
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Teritorijas detālplānojums īpašuma Mierkalni, Turaidā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā ar kadastra numuru 8068 009 0032, izstrādāts pamatojoties uz īpašnieces 

Guntas Dubavas pilnvarotās personas Gintas Spulles pasūtījumu, Krimuldas novada domes 

2013.gada 27.septembra sēdes lēmumu (sēdes lēmums Nr.18, 5.punkts) darba uzdevumu 

detālplānojuma izstrādāšanai un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 

16.oktobra  noteikumiem Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”.  

Projekta grafiskās daļas izstrādes pamatne - SIA “Lipsbergs” 2013.gadā izstrādātais  

topogrāfiskais plāns mērogā 1:500. 

 TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA: 

Detālplānojumā ietvertais īpašums Mierkalni pieder Guntai Dubavai. Esošā teritorija 

aizņem 2,8607ha, kurā atrodas lauksaimniecībā izmantojama zeme, meža zeme, zeme zem 

ēkām un pagalmiem un zeme zem ceļiem. 

Plānojamā teritorija atrodas Turaidas ciema teritorijā. Teritorija atrodas Gaujas 

nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorijā, un saskaņā ar bioloģiskās novērtēšanas 

rezultātiem, kas veikta plānotās apbūves teritorijai, īpašumā neatrodas aizsargājami biotopi. 

Teritorija patreiz tiek izmantota kā lauksaimniecības zeme, kurā izvietota viensēta ar 

palīgēkām. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI: 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu, zemes gabalos paredzēta šāda 

apbūve: 

 Retinātas apbūves teritorija DzRS. 

Detālplānojuma teritorijā paredzēta savrupmājas būvniecība. Detālplānojums paredz 

nekustamā īpašuma sadalīšanu divās daļās, nosakot nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumus, plānotās apbūves izvietojumu un komunikāciju nodrošināšanu īpašumam.  

DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMS: 

 Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu, plānojamā teritorija atrodas 

Krimuldā, retinātas apbūves zonā, labiekārtotās zaļās zonas teritorijas un dabas teritorijā 

un daļēji satiksmes infrastruktūras teritorijā. Esošā teritorija tiek sadalīta, ka arī tiek 

noteikti nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un perspektīvās apbūves izvietojumus. 

Detālplānojuma teritorijā netiek noteiktas jaunas ielas/ceļi, bet tiek noteiktas sarkanās līnijas 

esošajam ielu/ceļu tīklam. 

 Jaunveidojamam īpašumam ir paredzēta piekļūšana izmantojot esošo ielu/ceļu tīklu. 

Detālplānojuma teritorijā sākotnēji paredzēts nodrošināt elektrības, kanalizācijas un 

ūdensapgādes vajadzībām izmantojot lokālu risinājumus. Visiem komunikāciju tīkliem un 

ielām pirms izbūves izstrādājami tehniskie projekti. 

Inženierkomunikāciju tehniskais nodrošinājums 

Elektroapgāde 

Īpašuma teritorijā atrodas esoši energoapgādes objekti, kuriem noteiktas aizsargjoslas 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Jebkāda veida darbībai elektrotīklu objektu aizsargjoslās, 

jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi. Plānotie elektrokabeļi paredzēti izvietot 

plānoto ielu sarkano līniju rajonā. Teritorijas nodrošināšanai ar elektroapgādi ir izstrādājams 

elektroapgādes tehniskais projekts. Detālplānojums neparedz īpašumā izvietot jaunu 



transformatoru apakšstaciju.  Projektējamās elektroapgādes komunikācijas paredzēts izvietot 

ielu sarkano līniju teritorijā, lai nodrošinātu apkalpojošo dienestu brīvu piekļuvi jebkurā laikā. 

Telekomunikācijas, elektronisko sakaru tīkli 

Īpašumā un tiešā tā tuvumā atrodas esoši sakaru tīkli, kuriem noteiktas aizsargjoslas 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Jebkāda veida darbībai elektronisko sakaru tīklu objektu 

aizsargjoslās, jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi. Detālplānojums paredz 

sakaru kanalizācijas izvietošanu ielu sarkano līniju rajonā. Sakaru tīkla izbūvei iepriekš 

izstrādājams tehniskais projekts. Sakaru tīkli un ēku iekšējie tīkli jāizbūvē saskaņā ar SIA 

“Lattelecom” tehniskajiem standartiem. 

Ūdensapgāde 

Ūdensapgāde paredzēta no esošā Turaidas ciema ūdensvada, izbūvējot jaunu 

pieslēgumu.  Veicot pieslēguma izbūvi, jāievēro LBN 229-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un 

būves” noteiktas prasības un noteikumi. Teritorijas apgādei ar ūdeni atļauts ierīkot ūdens 

urbumu. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9.panta otro daļu, ap urbumiem, kurus saimniecībā 

vai savām vajadzībām izmanto individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas 

nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens 

piesārņošana. 

Kanalizācija 

Kanalizācijas ūdeņu novadīšana paredzēta uz individuālām notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēm vai uz kanalizācijas septiķi. Nav pieļaujama neattīrītu kanalizācijas ūdeņu 

iepludināšana novadgrāvjos. Notekūdeņus attīrīt lokālās attīrīšanas iekārtās, atbilstoši 

1997.gada 05.februāra Aizsargjoslu likuma  28., 35. un 55.p., LBN 223-99 

“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija” 6. un 7.p. prasībām. 

Gāzes apgāde 

 Detālplānojuma teritorijas tuvumā neatrodas gāze vads. Gāzes apgāde iespējama tikai 

veidojot lokālus gāzes pieslēguma risinājumus. Detālplānojums neparedz gāzes vada 

izvietošanu ielu sarkano līniju rajonā. 

Atkritumu apsaimniekošana 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdzams līgums ar sertificētu atkritumu 

apsaimniekotāju par regulāru sadzīves atkritumu izvešanu. Būvniecības laikā radušies 

atkritumi nododami atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir sertificēts attiecīgo atkritumu 

apsaimniekošanā. Nav pieļaujama būvgružu un sadzīves atkritumu uzkrāšana un uzglabāšana 

ilgāk par diviem mēnešiem. Visa veida atkritumi uzkrājami un uzglabājami tam piemērotos 

konteineros vai tvertnēs, kuras nav pakļautas laika apstākļu ietekmei, lai netiktu piesārņota 

apkārtējā vide. 

Meža zemes transformācija 

Detālplānojums neparedz meža zemes atmežošanu un pārveidošanu citos zemes 

izmantošanas veidos. Īpašumā jāsaglabā meža teritorija esošajā apjomā.  

 

Sastādīja:     M.Mistris 

 


