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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Detālplānojums Krimuldas novada, Krimuldas pagasta, Murjāņu 
nekustamajam īpašumam „Daudes”, kadastra numurs 8068 011 0079, ir 
izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka Jāņa Mierkalna pasūtījumu, 2012.gada 
28.septembra Krimuldas novada Domes lēmumu, sēdes protokols Nr.13 „Par 
nekustamā īpašuma „Dudes”, Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas 
robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Krimuldas pagasta teritorijas 
plānojumu (2009-2021) II. Daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem (galīgā redakcija), Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem". 

Detālplānojuma grafiskā daļa izstrādāta uz pamatnes ar mēroga 
noteiktību 1:1000 (LKS-92 koordinātu sistēmā). Topogrāfisko plānu 
2013.gada 17.janvārī ar numuru 8068 TP 023314 ir reģistrējis SIA 
„Mērniecības Datu Centrs”.  

Īpašuma „Daudes” (4,72 ha) teritorija ir neapbūvēta. Zemes gabala 
lielāko daļu aizņem meža zeme (4,62 ha), bet relatīvi nelielā daļa ir noteikta 
kā teritorija zem ūdeņiem (0,1 ha). 2,09 ha platībā mežs ir izcirsts.  

Teritorijas ziemeļu rietumu daļa robežojas ar Lojas upi, kuras krasti 
veido stāvu krauju. Detālplānojuma izstrādes teritorijas dienvidu daļā atrodas 
Murjāņu apdzīvotās vietas iela – Lojas iela (8068 011 0110). Pārējās īpašuma 
robežas veido saskarsme ar kaimiņu zemes gabaliem „Indrāni” (8068 011 
0001), „Mežupītes” (8068 011 0050), „Klinšudzirnavas” (8068 011 0062), 
„Klinšu dzirnavas” (8068 011 0191), „Sēnītes” (8068 011 0070) un „Lojas 
pirts” (8092 007 0001). Valdījuma ZA un DR izvietotie īpašumi ir apbūvēti. 
 
Teritorijas att īst ības nosac ījumi 
 

Detālplānojums ir izstrādāts atbilstoši 2012.gada 28.septembra 
Krimuldas novada Domes lēmuma, sēdes protokols Nr.13 „Par nekustamā 
īpašuma „Dudes”, Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu” un darba uzdevumā noteikto institūciju 
izdoto nosacījumu saturam. 
 
Teritorijas att īst ības m ērķi un uzdevumi 
 

Nekustamā īpašuma „Dudes”, Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā attīstības bāze ir apbūves veidošana atbilstoši atļautajai teritorijas 
izmantošanai un tehniski – ekonomiskajiem nosacījumiem. Plānotās teritorijas 
izmantošanas zonējums – „Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija” ar atļauto 
izmantošanu: 

� meža apsaimniekošana; 
� kokmateriālu sagatavošana; 
� medniecība un  
� rekreācija. 
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Kā palīgizmantošanas mērķi noteikti sekojoši objekti: 
� satiksmes infrastruktūra; 
� inženierkomunikāciju objekti, tostarp novērošanas tornis. 
� derīgo izrakteņu ieguve un 
� atpūtas un tūrisma pakalpojumu objekts un tam nepieciešamā 

infrastruktūra (pamatojot ar detālplānojumu). 
Galvenie plānotās teritorijas attīstības mērķi: 
� Nodrošināt teritorijas racionālu izmantošanu, lai veicinātu 

līdzsvarotu Krimuldas novada teritorijas ekonomisko attīstību un 
saglabātu plānojamās teritorijas vidi atbilstošu ilgtermiņa 
prioritātēm un attīstības virzieniem; 

� Garantēt zemes īpašnieka tiesības izmantot un attīstīt viņam 
piederošo teritoriju saskaņā ar Krimuldas pagasta teritorijas 
plānojumu (2009-2021) II. Daļa un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem (galīgā redakcija) saturu un dotā 
detālplānojuma nosacījumiem; 

� Izveidot plānojamā teritorijā nepieciešamo infrastruktūru, 
nodrošinot kvalitatīvu un piemērotu vidi dzīvošanai, tūrismam un 
atpūtai. 

� Veicot iepriekš minētās darbības, saglabāt unikālās dabas ainavas 
(Lojas upes aizsargjosla), izcirstajā teritorijā atjaunot mežaudzi un 
plānojot būvobjektus panākt to organisku iekļaušanos vidē, 
izmantojot vietējos materiālus (baļķus, niedres, mālu, granti) veidot 
latviešu tradicionālajai „sētai” raksturīgas būves un komunikācijas.  

Plānojums detalizē Krimuldas pagasta teritorijas plānojumu un 
apbūves noteikumus konkrētā teritorijā – nekustamajā īpašumā „Daudes” 
(kadastra Nr. 8068 011 0079), nosakot: 

� prasības ar detālplānojumu noteiktajai teritorijas pamatvienībai; 
� detālplānojuma teritorijai pieguļošās Lojas ielas sarkanās līnijas; 
� konkrētas prasības būvēm un to izvietojumam īpašuma robežās; 
� apgrūtinājumus un aizsargjoslas; 
� īpašumu inženiertehnisko nodrošinājumu; 
� transporta kustības shēmas; 
� detālplānojuma realizācijas kārtību un 
� adresācijas priekšlikumu. 

 
Detālpl ānojuma risin ājumu pamatojums un apraksts 
 

Detālplānojuma risinājumi un prasības pamatojas uz spēkā esošajiem 
normatīviem, 2012.gada 28.septembra Krimuldas novada Domes lēmumu, 
sēdes protokols Nr.13 „Par nekustamā īpašuma „Dudes”, Murjāņos, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 
detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, 
ieinteresēto institūciju nosacījumiem, pasūtītāja Jāņa Mierkalna projektēšanas 
uzdevumu un SIA „Valgund” speciālistu radīto nekustamā īpašuma „Dudes”, 
Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā telpiskās attīstības vīziju. 

Teritorija ir plānota kā funkcionāli viendabīga telpa ar vienkāršu 
struktūru. Atbilstoši attīstības iecerei, teritorijai ir jādarbojas un jātiek uztvertai 
kā vienotam veselumam. Īpašumu nav paredzēts sadalīt atsevišķos zemes 
gabalos. Apbūve plānota kā kompakta vienība, ietverot tipiskai lauku sētai 
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raksturīgos elementus: dzīvojamo ēku ar istabām viesiem, saimniecības ēku 
un pirti. 

Apbūvei plānotā meža zemes transformācijas teritorija 0,475 ha, kas 
atbilst 10,06 % no īpašuma teritorijas. 

Papildus ar sarkanām līnijām iezīmēta Lojas iela, kas ir izstrādātā 
detālplānojuma publiskās telpas galvenais elements. Sarkano līniju 
izvietojums attiecībā pret esošo ielas asi (uz abām pusēm) 6 metri. 

Nekustamā īpašuma „Daudes” detālplānojuma priekšlikums izstrādāts 
kontekstā ar tam pieguļošo teritoriju attīstības perspektīvu.   

Teritorijas apsekošanai un novērtēšanai tika piesaistīta vaskulāro 
augu, ķērpju, mežu un virsāju, purvu, zālāju, jūras piekrastes biotopu 
speciāliste Inga Straupe (sertifikāts ar derīguma termiņu līdz 2013.gada 
14.jūlijam). Eksperta slēdziens atrodams detālplānojuma paskaidrojuma 
raksta sadaļā „Pārskats par detālplānojuma izstrādi”. 
 
Satiksmes infrastrukt ūra 
 

Murjāņu biezi apdzīvotās vietas Lojas iela nodrošina netraucētu 
piekļuvi detālplānojuma izstrādes teritorijai un transporta un gājēju ērtu 
novirzīšanu uz  jau izbūvētajām ielām un centrālajiem autoceļiem.  

Detālplānojumā paredzēto piebraucamo ceļu plānošanas uzdevums ir 
izpildīts un ir atrasts izdevīgs, tehniski iespējams un projektēšanas 
standartiem atbilstošs brauktuves novietojums īpašumā. Jāpiezīmē, ka 
Gaujas upes aizsargjoslas teritorijā piebraucamais ceļš plānots pa esošo, 
mežizstrādes tehnikas izmantoto kokmateriālu transportēšanas ceļu.  

Ņemot vērā piebraucamā ceļa izmantošanas nolūkus, tā brauktuve 
veidota 3 m plata ar 0.75 m platām nomalēm.  

Sekmīgai ūdens novadīšanai tiek paredzēts nepieciešamais 
brauktuves šķērskritums – 2.5%. Lietus un teritorijas virsmas ūdeņu 
savākšanai un novadīšanai ir paredzēts veidot grāvjus. 

Pēc brauktuves segumu (grants maisījums) izbūves darbu 
pabeigšanas paredzēta darbu izpildes zonas un tai pieguļošās teritorijas 
apzaļumošana (zālāja ierīkošana). 
 
Elektroapg āde 
 

 Krimuldas novada, 
Krimuldas pagasta, 
Murjāņu nekustamā 
īpašuma „Daudes”, 
kadastra numurs 8068 011 
0079 detālplānojumā 
plānoto ēku elektroapgāde 
tiek risināta saskaņā ar AS 
”Sadales tīkls” 2012.gada 
5.novembrī izsniegtajiem 
nosacījumiem Nr. 30VL00-
13/548. 

Perspektīvā objekta 
elektroenerģijas patērētāju 
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slodze 35 kW. Tās sadalījums 20 kW dzīvojamā māja, 10 kW saimniecības 
ēka un 5 KW pirts.  
  Ir paredzēta vieta transformatora, elektrosadales un uzskaites skapja 
izbūvei.  

Kabeļu un iekārtu izvietojums atbilst Aizsargjoslu likumam, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, LBN un institūciju izsniegto 
tehnisko noteikumu prasībām.  

Esošās 0,4 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla 6,5 metru attālumā no 
trases līnijas ass uz abām pusēm un tā ir pamatota ar Aizsargjoslu likuma 
16.pantu. 

Elektroapgādes kabeļi tiek guldīti piebraucamā ceļa nomalē un to 
novietojums atbilst Aizsargjoslu likuma prasībām.  

Elektrotīklu tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar AS 
„Latvenergo” Sadales tīkla Centrālā reģiona projektēšanas uzdevumu.  
 
Ūdensapg āde un kanaliz ācija 
 

Detālplānojuma teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi 
izstrādāti apzinoties faktu, ka veidojot šo ciklu ir jācenšas radīt iespējami 
mazāko kaitējumu dabai un jāievēro visi šo procesu reglamentējošie valsts 
likumdošanas akti. 

Kas vērtējams kā pozitīvs solis? Pirmkārt, tualetēm skalojamo ūdeni 
iegūstam no lietus ūdeņu savākšanas (no ēku jumtiem) tvertnēm. Tvertņu 
ūdens līmenis tiek papildināts no dzeramā ūdens ieguves sistēmas vienīgi 
kritiskos brīžos, kad nostrādā automātika, kuras sensori raida sūkņiem un 
vārstiem signālu par komandas izpildi. Otrkārt, dzeramā ūdens pirmsapstrāde 
(atkaļķošana, atdzelžošana) tiek veikta slēgtā ciklā. Visas filtru skalošanas 
duļķes tiek tiešā ceļā pa kolektoriem novadītas notekūdeņu savākšanas 
tvertnēs. Treškārt, kanalizācijas notekūdeņi tiek savākti no kompozītu 
materiāliem veidotās slēgtās tvertnēs. Tvertnes izvietotas zem pie dzīvojamās 
ēkas iekārtotās autostāvvietas. Tvertņu saturs tiek izvests uz Krimuldas 
novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Darbības pamatā līgums ar novada 
komunālajiem dienestiem. Plānotajā teritorijā nav plānots ierīkot notekūdeņu 
lokālas attīrīšanas iekārtas. Izņēmums – automašīnu stāvlaukuma lietus 
ūdeņu uztveres akas savienotas ar neliela apjoma eļļas uztvērējiem. 

Kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļums līdz cauruļvada ārējai virsmai 
ir noteikts par 0,3 m mazāks nekā grunts iespējamais normatīvais sasalums 
reizi 100 gados saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvklimatoloģiskiem 
rādītājiem, bet ne mazāks par 0,7 m. 

Slēgta tipa, polimēru materiālu skatakas (nodrošina videi nekaitīgu 
ekspluatāciju) visu sistēmu kanalizācijas tīklos ierīko pievienojumu vietās un 
vietās, kurās mainās cauruļvadu virziens, slīpums vai iekšējais diametrs. 

Dzeramo ūdeni iegūstam no urbuma. Šķiet, ka šī darbība no visa 
aprakstītā procesa nodara lielāko kaitējumu apkārtējai videi. Izstrādājot 
projektu autori ņēma vērā, ka dzeramais ūdens ir viena no mūsu valsts 
bagātībām. Tāpēc, pat apzinoties faktu, ka Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra Zemes dzīļu speciālistu vērtējumā mēs izmantojam vien 
niecīgu daļu no mūsu rīcībā esošajiem dzeramā ūdens resursiem, esam 
centušies izvairīties no ūdens izniekošanas un piesārņošanas. Urbuma vietas 
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izvēli precizēsim ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
ekspertu palīdzību. Ja urbuma dziļums pārsniegs 20 metrus urbumam tiks 
noformēta pase un reģionālā vides pārvalde pieprasīta ūdens ieguves atļauja. 

Aprēķinātais diennakts ūdens patēriņš nepārsniedz 2 m³, līdz ar to, pie 
nosac ījuma, ka urbuma dzi ļums nav liel āks par 20 m, īpašniekam past āv 
iespēja ūdens ieguvi sav ām vajadz ībām realiz ēt bez īpašas at ļaujas.  
Ūdens diennakts patēriņš tiek plānots 500 litri/diennaktī un ir noteikts atbilstoši 
plānotajam iedzīvotāju skaitam (vidēji 6 cilvēki) un MK noteikumu Nr.214 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un 
būves" p.37. 

Ap ak ām, urbumiem un avotiem, kurus saimniec ībā vai dzeram ā 
ūdens ieguvei izmanto sav ām vajadz ībām individu ālie ūdens lietot āji 
(fizisk ās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apk ārtne ir labiek ārtota 
un nov ērsta notek ūdeņu infiltr ācija un ūdens pies ārņošana. Projekts 
tomēr paredz ap ūdens ņemšanas vietu veidot nožogotu aizsargjoslu ar 
R=5m. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli plānoti atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie 
tīkli un būves"” un MK noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"”.  

 
Apkure 
 

Ēku apkure un siltā ūdens sagatavošana ir plānota kā videi draudzīga 
kombinēta sistēma: centrālapkures katls ar šķeldu vai skaidu briketēm, ar 
malku kurināmi kamīni. Papildus siltumenerģijas un elektroenerģijas ieguvei 
saimniecības ēkā tiks ierīkota ar granulām darbināma Vācijā ražota mini 
koģenerācijas iekārta (Sunmachine), kuras saražotā jauda, patērējot stundā 3 
kg skaidu briketes, sadalās sekojošās proporcijās: 3 kW elektroenerģija un 
10,5 kW siltums un iekārtas saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens 
sagatavošanas procesā.  

Enerģijas ieguvē netiks izmantoti siltumsūkņi un vēja ģeneratori.  
 
Gāzes apgāde 
 

Nav paredzēta. 
 
Sakaru komunik ācijas 
 

Nav paredzētas. 
 
Melior ācijas sist ēma 
 

Detālplānojuma teritorijā tiek saglabāti esošie grāvji.  
Virszemes ūdeņu savākšanai un uzkrāšanai iekārtots dīķis, kurš var 

kalpot arī ugunsdzēsības vajadzībām. 
Virszemes ūdeņu regulēšanas nepieciešamību nosaka detālplānojuma 

dienvidu daļā esošā Lojas iela. Diemžēl iela veidota nelielā mākslīgā 
uzbērumā, kas kavē virsmas ūdeņu brīvu plūdumu uz Gaujas baseinu. 
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Līdz ar to zemes virskārta (zem augsnes slāņa) pateicoties bagātīgam 
māla saturam neļauj liekajam mitrumam iefiltrēties gruntī. Šā iemesla dēļ 
„Daudes” īpašuma daļa, kura piekļaujas ielas teritorijai, ir neraksturīgi 
pārsātināta ar ūdeni.  

Grāvji gar piebraucamā ceļa nomali tiek plānoti tikai līdz teritorijas 
dabīgās nogāzes pamatnei. 

Grāvju un piebrauktuves šķērsojuma vietās tiek ierīkotas tipveida 
caurtekas (ar laukakmeņu galu nostiprinājumiem). 

Teritorijas nosusināšanai nav paredzēts veidot drenāžas sistēmu.  
 

 
Ugunsdroš ība 

 
Detālplānojumā teritorijā paredzētais piebraucamais ceļš ir veidots tā, 

lai ugunsdzēsēju transports varētu tieši piekļūt katrai no projektā 
paredzētajām ēkām. 

Ēku projekti un to tehniskais nodrošinājums risināts pilnā atbilstībā 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 201-10"Būvju ugunsdrošība"” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.38 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves"”. 

Dzīvojamajai mājai ar istabām viesiem un pirtij pēc izvirzītām 
ugunsdrošības prasībām ir noteikts II lietošanas veids, bet saimniecības ēkai I 
lietošanas veids.  

Ugunsdrošības atstarpes starp būvēm projektā ir ievērotas. 
Dīķī paredzēts izbūvēt ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības 

vajadzībām. Ūdens ņemšana paredzēta no dzelzsbetona grodu akas 
DN1500. Ūdens ņemšanas aku paredzēts nostiprināt ar laukakmeņiem, 
ierīkot akmens-šķembu zālāja piebrauktuvi ar apgriešanas laukumu 
ugunsdzēsības mašīnai. 

 
Detālpl ānojuma teritorijas esoš ās izmantošanas apraksts 

 
 Pēc esošās situācijas detālplānojuma teritoriju var raksturot ar trijiem 
zonējumiem: 

1) teritorija, kuru ietver Lojas upes aizsargjosla (1,33 ha) ar tajā izvietoto 
Nacionālā Parka dabas lieguma platība, raksturojas īsi un kodolīgi - 
cilvēka darbības neskārta vide, ainava.  

2) daļā no Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības teritorijas ir veikta 
mežsaimnieciska darbība izcirsts mežs (skatīt fotogrāfiju). Jauna meža 
stādījumi nav realizēti. Reljefs ar lēzenu kritumu uz Lojas ielas pusi. 
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3) pārējo teritoriju, kura ietilpst Gaujas upes aizsargjoslas platība, sedz 
skuju koku mežs (veikta kopšanas cirte), kas pēc Latvijas biotopu 
klasifikatora atbilst meža biotopu grupai – F.3. 

 
Detālpl ānojuma teritorijas dabas v ērt ību raksturojums  

 
Ainaviski nozīmīgākais objekts Lojas upes dziļā grava, kuru var 

klasificēt kā Gaujas Nacionālajam parkam raksturīgu mazo upju ielejas 
ainavu. 

Teritorijas bioloģisko vērtību un augsnes segas detalizēts apraksts 
atrodams biotopu ekspertes Ingas Straupes atzinumā (pievienots).  

Detālplānojuma teritorijas meži raksturojas kā sausieņi jeb meži ar 
sausām minerālaugsnēm. 

Tāpat kā lielākajā daļā Latvijas teritorijas, Gaujas apgabala un īpašuma 
„Daudes” teritorijas virsmā dominē devona vecuma nogulumieži –
smilšakmens un māls. 

 Detālplānojuma izstrādes teritorijas ģeoloģiskās vērtības nav precīzi 
apzinātas un pētītas. 

 
Teritorijas ainavu izv ērtējums 
 

Pēc Latvijas ainavu rajonēšanas shēmas plānotā teritorija iekļaujas 
Gaujavas ainavu apvidū. 

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka ainavu struktūru lokālā 
mērogā, ir ģeomorfoloģiskais faktors – zemes forma un reljefa formu 
litoloģiskais sastāvs (smilšmāls, māls, smilts), kas ietekmē lokālā līmeņa 
ainavas daudzveidību, to struktūru, kā arī izmantošanas iespējas. Pēc reljefa 
apstākļiem detālplānojuma teritoriju raksturojama kā pauguraine, kas Lojas 
upes aizsargjoslas teritorijā pāriet krasā gravas formā. 

Teritorijas ainavas iekšējo diferenciāciju nosaka peizāžas litogēnais 
pamats – augsnes cilmiežu mija, kā arī mitruma apstākļu maiņa. Augsnes 
cilmiezis nosaka ne tikai veģetācijas tipu, bet arī zemes izmantošanas 
raksturu un apredzes mozaīku. 

Struktūra, ko veido teritorijas reljefa forma, tikai daļēji nosaka ainavas 
raksturu. Liela nozīme ir ainavsegas (zemes izmantošanas) specifikai. No 
zemes iekultivēšanas pakāpes ainavā dominē meža (mežaines) zemes un 
izcirtums, kura apmežošanu plānots realizēt atbilstoši detālplānojuma 
risinājumiem.. 



 8 

Šobrīd detālplānojuma teritorijai nevar piedēvēt unikālās ainavas 
nosaukumu, jo iztrūkst sekojoši ainavu raksturojoši elementi: 

1) ainavas vizuāli estētiskie faktori; 
2) skatu punkti; 
3) ainavas pieejamība un 
4) ainavas saskatamība. 
Detālplānojuma izstrādes teritorijā tika vērtētas tikai tie ainavas 

elementi, kas ir vērtīgi no ainavas estētiskā aspekta. Tabulā apkopoti dati par 
īpašuma „Daudes” ainavu novērtējumu: 
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Kur, 

+ Paskaidrojuma rakstā ietvertais novērtējums 
- Negatīvi vērtējamie faktori 

 
Plānojot ainavu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, par 

modeli izmantojot detālplānojumu projekta autori centās izstrādāt iespējamo 
scenāriju ainavu attīstībai nākotnē, esošās ainavas pilnveidošanai.  

Ainavas vizuālo vērtību noteicām pēc trim galvenajiem rādītājiem:  
a. ainavas kvalitātes;  
b. saskatamības;  
c. ainavas pieejamības. 

Ainavas kvalit āte. Ainavas kvalitāte ir subjektīvs rādītājs, kas mums 
neliedza konstatēt, ka esošo teritorijas vizuālo vērtējumu negatīvi 
ietekmē sekojošas norises: 

1) mežsaimnieciskajā darbībā izcirstais mežs (ne 
tikai īpašuma „Daudes” teritorijā, bet arī kaimiņu 
zemes gabalos); 

2) teritoriju šķērsojošais AS „Sadales tīkla” 0,4 kV 
elektroapgādes kabelis ( tuvākajā laikā gaidāma 
koku ciršana visā aizsargjoslas platumā); 

3) kaimiņu zemes gabala (Mežupītes) nesakārtotā 
teritorija. 

Ņemot vērā, ka par augstvērtīgu estētisku ainavu jāuzskata ainavas, 
kurās pastāv harmonija starp dabas un cilvēku veidotiem ainavas elementiem, 
kā arī ir relatīvi liela vizuālā daudzveidība un harmonija dabas ainavā, objektā 
ir jāveic būtiski pasākumi teritorijas ainavas kvalitātes uzlabošanai: 

1) īpašumā „Daudes”, pamatojoties projekta iestrādēm, tā 
saturu un noteiktajām meža zemes transformācijas robežām 
atjaunot ar Gaujas Nacionālā parka speciālistiem saskaņotus 
meža stādījumus; 
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2) pārcelt AS „Sadales tīkla” elektroapgādes tīkla kabeli Lojas 
ielas sarkano līniju robežās. Šajā detālplānojumā ir noteiktas 
Lojas ielas sarkanās līnijas; 

3) panākt pieguļošo īpašumu sakārtošanu atbilstoši Krimuldas 
novada apbūves noteikumu un Gaujas Nacionāla parka 
ainavu aizsardzības teritorijas prasībām.   

Skatu punkti. Ļoti nozīmīgs rādītājs ainavas vērtējumā ir skatu 
perspektīva no atsevišķiem skatu punktiem. Diemžēl konkrētajā teritorijā šādi 
punkti nav atrodami. 

Ainavu saskatam ība un pieejam ība. Šos rādītājus vērtē pēc tā, kā 
ainava izceļas uz kopējā apkārtnes fona un no cik daudziem skatu punktiem 
to iespējams vērot. Ainavu telpai ir neliela saskatamība, tā atklājas vienīgi 
nelielā posmā no Lojas ielas puses. Esošās situācijas novērtējums ir ļoti 
zems, jo teritorijā nevar atrast skatu punktu no kura pavērtos pievilcīga 
ainava. Nepārprotami ainavu atdzīvinās piebraucamā ceļa, Latvijas laukiem 
raksturīgās apbūves izveide un pārdomāti atjaunojamā meža stādījumi.  

Izstrādātais detālplānojums faktiski precīzi formulē teritorijas ainavas 
attīstības tendences un parāda kā plānotā darbība ietekmēs dabisko ainavu. 
Iecerēto darbību no ainavu analīzes viedokļa var raksturot kā pozitīvu rosību, 
jo plānojuma pamatā tiek pievērsta būtiska uzmanība ainavas estētiskās 
kvalitātes saglabāšanai, akcentējot ainavu telpas galveno funkciju - dabas 
aizsardzību.Ainavas vizuālo vērtību paaugstinās faktors, ka perspektīvā 
ainavu telpa būs bieži apmeklēta. Vislabāk ainavu novērtē cilvēks. Tieši tādēļ 
atbalstāma ir īpašnieku iecere veicināt ainavu telpas aktīvu izmantošanu 
tūrismam un rekreācijai. 

Rīcība ainavu telpas estētiskās kvalitātes paaugstināšanai:  
a. ainavu telpā nav ieteicams veikt mežizstrādes darbus, izņemot 

atsevišķus gadījumos, lai atsegtu skatu perspektīvas; 
b. nepieciešams ainavu dizaina plānojums. Skatu perspektīvu 

atsegšanas gadījumos jārēķinās ar vismaz divdesmit gadu 
perspektīvu; 

c. skatu punktu labiekārtošanas gadījumos nepieciešams izstrādāt 
ainavu dizaina plānus; 

d. izstrādājot teritorijas attīstības projektu tā saturā jāiekļauj ainavu 
dizaina plāni ar mežu dizaina principu ievērošanu rekreantu 
apmeklētos meža nogabalos.  

Svarīgākā rīcība ainavu daudzveidības un vizuālās vērtības saglabāšanā ir 
šāda:  

1. Plānojamā teritorijā, izstrādājot tehniskā projekta labiekārtojuma plānu, 
nepieciešams parādīt vizuāli augstvērtīgās ainavas un ainavas 
elementus, lai tos var pēc iespējas augstvērtīgāk eksponēt;  

2. Veidot atbilstoši šī projekta ieteikumiem jaunas tūristu takas un skatu 
perspektīvu atvērumus;  

3. Apbūves noteikumos ir iestrādāta prasība par vizuāli nepievilcīgu 
objektu izvietošanu attiecībā pret ceļiem, pa kuriem pārvietojas 
iedzīvotāji vai tūristi;  

 
Aizsargjoslas un apgr ūtinājumi 
Detālplānojumā aizsargjoslas un apgrūtinājumi iestrādāti atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par 
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nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 2008. gada 03.jūnija 
MK noteikumiem Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika", 2006.gada 05.decembra MK noteikumiem Nr.982 "Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", 2006.gada 
10.oktobra MK noteikumiem Nr.833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem", 2003. gada 13.maija MK 
noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs", 1998. 20.oktobra MK noteikumiem 
Nr.415 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas 
metodika" un 1998. 20.oktobra MK noteikumiem Nr.413 "Ekspluatācijas 
aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas 
metodika". 

Aizsargjosla gar Lojas ielu noteikta atbilstoši Krimuldas pagasta 
teritorijas plānojumu (2009-2021) II. Daļa un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem (galīgā redakcija), Teritorijas attīstības plānošanas 
likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un atzīmēta zemes gabala 
plānā kā sarkanās līnijas (projektēta ielas robeža) un būvlaides (līnija, kas 
nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei). Aizsargjoslas teritorija - ielu 
sarkanās līnijas platums 12 metri  (identifikators 120301). Aizsargjoslas 
teritorija gar ielu – būvlaides platums 6 metri  (identifikators 120302). 
Aizsargjoslu likuma 13.pants. 

Aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu (identifikators 12010101), ja 
ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā, noteikta ar teritoriju 3 metri katr ā pus ē 
no cauru ļvada ārējās malas . Aizsargjoslu likuma 19.pants un Ministru 
kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu 
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”. 

Aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (identifikators 
120103) noteikta ar teritoriju 3 metri katr ā pus ē no cauru ļvada ārējās 
malas . Aizsargjoslu likuma 19.pants, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra 
noteikumi Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar 
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”.  

Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām (identifikators 120502) 
platums — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas kabe ļu l īnijas katr ā pus ē 1metra att ālum ā no kabe ļu l īnijas ass . 
Aizsargjoslu likuma 16.pants. 

Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju 
(identifikators 120505) zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1 metra att ālum ā ārpus šo iek ārtu nožogojuma vai to 
vist ālāk izvirz īto da ļu projekcijas  uz zemes vai citas virsmas. Aizsargjoslu 
likuma 16.pants. 
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir 
stingr ākās pras ības un lielākais minim ālais platums . Visu veidu rīcība 
šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām. Aizsargjoslu likuma 
34.pants. 
 
Arhitekte       Valda Lasmane 


