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IEVADS
Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
2013.-2035.gadam
aktualizēšanas projekts tika nodots publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai,
saskaņā ar Inčukalna novada domes
2016.gada 20.janvāra lēmumu Nr.1 (1.§.)
„Par Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. - 2035.gadam aktualizēšanas projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana notika no 2015.gada
8.februāra līdz 7.martam.
Publiskās
apspriešanas
laikā
ar
aktualizēšanas projektu varēja iepazīties
darba laikā:
- Inčukalna novada domes ēkā Atmodas ielā
4, Inčukalnā, Inčukalna novadā;
- Vangažu pilsētas pārvaldes ēkā, Meža ielā
1, Vangažos, Inčukalna novadā.
Kā arī
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1400;
- interneta portālā incukalns.lv sadaļā
“Attīstība”, sadaļā “Attīstības plānošanas
dokumenti”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus
bija iespējams sniegt:
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_
1400,
- Inčukalna novada domei (Atmodas iela 4,
Inčukalns, Inčukalna novads, LV2141);
- Vangažu pilsētas pārvaldei (Meža ielā 1,
Vangažos, Inčukalna novadā, LV 2136),
iesniegt
arhitekts@incukalns.lv.

elektroniski

Stratēģijas
aktualizēšanas
projekta
publiskās apspriešanas sanāksme notika
2016.gada 22.februārī plkst. 17:00 Vangažu
pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1,
Vangažos, Inčukalna novadā.
Publiskā apspriešana un apspriešanas
sanāksme tika izziņota Inčukalna novada
mājas lapā un Rīgas un Apriņķa Avīzē
2016.gada 29.janvāra laikrakstā Nr. 8 (8635)
7.lappusē “Paziņojums par Inčukalna novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2035.gadam
aktualizēšanas
projekta
publisko apspriešanu”.
Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2035.gadam aktualizēšana
tika veikta ar mērķi, lai radītu
priekšnoteikumus Eiropas standarta sliežu
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
līnijas infrastruktūru Rail Baltica projekta
realizācijai
un
integrētu
plānoto
infrastruktūru Inčukalna novada teritorijas
ilgtermiņa attīstībā.
Sabiedrības līdzdalība Inčukalna novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. 2035.gadam
aktualizēšanas
projekta
publiskajā apspriešanā nebija tik augsta, tā
kā lielākā daļa sabiedrības jau ir iepazinusies
ar Rail Baltica risinājumiem, pateicoties Rail
Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma
(turpmāk - IVN) laikā veiktajai sākotnējai
sabiedriskajai apspriešanai, kas norisinājās
no 2015. gada 13. februāra līdz 15. martam,
un IVN ziņojuma sabiedriskajai apspriešanai,
kas norisinājās no 2015.gada 11.novembra
līdz 11.decembrim, kurās kopā piedalījās ap
50 cilvēku.
Stratēģijas aktualizēšanas projektā ir
saņemts viens priekšlikums no Vides
aizsardzības kluba. Publiskās apspriešanas
sanāksmē piedalījās četri iedzīvotāji.
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Rīgas plānošanas reģions ir izvērtējis
stratēģijas projektu un to atbalsta
(10.03.2016. Nr. Nos-2/5).

1. Publiskās apspriešanas izziņošana
1.1 TAPIS

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1400

1.2 Inčukalna novada mājas lapa

http://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/attistibas_planosanas_dokumenti/strategija_u
n_programma/
4

http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/1899/
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1.3 Rīgas un Apriņķa Avīze

Rīgas un Apriņķa Avīzes 2016.gada 29.janvāra laikraksts Nr. 8 (8635), 7.lpp. “Paziņojums
par Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam aktualizēšanas
projekta publisko apspriešanu”
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2. Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols
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3. Ziņojums par priekšlikumu iekļaušanu
3.1 Publiskās apspriešanas sanāksmē izteiktie priekšlikumi
Priekšlikums

Atzīme par iekļaušanu stratēģijā

1) Mainīt zonējumu no Priekšlikums tiks
Savrupmāju
apbūves lokālplānojumā
teritorijas (DzS) uz Meža
teritorijām (M).
2). Papildināt vadlīnijas
mežu telpām, ka netiek
traucētas vai samazinātas
lielo
vienlaidu
mežu
masīvu teritorijas un ka
Mežu teritoriju kopplatība
kopumā novadā nesamazinās, t.i. izbūvētās jaunas
infrastruktūras aizņemto
meža platību apmērā citā
teritorijā
tās
tiek
kompensētas.

izskatīts

turpmākā

Rail

Baltica

Meži Inčukalna novadā aizņem 63% no novada teritorijas, kas
ir viens no augstākajiem rādītājiem Pierīgas pašvaldībās.
Pašvaldības redzējums par MEŽSAIMNIECĪBAS TELPAS
attīstību ir:
“1. Telpas prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas ražotnes - koksnes
pārstrāde,
mēbeļu
un
galdniecības
izstrādājumu,
būvkonstrukciju ražošana u.c., īpaši veicinot ražošanas
uzņēmumu veidošanos ar koksnes bezatkritumu izstrādes u.c.
inovatīvām tehnoloģijām, kokapstrādes gala produkcijas ar
augstu pievienoto vērtību ražošanu.
2. Nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas mežā un
vides izziņas.
3. Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta:
3.1. ilgtspējīgu un vietai atbilstošu meža resursu
apsaimniekošanu un izmantošanu, meža resursu atjaunošanu
ar augstvērtīgu koku materiālu un meža ekosistēmu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
3.2. visā novada teritorijā - meža zemju izmantošana medību
un dabas tūrismam un rekreācijai, derīgo izrakteņu ieguvei,
pakalpojumu sniegšanai;
3.3. mazvērtīgās lauksaimniecības zemes apmežošanu, bet
nepieļaujot ainavisko skatu perspektīvu un kultūrvēsturiski
nozīmīgu objektu aizsegšanu.”
Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējumā ir vērtēta ietekme
uz siltumnīcefekta gāzu piesaisti un emisiju apjomiem, tā kā
projekta
Rail
Baltica
realizācijai
nepieciešama
lauksaimniecības un meža zemju transformācija dzelzceļa
nodalījuma joslas platumā. Analizējot izcirstās koksnes
apjomu un CO2 emisiju ietaupījumu, izmantojot elektrificētu
Rail Baltica pasažieru un kravu vilcienus, tika secināts, ka nav
sagaidāma negatīva Ietekme uz Latvijas siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanas un mežu apsaimniekošanas references
līmeņa mērķu izpildi laika periodam līdz 2020. gadam un
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Priekšlikums

Atzīme par iekļaušanu stratēģijā
2030. gadam.
Mežu vienlaidu masīvu saglabāšana iespējama tikai nosakot
augstas aizsardzības kategorijas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas statusu. Ne tikai infrastruktūras projektu realizācija,
bet arī mežsaimnieciskā darbība (cirtes) rada mežu
fragmentāciju.
Izvērtējot stratēģijas vadlīnijas Mežsaimniecības telpām un
ietekmi uz meža zemēm, vēl stingrākas vadlīnijas ierobežotu
saimniecisko darbību Inčukalna novadā, kurā meži ir viens no
nozīmīgākajiem teritorijas ekonomiskajiem resursiem.

3) Pārskatīt stratēģijas
telpiskajā
struktūrā
attēloto ražošanas un
loģistikas
attīstības
teritoriju izvietojumu gar
A2 Vidzemes šoseju un
Ziemeļu gudrona dīķa
apkārtnē.

Izstrādājot stratēģiju, tika izvērtēts, ka attīstīt uzņēmumiem
piemērotas teritorijas ir pamatotāk esošās infrastruktūras
apkārtnē, šajā gadījumā gar autoceļu, nevis apgūt jaunas,
neskartas dabas teritorijas. Ziemeļu gudrona dīķi telpiskajā
struktūrā nav ražošanas teritorijas, bet vides riska teritorijas.
Ziemeļu gudrona dīķa sanāciju Vides valsts dienests ir
apņēmies pabeigt, un šajā gadā sludinās iepirkumu un
pabeigšanas projektu.

4) Precizēt stratēģijas
novada
perspektīvo
telpisko struktūru un
izņemt no struktūras
derīgo
izrakteņu
teritoriju, kas atrodas
Vangažu kreisajā pusē.

Derīgo izrakteņu teritorija, kas atrodas Vangažu kreisajā pusē
pie autoceļa A2 un Vangažu ciema, ir izņemta aktualizētajā
stratēģijā.

5) Noteikt lauksaimniecībā izmantojamo zemju
sadalījumu pa ballēm,
nosakot vērtīgās un ne tik
vērtīgās zemju platības,
tādā veidā arī veidojot
atšķirīgus izmantošanas
noteikumus katrai no šīm
teritorijām

Lauksaimniecības telpas Inčukalna novadā ir noteiktas
procentuāli nelielā daļā, un to iedalījums vērtīgās un mazāk
vērtīgās telpās nav lietderīgs stratēģijas plānošanas līmenī.

Derīgo izrakteņu teritorija ir neliela kūdras atradne (VA
“Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo
izrakteņu atradņu reģistrā Nr. 16651), un nav atbilstoša
mēroga objekts, lai to iekļautu novada stratēģiski nozīmīgajās
attīstības telpās.

Lauksaimniecības zemju analīze un atšķirīgi nosacījumi ir
teritorijas plānojuma uzdevums, ko nerisina stratēģijas līmenī.
Stratēģijā varētu noteikt vadlīnijas lauksaimniecības zemju
izmantošanai Inčukalna novadā. Tomēr laikā, kad izstrādāja
stratēģiju, lauksaimniecības zemes nebija definētas kā
nozīmīgs resurss Inčukalna novadā, kas arī atspoguļojas
stratēģijā.
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3.2 Vides aizsardzības kluba priekšlikums
Priekšlikums

Atzīme par iekļaušanu stratēģijā

1) VAK neizvirza pretenzijas pret „Rail Baltica" trases fiksēšanu Stratēģijā
2) Izstrādāt Inčukalna novada
teritorijas plānojuma grozījumus
2013.-2024. gadam visā novada
teritorijā, lai kā Rail Baltica
kompensējošos pasākumus noteiktu
zonējuma maiņu no apbūves zonas uz
meža zonu.

Pēc Rail Baltica paredzētās darbības akcepta Rail
Baltica lokālplānojums tiks izstrādāts kā
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.2024. gadam grozījumi.
Rail Baltica lokālplānojums tiks izstrādāts
Detalizētajā tehniskajā izpētē precizētajam
dzelzceļa koridoram. Savukārt ietekme uz vidi, ko
radīs Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūra uz
apkārtējām
teritorijām,
atbilstoši
Vides
pārraudzības valsts biroja programmai, ir vērtēta
ietekmes uz vidi novērtējumā (turpmāk – IVN).
IVN laikā tika skatītas teritorijas 300 metru platā
koridorā un plašas infrastruktūras pārbūves
teritorijas šķērsojumu vietās ar esošajiem ceļiem,
dzelzceļiem un inženierkomunikācijām, kā arī
ietekme uz teritorijas integritāti un citi jautājumi,
atbilstoši Biroja izsniegtajai programmai.
Funkcionālā zonējuma izmaiņas nevar tikt
uzskatītas par kompensējošiem pasākumiem un
nav pamata tādus noteikt, ja IVN nedefinē
kompensējošos pasākumus.
Inčukalna novada dome tuvākajā laikā neplāno
visa novada teritorijas plānojuma grozījumus.

3)
Nepieļaut
samazināt Mežsaimnieciskās telpas ir dominējošas Inčukalna
mežsaimnieciskās telpas, faktiskās novada telpiskās attīstības perspektīvā (skat.
mežu teritorijas platības, kā prioritāti Stratēģijas 5.att.)
visā novadā noteikt mežu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu, par 100
ha lielāku vienlaidus mežu masīvu
saglabāšanu, par 40 gadiem vecāku
mežaudžu
saglabāšanu,
fragmentācijas nepieļaušanu un citi
priekšlikumi
mežsaimniecības
stratēģijai.
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Priekšlikums

Atzīme par iekļaušanu stratēģijā
Kā arī Mežsaimniecības telpu 3.2.punkts
nodrošina ierosināto priekšlikumu “3.2.p.
ilgtspējīgu un vietai atbilstošu meža resursu
apsaimniekošanu un izmantošanu, meža resursu
atjaunošanu ar augstvērtīgu koku materiālu un
meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.”

4) Pārskatīt Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas ekonomisko specializāciju,
nosakot mežsaimnieciskā darbību,
ekotūrismu
un
neperspektīvo
lauksaimniecisko zemju apmežošanu.

Ekonomiskā specializācija, saskaņā ar VARAM
vadlīnijām teritoriju plānošanai, nosakāma
uzņēmējdarbības veidiem.
Inčukalna novads ir definējis kokapstrādi kā
ekonomisko
specializāciju
Latvijas
un
starptautiskā mērogā.
Lai pārskatītu ekonomisko specializāciju, jāveic
visu resursu pārvērtēšana un jaunas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrāde (neatbilst stratēģijas
aktualizēšanas mērķim)

5) Pēc iespējas neparedzēt jaunu
rūpniecības zonējumu gar Šosejas
Rīga-Sigulda posmu Vangaži-Sēnīte
nevienā tās pusē.

Esošo un bijušo uzņēmumu teritorijas ir noteiktas
kā Ražošanas un loģistikas attīstības telpas.
Autoceļa A2 apkārtnē nav konkrētu ieceru mežu
izciršanai. tomēr, ja ilgtermiņā nepieciešamas
jaunas uzņēmumu teritorijas, saglabājamas meža
zonas un attīstāmas teritorijas pie esošajiem
ceļiem.

6)
Nepieļaut
mežu
teritoriju Tiks vērtēts turpmākajā plānošanas procesā, bet
atmežošanu arī dzīvojamo māju neattiecas uz Rail Baltica integrāciju Inčukalna
apbūvei vai derīgo izrakteņu karjeru novada telpiskās attīstības perspektīvā.
veidošanai.
7) Noteikt, ka derīgo izrakteņu ieguve Telpiskās attīstības perspektīvā ir veikti labojumi
ir atļauta tikai konkrētās vietās, nevis attiecībā uz derīgo izrakteņu teritoriju pie
visur, kur tā nav tieši aizliegta.
Vangažiem un autoceļa A2, kas nav uzskatāma
Labot radušos kļūdu un izņemt no par stratēģiski nozīmīgu atradni un nav
Vangažu
pilsētas
teritorijas iekļaujama stratēģijā. Derīgo izrakteņu teritorija
funkcionālo telpu kartē (Stratēģijas ir neliela kūdras atradne (VA “Latvijas Vides
18.1pp.) norādīto derīgo izrakteņu ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo
izrakteņu atradņu reģistrā Nr. 16651).
ieguves funkcionālo telpu
8) Priekšlikums attiecībā uz Ilgtermiņā
sasniedzamo
rādītāju
“pozitīvs
migrācijas saldo” mainīt uz gan
mēreni negatīvs, gan neitrālu.

Ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji ir definēti divās
kategorijās – “pozitīvs” vai “negatīvs” un “pieaug”
vai “samazinās”. Līdz ar to migrācijas saldo
rādītājs netiek mainīts.
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4. Rīgas plānošanas reģiona atzinums
Atzinums par stratēģijas aktualizēšanas
projektu
Rīgas plānošanas reģiona 10.03.2016.
atzinumā ir norādīts, ka ir Inčukalna
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2035.gadam
aktualizēšanas
projekts atbilst normatīvo aktu prasībām,
RPR
attīstības
stratēģijai
2014.2030.gadam un RPR
telpiskajam
plānojumam 2005.-2025.gadam) un
metodiskajiem materiāliem. RPR lūdz
norādīt, ka plānošanā ņemti vērā
metodiskie materiāli.
Atzinums ir pievienots tabulas beigās.

Komentāri par iekļaušanu
RPR ir sniedzis pozitīvu atzinumu.
Stratēģijas Ievads ir papildināts un izteikts
šādā redakcijā: “Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija tika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā
līdz
2030.gadam un Rīgas plānošanas reģiona
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2014.2030.g.) noteiktos ilgtermiņa attīstības
mērķus un prioritātes, kā arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Metodiskos ieteikumus reģionāla
un vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju izstrādei un to vērtēšanas kārtībai
(30.12.2014.) un Rīgas plānošanas reģiona
Metodoloģisko materiālu Rīgas plānošanas
reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu
izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībā”
(2013.g.).”
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