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LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS: 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.), kuros 
noteikts, ka paskaidrojuma rakstā ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājumu aprakstu un tā 
atbilstību ar pieguļošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar 
lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un 
aprobežojumi, kā arī ievērojot Inčukalna novada domes 16.03.2016. apstiprinātajā darba uzdevumā noteiktās 
prasības attiecībā uz lokālplānojuma saturu. 

GRAFISKĀ DAĻA 

Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” (saistošā daļa) izstrādāta uz Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtās topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000, 

ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības.  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

vidē, ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” un citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

Sējumā apkopota visa ar lokālplānojuma izstrādi saistītā dokumentācija atbilstoši Inčukalna novada domes 
16.03.2016. apstiprinātā darba uzdevuma 5.4.punkta prasībām 
 

 

 

PROJEKTĀ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI: 

 

Projekta vadītājs, Mārtiņš Trukšāns - lokālplānojuma izstrādes procesa organizēšana un vadīšana no 

izstrādātāja puses 

Arhitekte Inguna Kūliņa - Paskaidrojuma raksta un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu 

izstrāde, Grafiskās daļas plānu saturiskā un tehniskā sagatavošana 

Teritorijas plānotāja, Ilze Circene - Paskaidrojuma raksta un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumu izstrāde 

Projekta vadītājas asistents Dārta Arāja - Pārskata par lokālplānojuma izstrādi sagatavošana
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1. LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

1.1. Inčukalna novada domes 16.03.2016. lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
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2. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 

PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Priekšlikums 
Komentārs par 

priekšlikuma ņemšanu vērā 

1. - 

Lokālplānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā netika 
saņemts neviens fiziskās vai juridiskās personas 
priekšlikums vai iesniegums. 

- 
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3. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA/NOSACĪJUMI 
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4. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU VAI NORAIDĪŠANU 
 
Nosacījumi institūcijām/organizācijām/uzņēmumiem pieprasīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Inčukalna novada domes apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (apstiprināts ar 16.03.2016. 

lēmumu Nr.4 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu”). 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei pieprasīti no 12 institūcijām. Saņemtos nosacījumus un komentārus par to ievērošanu skatīt tabulā „Saņemtie institūciju 
nosacījumi lokālplānojuma izstrādei”. 

Tabula „Saņemtie institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei” 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr., 
saņemšanas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
24.05.2016. Nr.360/1.1-
14.2e/501 
 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko 
informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk – Noteikumi) 7.punktam lokālplānojumu jāizstrādā uz aktuālākās 
pieejamās LĢIA uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes. Kā 
palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti. 

Informē, ka ģeotelpisko datu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, 
lokālplānojuma teritorijai ir 2009. gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 
1:10000, kas nodota pašvaldībai saskaņā ar 2011. gada 15. jūnijā noslēgto Datu 
licences līgumu LĢIA Nr. 103/p-2011, un 2013. gada ortofoto karte, ko 
pašvaldība nav pieprasījusi. 

[…] 
1.2. Atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas 

dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu 
nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar 
LĢIA. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus 
noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās 
prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, 
kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no 
kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās 
daļas izstrādātāju. 
[…] 

1. Prasība ievērota. Lokālplānojuma Grafiskās 
daļas sagatavošanai izmantota Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtā 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Prasība ievērota. 
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3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK noteikumu Nr.392 „Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 29.punktā un V 
daļas 40. un 41.1.punktā, lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un 
vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā 
esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus, 
un atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m 
un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksts – 
„Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts”. Vēlams pievienot arī ģeodēzisko 
punktu izvietojumu shēmas. 

[…] 

Informē, ka lokālplānojuma teritorijā nav neviena valsts ģeodēziskā tīkla punkta. 

Lokālplānojuma teksta daļā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā 
neatrodas neviens valsts ģeodēziskā tīkla punkts. 

4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to 
uzskaitījumā pieminēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu 
uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā 
jānorāda, ka, veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo 
ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, 
teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā 
punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA – par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 
Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, 
lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas 
sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, 
iznīcināti vai padarīti nepieejami. 

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie 
punkti. 

 
3. Prasība ievērota. 

 
 
 

Prasība ievērota. Skatīt Paskaidrojuma raksta 
1.nodaļas „Teritorijas pašreizējās izmantošanas 
apraksts” (1.1.) apakšsadaļu „Lokālplānojuma 
teritorijas esošā izmantošana”. 
 
 
 
 

Ņemts vērā. 

Prasība ievērota. Saņemta Inčukalna novada 
Būvvaldes 21.07.2016. izziņa Nr.5 par ģeodēziskā 
tīkla punktiem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIA „Lattelecom” 
19.05.2016 
Nr. 36-21/2209/1984 

Īpašumu Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā šķērso SIA „Lattelecom” 
gruntī guldīti sakaru kabeļi. 
Veicamo darbu saraksts un TN izpildes nosacījumi: 
 
 

Ņemts vērā. 

Lokālplānojumā nav attēlotas 
inženierkomunikācijas, jo tās nav iespējams 
attēlot mērogā 1:10 000 (pamatnē ir Latvijas 
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1. SIA „Lattelecom” nav iebildumu pret teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10. 

2. Saglabāt esošos SIA „Lattelecom” gruntī guldītos sakaru kabeļus. 
3. Lūgums, savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par paredzamajām 

izmaiņām zemes gabala apbūvē. 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtā 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000). 
1. Ņemts vērā. 
2. Esošo un plānoto inženiertīklu novietojums 

nosakāms un plānojams turpmākajā 
projektēšanas gaitā uz atbilstoša mēroga 
topogrāfiskā plāna pamatnes.  

3. Lokālplānojuma 1.redakcija tiks iesniegta 
institūcijai pēc attiecīgā Inčukalna novada 
domes lēmuma pieņemšanas par tās 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

3. AS „Sadales tīkls” 
23.05.2016 
Nr. KJ20-03.02/1173 

Plānojuma teritorijā un tās tuvumā atrodas sekojošas elektroietaises: 
20kV gaisvadu elektrolīnija/ kabeļu līnija; 
0,4kV pazemes kabeļu līnijas; 
0,4kV kabeļu komutācijas/ uzskaites sadalnes. 
Izstrādājot lokālplānojuma risinājumus un vēlāk sastādot tehniskās prasības 
konkrētam objektam  minētajā teritorijā, jāievēro sekojoši AS „Sadales tīkls” 
tehniskie noteikumi: 
Paredzot izmaiņas esošajās elektroietaisēs, pirms detālplānojuma saskaņošanas, 
AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā ir jāsaņem tehniskie noteikumi 
elektroietaišu izmaiņām. Pēc detālplānojuma akceptēšanas elektroietaišu 
demontāžai vai pārbūvei (pārvietošanai) jāizstrādā tehnisko projektu, ievērojot 
līnijas pārbūves tehniskos noteikumus.  
Plānojot teritoriju un tās objektiem nepieciešamo infrastruktūru ir jāievēro 
Aizsargjoslu likuma 45. panta 3. punkts  - „Aizliegts aizsargjoslās gar gaisvadu 
līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļlaukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā 
transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus 
pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos”. 
Lai nodrošinātu plānojumā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi, ir 
jāizstrādā perspektīvā detālplānojuma teritorijā paraudzēto objektu 
elektroapgādes shēma, saskaņā ar detālplānojumā paredzēto objektu elektrisko 
slodžu orientējošiem aprēķiniem. Atbilstoši iegūtajam rezultātam, klientam ir 
jāiesniedz pieteikums projektējamo slodžu pieslēgšanai pie sadales sistēmas 
operatora tīkliem.  
Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu 
aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas lietošanas tiesību 
ierobežojumus elektropārvades līniju un elektroapgādes objektu aizsargjoslās, kas 

Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma 
līmenī risināmos jautājumus. 

Lokālplānojumā nav attēlotas 
inženierkomunikācijas, jo tās nav iespējams 
attēlot mērogā 1:10 000 (pamatnē ir Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtā 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000). 

 
Esošo un plānoto inženiertīklu novietojums 
nosakāms un plānojams turpmākajā 
projektēšanas gaitā uz atbilstoša mēroga 
topogrāfiskā plāna pamatnes.  
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noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu (nodrošinot iespēju brīvi apkalpot 
un rekonstruēt paredzētās inženierkomunikācijas). 
Plānojot perspektīvo objektu izvietojumu, atkarībā no to elektriskās slodzes 
lieluma, rakstura un režīma, ja nepieciešams – paredzēt atbilstošu zemes gabalu 
20/0,42kV transformatoru apakšstacijas izvietošanai, nosakot tās optimālo 
atrašanās vietu un pēc iespējas tuvāk slodžu centram, projektējamā ceļa malā. 
Atbilstoši elektroapgādes plānojumam, ielu šķērsprofilos ir jāparedz vietu divām 
20kV kabeļu līnijām un attiecīgi nepieciešamajām 0,4kV elektrolīnijām katrā ielas 
pusē. 
Elektroapgādes inženierbūvju un inženierkomunikāciju (tai skaitā to aizsargjoslu) 
izvietojumu paredzēt starp projektējamo brauktuvi un sarkano līniju 0,6-1m 
attālumā no ielas sarkanās līnijas tā lai AS „Sadales tīkls” elektrotīklu operatīvajam 
personālam tiktu nodrošināta brīva pieeja transformatoru apakšstacijai jebkurā 
diennakts laikā.  
Projektā attēlot perspektīvo ielu šķērsprofilus ar elektropārvades komunikāciju 
izvietojumu. 
Optimālo elektroiekārtu izvietojumu ir ieteicams izvēlēties pieaicinot sertificētu 
elektroapgādes tīklu projektētāju.  
Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot saskaņā ar plānoto objektu 
elektroapgādes shēmu, kā arī tā, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 1. 
oktobra pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.574 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 
Zem būvju pamatiem kabeļu ieguldīšana nav atļauta. 
Projektu saskaņot AS „Sadales tīkls”, Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Rīgas ielā 14, 
Līčos, Stopiņu novadā, LV-210. 
Saskaņotu detālplānojuma projektu, pilnu sējumu (projekta digitālo versiju – 
programmas AutoCAD, datni formātā „---.dwg”)  vienu sējumu ir jāiesniedz AS 
„Sadales tīkls”, Pierīgas reģionā, arhīvam). 
Šo noteikumu derīguma termiņš ir viens gads pēc to izsniegšanas.  
Papildus informācija pirms elektriskā tīkla izbūves: dabā ar ģeodēzisko mērījumu 
palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu (ielu) sarkano līniju robežām, jābūt 
veiktiem zemes planēšanas darbiem, ja nepieciešams ir jāizstrādā zemes 
atmežošanas projekts.  

4. Lauku atbalsta dienests 
24.05.2016 
Nr. 04.2-11/16/816 

Paziņo, ka ar Meliorācijas likuma stāšanos spēkā stāšanos 2010. gada 25. janvārī 
meliorācijas kadastra datu informācija tika nodota VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”. Ievērojot iepriekš norādīto, Pārvalde neizsniedz nosacījumus 
teritorijas lokālplānojuma izstrādāšanai. 
Iesniegums tiek pārsūtīts tālāk izskatīšanai VSIA „Zemkopības ministrijas 

Pieņemts zināšanai. 
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nekustamie īpašumi”.  

5. VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
02.06.2016 
Nr. Z/1-14/987-e 

Sniedz sekojošu informāciju:  
- Meliorācijas kadastra datos nav informācijas par īpašuma „Gaujas iela 

24/0”, kad. apz. 8017 005 0321 meliorācijas sistēmām vai to esamību. 
- Nekustamais īpašums „Gaujas iela 24/10” atrodas valsts nozīmes 

ūdensnotekas Gauja, ŪSIK kods 52:01, sateces baseinā 
Veicot lokālplānojuma izstrādi jāievēro sekojoši nosacījumi: 

- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa 
pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās. 

- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no 
būvobjektiem tehniskais risinājums. 

- Jāpiesaista meliorācijas sistēmu projektēšanas speciālists detālplānojuma 
izstrādei. 

- Lai nodrošinātu optimālu mitruma režīmu teritorijā, iesakām paredzēt 
drenāžas apbūvi ap ēkām. 

- Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos risinājumus saskaņot Zemgale reģiona 
meliorācijas nodaļā. 

Ņemts vērā. 

 

Ņemts vērā. 

 

Nosacījumi risināmi tālākā plānošanas procesā, 
veicot lokālplānojuma īstenošanu Projektēšanas 
gaitā. 

6. AS „Latvenergo” 
02.06.2016 
Nr. 01VD00-13/2031 

Informē, ka nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā, 
AS „Latvenergo” pārziņā esošu sakaru kabeļu un elektronisko sakaru tīklu pazemes 
līniju nav un tās netiek plānotas.  
Sakarā ar to, AS „Latvenergo” nav izsniedzamu nosacījumu lokālplānojuma 
izstrādei iepriekšminētai teritorijai Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā. 
Nosacījumi attiecībā par AS „Sadales tīkls” 0,4-20 kV elektrotīkliem jāsaņem no AS 
„Sadales tīkls”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160. 

Pieņemts zināšanai. 

7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
09.06.2016 
Nr. 4.3.1.-588 

Prasības lokālplānojuma izstrādei: 

1. Lokālplānojumu izstrādāt ievērojot „Teritorijas attīstības plānošanas 
likumu”, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, likuma „Par autoceļiem”, 
„Aizsargjoslu likuma”, Inčukalna novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 
gadam, spēkā esošo ceļu projektēšanas noteikumu (LVS 190-1; LVS 190-2; 
LVS-190-3, LVS 190-4, u.c.), Inčukalna novada domes 2016. gada 16. 
marta lēmuma, protokols Nr.4., 28.§.) lokālplānojuma izstrādei, kā arī citu 
spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības un noteikumus. 

2. Lokālplānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši 
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

 
1.-6. Prasības ievērotas, ņemot vērā 
lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. 

Skatīt Paskaidrojuma raksta 3.nodaļas 
„Lokālplānojuma risinājumu apraksts un attīstības 
nosacījumi ilgtermiņā” (2) apakšsadaļu 
„Transporta infrastruktūra”. 
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teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam 
„Transporta infrastruktūras plānošana”, ja nav nodrošināta piekļūšana 
kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju 
īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Vispārīgā transporta attīstības 
plānā jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot 
piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu 
teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam. Piekļuves iespējas 
lokālplānojuma teritorijai paredzēt no esošā pašvaldību ielu/ceļu tīkla. 

3. Teritorijas iekšējo ceļu normālprofilus paredzēt atbilstoši paredzamam 
transporta sastāvam un kustības intensitātei. 

4. Saņemt VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas nodaļas atzinumu par izstrādātā 
lokālplānojuma redakciju. 

5. Atzinuma saņemšanai iesniegt lokālplānojuma redakciju šādā sastāvā 
(paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi), digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā *dgn formātā uz 
datu nesēja VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļā – adrese: Mazā 
Rencēnu iela 3, Rīga LV-1073. 

6. Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei ir derīgi līdz 2018.gada 16.jūnijam. Ja 
šajā laika periodā no nosacījumu izsniegšanas dienas netiek saņemts 
atzinums par lokālplānojuma izstrādi, tie zaudē spēku. 

8. Veselības inspekcija 
10.06.2016 
Nr. 10-4/16806/356 

Projektēšanas gaitā paredzēt: 

- Aizsargjoslu likuma un 2014.gada MK noteikumu Nr.628. „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 2013. gada 
30. aprīļa MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” ievērošanu; 

- zemes gabala apbūves plānojumā paredzēt tādu objektu attīstību, kas 
būtiski nepasliktina vides kvalitāti apkārtējās teritorijās; 

- plānojot teritorijas apbūvi un infrastruktūras attīstību lokālplānojuma 
teritorijā, paredzēt pasākumus uzņēmuma un transporta radīta trokšņa 
izplatīšanos novēršanai, ievērojot 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16. 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un LBN 016-15 
„Būvakustika” prasības; 

- vietējās ūdensapgādes sistēmas iekārtošanu atbilstoši LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves”, 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu 

 

Prasības ievērotas, ņemot vērā lokālplānojuma 

līmenī risināmos jautājumus. Skatīt 

lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstu, Grafiskās 

daļas kartes un Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos noteiktās prasības. 
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ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 
prasībām; 

- vietējo kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

- aizsargjoslu ap attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. 
panta prasībām; 

- inženierkomunikācijas tīklu iekārtošanu, ievērojot 2014. gada 30. 
septembra MK noteikumus Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 008-14 „inženiertīklu izvietojums””; 

- teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības 
organizēšanu, piebraucamo un gājēju ceļu ierīkošanu, saskaņā ar 
Inčukalna novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Iesakām detālplānojumu izvērtēt Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un 
monitoringa nodaļā.  

9. Dabas aizsardzības pārvalde 
03.08.2016 
Nr. 4.8/89/2016-N-E 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija izsniedz šādu 
informāciju un nosacījumus:  

1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju, lokālplānojuma 
teritorija neatrodas nevienā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
tajā nav reģistrēti mikroliegumi vai dabas pieminekļi. 

2. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā 
„OZOLS” pieejamo informāciju, lokālplānojuma teritorijā nav veikta sugu 
un biotopu inventarizācija, līdz ar to nav informācijas, ka lokālplānojuma 
teritorijā atrastos īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājami 
biotopi vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi.  

3. Administrācija neizvirza citas īpašas prasības un nosacījumus 
lokālplānojuma izstrādei. 

 
 
 
1. Ņemts vērā. 

 
 

2. Ņemts vērā. 
 
 
 
 

3. Ņemts vērā. 
 

 

10. Rīgas plānošanas reģions 
16.06.2016. 
Nr. Nos-2/12 

Izstrādājot augstākminētās teritorijas lokālplānojumu, lūgums ņemt vērā 
19.09.2015. apstiprinātās Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014.-2030. gadam Rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai, 
īpaši attiecībā uz perspektīvo apdzīvojuma telpisko struktūru (sadaļa 9.2., 18.-
22.lpp). Izstrādājot lokālplānojumu, īpaši ievērot šādas RPR apdzīvojuma 
plānošanas vispārējās vadlīnijas: 

- Izvērtēt īpašuma esošo struktūru un ievērot pēctecības principu – 
prioritāri attīstot un restrukturizējot esošās apdzīvotās vietas, kas 
noteiktas spēkā esošajos vietējo pašvaldību plānojumos; 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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- Īstenot ilgtspējīgas attīstības principus un plānojot ņemt vērā vietas 
sociālos, ekoloģiskos faktorus, novietojumu, resursu ietilpību, 
paredzamos vietas attīstības scenārijus. Ievērot taupīgu resursu 
izmantošanu, veidojot racionālus, energoefektīvus infrastruktūras 
risinājumus, maksimāli izmantojot bezatkritumu, atkārtotas 
izmantošanas, zaļās un citas videi un cilvēkam draudzīgas tehnoloģijas; 

- Veidojot jaunas apdzīvotas vietas, attīstot esošo apdzīvoto0 vietu 
infrastruktūru, jāveido komplekss teritorijas plānojums, paredzot telpas 
dzīvotnei, publiskajai infrastruktūrai, darba vietām, rekreācijai, 
sabiedriskajam transportam, nodrošinot ar apdzīvotai vietai atbilstošu 
pakalpojumu un tehnisko infrastruktūru; 

- Plānojot apdzīvoto vietu vai to daļu attīstību, jāievērtē vietas mērogam 
atbilstoša mobilitāte, kas balstās uz kājām gājēju, velotransporta, 
sabiedriskā transporta prioritāti; 

- Apdzīvotu vietu attīstībā priekšroku dot iedzīvotāju skaita un apbūves 
blīvuma paaugstināšanai esošajās pilsētās un ciemos. Jaunu mājokļu, 
sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstīšanu pēc iespējas 
plānot esošajās apdzīvotajās vietās, izmantojot nepilnīgi izmantotās 
teritorijas, izvairoties no „zaļo” teritoriju apbūves; 

- Apdzīvojuma sistēmā saglabāt līdzsvaru starp teritorijā izvietoto mājokļu, 
darba vietu un pieejamo pakalpojumu daudzumu un daudzveidību, 
regulāri izvērtējot pilsētu/ciemu ietekmes zonās esošo mājokļu, darba 
vietu un pieejamo pakalpojumu kopumu un lietojumu. 

Izstrādājot lokālplānojumu un mainot esošo zonējumu no transporta 
infrastruktūras funkcionālā zonējuma uz rūpniecības apbūves teritoriju, lūdzam to 
pamatot Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam 
novada vēlamās telpiskās struktūras kontekstā. 

11. AS „Latvijas Gāze” 
20.06.2016. 
Nr. 27.4-2/1716 

AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības 
daļa informē, ka minētā nekustamā īpašuma teritorijā nav esošu pārvades un 
sadales dabasgāzes gāzesvadu. Ņemot vērā iepriekš minēto, AS „Latvijas Gāze” 
nosacījumi lokālplānojuma izstrādei nav nepieciešami.  

Pieņemts zināšanai. 

12. Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde 
elektroniskā paraksta datums 
Nr. 4.5-07/5144 

1. Lokālplānojumu izstrādāt atbilstoši Inčukalna novada domes ar 16.03.2016. 
lēmumu apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajam lokālplānojuma izstrādes 
pamatojumam. 

2. Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk – 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628) 2., 

1. Prasība ievērota. 
 
 

2. Prasība ievērota. 
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3.4., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” prasības.  

3. Lokālplānojuma projektā atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.628 56.2.punktam: 
a. uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot 

saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām; 

b. plānojot lielas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, rūpnieciskās 
ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, atbilstoši 30.04.2013. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 144.punktā noteiktajam paredzēt pasākumus šādu 
objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām (piemēram, 
paredzēt pasākumus dzīvojamo un publisko teritoriju aizsardzībai pret 
tādām iespējamām ražošanas uzņēmuma ietekmēm kā trokšņi, gaisa 
piesārņojums (tai skaitā ar putekļiem), smakas u.c.); 

c. atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 14.panta pirmajai daļai jaunu 
piesārņojošu darbību nedrīkst uzsākt, ja ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti 
vides kvalitātes normatīvu robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam 
noteiktā teritorijā un ja attiecīgās darbības izraisītās emisijas var palielināt 
kopējo attiecīgā piesārņojuma daudzumu šajā teritorijā. Tādēļ 
lokālplānojumā: 

i. aktualizēt grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izplatību lokālplānojuma 
teritorijā, nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus teritorijas 
sanācijai/ sakopšanai; 

ii. izvērtēt gaisa kvalitātes stāvokli lokālplānojuma teritorijā un tā ietekmes 
zonā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt lokālplānojuma teritorijas 
pieslēgšanu pie pašvaldības centralizētajiem siltumapgādes tīkliem vai/un 
citus risinājumus gaisa kvalitātes nepasliktināšanai; 

iii. izvērtēt trokšņa piesārņojumu lokālplānojuma teritorijā un tā ietekmes 
zonā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa 
samazināšanai lokālplānojuma teritorijas ietekmes zonā; 

d. izvērtēt inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu veikšanas 
nepieciešamību lokālplānojuma teritorijas grunts nestspējas, hidroloģisko 
un citu apstākļu uzlabošanai, kas būtu nepieciešama lokālplānojuma 
teritorijas attīstības vajadzībām; 

e. veikt degradēto teritoriju izpēti/ apsekošanu lokālplānojuma teritorijā, 

 
 
 

3. Prasība ievērota. 
 

a. Lokālplānojuma teritoriju  neskar vides un 
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. 
 

b. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Veicams turpmākajā projektēšanas gaitā. 
 
 
 

e. Veicams turpmākajā projektēšanas gaitā. 
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paredzēt degradēto teritoriju sakārtošanu un jaunās apbūves izvietošanu 
primāri tajās; 

f. uzrādīt esošās un iespējamās apbūves izvietojumu lokālplānojuma teritorijā. 
Plānojot jaunas apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos 
vērtīgos kokus. Novērtēt lokālplānojuma teritorijā augošo koku atbilstību 
aizsargājamu koku statusam atbilstoši 16.03.2010. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” kritērijiem. Ja teritorijā tiks 
konstatēti aizsargājamie koki, attīstot teritoriju ievērot 16.03.2010. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. un 8.2.nodaļā uzskaitītos 
ierobežojumus; 

g. izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus 
lokālplānojuma teritorijā. Paredzēt transporta plūsmas organizāciju tā, lai 
netiktu negatīvi ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas; 

h. izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. Lokālplānojuma teritorijā 
paredzēt centralizētu ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus 
kanalizācijas sistēmu izveidi; 

i. aktualizēt aizsargājamo dabas vērtību stāvokli lokālplānojuma teritorijā, lai 
novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu 
ietekmēšanu. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt sugu un biotopu 
ekspertu, kā arī paredzēt pasākumus īpaši aizsargājamo sugu atradņu un 
biotopu saglabāšanai un apsaimniekošanai, ja tādi tiktu konstatēti 
lokālplānojuma teritorijā. 

 

 

Atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 56.3.punktam pieprasīt 

atzinumu Pārvaldei par šo nosacījumu ievērošanu. 

 
 

f. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Ņemts vērā. 
 
 

h. Lokālplānojuma teritorijā nav attēlotas 
inženierkomunikācijas, jo tās nav iespējams 
attēlot mērogā 1:10 000 (pamatnē ir Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtā 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000). 
Esošo un plānoto inženiertīklu novietojums 
nosakāms un plānojams turpmākajā 
projektēšanas gaitā uz atbilstoša mēroga 
topogrāfiskā plāna pamatnes 
 

i. Ņemts vērā. 
 

Lokālplānojuma 1.redakcija tiks iesniegta 
institūcijai pēc attiecīgā Inčukalna novada domes 
lēmuma pieņemšanas par tās nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
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5. VIDES PĀRRAUDZĪBAS  VALSTS BIROJA LĒMUMS Nr.49 “PAR STRATĒĢISKĀ 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA  PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU” 
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