 
Inciemā", 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

"Tīravoti", 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

"Attīrīšanas 
iekārtas", 
Ragana, 
Krimuldas 
pagasts, 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos  -  - 
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NR.P.K UZŅĒMUMS ADRESE 
DARBĪBAS VEIDS PĒC MK NOTEIKUMU NR.1082 

1. PIELIKUMA 2. PIELIKUMA 

Krimuldas novads notekūdeņus novada vidē 
5. SIA 

"LĒDURGAS 
MIESNIEKS" 

"Cepļi", Lēdurgas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

7.2.11. Dzīvnieku un augu 
izcelsmes produktu 
konservēšana, iepildīšana 
un iepakošana     

6. SIA 
"LĒDURGAS 
KOMUNĀLAIS 
DIENESTS" 

"Attīrīšanas 
iekārtas", 
Lēdurgas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

8.9. Notekūdeņu attīrīšanas 
darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk 
kubikmetru diennaktī, 
kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē  -  - 

7. SIA "Ekorima"  "Veckļaviņas", 
Lēdurgas 
pagasts, 
Krimuldas novads 

5.11. Iekārtas dzīvnieku un augu 
izcelsmes atkritumu (tai 
skaitā dzīvnieku mēsli un 
atkritumi no lopkautuvēm) 
uzglabāšanai, reģenerācijai 
vai apstrādei (arī iekārtas 
kompostēšanai un 
biogāzes iekārtas), kuru 
uzņemšanas jauda ir 30 un 
vairāk tonnu dienā 

1.1. Sadedzināšanas 
iekārtas, kuru ievadītā 
siltuma jauda ir 
0,2 megavati un vairāk 
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1.2. tabula. Atļaujas C kategorijas piesārņojošām darbībām uzņēmumiem Krimuldas novadā 

NR.P.K. UZŅĒMUMS ADRESE 
DARBĪBAS VEIDS PĒC MK NOTEIKUMU NR.1082 

2. PIELIKUMA 

1. SIA "Legzdiņš" "Šķiltas", Lēdurgas pagasts 4.2. 

Kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto 
koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 
m

3
 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; 

iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko 
apstrādi, arī spiediena impregnēšanu 
(augstspiediena impregnēšanu), vakuuma 
impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un 
koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu 

2. 
Krimuldas 

novada dome 
"Skola”, Lēdurgas pagasts 6.3. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 
20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus 
novada vidē 

3. 
SIA "JASS 
Rudzīši" 

"Garāžas", Lēdurgas pagasts 6.1. 

Visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes 
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības 
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu 
mehānismu un citu pārvietojamu agregātu 
remonta un apkopes darbnīcas 

4. ZS "Kaņepītes" "Kaņepītes", Lēdurgas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

5. 
SIA "GOTIKA 

AUTO" 
"Ezermalas", Lēdurgas pagasts 1.3. 

Degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu 
(lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas 
pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 
m

3
 gadā 

6. 
SIA 

"ASPECTUS" 
"Knīderi", Lēdurgas pagasts 1.1. 

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas 
iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. 
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja. 

7. ZS "Krustiņi" "Krustiņi", Lēdurgas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

8. ZS "Papardes" "Papardes", Lēdurgas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
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dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

9. 
Anatolija 
Plešiņeca 

"Ķiri", Lēdurgas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

10. ZS "Upmaļi' "Upmaļi", Lēdurgas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

11. 
SIA 

"Namatēvs" 

"Kalnazāģeri", "Kalnazāģeri I", 
"Mežasikšņi", "Lejasmelderi", 

Krimuldas pagasts 
4.3. Zivjaudzētavas 

12. SIA "M Bergs" 
"Tīnas", Ragana, Krimuldas 

pagasts 
4.2. 

Kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto 
koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 
m

3
 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; 

iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko 
apstrādi, arī spiediena impregnēšanu 
(augstspiediena impregnēšanu), vakuuma 
impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un 
koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu 

13. 
Ceļu būves 
firma SIA 
"Binders" 

"Mehāniskās darbnīcas", Ragana, 
Krimuldas pagasts 

1.1. 
Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk.     

6.1. 

Visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes 
transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības 
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu 
mehānismu un citu pārvietojamu agregātu 
remonta un apkopes darbnīcas. 

14. 
SIA "Rojas 
siltums" 

"Meldernieki", Krimuldas pagasts 1.1. 

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas 
iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. 
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja 

15. ZS "Dimzas" "Vēršmēles", Krimuldas pagasts 

4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā.  

5.6. 
Lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda 
ir mazāka par piecām tonnām diennaktī.     
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16. SIA "Rosība" "Ziemeļi", Krimuldas pagasts 

1.1.  

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas 
iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. 
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja. 

5.2.2. 
Augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 
tonnām gatavās produkcijas dienā (vidējais 
ceturkšņa rādītājs). 

17. 
SIA "Maiznīca 

FLORA" 
"Vecvaltes", Krimuldas pagasts 

5.2.2. 
Augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 
tonnām gatavās produkcijas dienā (vidējais 
ceturkšņa rādītājs). 

6.3. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 
20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus 
novada vidē. 

18. 
ZS 

"Jaunraudas" 
"Jaunraudas - 1", Krimuldas 

pagasts 
4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

19. 
SIA "Raganas 

ķēķis" 
"Stūrnieki", Krimuldas pagasts 6.3. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 
20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus 
novada vidē 

20. ZS "Spāres" "Spāres", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

21. ZS "Birzītes" "Birzītes", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

22. 
Piemājas 

saimniecības 
"Rūtas" 

"Rūtas", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
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dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

23. 

Krimuldas 
novada 

pašvaldības 
SIA "Entalpija" 

"Katlu māja", Ragana, Krimuldas 
pagasts 

1.1. 

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas 
iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. 
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja 

"Katlu māja Sunīši"", Sunīšu 
ciems, Krimuldas pagasts 

1.1. 

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas 
iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. 
vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja 

24. 
SIA 

"Straujupīte" 
"DUS "Vējiņi - 2"", Krimuldas 

pagasts 
1.5. 

Naftas bāzes ar degvielas daudzumu, mazāku par 
5000 tonnām gadā 

25. 
SIA "Vidzemes 

putniņi" 
"Lielputniņi", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

26. 
L. Sildares ZS 

"Dimzas" 
"Dimzas", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

27. SIA "CIKL" "Vētras", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

28. 
ZS 

"Kalndunduri" 
"Kalndunduri", Krimuldas 

pagasts 
4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 
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29. 
SIA "Tandems-

R" 
"Inčukalna-Valmieras šos.22km", 

Krimuldas pagasts 
1.3. 

Degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu 
(lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas 
pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 
m

3
 gadā 

30. ZS "Laimrotas" "Laimrotas", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

31. ZS "Zemzari" "Zemzari", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 

32. ZS "Silmalas" "Silmalas", Krimuldas pagasts 4.1. 

Dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos 
audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas 
un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un 
novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; 
dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar 
nitrātiem" atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās 
komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk 
dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav 
iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā 
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4.ATTĒLS. IZSNIEGTO PIESĀRŅOJOŠO DARBĪBU ATĻAUJU UN APLIECINĀJUMU IZVIETOJUMS NOVADĀ 


