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IEVADS 

Detālplānojuma izstrāde īpašumos “Inciemi” (kad. Nr. 8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā” 
(kad. Nr. 8068 005 0260) uzsākta, pamatojoties uz Krimuldas novada domes ierosinājumu, un, saskaņā ar 
domes 2017.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem 
“Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā”. 
Detālplānojuma un ar detālplānojuma risinājumiem saistītās teritorijas kopējā platība: 14,89 ha. 

1.tabula. Detālplānojuma teritorijā iekļautās zemes vienības. 

Datu avots: VZD kadastra informācijas sistēma, 29.11.2017. 

Nr.p.k. Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Nosaukums Adrese 
Platība, 

ha 

1.  80680050066 

Zemesgrāmatas 
nodalījuma       
Nr.182 

80680050332 “Inciemi” “Inciemi”, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

10.8559 

2.  

80680050260 

Zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 
100000115015 

80680050260 

 

“Estrāde un bērnu 
dārzs Inciemā” 

Straupes iela 4, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

2* 

3.  80680050250 

 

“Estrāde un bērnu 
dārzs Inciemā” 

Gaujas iela 4, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 
 

1.8* 

Ar detālplānojuma risinājumiem saistīta zemes vienība 

4.  80680050259 

Zemesgrāmatas 
nodalījuma       
Nr.883 

80680050259 

 

- Gaujas iela 2, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 
 

0.2254 

Ar detālplānojuma teritoriju saistīta zemes vienība 

5.  80680050297 

Zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 
100000082450 

80680050297 

 

-  Gaujas iela 1G, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

0.0104 

* Platība var tikt precizēta, zemes vienības instrumentāli uzmērot. 

Detālplānojuma izstrāde tiek veikta saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā -  MK noteikumi 
Nr.628) un Krimuldas novada domes 29.07.2016. saistošo noteikumu Nr.5 „Krimuldas novada  teritorijas 
plānojuma no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.8,p.3) 
prasībām. 

Detālplānojums izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500. Projektā izmantoti 
fotoattēli no interneta vietnēm, SIA “METRUM” speciālistu  2017.gadā veiktās teritorijas foto fiksācijas 
materiāliem, A.Sergejeva, J.Sedola  foto fiksācijas.  

 

 

 

 

https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=80680050260
https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=80680050260
https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=80680050260
https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=80680050297
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1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
NOSACĪJUMI 

1.1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Detālplānojuma izstrāde īpašumos “Inciemi” (kad. Nr.8068 005 0066) un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā” 
(kad. Nr.8068 005 0260) tiek veikta, lai daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām izdalītu uzturēšanai nepieciešamo 
platību, detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbilstoši nepieciešamajām dzīvojamām 
un publiskajām funkcijām, dabas pamatnes teritorijai un izstrādātu satiksmes infrastruktūras risinājumu 
teritorijas sasaistei ar piegulošajām teritorijām.  

Detālplānojuma uzdevumi: 
1. Izstrādāt risinājumus nekustamā īpašuma sadalīšanai; 
2. Detalizēt funkcionālo zonu atļauto izmantošanu; 
3. Izstrādāt perspektīvos transporta infrastruktūras risinājumus, lai nodrošinātu vienotu transporta 

tīklu teritorijā un sasaisti ar apkārtējām teritorijām; 
4. Izstrādāt visas nepieciešamās inženierkomunikāciju nodrošinājumu shēmas, noteikt ielu sarkanās 

līnijas un citus apgrūtinājumus; 
5. Izstrādāt pasākumus teritorijas apbūves inženiertehniskajai sagatavošanai.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.attēls. Detālplānojuma teritorija. Avots: krimuldas-novada-karte.zl.lv, bing.com. 

1.2. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 

1.2.1. Teritorijas plānotā izmantošana Krimuldas novada teritorijas plānojumā (2016. gads) 

Saskaņā ar spēkā esošo Krimuldas novada teritorijas plānojumu (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums), 
detālplānojumā iekļauto īpašumu “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” atļautā izmantošana ir 
noteikta: 

▪ Dabas un apstādījumu teritorija (DA); 
▪ Publiskās apbūves teritorija (P); 
▪ Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD); 
▪ Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, 
tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas 
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Atbilstoši teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, brīvās zaļās teritorijas rādītājs šajā zonā ir 85%, bet 
maksimālais apbūves blīvums 5%.  

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu 
publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Atļautais apbūves stāvu 
skaits ir līdz 3 stāviem, augstums līdz 12m.  
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Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir 
funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk 
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 
funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 
Maksimālais apbūves blīvums ir noteikts 50%, 
apbūves intensitāte līdz 250%, un apbūves 
augstums līdz 18 m. Atļautais apbūves stāvu skaits  
- līdz 5 stāviem.  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir 
funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko 
nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju paredzot 
atbilstošu infrastruktūru. Maksimālais apbūves 
blīvums variē no 30-40%, atbilstoši noteiktajam 
teritorijas izmantošanas veidam. Paredzot iespēju 
izbūvēt savrupmājas, apbūves blīvums noteikts 
30%. 

1.2.2. Teritorijas attīstības vēsturiskais 
konteksts 

Inciems vēsturiski veidojies un attīstījies bijušās 
Inciema muižas (Inzeem) teritorijā. Inciema 
muižas plānā, ko 1688. gadā zīmējis mērnieks O. 
Bergmans, attēlotas Inciema muižas robežas 
(skatīt 3.attēls.). Ar zīmi – krustiņš un aplītis – 
mērnieks kartē iezīmējis robežakmeņus (Stein), 
savukārt ar aplīti – citas robežu zīmes – ogļu 
bedres (Kole Grüs), kas bijušas izvietotas pamīšus 
ar robežakmeņiem. Kopā Inciema muižas plānā 
atzīmētas robežzīmes no Nr.1 līdz Nr.41, no tām – 
12 akmeņi, diemžēl neviens no šiem akmeņiem 
nav apzināts.  
Inciems sabiedrībā galvenokārt 
pazīstams ar Anšlavu Eglīti un viņa 
atmiņu romānu “Pansija pilī”. 
Inciema pansija savā laikā kļuva 
slavena ar to, ka pagājušā gadsimta 
30. gados vasaras mēnešos tajā 
viesojās daudzi tā laika radošie 
inteliģenti: gleznotāji K.Ubāns, 
V.Tone, R.Suta, dzejnieks E.Virza, 
izdevējs M.Goppers, komponists 
V.Dārziņš, dievturis E.Brastiņš un 
daudzi citi.  

Savus skaistākos jaunības gadus 
Anšlavs Eglītis pavadīja Inciemā. Pēc 
Latvijas pirmās neatkarīgās valsts 
izveidošanās un agrārreformas Eglīšu 
ģimene savā īpašumā ieguva 13,2 
hektārus zemes Inciemā, tai skaitā arī 
Inciema muižu. Vietas izvēlē liela 
loma bija Turaidas vēsturiskajai 
apkārtnei un senajām dzimtas 

2.attēls. Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016. gada 
funkcionālā zonējuma plāna fragments. Avots: Krimuldas 
novada teritorijas plānojums no 2016. gada. 
 

 

3.attēls. Inciema muižas plāns ar robežzīmēm – ogļu bedrēm un 
robežakmeņiem, O. Bergmans, 1688. gads. Avots: old.turaida-muzejs.lv. 
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saknēm. Eglīšu senči Krimuldas pagasta “Kauperu” māju tuvumā jau sen līduši līdumus, tikai vēlāk 
pārcēlušies uz Madonas pusi. Galvenais Inciema īpašuma objekts bija 32 istabu liela muižas ēka, kuru 
vietējie iedzīvotāji ar ironiju dēvēja par “pili”. Pirms tam Inciema muiža un parks piederēja Tīzenhauzenu 
dzimtai, kas ir sena vācbaltiešu dzimta, kas Latvijā ieceļojusi jau krusta karu laikā 13.gadsimtā. Inciema 
muiža veidojusies 17.gadsimta sākumā.  

Vēlāk, dzīvojot Kalifornijā, Eglītis uzrakstīja atmiņu romānu “Pansija pilī”, kur tika aprakstītas aizraujošas 
atmiņas par aizvadītajām vasarām Inciemā. Kaut gan muižas māja bija pamesta novārtā, izdemolēta un ļoti 
nolaista, Anšlavs Eglītis to tik un tā uzskatīja par savu “pili”.  

Muižas pili, kurā notika visa “Pansija pilī” darbības, reiz veidojušas divas, mūsdienās ar ķieģeļiem apmūrētas 
ēkas. Tagad muižas ēkas palēnām tiek atjaunotas, atsedzot zem ķieģeļu slāņa esošos vecos bluķus. Muižas 
ēkas neiekļaujas detālplānojuma teritorijā, taču iekļaujas tām piegulošais muižas parks.  

4.attēls. Inciema muižas ēkas mūsdienās. Avots: solveigaspiedzivojumi.lv. 
 

5.attēls. Inciema muižas ēka mūsdienās. Avots: solveigaspiedzivojumi.lv (pa kreisi) un SIA “METRUM” (pa labi). 

6.attēls. Fotogrāfijas no Inciema muižas parkā notikušajiem sporta pasākumiem. Avots: solveigaspiedzivojumi.lv. 
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7.attēls. Daudzstāvu (pa kreisi) un Mazstāvu apbūve (pa labi) detālplānojuma teritorijā, skati no pagalma puses. Avots: SIA 
“METRUM”, 2017. 

1.2.3. Teritorijas novietojums  

Detālplānojuma teritorija atrodas Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, īpaši aizsargājamā 
teritorijā - Gaujas nacionāla parka neitrālajā zonā un Inciema ciema blīvi apdzīvotā teritorijā. Saskaņā ar 
Gaujas Nacionālā parka likuma 11. pantu, neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto 
teritoriju vai intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību.  

Teritoriju ietver – sauszemes robeža starp nekustamajiem īpašumiem Gaujas iela 2A – Gaujas iela 2 – valsts 
vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja (Gaujas iela) – “Stempi” – “Brīvzemnieki” – Straupes iela – Ošu iela – 
“Rietumi” – “Inciemi” – Turaidas iela 5A, “Vecā smēde” –Turaidas iela).  

2.tabula. Detālplānojuma teritorijas pierobežnieki. 
Datu avots: VZD kadastra informācijas sistēma, 29.11.2017. 

Zemes vienības 
kadastra 

numurs/apzīmējums 
Adrese / nosaukums Īpašnieks 

8068 005 0259 Gaujas iela 2, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Jaukta statusa kopīpašums 

8068 005 0250 Gaujas iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Pašvaldība 

8068 005 0254 “Vecā Smēde”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Fiziska persona 

8068 005 0333 Turaidas iela 5A, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Juridiska persona 

8068 005 0306 “Rietumi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Juridiska persona 

8068 005 0324 Ošu iela Pašvaldība 

8068 005 0279 Straupes iela Pašvaldība 

8068 005 0186 “Brīvzemnieki”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Fiziska persona 

8068 005 0034 “Stempi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 Fiziska persona 

8068 005 0294 Valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja (Gaujas iela) Valsts 

1.2.4. Apbūves arhitektoniski telpiskā kompozīcija  

Detālplānojuma teritorijā ir dažādi funkcionālie zonējumi. Apbūve veidojusies ielu un parka malā, kas 
nosaka apbūves struktūras izkliedētību. Teritorijā atrodas dzīvojamā apbūve ar pagalmiem, ielām, 
stāvlaukumiem un sabiedriskas nozīmes ēkām. Detālplānojuma teritorijā dzīvojamā apbūve attīstījusies 
padomju laikos, un daudzdzīvokļu ēkas ir trīs un piecu stāvu augstas. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve atrodas 
detālplānojuma teritorijas austrumu daļā, savukārt mazstāvu apbūve ir izvietota gar teritorijas rietumu daļu, 
gar Valsts vietējo autoceļu V89 Inciems – Gauja (Turaidas iela).  
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9.attēls. Saimnieciskā zona detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 

 

Mazstāvu dzīvojamo māju tuvumā (pagalmu pusē) atrodas arī bērnu rotaļu laukumi, kā arī atsevišķas no 
koka gatavotas ierīces bērnu brīvā laika pavadīšanai, tās redzamas 8.attēlā. Šīs iekārtas papildina 
labiekārtotās ārtelpas struktūru. 

Teritoriju, ko no mazstāvu apbūves šķir kokaugu stādījums, izmantoto dzīvojamo māju saimnieciskām 
vajadzībām - veļas žāvēšanai. Teritorija ir sakārtota un labiekārtota, uz to ved betona plākšņu segums, no 
dzīvojamo māju logiem nav redzama. 

Detālplānojuma teritorijā, centrālajā daļā atrodas ūdenstornis, kur izvietota aptieka. Minētā ēka ir teritorijas 
vertikāls akcents, kas vizuāli redzams no lielāka attāluma, jau iebraucot Inciemā. 2010.gada 10.septembrī 
ūdenstornī, bijušās pasta telpās, tika atklāts A.Eglītim veltītais Inciema kultūras, izglītības un tūrisma centrs. 
Centrs izveidots, galvenokārt, lai iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus un tūristus, it īpaši jauniešus ar pašu 
kultūras, vēstures un dabas vērtībām, kā arī, lai popularizētu A.Eglīša darbus, iepazīstinātu ar viņa dzīvi un 
daiļradi. 2015.gadā tika sākti Inciema ūdenstorņa un administratīvās ēkas pārbūves darbi.  

Teritorijas centrālajā daļā atrodas pirmskolas izglītības iestāde “Ezerciems” ar nožogotu teritoriju. PII 
“Ezerciems” ir būvēts pēc tipveida būvprojekta. Iestādes telpās atrodas arī Inciema bibliotēka, kas dibināta 
1945.gadā un agrāk tā atradās Turaidas 7.gadīgās skolas telpās. 1992.gadā bibliotēka tika pārcelta uz PII 
,,Ezerciems”.  

2014.gadā tika veikts projekts PII “Ezerciems” energoefektivitātes paaugstināšanai, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai, kā ietvaros tika veikta gan ārsienu, jumta pārseguma siltināšana, gan koku logu un 
ārdurvju nomaiņa uz PVC tipa pakešu logiem un ārdurvīm, gan apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. 
pasākumi. Līdzekļi projektam tika piesaistīti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI).   

8.attēls. Bērnu rotaļu ierīces detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 
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PII “Ezerciems” teritorija ir plaša, tā ir nožogota, tādējādi radot savrupas teritorijas iespaidu. Tomēr pilnīga 
drošību, kas būtu nepieciešama pirmsskolas izglītības iestādei, nevar panākt, jo ēkā ir izvietota bibliotēka. 
Bibliotēkai ieeja ir atdalīta no PII ieejas, tomēr telpas ir savstarpēji saistītas. Pie pirmskolas izglītības iestādes 
ir automašīnu stāvvietas, teritoriju automašīnu stāvvietām ir iespējas paplašināt. Iestādes teritorijā ir 
labiekārtots bērnu rotaļu laukums, kas aprīkots ar dažādām rotaļu ierīcēm.  

3.tabula. Zemes vienību esošās apbūves analīze 

Nr.p.
k. 

Būves kadastra 
apzīmējums 

Adrese Būves funkcija 
Īpašnieks 

zemei 
Īpašnieks 

būvei 

Funkc. 
zona, 

apbūves 
blīvums 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 80680050066, kadastra apz. 80680050332 
Nosaukums: Inciemi, platība 10,8559ha 

1.  80680050066015 Anšlava Eglīša iela 5, 
Inciems, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., LV-2145 

* 
Darījuma iestāde 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

* 
Pašvaldība 

DA 
0,15% 

2.  80680050066006 
 

Turaidas iela 3, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

Mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
nams 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

DzM 
1,01% 

3.  80680050066013 
 

Turaidas iela 5A, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

 Juridiska 
persona 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

4.  80680050066003 
 

Turaidas iela 1, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 

Mazstāvu 
daudzdzīvokļu 

Jaukta 
statusa 

Jaukta 
statusa 

10.attēls. Ūdenstornis ar aptieku un kultūras, izglītības un tūrisma centru  un PII “Ezerciems” teritorija. Avots: SIA "R&A Būve" 
2017 un SIA “METRUM”, 2017. 
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Nr.p.
k. 

Būves kadastra 
apzīmējums 

Adrese Būves funkcija 
Īpašnieks 

zemei 
Īpašnieks 

būvei 

Funkc. 
zona, 

apbūves 
blīvums 

nov., LV-2145 nams kopīpašums kopīpašums 

5.  80680050066002 Straupes iela 2, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145  
 

Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu 
nams 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

DzD 
0,08% 

Zemes vienība  ar kadastra Nr.8068 005 0259, kadastra apz. 80680050259, platība 0,2254ha 

6.  80680050259001 
 
 

Gaujas iela 2, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 
 

Mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
nams 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

Jaukta 
statusa 
kopīpašums 

DzM; 
31% 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 80680050260, kadastra apz. 80680050250 
Nosaukums: Estrāde un bērnu dārzs Inciemā, platība 1,8ha 

7.  80680050250002 
 

Būvei adrese nav piešķirta * 
Tehniska būve 
 

Pašvaldība  
 

Juridiska  
persona 

DzM, P;  
0,01% 

Zemes vienība ar kadastra apz. 80680050297, platība 0,104ha 
 

8.  80680050297 
 

Gaujas iela 1G, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

*Tehniska būve Juridiska 
persona 

Juridiska 
persona 

P 
*; 25% 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 80680050260, kadastra apz. 80680050260 
Nosaukums: Estrāde un bērnu dārzs Inciemā, platība 2,0ha 

9.  80680050260001 
 

Straupes iela 4, Inciems, 
Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., LV-2145 

* Estrāde 
Pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Pašvaldība Pašvaldība P; 4,5% 

* uz zemes vienības atrodas kadastrā nereģistrētas būves 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.attēls.  
Ēkas un būves detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2018. 
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Būves, kas nav reģistrētas kadastrā, ir dažādas palīgēkas – garāžas, šķūņi un siltumnīcas. Tās būvētas 
haotiski, atrodas dažādās nekustamo īpašumu vietās, vairākas no tām ir sliktā tehniskā stāvoklī. Minētās 
būves ir koka, siltumnīcas bieži ar plēves segumu, retāk - stikla.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemes vienībām un to robežām vajadzētu būt atbilstoši esošai situācijai un funkcionālai nepieciešamībai. 
Tādā gadījumā zemes gabalos būtu jāietver visas palīgbūves, kas nepieciešamas dzīvojamo ēku 
iedzīvotājiem. Lai sadalītu, apvienotu vai pievienotu zemes vienībai atsevišķu zemes gabalu, tam jāpiekrīt 
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem.  

1.2.5. Teritorijas labiekārtojums 

Tālāk teritorijas dziļumā, dienvidrietumu daļā, atrodas mazdārziņi (13.attēls), dārzi un atmatas. Mazdārziņi 
detālplānojuma teritorijā ir kopti un sakārtoti, tajos slejas dažas siltumnīcas, platība ir iekopta ne tikai 
zaļumiem un dažādiem sakņaugiem, bet arī ziediem, kas teritoriju padara krāšņāku. Mūsdienās mazdārziņi 
kalpo ne tikai pārtikas ieguvei, bet tie nodrošina arī rekreatīvo un sociālo funkciju. Mazdārziņu kopšanā var 
iesaistīties visa ģimene, tā ir iespēja bērniem redzēt, kā no mazas sēkliņas izaug, piemēram, burkāns. 
Cilvēkiem mainās vērtības, ja agrāk cilvēki neinteresējās par pārtikas produktu izcelsmi, tad tagad tie ir vieni 
no svarīgākajiem aspektiem - kā produkts audzēts, cik tas vērtīgs, un kā tas ietekmēs veselību. Papildus tam, 
ģimenes mazdārziņos pavada brīvo laiku, par ko liecina iekārtotas atpūtas vietas (grils, malka, ērti galdi, soli 
un krēsli). 

12.attēls. Būves detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2018. 
 

13.attēls. Mazdārziņi detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 
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  Detālplānojuma teritorijā atrodas vairāki sporta laukumi. Divi sporta laukumi ir izvietoti netālu no PII 
“Ezerciems”, kur atrodas gan basketbola laukums, gan futbola laukums. Savukārt, netālu no mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijas ir izveidots volejbola laukums. Sporta laukumi nav norobežoti, un tie ir brīvi 
pieejami sabiedrībai.  

Rotaļu laukums pie PII “Ezerciems” ierīkots 2015.gada rudenī, darbu veicējs - SIA Ksil Baltic. KSIL bērnu 
rotaļu un sporta laukumu iekārtas tiek ražotas no kvalitatīviem materiāliem, izmantojot modernākās 
apstrādes tehnoloģijas. Vislielākais uzsvars tiek vērsts uz bērnu drošību, veselību un attīstību. Ksil rotaļu 
laukumu iekārtas ir izturīgas pret ārējās vides iedarbību, tās ir ekspluatējamas dažādos klimatiskajos 
apstākļos. Rotaļu ierīces labi funkcionē, un, pat intensīvi lietojot, saglabā sākotnējo pievilcīgo ārieni vēl ilgus 
gadus.  

Inciema teritorija ir kopta un tur atrodas daudz apstādījumu, kas saplūst ar muižas parku. Teritorijā nav 
skaidri uztverama robeža starp muižas parku un pārējiem apstādījumiem. Muižas parks veidots ar koku 
alejām, mežaparka daļu, tur atrodas vairāki vērtīgi koki (dižkoki).  Apdzīvotā vietā ir izveidota harmoniska 
zaļās teritorijas klātesamība, kas mijas ar esošo apbūvi. Parks daļēji kopts, tiek izpļauta zāle gājēju celiņa 
malās. Tomēr parka teritorija ir intensīvāk sakārtojama, iezīmējami vērtīgākie koki un novācami bīstamie un 
nevērtīgie. Gājēju taka ir atjaunojama, jo betona plāksnes laika gaitā ir izcilātas.  

Ziemeļu daļā, mežaparka malā atrodas brīvdabas estrāde, teritorija ir plaša un atklāta ainava ar koku 
puduriem. Estrāde 2008.gadā cietusi no ugunsnelaimes. Pāri šai teritorijai ved gājēju ceļš, kas klāts ar 
betona plāksnēm. Tas grūti kopjams, arī nav piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – bērnu ratiņiem un 
ratiņkrēsliem. Izcilātās un robainās plāksnes var būt bīstamas arī cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības, 

14.attēls. Rotaļu ierīces PII “Ezerciems” un sporta laukumi detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA Ksil Baltic 2015 un 
SIA “METRUM” 2017. 
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kā arī maziem bērniem. Tomēr jāatzīmē, ka zāliens ir labi kopts, teritorija tīra un sakārtota. Kopējā vide ļoti 
harmoniska un būtu piemērota pastaigām. 

Estrāde ir pieguloša parka daļai, tā iekļaujas kopējā ainavā, radot vienotu atpūtas un rekreācijas vietu. 
Atklātā estrāde ir sliktā tehniskā stāvoklī, un tā pašlaik nav izmantojama kultūras pasākumu norisei. Soliņi ir 
atjaunojami, kā arī skatuves platforma ir bīstama.  

Detālplānojuma teritorijas ziemeļrietumos atrodas parka daļa, kur atrodas Anšlava Eglīša simtgadei veltīts 
piemineklis (autore – Gaida Grundbergs). Lielu ieguldījumu Inciema parka izveides procesā un tā attīstībā 
ieguldījusi Ināra Zālamane. Daiļdārzniece atjaunojusi veco muižas parku, gan izveidojusi jaunus 
apstādījumus, saglabājot vēsturisko kultūras mantojumu.  

1.2.6. Transporta infrastruktūra un organizācija 
(1) Ielu tīkls 

Inciemā ir labi attīstīta ceļu struktūra, kas nodrošina labas saiknes ar kaimiņu teritorijām, pašvaldībām, ko 
galvenokārt nodrošina reģionālais autoceļš P8 Inciems – Sigulda – Ķegums un valsts vietējais autoceļš V89 
Inciems – Gauja (Gaujas iela). 

Piebraukšanu pie detālplānojuma teritorijas nodrošina: 
▪ Turaidas iela; 
▪ Ošu iela; 
▪ Straupes iela; 
▪ valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja (Gaujas iela); 
▪ Anšlava Eglīša iela. 

15.attēls. Skats uz brīvdabas estrādi, mežaparku un piegulošo teritoriju. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 
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Ielu un ceļu klasifikācija ir definēta Krimuldas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 2.pielikumā. Attiecīgi ielas, ceļi un to kategorijas, kas nodrošina piebraukšanu pie 
detālplānojuma teritorijas un nodrošina iekšējo teritoriju sasaisti, apkopti tabulā (skatīt 4.tabulu).  

4.tabula. Detālplānojuma teritorijai piegulošās ielas, ceļi un to kategorijas.  

Nr.p.k. Ielas /ceļa nosaukums Ielas/ceļa kategorija 

1.  Valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja (Turaidas iela) Maģistrālā iela 

2.  Ošu iela Savienojoša iela 

3.  Straupes iela Vietējas nozīmes 

4.  Valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja (Gaujas iela) Maģistrālā iela 

5.  Anšlava Eglīša iela Savienojoša iela 

 
Būtiskākā satiksmes organizācijas problēma ir tranzītsatiksme caur Inciema centru, kas turpinās arī pēc 
Inciema apvedceļa izbūves (P8). Bieži vien tiek ignorēta arī izveidotā vienvirziena kustība autoceļa V89 
posmā. Būtiski pieaugošās satiksmes kustības intensitātes dēļ, esošā situācija nerisina tranzītsatiksmes 
kustību apkārt Inciema centram. Tāpat situācija ir kļuvusi bīstama Zvaigžņu un Gaujas ielas krustojumā, tā 
pārredzamības un sarežģītās konfigurācijas dēļ (17.attēls).  

Mazstāvu apbūves teritorijā piebraucamie ceļi marķēti ar ceļa satiksmes zīmi “Dzīvojamā zona” 
(skat.18.attēlu) un ir izbūvēti laukumi automašīnu novietošanai. Automašīnu stāvvietas nav marķētas, taču 
redzams, ka tās ir nepietiekošā skaitā, jo automašīnas tiek novietotas piebraucamo ceļu malās. Teritorija ir 
apgaismota ar ielu apgaismojumu.  

    

(2) Sabiedriskā transporta pieejamība 

Sabiedriskā transporta pieturvieta ir izvietota Inciema centrā, detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā – pie 
Turaidas ielas, netālu no veikala (17.attēls). Pieturvietā pietur sekojošu maršrutu autobusi: 

▪ Madona- Cēsis – Saulkrasti (stāvēšanas laiks Siguldas AO - 35 min) -kursē 1 reizi dienā; 
▪ Sigulda – Inciems – Ragana – Sigulda – kursē 2 reizes dienā. 

Saskaņā ar pieejamo informāciju ar sabiedrisko transportu no Siguldas autoostas Inciems ir sasniedzams 

16.attēls. Automašīnu novietnes un satiksmes organizācija. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 

 

17.attēls. Transporta infrastruktūra. Avots: google.lv/maps. 
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22 līdz 24 minūšu laikā, bet no Turaidas 13 līdz 14 minūšu laikā.  

Savukārt, uz valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža (Valka) izvietotā pieturvieta 
“Inciems (uz lielā ceļa)” nodrošina Inciema, tai skaitā arī detālplānojuma teritorijas, sasniedzamību no Rīgas, 
Raganas, Valmieras, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām un apdzīvotām vietām. Caur Inciemu kursē skolēnu 
autobusu maršruti uz/no Krimuldas vidusskolas, nogādājot bērnus izglītības iestādēs.  

(3) Gājēju un velo satiksme 

Gājēju ietves ir izbūvētas gar detālplānojuma teritorijai pieguļošo valsts vietējo autoceļu V89 Inciems – 
Gauja (Gaujas iela). Detālplānojuma teritorijā, parkā un mežaparkā ir izveidoti gājēju celiņi, kas savieno 
dažādus objektus. Bieži tās ir iestaigātas takas, kas haotiski iestaigātas, tādējādi veidojot taisnāko ceļu uz 
iedzīvotājam būtisko objektu. Atsevišķi velosipēdistiem domātu ceļu nav, taču nav arī tik lielas velosipēdistu 
plūsmas ciema teritorijā, lai būtu nepieciešams marķēt vai izbūvēt atsevišķu, tikai velosipēdistiem domātu 
ceļu. 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu, 
Krimuldas novadā nav izbūvētu veloceļu. Līdz ar to 
velobraucēji pārvietojas pa brauktuvēm vai ietvēm. 
Lai uzlabotu situāciju, teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā ir iezīmēti plānotie velomaršruti.  

Detālplānojuma tuvumā velomaršruti plānoti vienā 
posmā gar valsts vietējo autoceļu V89 Inciems – 
Gauja un posmā gar valsts reģionālo autoceļu P8 
Inciems – Sigulda – Ķegums (Turaidas iela), skatīt 
19.attēlu. 

Detālplānojuma teritorijā ir izvietotas skulptūras, 
kas papildina ainavu, tās koncentrējas ūdenstorņa 
un aptiekas tuvumā.  

Esošās aizsargjoslas ir noteiktas un grafiski attēlotas 
detālplānojuma grafiskās daļas plānā “Pašreizējā 
izmantošana”. 

 

19.attēls. Plānotie velomaršruti. Avots: Krimuldas novada 
teritorijas plānojums, Grafiskā daļa. 

 

18.attēls. Gājēju celiņu infrastruktūra detālplānojuma teritorijā. Avots: SIA “METRUM”, 2017. 
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1.2.7. Dabas un kultūrvēsturisko vērtību raksturojums 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo informāciju, 
detālplānojuma teritorijā nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, 
kurām veidojami mikroliegumi. Tuvākais mikroliegums, kas izveidots aizsargājama meža biotopa 
aizsardzībai, atrodas aptuveni 3,5km attālumā. 

Veicot detālplānojuma izstrādi, 2017.gada 21.oktobrī tika apsekotas zemes vienības dabā un sniegts sugu un 
biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums, ko veica SIA „VZS Birojs” vides un dabas aizsardzības vecākā 
speciāliste Egita Grolle (sert.Nr.003).  

Ir apsekota detālplānojuma teritorija 
un iegūts pārskats par augu un sugu 
un biotopu daudzveidību, netika 
konstatētas īpaši aizsargājamas augu 
sugas un īpaši aizsargājami biotopi. 
Teritorijā sastopami vairāki 
ievērojama vecuma koki. 

2017. gadā kvalificēts kokkopis – 
arborists Oskars Krišāns (apliecības sērija KAB Nr.068996) ir veicis koku apsekošanu. Detālplānojuma 
teritorijā ir konstatēti trīs aizsargājamie koki (dižkoki) (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264 “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, otrais pielikums, 
16.03.2010.): Parastais ozols (Quercus robur L.), Āra bērzs (Betula pendula Roth.), Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.). 

Saskaņā ar kokkopja – arborista atzinumu, parka un aleju teritorijām ir nepieciešami atšķirīgi nosacījumi, kas 
regulētu to apsaimniekošanu, saglabājot dendroloģiskās, kultūrvēsturiskās un dabas pamatnes ainaviskās 
vērtības. Tajā pašā laikā parka teritorija no estrādes līdz Straupes ielai var tikt izdalīta kā mežaparks, bet 
pārējā teritorija kā sabiedriski intensīvā zona. 

Biotops Platība, ha 

Apbūve 2,1 ha 

Nezālienes, atmatas, mazdārziņi 6,9 ha 

Parkveida kokaudzes, alejas 5 ha 

5.tabula. Detālplānojuma teritorijā sastopamie biotopi un augu sugas.  
Datu avots: SIA „VZS Birojs” Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums. 

20.attēls. Dažādās apsaimniekošanas formas detālplānojuma teritorijā. Foto: SIA METRUM, 2017. 

21.attēls. Koku kopšanas rezultāti detālplānojuma teritorijā. Foto: SIA METRUM, 2017. 
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Dabas aizsardzības pārvalde savā 30.05.2018. atzinumā Nr.4.8/2787/2018, norāda, ka veicot apsekojumu 
dabā 30.05.2018., tika konstatēta viena parastā liepa (Tilia cordata), kas atbilst valsts nozīmes dabas 
pieminekļa – aizsargājamā koka – vietējo sugu dižkoka statusam. Tāpēc grafiskā daļa papildināta atbilstoši 
sniegtajam atzinumam. 

Ar pilnu sugu un biotopu aizsardzības jomas un bezmugurkaulnieku ekspertu atzinumiem var iepazīties 
detālplānojuma izstrādes pārskata daļā. 

Teritorijas plānojumā norādīts, ka vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekta statuss ir Inciema 
muižas apbūvei (kad.Nr.8068 005 0066 un 8068 005 0260). Tāpat šāds statuss ir noteikts Anšlava Eglīša 
simtgadei uzstādītajam piemiņas akmenim (kad.Nr.8068 005 0066). Aizsardzības zonas un aizsargjoslas 
minētiem objektiem netiek noteiktas. 

1.2.8. Inženiertehniskā apgāde  

(1) Inženiertehniskā apgāde 

Atbilstoši AS “Sadales tīkls” 05.10.2017. 
sniegtajiem nosacījumiem Nr.30KI20-03.02/2549 
detālplānojuma teritorijā atrodas AS “Sadales 
tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0.23-20) 
kV elektropārvades līnijas, sadales apakšstacijas 
(TP) un citas elektroietaises. Shēma ar esošajiem 
energoapgādes objektiem redzama 22.attēlā. 

Inciemā ir pieejami gan centralizētie 
ūdensapgādes pakalpojumi, gan sadzīves 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumi. Savukārt, ciemā nav pieejama 
centralizēta siltumapgāde.  

Atbilstoši Krimuldas novada teritorijas plānojuma 
funkcionālā zonējuma kartei, detālplānojuma 
teritorijā ir esoši zemā un vidējā spiediena 
gāzesvadi, kas nodrošina ar gāzapgādi 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Plānotie gāzesvadi 
detālplānojuma teritorijā ir gar autoceļu V89 
(Gaujas iela), kā arī uz pirmskolas izglītības iestādi 
“Ezerciems”.  

Saskaņā ar SIA “Lattelecom” 19.10.2017. 
sniegtajiem nosacījumiem LTN-7270 
detālplānojuma teritorijā atrodas SIA “Lattelecom” sakaru kabeļu kanalizācija, gruntī guldīti sakaru kabeļi un 
komutācijas iekārtas (sadales skapji). 

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

(2) Atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Krimuldas novada administratīvajā teritorijā regulē 29.12.2015. 
Krimuldas domes saistošie noteikumi Nr.19 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā”, 
kas precizēti Ar Krimuldas novada domes 26.02.2016. sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 14.p.) Par grozījumiem  
Krimuldas novada pašvaldības 23.12.2015. saistošajos noteikumos Nr. 17. 

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ikvienam Krimuldas novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma 
īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar 

22.attēls. Energoapgādes objektu pietuvinātā atrašanās vieta. 
Avots: ST izdotie nosacījumi detālplānojuma izstrādei. 

 

http://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/konsolideti-saistosie-atkritumi_2017.11.14.pdf
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komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir 
noslēgusi līgumu pašvaldība. 

Detālplānojuma teritorijā transportam pieejamās vietās ir izvietoti atkritumu konteineri. Visbiežāk tie ir 
piebraucamo ceļu malās, daļēji zālienos.  

   
(3)  Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Detālplānojuma teritoriju skar ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu. Ūdens ņemšanas vietas 
atrodas ārpus detālplānojuma teritorijas. Atbilstoši Krimuldas novada teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir noteikts 247m.  

Saskaņā ar www.kadastrs.lv informāciju: 

1. Nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 8068 005 0260 “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, reģistrēti 

sekojoši apgrūtinājumi un aizsargjoslas:  
1.1. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 

(020401),  0,1ha; 
1.2. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī 

pilsētu lauku teritorijās (020501), 0,06ha; 
1.3. Ceļa servitūta teritorija (7315030100), 0,05ha; 
1.4. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija (7313020500), 2ha. 

2. Nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 8068 005 0066 “Inciemi”, reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi 
un aizsargjoslas: 
2.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601), 0,161ha; 
2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100), 

0,5655ha; 
2.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201), 

0,1578ha; 
2.4. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 

(7312080101), 0,1473ha; 
2.5. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju (7312040100), 0,2517ha; 
2.6. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam 

(7312010101), 0,6734ha; 
2.7. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300), 

0,57833ha; 
2.8. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 

(7312060100), 0,2365ha; 

23.attēls. Atkritumu konteineru novietnes. Avots: SIA “METRUM”, 2017., 2018. 
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2.9. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija (7313020600), 10,8559ha. 
3. Ķīmiskā aizsargjosla ap ūdensgūtni. 

1.2.9. Sociālā infrastruktūra 

Sociālā infrastruktūra ir izglītības, zinātnes, ārstniecības, veselības aprūpes, rehabilitācijas, sociālās aprūpes 
(tai skaitā sociālās mājas) un pārvaldes iestādes, kā arī publiskie rekreācijas, kultūras un sporta objekti un to 
izkārtojums kādā teritorijā. 

Detālplānojuma teritorijā ir vairāki esoši sociālās infrastruktūras objekti – parks, sporta laukumi, bibliotēka, 
pirmskolas izglītības iestāde “Ezerciems”, A.Eglītim veltītīts Inciema kultūras, izglītības un tūrisma centrs 
(ūdenstornī), aptieka, bērnu rotaļu laukums, mazdārziņi, estrāde. Objekti izvietojas detālplānojuma teritorijā 
dažādās funkcionālajās zonās, to izvietojumu skatīt grafiskās daļas kartē un 19.attēlā.  

1.2.10. Teritorijas attīstības un izmantošanas riski 

(1) Degradētās un potenciāli piesārņotās teritorijas 

Degradētām teritorijām, īpaši, ja tās ir koncentrētas noteiktā rajonā, var būt negatīva kumulatīva ietekme uz 
apkārtni, kaitējums gan vietai (teritorijai), gan vietējai sabiedrībai. Nosakot degradētās teritorijas, tiek 
pielietoti vairāki savstarpēji saistīti kritēriji. Vienīgais atsevišķais kritērijs, kas viennozīmīgi liecina par 
teritorijas degradāciju, ir teritorijas piesārņojums. Nozīmīgākās citas degradēto teritoriju noteikšanas pamata 
pazīmes saistītas ar to radīto vizuālo piesārņojumu (kas parasti liecina arī par būvju tehnisko stāvokli un 
teritorijas ietekmi uz apkārtni) un teritorijas izmantošanas efektivitāti. Degradēto teritoriju noteikšanā tiek 
pielietoti arī papildus kritēriji, kas sniedz paplašinātu priekšstatu par attiecīgo teritoriju, tās attīstības 
iespējām un ierobežojumiem. 

Atbilstoši Krimuldas novada teritorijas plānojuma Funkcionālā zonējuma kartei, Inciemā netālu no 
detālplānojuma teritorijas, Turaidas ielā 16, atrodas degradēta teritorija. Teritorija pieder fiziskai personai, 
un pašlaik tur atrodas dzīvojamā ēka ar palīgēkām.  

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu informācijas sistēmas datiem, detālplānojuma teritorijā neatrodas piesārņotas vai potenciāli 
piesārņotas teritorijas. 

(2) Trokšņa līmenis 

Troksnis ir gaisa vidē nevēlams, traucējošs skaņu kopums, kas no daudziem vides dabiskajiem un 
antropogēnajiem faktoriem ir uzskatāma par vienu no būtiskākajām ietekmēm uz cilvēka veselību. Troksnis ir 
saistīts ar daudzām cilvēka aktivitātēm, taču vislielākā ietekme ir autotransporta satiksmei. Detālplānojuma 
un tai piegulošajā teritorijā nav veikta trokšņu kartēšana.  

(3) Gaisa piesārņojums 

Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai, tiek noteikti gaisa kvalitātes 
normatīvi, kas paredz pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. 03.11.2009. ir pieņemti MK noteikumi Nr.1290 
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”, kas nosaka gaisu piesārņojošo vielu pieļaujamo līmeni vidē 12 gaisu 
piesārņojošām vielām, kā arī noteikti pasākumi, kas veicami, ja kādā teritorijā novērojams paaugstināts gaisa 
piesārņojuma līmenis. 

Inciema teritoriju šķērso un tam pieguļ vairāki valsts nozīmes ceļi, kā valsts reģionālais autoceļš P8, valsts 
vietējais autoceļš V89 un galvenais valsts autoceļš A3, līdz ar to Inciema teritorijā un tās tuvumā ir 
novērojama salīdzinoši liela autosatiksme. Gar detālplānojuma teritoriju iet tikai valsts vietējais autoceļš V89 
Inciems – Gauja (Gaujas iela). Palielinoties satiksmei uz autoceļiem, pieaug arī 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 mazākas nozīmes autoceļiem satiksmes intensitāte ir zemāka.  
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(4) Paaugstināta riska objekti un teritorijas 

09.08.2011. ar MK rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” tika apstiprināts „Valsts civilās 
aizsardzības plāns” (grozījumi apstiprināti ar 14.10.2014. MK rīkojumu Nr.581), kurā paredzēti preventīvie, 
gatavības un seku likvidācijas pasākumi praktiski visiem Latvijā iespējamiem apdraudējumu veidiem, ietverot 
kā dabas, tā tehnogēnās katastrofas.  

Krimuldas novada teritorijā daļēji atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir paaugstināta riska objekts 
un iekļauts Valsts civilās aizsardzības plānā (skat.24.att.) Inčukalna pazemes gāzes krātuve (turpmāk tekstā – 
Inčukalna PGK) tika ierīkota 1968. gadā, un tas ir viens no visaugstākās pakāpes riska objektiem Latvijā.  

 

24.attēls. Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Avots: neogeo.lv.  

Attēlā ar oranžu laukumu iezīmēta teritorija, kur atrodas pazemē iesūknētā gāze. Redzams, ka pazemes 
gāzes krātuves teritorija nerobežojas ar Inciemu un detālplānojuma teritoriju, līdz ar to ietekme uz 
detālplānojuma teritoriju netiek konstatēta. 

Rietumvalstu eksperti atzinuši, ka Inčukalna PGK kā no tehnoloģiskā, tā no aizsardzības viedokļa ir augstā 
profesionālā līmenī. Liela uzmanība Inčukalna PGK tiek veltīta ekoloģisko apstākļu pārbaudei. Regulāri tiek 
veikti pētījumi par ekoloģisko stāvokli krātuvē un tās apkārtnē. Galvenā pētījumu daļa attiecas uz iespējamo 
dabasgāzes mijiedarbību ar dzeramo ūdeni krātuves teritorijā. Nedz krātuves darbiniekiem, nedz apkārtnes 
iedzīvotājiem nav novērotas specifiskas veselības problēmas. 

Inčukalna PGK var radīt draudus apkārtnes iedzīvotājiem un videi, ja notiek kāds no sekojošiem notikumiem: 
▪ tehnoloģisks negadījums (tehniska problēma, gāzes noplūde, darbinieku rupja kļūda); 
▪ ugunsgrēks (ugunsdrošības noteikumu pārkāpums, apkārtnes ugunsgrēki); 
▪ zemestrīce, kas pārauj gāzes vadus vai deformē pazemes slāņus; 
▪ gaisa kuģa, satelīta vai meteorīta kritiens; 
▪ terora akts. 
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2. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

2.1. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI  

(1) Nekustamo īpašumu robežu pārkārtošana/sadale 

Detālplānojuma risinājumi nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai un/vai sadalei skar zemes vienības ar 
kadastra Nr. 8068 005 0066 “Inciemi”, jo uz zemes vienības  atrodas piecas būves un nekustamo īpašumu ar 
kadastra Nr. 8068 005 0260, kadastra apz.80680050260 un kadastra apz.80680050250. Uz abiem 
nekustamiem īpašumiem atrodas kadastra reģistrā nereģistrētas būves. Priekšlikumu nepieciešams izskatīt 
kopīpašniekiem, un, savstarpēji vienojoties, veikt zemes robežu pārkārtošanu, risinājumus pamatojot zemes 
ierīcības projektā.  

 

25.attēls. Plānotā zemes vienību sadale.  

Mazstāvu dzīvojamai apbūvei ir izdalītas funkcionāli nepieciešamās platības. Tiek respektētas pašreiz dabā 
esošās palīgbūves un ierīkotie dārzi, kā arī ēku un piebraucamo ceļu, automašīnu stāvvietu novietojums 
dabā. Risinot sadales priekšlikumu daudzstāvu apbūvei, tiek ņemti vērā zemes ierīcības pamatprincipi, jo 
zemes gabala novietojums nosaka tā turpmāko nepieciešamo platību ēkas uzturēšanai. 

6.tabula. Plānoto zemes vienību platības.  

 Nr.p.k. Platība, ha  Nr.p.k. Platība, ha  Nr.p.k. Platība, ha 

 1. 1,2  5. 0,6  9. 0,9 
 2. 1,1  6. 1,0  10. 1,1 
 3. 0,9  7. 1,6  11. 0,2 
 4. 4,7  8. 0,6  12. 0,8 

 

(1) Sarkanās līnijas 

Detālplānojuma risinājumi paredz noteikt jaunas ielu sarkanās līnijas, kā arī koriģēt esošo detālplānojuma 
teritorijā esošo sarkano līniju. 



Detālplānojums nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, Inciemā 

 

25              

 

 

 

7.tabula. Ielu sarkano līniju projektēšanas  pamatojums. 

Nr.p.k. Attēls www.kadastrs.lv Apraksts 

1. 

 

 

 

Pārkārtot esošās ielu sarkanās līnijas Anšlava 
Eglīša ielai, iekļaujot ielu sarkanajās līnijās 
koku rindu, kas pašlaik ir ārpus sarkanajām 
līnijām, bet funkcionāli ir saistīta ar ielas 
apstādījumiem. Ielas, kuras ieskauj koki, rada 
drošības sajūtu ne tikai mentāli. Drošību 
rada satiksmes palēninājums, kuru veido 
šaurākas ielas sajūta. Apstādījumi gar ielas 
malām palīdz skaidri nodalīt ielas un ietves 
zonu, gājējiem radot komfortablāku sajūtu. 
Koki nodrošina fizisko un psiholoģisko 
barjeru starp gājējiem un motorizēto 
satiksmi, paaugstinot drošību, kā arī padara 
pastaigas patīkamākas.  

Ņemot vērā to, ka transporta infrastruktūra 
nav viengabalaina, izstrādājot inženierbūves 
tehnisko projektu var pamatot, kāda 
infrastruktūra ir piemērotākā, ņemot vērā 
satiksmes slodzi un intensitāti. 

  No jauna izveidot ielu sarkanās līnijas zemes 
vienības Turaidas ielā 5A (kadastra 
apzīmējums 80680050333) piekļuves 
nodrošināšanai. Pašlaik zemes vienībai ir 
starpgabala statuss. Attēlā redzams, ka dabā 
piekļuve tiek nodrošināta caur 
detālplānojuma teritoriju.  Līdz ar to loģiski ir 
norobežot ielu sarkanajās līnijās  esošu 
automašīnu stāvlaukumu, tālāk veidojot 
vienotu satiksmes infrastruktūru. Ņemot 
vērā to, ka transporta infrastruktūra nav 
viengabalaina, izstrādājot inženierbūves 
tehnisko projektu var pamatot, kāda 
infrastruktūra ir piemērotākā, ņemot vērā 
satiksmes slodzi un intensitāti.  

Papildus tam, Ministru Kabineta 2013.gada 
13.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (turpmāk – MKN 240) 
84.punkts nosaka, ka plānotajām ielām un 
ceļiem blīvas apbūves teritorijās maksimāli 
pieļaujamais strupceļa garums ir 150 m. Ja 
strupceļa garums pārsniedz 50 m, ierīko 
apgriešanās laukumu. Apgriešanās laukumu 
parametrus nosaka tādā apmērā, lai tiktu 
nodrošināta glābšanas un tehniskās 
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palīdzības autotransporta netraucēta 
apgriešanās. Tātad gadījumā, ja 
piebraucamais ceļš beidzas, tam šajā 
gadījumā veidojams apgriešanās laukums, 
vai savienojams vienotā satiksmes 
infrastruktūrā, kā tas risināts 
detālplānojumā. 

 

26.attēls. Zemes vienību piekļuves iespējas un 
apstādījumu izvietojums. Avots: www. kadastrs.lv.  

No jauna izveidot ielu sarkanās līnijas zemes 
vienības Gaujas ielā 2 (kadastra apzīmējums 
80680050250) piekļuves nodrošināšanai. 
Pašlaik zemes vienībai ir starpgabala statuss. 
Attēlā redzams, ka dabā piekļuve tiek 
nodrošināta caur detālplānojuma teritoriju.  
Līdz ar to loģiski ir norobežot ielu sarkanajās 
līnijās, tālāk veidojot satiksmei drošu 
pieslēgumu pie valsts vietējā autoceļa V89 
Inciems - Gauja. Ņemot vērā to, ka blakus 
dzīvojamai mājai atrodas dzīvojamai mājai 
funkcionāli saistīta saimniecības ēka, 
sarkanās līnijas plānotas tā, lai funkcionāli 
apvienotu teritoriju. 

 

(2) Būvlaides 

Vadoties no Krimuldas novada teritorijas plānojuma, detālplānojuma teritoriju ieskauj dažādu kategoriju 
ielas, kas attēlots 8.tabulā. Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  123.punkts 
nosaka, ka maģistālai ielai nosakāma minimālā būvlaide 6 metru attālumā no ielas sarkanās līnijas, savukārt,  
vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – 3 metru attālumā no sarkanās līnijas. 
Ievērojot MKN 240 130.2.apakšpunkta nosacījumus, kas nosaka: „Apbūves teritorijās, starp ielas sarkano 
līniju un būvlaidi vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem ievēro minimālo attālumu, 
kas nav mazāks kā 3m”, detālplānojumā ir noteiktas atbilstošas būvlaides, ievērojot atbilstošos attālumus 
no sarkanās līnijas.  

Apbūves līnija - attālums no zemes gabala robežas līdz kurai atļauts celt ēkas/būves, detālplānojumā 
noteikti 4 metri. 

8.tabula. Detālplānojuma teritorijai piegulošo ielu noteiktās būvlaides. 

Nr.p.k. Ielas /ceļa nosaukums Ielas/ceļa kategorija Būvlaide 
Būvlaides 

tips 

1.  
Valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja 
(Turaidas iela) 

Maģistrālā iela 6m Minimālā 

2.  Ošu iela Savienojoša iela 3m Minimālā 

3.  Straupes iela Vietējas nozīmes 3m Minimālā 

4.  
Valsts vietējais autoceļš V89 Inciems – Gauja 
(Gaujas iela) 

Maģistrālā iela 6m Minimālā 

5.  Anšlava Eglīša iela Savienojoša iela 3m Minimālā 

6.  Plānotā iela Savienojoša iela 3m Minimālā 
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2.2. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN UGUNSDROŠĪBA 

Detālplānojuma risinājumi paredz iespēju teritorijā izbūvēt visus nepieciešamos centralizētos 
inženierapgādes tīklus un objektus, rezervējot tiem nepieciešamo platību piebraucamā ceļa šķērsprofilā, 
ievērojot Latvijas būvnormatīva „LBN 008-14 „inženiertīklu izvietojums” un citu normatīvo aktu prasības. 
Ņemot vērā minētā būvnormatīva 6. un 8.punkta nosacījumus, un ievērojot apstākļus, ka detālplānojuma 
teritorijai piegulošajās ielās ir jau izvietotas esošas inženierkomunikācijas, šie apstākļi uzskatāmi par 
ierobežotiem apstākļiem pazemes inženiertīklu izvietošanai. Detālplānojumā netiek parādītas plānotās 
inženierapgādes shēmas, jo ar detālplānojuma risinājumiem netiek konkretizēts plānotās apbūves veids. 

Plānotajās ielu sarkanajās līnijā tiek paredzēti visi inženiertīkli. Katra zemes gabala teritorijā, plānojot jaunu 
būvniecību, jāparedz inženiertīklu izvietojums un to sadalei nepieciešamās būves. Ņemot vērā, ka visas 
plānotās inženiertīklu pieslēgumu vietas atrodas ārpus detālplānojuma teritorijas, kā arī detālplānojumā 
netiek risināta konkrētas ēkas inženierapgāde. Inženiertīklu un būvju izvietojums jāprecizē objektu 
būvprojektēšanas posmā. 

 (1) Elektroapgāde  

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. Esošo 
energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības 
veic par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23.pantu. 

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 24.pantu energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma 
īpašniekam zaudējumus, kas tieši saistīti ar jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanu vai esošo 
objektu ekspluatācijas un remonta nodrošināšanu. Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā 
īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību ierobežošanu, ja: 

1) īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai; 
2) veicot objekta pārbūvi, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes komersanta objekts vai 
aizsargjosla gar vai ap šo objektu. 

Enerģētikas likuma 24.panta (3) daļa nosaka, ka pašvaldība un energoapgādes komersants var vienoties par 
ielu apgaismojuma tīkla nodošanu attiecīgajai pašvaldībai valdījumā vai īpašumā. Enerģētikas likuma 
19.pantā ir noteikts, ka energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes 
īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersanta objektu — 
iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no pantā 
minētajiem nosacījumiem, t.sk. energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā. Enerģētikas likuma 191.pantā ir noteikts, ka 
energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai un ekspluatācijai 
nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi, un nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas 
tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas kārtība noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie 
aprobežojumi jauniem energoapgādes komersantu objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot 
šā likuma 19.pantā noteikto kārtību. Ja zemes īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta 
objekta ierīkošanu, aprobežojumus nosaka ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. Pirms 
elektriskā tīkla izbūves ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu sarkano līniju 
robežām un veiktiem planēšanas darbiem. Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi” nosaka elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerģijas piegādē un lietošanā. Atbilstoši noteikumu 3.punktam lietotāja elektroietaišu pieslēgšana 
elektroenerģijas sistēmai vai atļauto slodžu palielināšana notiek saskaņā ar regulatora apstiprinātiem 
sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. 



Detālplānojums nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, Inciemā 

 

28              

Detālplānojumā netiek parādītas plānotās elektroapgādes shēmas, jo detālplānojuma risinājumi neparedz 
konkrētu plānotās apbūves veidu un līdz ar to nav  aprēķināmas nepieciešamās jaudas. Plānoto ielu 
sarkanajās līnijās tiek plānoti visi apbūvei nepieciešamie inženiertīkli.  

Konkrēti sadales skapju (sadales punktu) izvietojumi un citi elektroapgādes objekti, kā arī 0,4 kV 
elektroapgādes tīkls jāparedz ēku un būvju būvprojekta stadijā un jāprecizē objektu būvprojektēšanas 
posmā. 

(2) Elektronisko sakaru tīkls 

Ēkas iekšējos telekomunikāciju tīklus jāizbūvē pēc nepieciešamības, ievērojot normatīvos aktus un „Eiropas 
standarta NE 50173 1 2002” tehniskās prasības. Kabeļu kanalizācijas ievada trases izvietojumu jāprecizē un 
jāsaskaņo būvprojektēšanas gaitā, lai esošās un projektējamās kabeļu kanalizācijas akas atrastos ārpus ielu 
un piebraucamo ceļu braucamās daļas, zaļajā zonā vai zem gājēju ietvēm. Vietās, kur esošās SIA 
“Lattelecom” komunikācijas projekta izstrādes rezultātā nonāk ielu un piebraucamo ceļu braucamajās daļās, 
pie būvprojekta izstrādes jāparedz to iznešanu zaļajā zonā vai zem gājēju ietvēm, sarkano līniju robežās, 
izstrādājot atbilstošu projektu SIA “Lattelecom” komunikāciju pārvietošanai. Zem ēku pamatiem kabeļa 
ieguldīšana nav atļauta. Pirms elektroniskā tīkla izbūves ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām 
un atzīmētām ceļu sarkano līniju robežām un veiktiem planēšanas darbiem. 

 (3) Ūdensapgāde, kanalizācija un ugunsdrošība 

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
223-15 "Kanalizācijas būves" 50.punkts nosaka, ka, pašteces kanalizācijas tīklos cauruļu vismazākais 
iekšējais diametrs sadzīves un ražošanas kanalizācijas ielu vadiem 200 mm, iekškvartālu vadiem un ielu 
vadiem pēc saskaņošanas ar ekspluatētāju – 150 mm. Centralizētās kanalizācijas tīklu un objektu risinājumi 
jāprecizē saimnieciskās kanalizācijas ārējo tīklu būvprojektā. Dzeramā ūdens patēriņu konkrētām 
dzīvojamām un publiskām ēkām nosaka saskaņā ar būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” un LBN 222-15 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. Dzeramā ūdens nepieciešamo patēriņu 
plānotajam objektam iespējams nodrošināt no esošā ūdensvada tīkla.  Dzeramā ūdens patēriņu 
detālplānojuma paredzētajam objektam jānosaka saskaņā ar būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija” 3.Ūdens aprēķina patēriņa un siltuma daudzuma noteikšana ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmās karstā ūdens apgādes vajadzībām. Konkrēti rādītāji precizējami būvprojektā. 

Saskaņā ar LBN 222-15 noteikumiem vienlaicīgo ugunsgrēku skaits pieņemts - 1 (iedzīvotāju skaits līdz 1000 
cilv.). Ūdens patēriņš ārējai ugunsdzēsībai saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” 5.tabulu, ūdens 
daudzums viena ugunsgrēka dzēšanai ir 15 l/s (ēkas būvapjoms no 1001 – 5000 m3, līdz 2 stāviem). Minētā 
būvnormatīva 17.punkts nosaka, ka apdzīvotās vietās un ražotnēs paredz ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi 
no ūdensapgādes sistēmas, ko parasti apvieno ar dzeramā ūdens vai tehniskā ūdens apgādi. Minētā 
būvnormatīva 155.punkts nosaka, ka Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu 
katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem, ja ugunsdzēsības šļūteņu garums ir 
līdz 200 metriem. Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm jānosaka ēku un būvju tehniskajos 
projektos saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem atbilstoši LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 
noteikumu prasībām un tā izpildei piemērojamiem standartiem.  

Detālplānojuma risinājumi paredz ūdensapgādi organizēt pa esošo ūdensapgādes pieslēgumu, vajadzības 
gadījumā to pārbūvējot atbilstoši būvprojektā norādītajam, nepieciešamajam ūdens daudzumam. 
Detālplānojuma risinājumi paredz izmantot esošo sadzīves kanalizācijas pieslēgumu plānotām zemes 
vienībām. 

(4) Meliorācija un lietus notekūdeņu novadīšana 

Lietus ūdens uzkrāšanai detālplānojuma risinājumi paredz iespēju teritorijas lietus ūdeņu novadīšanai 
kopējā meliorācijas sistēmā. Konkrēti lietus notekūdeņu novadīšanas priekšlikumi jāizstrādā lietus 
notekūdeņu novadīšanas un meliorācijas sistēmas būvprojekta ietvaros. 
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Detālplānojuma teritorijā tiek plānota ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēma, kas ir saistāma 
kopā ar teritorijas un ainavas plānošanu apbūvētajās teritorijās. Tā ļauj lietus ūdeņus absorbēt un uzkrāt 
nokrišņu rašanās vietā vai tuvu tai (lokāla uzkrāšana, infiltrēšana, cietā seguma laukumu samazināšana, kur 
tas ir iespējams).   

Projektētajās zemes vienībās, veicot ēku un būvju tehnisko projektēšanu, jāparedz konkrēti risinājumi lietus 
ūdeņu savākšanai un, ja nepieciešams, teritorijas drenāžai/nosusināšanai ēkas būvvietā, ņemot vērā plānoto 
ēku un būvju izvietojumu. Grunts līmeņa paaugstināšana ēku būvniecībai nav pieļaujama, lai neizmainītos 
mitruma režīms teritorijā esošajiem un saglabātajiem kokiem. 

2.3. LABIEKĀRTOJUMS UN PUBLISKĀ ĀRTELPA 

 

 
 
27.attēls. Detālplānojuma teritorijas funkcionālo zonu sadalījums. 
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Detālplānojuma risinājumi paredz, atbilstoši esošai situācijai, sadalīt teritoriju funkcionālās zonās, kas 
redzamas 27.attēlā. Attēlā redzams, ka teritorija tiek sadalīta un sakārtota atbilstoši jau esošai situācijai. 
 

2.4. TRANSPORTA ORGANIZĀCIJA 

(1) Transporta un gājēju organizācija detālplānojuma teritorijā 

 
28.attēls.  Gājēju un autotransporta kustības virzieni.  

28.attēlā redzams, ka detālplānojuma risinājumi paredz detālplānojuma teritorijā optimizētu kustību 
virzienus, no jauna izdalot sarkanas līnijas. Atbilstoši esošajam gājēju un transporta kustības paradumiem, 
piedāvāts izveidot jaunas sarkanās līnijas Anšlava Eglīša ielā, un no jauna izdalīt tās detālplānojuma 
dienvidu teritorijā.  
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29.attēls. Transporta ierobežojošie pasākumi, autostāvvietas. 

Detālplānojuma risinājumi paredz izvietot trīs ātruma samazinošus elementus Anšlava Eglīša ielā. Papildus 
esošajiem automašīnu stāvlaukumiem, tiek izveidots viens automašīnu stāvlaukums, paplašināti esošie. 
Detālplānojuma risinājumi paredz likvidēt dažus ceļu pievienojumus autoceļam V89, redzams 29.attēlā.  

Projektējot perspektīvās ēku un būvju novietnes maksimāli jāsaglabā detālplānojuma teritorijā esošie koki, 
kā raksturīgā ainaviskā vide. Teritorijas labiekārtojums risināms zemesgabalā vienlaicīgi ar ēku projektēšanu 
un būvniecību. Labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas – celiņi, lapenes, apstādījumi, 
pielietotās koku, krūmu un augu sugas jāprojektē atbilstoši kultūrvēsturiskās vides tradīcijām. 
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2.5. ADRESĀCIJAS PRIEKŠLIKUMI UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIETOŠANAS MĒRĶI 

Atbilstoši MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 "Adresācijas noteikumi" apbūvei paredzētajai zemes vienībai 
un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru 
saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Apbūvei paredzētai zemes 
vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ņemot vērā, ka detālplānojuma risinājumi paredz 
esošo zemes vienības pārdali, nepieciešama jaunu adrešu piešķiršana detālplānojuma teritorijā, kas 
risināma, izdalot atsevišķas zemes vienības. 

 

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS APRAKSTS 

Detālplānojuma īstenošana ietver secīgi šādus pasākumus (turpmāk visi pasākumi kopā – Detālplānojuma 
pasākumi): 

− teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, ja nepieciešams; 

− ekoloģiski un ainaviski vērtīgo koku izvērtēšana un detalizēta labiekārtojuma projekta izstrāde; 

− vertikālā plānojuma izstrāde; 

− inženiertehniskās apgādes tīklu un  transporta infrastruktūras (ielu apgaismojums, cietā seguma 
ieklāšana) projektēšana un izbūve; 

− iecerētās būvniecības uzsākšana un īstenošana zemes vienībās; 

− teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. 

Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā 
sagatavošana. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” teritorijā jāveic inženierizpētes 
darbi. Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi 
un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.  

Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana detālplānojuma teritorijā ietver šādus pasākumus: 

− nepieciešamo inženierizpētes darbu veikšanu - ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā 
izpēte un, ja nepieciešams - hidrometeoroloģiskā izpēte; 

− inženierkomunikāciju projektēšanu un izbūvi noteikto ielu sarkano līniju robežās, ciktāl tie 
nepieciešami konkrētās apbūves kārtas vai apakškārtas nodrošināšanai; 

− meliorācijas un lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas projektēšanas un izbūves darbi, kas jāveic 
atbilstoši noteiktā kārtībā izstrādātam būvprojektam. 

 
 
 
 
 
 


