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Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 7. punktu, lokālplānojuma Grafisko daļu, kas sastāv no kartes 
"Funkcionālais zonējums", sagatavo uz topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam. 

Lokālplānojuma Grafiskās daļas karte "Funkcionālais zonējums" izstrādāta, izmantojot Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2019. gadā sagatavoto topogrāfisko karti mērogā 1:10 000 un 
ortofotokarti ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2020. gada aerofotografēšanas materiāliem.  

Paskaidrojuma rakstā iekļauto shēmu autors ir SIA "METRUM" (ja nav norādīts cits autors/avots). 

Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā iekļautas SIA "METRUM" 2020. gada nogalē veiktās foto fiksācijas 
(ja nav norādīts cits autors/avots). 
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IEVADS 

Lokālplānojuma izstrāde Turaidas skolas nekustamajiem īpašumiem uzsākta pamatojoties uz Krimuldas 
novada domes 2020.gada 25.septembra lēmumu “Par Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus” un 2021.gada 26.februāra lēmumu “Par grozījumiem Krimuldas novada domes 
2020.gada 25.septembra lēmumā “Par Turaidas skolas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot 
Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus””. Lokālplānojuma teritorijas platība: 19,768 ha, skatīt 1.attēlu. 

Lokālplānojumā iekļautie nekustamie īpašumi: 

• “Mežs pie Turaidas skolas”, kadastra apzīmējums 80680060048, platība 9,47 ha;  

• “Turaidas pamatskola”, kadastra apzīmējums 80680060042, platība 9,6 ha;  

• “Rieti”, kadastra apzīmējums 80680060038, platība 0,1809 ha; 

• “Saulgrieži”, kadastra apzīmējums 80680060040, platība 0,1381 ha; 

• “Rasas”, kadastra apzīmējums 80680060035, platība 0,168 ha; 

• “Ķepīši”, kadastra apzīmējums 80680060031, platība 0,2 ha; 

• “Ceļš gar Rietiem”, kadastra apzīmējums 80680060055, platība 0,008 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar likumu “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011), Ministru 
kabineta (turpmāk tekstā – MK) 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628), MK 
30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 
tekstā – MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240) u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Krimuldas novada 
domes apstiprināto darba uzdevumu, kā arī Krimuldas novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem – Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038. gadam (turpmāk tekstā – 
Krimuldas novada IAS) un spēkā esošo Krimuldas novada teritorijas plānojumu (turpmāk tekstā – 
Krimuldas novada TP), ciktāl ar lokālplānojumu netiek grozīts teritorijas plānojums. 

Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi, kā arī tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība, 
organizējot lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu. 

1.attēls. Lokālplānojuma teritorija atbilstoši Krimuldas novada domes 2020.gada 25.septembra un 2021.gada 26.februāra 
lēmumiem. 
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Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana 
var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, t.sk. lokālplānojumiem, veic stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstoši MK 23.03.2004. 
noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, 
22.02.2021. pieņēma lēmumu Nr. 4-02/13 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu” šim lokālplānojumam. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS 
1.1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

Krimuldas novada teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas 
īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no 
Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un 
apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu 
vides attīstību.  

Teritorijas attīstības iecere ir saistīta ar zemes vienības funkcionālās zonas maiņu, lai nodrošinātu iespēju 
nekustamā īpašuma racionālai izmantošanai. Lai realizētu plānoto attīstības priekšlikumu un nodrošinātu 
plānoto teritorijas attīstību, ir nepieciešams grozīt spēkā esošo Krimuldas novada TP. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka ar lokālplānojumu var 
grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Ņemot vērā augstāk minēto, var secināt, ka paredzētā attīstības iecere veicinās teritorijas izmantošanu 
atbilstoši jaunai funkcionālai izmantošanai, kā arī nodrošinās Krimuldas novada IAS izvirzīto mērķu un 
prioritāšu sasniegšanu, un tādējādi ir pamatojums veikt izmaiņas Krimuldas novada TP. 
 
Lokālplānojuma izstrādes galvenie uzdevumi: 

1. Veikt Krimuldas novada teritorijas plānojuma grozījumus, proti, mainīt teritorijas funkcionālo 
zonējumu, saskaņā ar darba uzdevuma 1.punktu, ņemot vērā 30.04.2013. MK Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 14.10.2014. MK  noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasības, 
lokālplānojuma teritorijā precizēt Krimuldas novada teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas 
un citus izmantošanas aprobežojumus. 

2. Noteikt teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus (apbūves intensitāti, brīvās 
zaļās teritorijas rādītāju, apbūves blīvumu, zemes vienību minimālu platību, apbūves maksimālo 
augstumu u.c.), kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas 
īpatnības.  

3. Izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas 
perspektīvajai attīstībai un noteikt nepieciešamo perspektīvo inženiertīklu un būvju izvietojumu. 

4. Izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus un priekšlikumus plānojamās 
teritorijas apkalpes un pieejamības aspektā. 
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1.2. SPĒKĀ ESOŠAIS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN TERITORIJAS IZMANTOŠANA 
 
Saskaņā ar Krimuldas novada TP, lokālplānojuma teritorijai noteikts funkcionālais zonējums 
“Lauksaimniecības  teritorija” (L) un “Mežu teritorija” (M), kā redzams 2.attēlā. Apkārt esošās zemes 
vienības iekļaujas Lauksaimniecības un Mežu teritorijā. Jāpiemin, ka šobrīd spēkā esošais Krimuldas 
novada TP ir izstrādāts Teritorijas attīstības plānošanas un informācijas sistēmā. 

 Funkcionālajā zonā  “Lauksaimniecības  teritorija” (L) teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 
1. Viensētu apbūve (11004). 
2. Lauksaimnieciskas rasošanas uzņēmumu apbūve (13003). 
3. Lauksaimnieciska izmantošana (22001). 
4. Labiekārtota publiska ārtelpa (24001). 
5. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 
6. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003). 

Papildizmantošanas veidi:  
1. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 
2. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku 

aprūpei, mājdzīvnieku viesnīcas un patversmes. 
3. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 
4. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 
5. Derīgo izrakteņu ieguve (13004). 
6. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005). 
7. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 
8. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības 
kioski un segtie tirdzniecības stendi), sadzīves un citu pakalpojumu objekti. 

9. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas 
(viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas 
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm. 

10. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem; apjumtas 
vasaras estrādes. 

2.attēls. Esošais funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā. Avots: Krimuldas novada TP grafiskā daļa. 
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11. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būves (sporta laukumi (t.sk. golfa 
laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta 
būves utt.). 

12. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Doktorāti; ārstu prakses. 
13. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 
14. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 
15. Noliktavu apbūve (14004). 
16. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 
17. Mežsaimnieciska izmantošana (21001). 

Apbūves blīvums – visiem izmantošanas veidiem izņemot viensētu apbūvi – pēc funkcionālas 
nepieciešamības, bet viensētu apbūvei noteikti 10%.  Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi un jumta izbūve. 
Viensētu apbūvei noteikts, ka apbūves augstums ir līdz 9m. 
 
Savukārt, “Mežu teritorija” (M) galvenie izmantošanas veidi ir: 

1. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002). 
2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 
3. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 
4. Mežsaimnieciska izmantošana (21001). 

Papildizmantošanas veidi:  
1. Viensētu apbūve (11004): Lauku teritorijā - viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka 

par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka 
platība. 

2. Ciema teritorijā - viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 5000 m2 un 
aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība. 

3. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un 
apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana. 

4. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi (t.sk. 
golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu. 

5. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Ievērojot šo Apbūves noteikumu 3.3.7.apakšnodaļas Prasības 
derīgo izrakteņu ieguvei prasības. 

Apbūves blīvums – 3%. Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi (9m) - dzīvojamai apbūvei, pārējiem teritorijas 
izmantošanas veidiem - pēc funkcionālās nepieciešamības. 
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1.3. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
NOSACĪJUMI 

1.3.1. NOVIETOJUMS UN ESOŠĀ IZMANTOŠANA 

Lokālplānojuma teritorija atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P8 “Inciems – Sigulda – Ķegums”, 3,5 km 
attālumā no Inciema un 5 km no Turaidas. 

 Lokālplānojuma teritorija nav ciema teritorijā, redzams 3.attēlā.  

Lokāplānojuma teritorijā esošā apbūve (skola) un dzīvojamās ēkas, palīgēkas, apstādījumi un zāliens 
(sporta laukums), izvietojies “Lauksaimniecības teritorijā” (L).  Savukārt, esošā viensētu apbūve – četras 
individuālās mājas, izvietojusies pašvaldības autoceļa, kadastra apzīmējums 80680060042015 malā, skatīt 
4.attēlu. savukārt, lokāplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana redzama 5.attēlā.  

3. attēls. Lokālplānojuma teritorija apkārtējās teritorijas kontekstā.  



Turaidas skolas LOKĀLPLĀNOJUMS 

 

11 

 

 
 

 
  

4. attēls. Lokālplānojuma teritorija fotofiksācija. Avots: SIA “METRUM” 2020. 

4. attēls. Lokālplānojuma teritorija fotofiksāža. Avots: SIA “METRUM” 2020.  
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5. attēls. Lokālplānojuma teritorijas esošā izmantošana. Avots: SIA “METRUM”  
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1.3.2. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI PIEGULOŠĀS TERITORIJAS 

Lokālplānojuma teritorija ir pieguloša valsts reģionālajam autoceļam P8 “Inciems – Sigulda – Ķegums”.  

Piekļuvi lokālplānojumā esošajai apbūvei nodrošina pašvaldības ceļš, kadastra apzīmējums  
80680060042015. Ceļš ir reģistrēts kadastra informācijas sistēmā kā inženierbūve, taču nav izdalīta 
atsevišķa zemes vienība.  

Lokālplānojuma teritorijai 
blakus esošais nekustamais 
īpašums “Dimzas” ir piederošs 
fiziskai personai, īpašums tiek 
izmantots atbilstoši teritorijas 
plānojuma noteiktai 
funkcionālajai zonai, skatīt 
7.attēlā. 

Apkārt esošie meži tiek 
izmantoti atbilstoši 
funkcionālajai zonai – “Mežu 
teritorija”(M), ievērojot to, ka 
visa lokālplānojuma teritorija un 
apkārt esošās piegulošās 
teritorijas iekļaujas valsts 
nozīmes īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā – Gaujas 
Nacionālajā parkā, tā ainavu 
aizsardzības zonā. 

 

6. attēls. Pieslēgums valsts autoceļam P8. Avots: SIA “METRUM”  

7. attēls. Teritorijai piegulošais nekustamais īpašums. Avots: SIA “METRUM”, 
2020.  
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Analizējot lokālplānojuma teritorijas īpašumtiesības, jāatzīst, ka lielākoties tās ir pašvaldības īpašumā 
esošas zemes vienības ar nelielu izņēmumu fiziskajām personām piederošas viensētas. Savukārt, apkārt 
esošos nekustamos īpašumos dominē fizisko personu īpašumi. Valsts autoceļš ir valsts īpašums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. DABAS VĒRTĪBAS  

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” publicētajam, 
Lokālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālajā 
parkā, Ainavu aizsardzības zonā. Lokālplānojuma teritorijā nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi un 
mikroliegumi, bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80680060048 dienvidu malā ir reģistrētas 
ierobežoti izmantojamas īpaši aizsargājamas sugas – gada staipekņa Lycopodium annotinum atradnes.  

1.3.4. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

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

Lokālplānojuma teritorija atrodas samērā nelielā attālumā no novada centra, kur pieejami iepriekš 
uzskaitīti sociālie pakalpojumi, kā arī dažāda veida privātie pakalpojumu objekti, t.sk. tirdzniecības vietas. 

Tā kā lokālplānojuma teritorijā plānots attīstīt jaukta tipa izmantošanu, ņemot vērā plānoto apbūves 
raksturu, var uzskatīt, ka plānotā izmantošana neradīs papildus slodzi uz esošo sociālo infrastruktūru. 

 

8. attēls. Īpašumtiesības lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē. Avots: SIA METRUM, 2021., pamatne un informācija 
www.kadastrs.lv 
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1.3.5. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

◼ Ceļi 

Lokālplānojuma teritorijai piekļuvi nodrošina pašvaldības ceļš - inženierbūve, no kuras ir izbūvēta 
iebrauktuve teritorijā. Ceļa grants seguma tehniskais stāvoklis šobrīd vērtējams kā apmierinošs. 

Piekļuves lokālplānojuma teritorijā ir visām teritorijā esošajām ēkām un būvēm. Tomēr, ņemot vērā to, ka 
šai teritorijai nav ciema statusa, pašvaldības ceļam tiek uzlikta atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktā 
aizsargjosla 30m, valsts ceļam – 60m. 

◼ Sabiedriskais transports 

Lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā kursē sabiedriskais transports, virzienā uz Inciemu pietur sekojošu 
maršrutu autobusi: 

◼ 6261 Inciems (2 reizes dienā); 

◼ 7175 Inciems (vienu reizi dienā); 

◼ 7177 Saulkrastu stacija (vienu reizi dienā). 

Virzienā uz Turaidu: 

◼ 7175 Turaida (2 reizes dienā); 

◼ 7177 Madonas AO (vienu reizi dienā). 

 

1.3.6. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI  

Krimuldas novada TIAN nosaka, ka  lokālplānojuma teritorijā atrodas divi vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskie objekti: 

◼ A.Pērsieša piemiņas akmens pie Turaidas skolas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8068060042); 

◼ Turaidas pagastmāja, A.Pērsieša darba vieta, ēkas kadastra apzīmējums 8068060042003. 

1.3.7. INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE 

Lokālplānojuma teritorijai ir esošs inženiertehniskais nodrošinājums ar ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem, tie ir piederoši Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija”, kas veic minēto tīklu 
apsaimniekošanu.  

Teritorijā atrodas centralizētās ūdensapgādes urbums (LVĢMC datu bāzē bez numura), noteikta 10m plata 
stingrā režīma aizsargjosla un 106m plata bakterioloģiskā aizsargjosla. 

Teritorijā atrodas 20/04 kV transformatoru punkts, vidēja spieguma elektrolīnijas, zemsprieguma kabeļi, 
kā arī elektronisko sakaru kabeļi, redzams 11.attēlā. 

1.3.8. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI 

Lokālplānojuma teritorijā atrodas dažādi inženiertīkli, taču Grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums” 
attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru platums ir vienāds ar 10 m vai pārsniedz 10 m. 

Esošās aizsargjoslas redzamas 5. attēlā “Lokālplānojuma teritorijas esošā izmantošana”. Ar lokālplānojuma 
risinājumu tiek noteiktas un Grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums” attēlota pašvaldības autoceļa 
aizsargjosla. 

Inženiertīklu aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā precizē, veicot jebkuras darbības ar attiecīgo 
nekustamo īpašumu uz atbilstoša mēroga topogrāfiskā plāna pamatnes, t.sk. izstrādājot jaunu 
apgrūtinājumu plānu. 
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◼ Ģeodēziskie punkti 

Saskaņā ar Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzi (uzturētājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra), 
lokālplānojuma teritorijā uz 2021. gada janvāri nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu. Lokālplānojuma 
teritorijā nav arī neviena vietējā ģeodēziskā tīkla punkta.  

1.3.9. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS UN IZMANTOŠANAS RISKI  
◼ Vides troksnis 

Galvenais teritorijas attīstības un izmantošanas risks, kas saistāms ar lokālplānojuma teritoriju un tajā 
plānoto teritorijas attīstības ieceri, ir vides troksnis. Troksnis ir viens no fizikāli nelabvēlīgākajiem 
faktoriem, kas cilvēkiem izraisa nepatīkamas izjūtas, veselības traucējumus un slimības. Īpaši transporta 
radītais troksnis būtiski palielina trokšņu līmeni transporta maģistrāļu un mezglu tuvumā. 

Aizsardzību pret vides trokšņa iedarbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 25.06.2002. 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Direktīvā noteikta kārtība, kādā 
Eiropas Savienības dalībvalstis novērtē vides (āra) troksni, izstrādā vides trokšņa stratēģiskās kartes un uz 
to pamata izstrādā trokšņa samazināšanas rīcības plānus aglomerācijās. 

Pašlaik jautājumus, kas saistīti ar trokšņa novērtēšanu un rīcībām trokšņa samazināšanai, regulē MK 
07.01.2014. noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk tekstā – MK 
07.01.2014. noteikumi Nr. 16). Minētie noteikumi nosaka, ka trokšņu kartes un rīcības plānu trokšņu 
samazināšanai jāizstrādā aglomerācijai – administratīvajai teritorijai ar iedzīvotāju skaitu vairāk nekā 
100 000 un, kur iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz km2. Krimuldas novads neatbilst 
iedzīvotāju skaita kritērijam1. 

Lokālplānojuma teritorija atrodas aiz meža, kur nav intensīva autotransporta satiksme un paaugstināts 
trokšņa līmenis. Arī trokšņa radītājs autoceļš nav tik noslogots un aktīvs, lai radītu lielu trokšņa fonu. Līdz 
ar to lokālplānojuma izstrādes ietvaros nav izskatīts jautājums par iespējamo paaugstināto vides troksni. 

Kā jau iepriekš tika norādīts, pašreiz prasības, kas saistītas ar trokšņa novērtēšanu un rīcībām trokšņa 
samazināšanai, regulē MK  07.01.2014. noteikumi Nr. 16. Tajos noteiktās trokšņu rādītāju robežlielumu 
vērtības ir noteiktas atbilstoši teritorijas lietošanas funkcijai – daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā 
tie ir 60 dB(A) – Ldiena, 55 dB(A) – Lvakars un 50 dB(A) – Lnakts. 

MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16, kuru 14. punkts nosaka, ka teritorijā, kurā trokšņa rādītāja vērtība 
saskaņā ar iepriekšējā apakšnodaļā minēto trokšņa stratēģisko karti, kas izstrādāta atbilstoši šo noteikumu 
prasībām, vai vides trokšņa novērtēšanu pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā minēto trokšņa 
robežlielumu, ir pieļaujama ēku būvniecība, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja 
būvniecības ierosinātājs projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 
016-11 “Būvakustika” prasībām (MK 16.06.2015. noteikumi Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 016-15 “Būvakustika”, turpmāk tekstā – MK 16.06.2015. noteikumi Nr. 312)). 

MK 16.06.2015. noteikumos Nr. 313 ir noteikti prettrokšņa pasākumu veidi, kas īstenojami teritorijas un 
būvju aizsardzībai pret troksni. Būvnormatīva prasības attiecināmas uz publiskām un dzīvojamām ēkām 
un apbūves teritorijām visā to funkcionēšanas ciklā, veicot izpēti un būvniecību. Būvnormatīvs nosaka 
būvakustisko pasākumu kopumu ar mērķi radīt cilvēkam labvēlīgu akustisko vidi ēkā un apbūvē kopumā. 
Tie ietver gan prettrokšņa pasākumus, gan akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus. Ņemot to 
vērā, īstenojot teritorijas attīstības ieceri, ieteicams ņemt vērā iespējamos trokšņa līmeņa pārsniegumus 
un nodrošināt pasākumus, kas var mazināt trokšņa izplatību dzīvojamā ēkā. 

Paaugstināts trokšņa līmenis ir būtisks vides aspekts, kas jāņem vērā, tomēr, pat plānojot un realizējot 
konkrētus prettrokšņu pasākumus tā mazināšanai, pastāv varbūtība, ka nav iespējams nodrošināt vides 
trokšņa līmeņa atbilstību noteiktajiem robežlielumiem plānojamā teritorijā, taču ir iespējams samazināt 
tā ietekmi uz iedzīvotājiem – ēkas iekštelpās nodrošinot trokšņa līmeņa atbilstību iekštelpām 
piemērojamiem trokšņa robežlielumiem. 

 
1 Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Krimuldas novadā 2020. gada 1.janvārī reģistrēti 5113 iedzīvotāji 
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◼ Paaugstinātas bīstamības objekti 

MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 nosaka, ka, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ir 
jāņem vērā paaugstinātas bīstamības objekti. Paaugstinātas bīstamības objektu apdraudētās teritorijas 
nosaka balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem un tās attēlo grafiski. Saskaņā MK 30.04.2013. 
noteikumiem Nr. 240, pašvaldības avāriju riska zonā var noteikt ierobežojumus esošās apbūves blīvuma 
palielināšanai un jaunu objektu izvietošanai, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju iespējamību. Diemžēl šie 
MK noteikumi nenosaka paaugstināta riska kritērijus, līdz ar to Latvijā nav vienotas pieejas paaugstināta 
riska zonu noteikšanai, to kartogrāfiskajai attēlošanai un teritorijas ierobežojumu noteikšanai. 

Pašlaik paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanu un klasifikāciju regulē 19.09.2017. MK noteikumi 
Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”, turpmāk tekstā – MK 19.09.2017. 
noteikumi Nr. 563. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, paaugstinātas bīstamības objektus iedala trīs 

kategorijās: A, B un C kategorijā2. Šie noteikumi nosaka, ka informācija par objektiem ir jāapzina un 
jāaktualizē katru gadu līdz 20. janvārim. 

MK 11.09.2018. noteikumos Nr. 568 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” ir iekļauti 432 objekti, 
kuru vidū pārsvarā ir degvielas uzpildes stacijas, naftas produktu bāzes, minerālmēslu ražotnes, kā arī 
dzelzceļa termināļi. Jauno noteikumu anotācijā norādīts, ka paaugstinātas bīstamības objektu sarakstā 
iekļaujamā informācija jāaktualizē katru gadu. Lokālplānojuma teritorijā šādu objektu nav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Iepriekš spēkā esošie MK 18.09.2007. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas 
kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” 
noteica citādu iedalījumu – valsts nozīmes un reģionālas nozīmes paaugstināta riska objekti 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI UN TO PAMATOJUMS 
2.1. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) attiecībā uz funkcionālo zonējumu, 
atļauto izmantošanu un apbūves parametriem, ir izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 
30. aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 
valstī ieviesto vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju.  

Lokālplānojuma teritorijai tiek noteiktas sekojošas funkcionālās zonas: 

◼ “Publiskās apbūves teritorija” (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, 
gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru. 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorijā ir jau esoša apbūve un nav plānota arī apbūves 
intensitātes palielināšana, var uzskatīt, ka funkcionālā zonējuma grozīšana neradīs nozīmīgas 
izmaiņas vides stāvoklī, ainavā, kā arī neietekmēs blakus esošo teritoriju izmantošanu. 

◼ “Transporta infrastruktūras teritorija” (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.  

Transporta teritorija tiek noteikta lokālplānojuma teritorijā esošajai ceļa inženierbūvei. 

◼ Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, 
sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji 
pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 

Teritorija tiek noteikta lokālplānojuma teritorijā esošajai sporta zonai un teritorijas ZR daļā esošai 
teritorijai.  

◼ Mežu teritorija (M2) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai. 

Teritorija tiek noteikta pilnībai visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80680060048. 

◼ Lauksaimniecības teritorija (L4) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimnieciska 
dzīvesveidu ārpus ciemu teritorijām. 

Viensētu teritorijas ārpus ciemiem ir būtiski saglabājamas lauku dzīves veida nodrošināšanai. Šis 
zonējums netiek mainīts, tas saglabājas līdzšinējais. 

Funkcionālā zonējuma grozīšanu pamato šādi priekšnoteikumi: 

1) Lokālplānojuma risinājumos iekļauti pasākumi apbūves aizsardzībai pret visa veida piesārņojumu; 

2) Lokālplānojuma izstrāde un attīstības ieceres īstenošana potenciāli uzlabos blakus esošo teritoriju 
vides kvalitāti – teritorijas plānojuma grozījumi veicinās teritorijas sakārtošanu; 

3) Lokālplānojuma izstrāde un attīstības ieceres īstenošana nepasliktinās un neietekmēs 
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu – lokālplānojuma teritorijā atrodas vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskie objekti, kas respektēti lokālplānojuma risinājumos. 

4) Lokālplānojuma teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamie biotopi, tādējādi funkcionālā 
zonējuma grozīšana un teritorijas attīstība neradīs ietekmi uz dabas vidi bioloģiskās daudzveidības 
ziņā; 

5) Lokālplānojuma īstenošana būtiski neietekmēs teritorijai blakus esošo teritoriju esošo vai plānoto 
izmantošanu. Lokālplānojuma teritorijai ir tieša piekļuve no pašvaldības ceļa, tādējādi nav 
nepieciešami būtiski esošās transporta infrastruktūras pārkārtošanas vai izbūves darbi ārpus 
lokālplānojuma teritorijas; 

6) Lokālplānojuma teritorija ir nodrošināta ar inženierapgādi; 

7) Lokālplānojuma teritorijas attīstības iecere atbilst Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiskajām pamatnostādnēm (detalizētāk par to 3. nodaļā). 
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◼ Teritorijas izmantošanas veidi un apbūves tehniskie rādītāji 

Funkcionālajām apakšzonām ir precizēti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas veidi un apbūves rādītāji 
(skatīt lokālplānojuma daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

Teritorijas galvenā izmantošana "Publiskās apbūves teritorijā" (P2) ir biroju ēku apbūve, kā arī 
tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) 
tirgi, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot spēļu nami, kazino, kā arī izņemot 
degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās 
automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas).   

Tiek paredzēta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu 
kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam 
izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 
infrastruktūra, neietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām 
autopiekabēm. Paredzēts, ka viens no izmantošanas veidiem var būt kultūras iestāžu apbūve, ko veido 
ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, kultūras nami, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, 
plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz, ka iespēja ir izglītības un zinātnes iestāžu, veselības aizsardzības iestāžu 
apbūvei, ko veido ārstu prakses, sociālās aprūpes iestāžu un reliģisko organizāciju ēku apbūves 
izvietošanai.  

Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikti papildizmantošanas veidi – daudzdzīvokļu un rindu māju apbūve. 

Lokālplānojuma teritorijā apbūves tehniskie rādītāji tiek noteikti: maksimālais apbūves blīvums – 15 %, 
apbūves stāvu skaits – līdz 3 stāvi. Apbūves augstums – līdz 12 metri. 

Teritorijas galvenā izmantošana "Lauksaimniecības teritorijā" (L4) ir viensētu apbūve lauku teritorijā, ko 
veido viena vai vairākas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas 
nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai un lauksaimnieciskā izmantošana.  

Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikti papildizmantošanas veidi – dārza māju apbūve un inženiertehniskā 
infrastruktūra, kas ietver inženiertīklu izvietojumu un pievadus.  

Maksimālais apbūves blīvums – 20 %, apbūves stāvu skaits – līdz 2 stāvi. Apbūves augstums – līdz 8 metri. 

Teritorijas galvenā izmantošana "Dabas un apstādījumu teritorijā" (DA3) ir mežs īpaši aizsargājamās 
teritorijās un ārtelpa ar un bez labiekārtojuma. 

Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikts papildizmantošanas veids – apbūve, ko veido ēkas sporta 
nodarbībām un sporta pasākumiem, sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa 
laukumi un laukumi jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie 
peldbaseini). Tiek pieļauta arī lauksaimnieciska izmantošana - mazdārziņi. 

Teritorijas galvenā izmantošana "Transporta infrastruktūras teritorijā" (TR1) ir autoceļš un 
inženiertehniskā infrastruktūra. Papildizmantošanas veidi netiek noteikti. 

Teritorijas galvenā izmantošana "Meža teritorijā" (M2) ir mežs īpaši aizsargājamās teritorijās. 
Papildimantošana - sporta un atpūtas būves, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki. 

2.2. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Veicot plānotās teritorijas attīstības ieceres īstenošanu lokālplānojuma teritorijā, nav nepieciešams veikt 
transporta infrastruktūras izbūvi vai pārkārtošanu. Lokālplānojuma teritorijai piekļūšana ir nodrošināta no 
esošā  II. kategorijas pievienojuma autoceļam P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) 3,6 km ceļa labajā pusē. 
Netiek plānoti jauni, tieši pievienojumi. Esošā pašvaldības ceļa platumu paredzēts, ņemot vērā 
perspektīvās infrastruktūras izbūvei un uzturēšanai nepieciešamās platības. Ceļa brauktuves profils 
divvirzienu kustībai paredzēts ne mazāks par NP 5,5.  
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Plānots nodrošināt redzamības brīvlaukums krustojumu zonās atbilstoši standarta LVS190-3 “Vienlīmeņa 
ceļu mezgli” prasībām. Projektējot esošā ceļa pārbūvi, krustojumos ar pašvaldības ceļiem stūru 
noapaļojuma rādiusus paredzēt ne mazākus par R≥8m, krustojumos ar vietējās nozīmes ielām un 
pievedceļiem vairākiem īpašumiem – ne mazākus par R≥5m, nobrauktuvēm uz atsevišķiem apbūves 
gabaliem – ne mazākus par R≥3m.  

 

 

9. attēls. Pašvaldības ceļa šķērsprofils. Avots: SIA METRUM, 2021. 
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Ņemot vērā esošo transporta un satiksmes infrastruktūru lokālplānojuma teritorijas tuvumā, tai ir ērta 
sasaiste gan ar sabiedriskā transporta pieturvietām. 

10. attēls. Transporta infrastruktūras risinājumi. Avots: SIA “METRUM”  
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2.3. INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorijā ir esoša apbūve, kura ir nodrošināta ar visu nepieciešamo 
inženierapgādi, jaunu maģistrālo inženiertīklu un to objektu ierīkošana nav plānota, līdz ar to nav 
izstrādātas arī atsevišķas kartoshēmas ar plānotājiem pieslēgumiem pie esošajiem inženiertīkliem. 
Lokālplānojuma risinājumi neparedz būtisku jaudu palielinājumu. 

 

 

Lokālplānojumā noteiktas vispārīgas prasības teritorijas inženiertehniskajam nodrošinājumam, ņemot 
vērā konkrēto situāciju. Ja tas būs nepieciešams, inženiertīklu un objektu pārbūves nepieciešamība, 
izvietojums un pieslēgumi jāprecizē turpmākās plānošanas procesā (būvprojektēšanas ietvaros), paredzot 
tehniski un ekonomiski izdevīgākos risinājumus, t.sk. pieprasot atbildīgo institūciju aktuālos tehniskos 
noteikumus un risinājumus saskaņojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot ēku projektēšanu un 
būvniecību, kā arī izbūvējot jaunus inženiertīklus, jāievēro MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, kā arī citi spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi un standarti. 

Saglabājamo un, ja nepieciešams, pārbūvējamo inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka 
turpmākās projektēšanas un inženiertīklu izbūves gaitā, atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, 
saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un izpilduzmērījumiem. Pēc inženierbūvju būvniecības 
aizsargjoslu robežas norāda apgrūtinājumu plānos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta 
zemesgrāmatās. 

◼ Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija 

Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija esošajām ēkām pašlaik jau ir nodrošināta no centralizētajiem ūdens 
un kanalizācijas tīkliem, kuri atrodas lokālplānojuma teritorijā.   

◼ Elektroapgāde un elektronisko sakaru tīkli 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorijai ir esošs pieslēgums un ēkas ir nodrošinātas ar nepieciešamo 
elektrojaudu, lokālplānojuma risinājumi neparedz jaunu pieslēgumu izbūvi un/vai elektrojaudas 
palielinājumu. Lokālplānojuma risinājumi paredz saglabāt un nepieciešamības gadījumā pārbūvēt esošās 

11. attēls. Inženiertīkli. Avots: SIA “METRUM”  
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elektronisko sakaru komunikācijas, kā arī izbūvēt jaunu nepieciešamo elektronisko sakaru tīklu 
lokālplānojuma teritorijā, izbūvējot vai pārbūvējot nepieciešamos pieslēgumus pie esošajām 
komunikācijām. 

Turpmākajās rindkopās atspoguļota informācija atbilstoši AS “Sadales tīkls” prasībām izsniegtajos 
nosacījumos lokālplānojuma izstrādei. 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK 30.09.2014. 
noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. Ja 
nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad jāparedz to pārnešanu atbilstoši Enerģētikas likuma 
23. panta 2. daļai, esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. 

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 
ielu sarkano līniju robežām un veiktiem planēšanas darbiem. 
 
◼ Siltumapgāde  

Lokālplānojuma teritorijā tiek izmantota lokāla siltumapgāde. 

2.4. LABIEKĀRTOJUMS 

Jauni labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas, apstādījumi, pielietotās koku, krūmu un 
augu sugas jāplāno atbilstoši vides tradīcijām un grunts apstākļiem, ievērojot Krimuldas novada TIAN 
prasības. Gājēju celiņu un ietvju labiekārtošanā dodama priekšroka betona/akmens bruģakmeņu 
iesegumam. Pieļaujams arī asfaltbetona seguma pielietojums. 

Lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, jāparedz saglabāšanai bioloģiski un ainaviski vērtīgākos kokus, koku 
grupas, mežaudzes daļas. Kokus  saglabāšanai jāizvēlas pietiekamā (vismaz vainaga projekcijas) attālumā 
no būvju pamatiem, lai būvniecības darbos netraumētu to saknes. 
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3. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU ATBILSTĪBA KRIMULDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 2013.-2038.GADAM 

Krimuldas novada IAS ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka novada 
ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Šī stratēģija ir 
hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, līdz ar to lokālplānojuma 
risinājumiem kā Krimuldas novada TP grozījumiem, ir jāatbilst Krimuldas novada IAS stratēģijā izvirzītajai 
vīzijai, mērķiem un prioritātēm. 

11. attēls. Krimuldas novada prioritāri attīstāmās teritorijas un vēlamās izmaiņas. Avots: Krimuldas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2013–2038 
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Lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un nodrošinātu kompleksu Krimuldas novada 
teritorijas attīstību, pašvaldība ir noteikusi , ka ilgtspējīga saimniekošanu un dabas resursu saglabāšana 
nodrošinājusi novadā augstu dzīves kvalitāti. Iedzīvotāji bauda tīru vidi un novērtē videi draudzīgu, zaļu 
dzīvesveidu un tā saistību ar vides kvalitāti.  

Atbilstoši Krimuldas novada IAS, lokālplānojuma teritorija atrodas novada prioritāri attīstāmā teritorijā un 
apdzīvojuma struktūrā noteikta kā pārējās vēsturiski blīvi apdzīvota vieta, kurās ir saglabājami un izceļami 
to vēsturiskie nosaukumi, tādējādi nezaudējot šo vietu vēsturisko attīstību un vietas identitāti. Stratēģijas 
telpiskās attīstības perspektīvas teritoriju attīstības vadlīnijās noteikts, ka apgūstot jaunas, neapbūvētas 
teritorijas, priekšroka dodama degradēto un citu jau urbanizēto teritoriju revitalizācijai un attīstīšanai un 
jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstību primāri plānot trīs novada 
nozīmes attīstības centros, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai 
pamestas apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišķi “zaļo” teritoriju apgūšanu. 

Ņemot vērā lokālplānojuma risinājumus, par kuriem apraksts sniegts šī paskaidrojuma raksta iepriekšējās 
nodaļās, jāsecina, ka plānotā teritorijas attīstības iecere un teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumi 
Krimuldas novada TP atbilst Krimuldas novada IAS, un plānotā lokālplānojuma teritorijas izmantošana 
veicina Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2038. noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


