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Apzīmējumi 

 

Lokālplānojums – lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 007 0322 

LVĢMC - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

RVP – reģionālā vides pārvalde 

SIVN – ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums 

TIAN – teritorija apbūves un izmantošanas noteikumi 

VAN – vispārīgie apbūves noteikumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Vides pārskats – ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavots dokuments, kurā 

aprakstīta, novērtēta plānošanas dokumenta, tā iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekme uz vidi 

un aprakstīti pasākumi negatīvās ietekmes mazināšanai 

VPVB vai Birojs – Vides pārraudzības valsts birojs 

VVD – Vides valsts dienests 
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Ievads 

Šis Vides pārskats ir sagatavots lokālplānojumam teritorijai, ietverot nekustamo īpašumu “Jauda-

2", Inčukalna novada Inčukalna pagastā, kadastra Nr. 8064 007 0322, pēc nekustamā īpašuma 

īpašnieka pasūtījuma, pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2019. gada 20. februāra lēmumu 

sēdes protokols Nr. 3, 20§ “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

“Jauda 2”, Inčukalna pagastā,  Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu”. 

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi grozīt Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. 

gadam (turpmāk - Teritorijas plānojums) noteikto funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves 

teritorijas (P) uz rūpniecības apbūves teritoriju (R2) 7ha platībā. Funkcionālā zonējuma maiņas 

rezultātā tiek atļauta šobrīd degradētas teritorijas - derīgo izrakteņu atradnes Silciems, kurā ilgstoši 

veikta derīgā izrakteņa – smilts ieguve, rekultivācija un revitalizācija. Rekultivācijas procesā, lai 

nodrošinātu racionālu zemes dzīļu resursu izmantošanu, atbilstoši likumā Par zemes dzīlēm 

definētajam, 7ha lielā teritorijā tiks iegūts atlikušais smilts materiāls (aptuveni 250 tūkst.m3), kurš 

daļēji tiks iesaistīts saimnieciskajā darbībā, daļēji izmantots teritorijas rekultivācijai un 

labiekārtošanai.  

Lokālplānojuma  risinājuma  būtība ir nodrošināt priekšnoteikumus  smilts ieguvei īpašumā,  ar 

mērķi daļā no teritorijas  (~7ha), izveidot dīķi, kas tālāk izmantojams rekreācijai.  Apkārtējo teritoriju 

paredzēts attīstīt un labiekārtot, ierīkojot dažādas aktīvās atpūtas un pasākumu zonas, saglabājot 

publiskās apbūves zonējumu. Atbilstoši apbūves koncepcijai, iepriekšminētais karjera dīķis plānots 

kā centrālais objekts zemes gabalā, ar mērķi piedāvāt nodrošināt tā izmantošanas iespējas daivinga  

(zemūdens niršanas) un ar to saistītām aktivitātēm.  Attīstāmajā teritorijā paredzēta kempinga 

mājiņu zona, kā arī viesu māja lielāka  mēroga pasākumu organizēšanai. Bez kempingu mājiņu un 

lielās viesu mājas, teritorijā paredzētas arī telts vietas un auto-kempingu stāvvieta, labiekārtojums 

aktīvajai atpūtai, t.sk. basketbola un futbola laukumi, volejbola laukumus, šūpoļu parks, takas 

apkārt dīķim un teritorijai,  lokāla skatuve - estrādi ar sēdvietām u.tml. Daļu teritoriju plānots  

saglabāt  neapbūvētu - kā apzaļumotu lauku dažādu  pasākumu un aktivitāšu rīkošanai.  

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts 

biroja 25.09.2019. g. lēmumu Nr. 4-02/49 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu” Plānošanas dokumentam Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda 2”, 

Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā (1.pielikums). 

Vides pārskata mērķis ir novērtēt lokālplānojuma iespējamo ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus 

iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai (ja negatīvās ietekmes tiek konstatētas) . Vides pārskatā 

ir iekļauta informācija un veikta pieejamās informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un 

detalizācijas līmenim, ko nosaka vides aizsardzības jomas normatīvie akti un Vides pārraudzības 

valsts birojs. 

Degradētas teritorijas vietā izveidojot labiekārtotu rekreācijas kompleksu prognozējamas ilglaicīgas 

būtiskas ietekmes uz vidi 

Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veica un Vides pārskatu sagatavoja SIA “Grupa93” (reģ. nr. 

50103129191), sadarbībā ar piesaistīto eksperti Ingu Gavenu. 
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1. Lokālplānojuma pamatnostādnes 

1.1. Lokālplānojuma izstrādes mērķis 

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi grozīt Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. 

gadam (turpmāk - Teritorijas plānojums) noteikto funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves 

teritorijas (P) uz rūpniecības apbūves teritoriju (R2) 7ha lielā platībā, daļā no īpašuma “Jauda-2", 

Inčukalna novada Inčukalna pagastā, kadastra Nr. 8064 007 0322,.  

Saskaņā ar Inčukalna novada domes lēmumā noteikto Funkcionālā zonējuma maiņas rezultātā tiek 

atļauta derīgo izrakteņu ieguve teritorijā, kas agrāk ir veikta gan lokālplānojuma teritorijā, gan 

piegulošajās teritorijās atradnes Silciems II teritorijā. Tādējādi tiks rekultivēta un renaturalizēta 

šobrīd degradētā teritorija, kā arī tiks racionāli izmantots Atradnē esošais zemes dzīļu resurss – 

smilts.  

Lokāplānojuma izstrādes uzdevumi saskaņā ar Inčukalna novada domes 2019.g. 20.februāra 

Lēmuma Nr.3-20§ 1.pielikumā ietverto Darba uzdevumu  ir: 

• Grozīt Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves 

teritorijas (P) uz rūpniecības apbūves teritoriju, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (R1). 

• Izstrādāt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši rūpniecības apbūves 

teritorijai, derīgo izrakteņu ieguves teritorijai.  

Lokāplānojuma teritorija atrodas bijušās smilts atradnes “Silciems II” teritorijā. Teritorija robežojas 

ar bijušo smilts atradņu “Meži I”, “Silciems I”, “Silciems-1978.g.” un “Kempings” teritorijām un 

esošu smilts atradi Lorupe IV. 

 

1.attēls. Ortofoto, augstsprieguma līnijas aizsargjosla iezīmēta ar sarkano, dzelzceļa līnija iezīmēta ar zaļo, 
dzīvojamās apbūves robežas - ar gaiši zilo, lokālplānojuma teritorijas robeža - ar dzelteno (avots: 
topografija.lv). 

 

Funkcionālā zonējuma maiņas rezultātā tiek atļauta šobrīd degradētas teritorijas - derīgo izrakteņu 

atradnes Silciems, kurā ilgstoši veikta derīgā izrakteņa – smilts ieguve, rekultivācija un revitalizācija.  
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2.attēls Plānotā derīgo izrakteņu ieguves teritorija, dīķa ierīkošanai 
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3.attēls. Lokālplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana 
(SIA “Knokk Knokk”, 2019.g.) 

 

Rekultivācijas procesā, lai nodrošinātu racionālu zemes dzīļu resursu izmantošanu, atbilstoši likumā 

Par zemes dzīlēm definētajam, ~7ha lielā teritorijā  tiks iegūts atlikušais smilts materiāls (aptuveni 

250 tūkst.m3), kurš daļēji tiks iesaistīts saimnieciskajā darbībā, daļēji izmantots teritorijas 

rekultivācijai un labiekārtošanai.  

Lokālplānojuma  risinājuma  būtība ir nodrošināt priekšnoteikumus  smilts ieguvei īpašumā,  ar 
mērķi daļā no teritorijas ~7ha, izveidot dīķi, kas tālāk izmantojams rekreācijai. Apkārtējo teritoriju 
paredzēts attīstīt un labiekārtot, ierīkojot dažādas aktīvās atpūtas un pasākumu zonas. Atbilstoši 
apbūves koncepcijai, iepriekšminētais karjera dīķis plānots kā centrālais objekts zemes gabalā, ar 
mērķi piedāvāt nodrošināt tā izmantošanas iespējas daivinga  (zemūdens niršanas) un ar to 
saistītām aktivitātēm.  Attīstāmajā teritorijā paredzēta kempinga mājiņu zona, kā arī viesu māja 
lielāka  mēroga pasākumu organizēšanai. Bez kempingu mājiņu un lielās viesu mājas, teritorijā 
paredzētas arī telts vietas un auto-kempingu stāvvieta, labiekārtojums aktīvajai atpūtai, t.sk. 
basketbola un futbola laukumi, volejbola laukumus, šūpoļu parks, takas apkārt dīķim un teritorijai,  
lokāla skatuve - estrādi ar sēdvietām u.tml. Daļu teritoriju plānots  saglabāt  neapbūvētu - kā 
apzaļumotu lauku dažādu  pasākumu un aktivitāšu rīkošanai 

1.2. Lokālplānojuma saturs 

Lokālplānojums ietver šādas sadaļas: 

• Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem; 

• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

• Grafiskā daļa, kas ietver šādas kartes: 
o TS-1 Teritorijas pašreizējā izmantošana; 
o TS-2 Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; 
o TS-3 Aizsargjoslas; 
o TS-4 Transporta shēma 
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Paskaidrojuma raksts ietver: 

• Teritorijas pašreizējās  izmantošanas raksturojumu; 

• Teritorijas attīstības priekšnosacījumu analīzi; 

• Lokālplānojuma risinājumu aprakstu un to izvēles pamatojumu; 

Paskaidrojuma rakstam pievienoti šādi pielikumi: 

• Pielikums Nr. 1: 2. pielikums zemes dzīļu izmantošanas licencei Nr. CS18ZD0018. 

• Pielikums Nr.2: Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo 
izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.55. 

• Pielikums Nr. 3: Eksperta atzinums par augu sugām un biotopiem. 

• Pielikums Nr. 4: Braukšanas trajektoriju shēma, kravas autotransports, 3-asīgs, vilcējs ar 
piekabi. 

• Pielikums Nr. 5: Konfliktpunktu izvietojuma shēma. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu definīcijās noteikts, ka: 

1. Šo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - Apbūves noteikumi) darbības 
robežas ir zemes vienība ar kad. Nr 8064 007 0322 (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija), kas 
atrodas Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. Darbības robežu skatīt lokālplānojuma 
grafiskajā daļā, teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē TS-2. 

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Inčukalna novada saistošos 
noteikumus, kas apstiprinātas ar Inčukalna novada domes 22.05.2013. lēmumu (protokols Nr. 14, 
§ 25.) „Par saistošo noteikumu Nr. 10/2013 "Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu" 
prasības tiktāl, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi. 

TIAN nosaka detalizētas prasības: 

• Transporta infrastruktūrai; 

• Prasības vides risku samazināšanai; 

• Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei attiecībā uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju 
(7ha), pārējā teritorijā ir spēkā esošā Teritorijas plānojuma nosacījumi publiskās apbūves 
teritorijai; 

• Teritorijas plānojuma īstenošanas kartību, nosakot, ka: 
o Pēc lokālplānojuma stāšanās spēkā, atbilstoši likumam, saņemt derīgo izrakteņu 

atļauju, izstrādā un saskaņo derīgo izrakteņu projektu un uzsāk derīgo izrakteņu 

ieguvi. 

o 29. Rūpnieciskās teritorijas (R2) rekultivācijas rezultātā , izstrādājot un saskaņojot 

attiecīgu būvprojektu , izbūvē dīķi ar platību 5ha , transporta un gājēju 

infrastruktūra kā arī būves dīķa apsaimniekošanai. 

o 30. Attīstīt Publiskās apbūves teritoriju (P) izstrādājot un saskaņot attiecīgus 

būvprojektus Inčukalna novada būvvaldē. 
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2. Plānojuma grozījumu saistība ar citiem plānošanas 

dokumentiem 

 

Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013. – 20124.gadam  

Inčukalna novada teritorijas plānojums ir novada administratīvās teritorijas plānojums, kurā 

analizēta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un 

izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem – no 2013. gada līdz 2024. 

gadam. Inčukalna novada teritorijas plānojums izstrādāts  atbilstoši normatīvo aktu prasībām un  

saskaņā ar citiem Inčukalna novada attīstības plānošanas dokumentiem. Apstiprināts ar Inčukalna 

novada domes 22.05.2013. lēmumu (protokols Nr.14, 25.§) „Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 

„Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.– 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu”. 

 

Lokālplānojums skar tikai konkrēto lokālplānojuma teritoriju un neietekmē pārējo teritorijas 

plānojumu, teritorijas zonējumu vai tās apbūves un izmantošanas prasības vai aprobežojumus.  

Uz Lokālplānojuma teritoriju attiecināmas visas citas Inčukalna novada teritorijas plānojumā 

noteiktās prasības un nosacījumi, kuri netiek grozīti ar šo Lokālplānojumu.  

Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035.gadam 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma  24.panta 2.daļa nosaka, ka:  
(2)…. Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var 
grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju” 
 
Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035.gadam (apstiprināta ar Inčukalna novada 
domes 2016.gada 15.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10.,60.§.)  (tālāk – IAS) nosaka novada 
ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīvu. Telpiskās attīstības perspektīvā noteiktas teritorijas attīstības vadlīnijas un grafiski 
attēlotas novada svarīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un nepieciešamās ilgtermiņa 
izmaiņas. 

Šajā attīstības plānošanas dokumentā noteikta Inčukalna novada attīstības vīzija: Inčukalna novads 

– dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar radošu sabiedrību, augsti attīstītu 

uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi. 

Definētās vīzijas sasniegšanai Inčukalna novadam tiek izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi (SM). Tie 
balstās uz sabiedrības, pakalpojumu, ekonomikas un dzīves telpas attīstību:   

-Stratēģiskais mērķis SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta sabiedrība, kurai 
pieejami kvalitatīvi pakalpojumi 
-Stratēģiskais mērķis SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā attīstība 
-Stratēģiskais mērķis SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa 

Saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem definētas ilgtermiņa prioritātes, un tās ietver 
- IP1 Cilvēkresursu prasmju attīstība; 
- IP2 Attīstīta uzņēmējdarbības vide; 
- IP3 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība. 
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Kā prioritārie vēlamās telpiskās perspektīvas attīstības virzieni ir izvirzīti: policentriskas apdzīvojuma 

sistēmas attīstība, industriālo un loģistikas zonu un transporta un inženierkomunikāciju 

infrastruktūras attīstība un dinamiskas lauku telpas veidošana. 

Lokālplānojuma risinājums nav pretrunā ar Inčukalna novada attīstības stratēģijā noteiktajiem 

stratēģiskajiem attīstības mērķiem. Racionāla dabas resursu (tai skaitā zemes dzīļu resursu) 

izmantošana un degradēto teritoriju revitalizācija un iesaistīšana ilgtspējīgā, videi draudzīgā 

izmantošanā ir pasākums, kas vērsts uz definēto mērķu sasniegšanu, kā arī  atbilst ilgtermiņa 

prioritātei IP2 Attīstīta uzņēmējdarbības vide. 

Saskaņā ar  IAS iekļauto novada telpiskās attīstības perspektīvu –funkcionālo telpu struktūru un 

telpiskās struktūras vēlamajām izmaiņām (IAS 3.3. apakšnodaļa, 5.attēls), Lokālplānojuma teritorija  

iekļaujas funkcionālajā telpā “Mežsaimniecības  teritorijas”, kuru vadlīniju ietvaros  (IAS 19.lpp) ir 

minēts, ka “Inčukalna  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta: ...zemju izmantošanu 

tūrismam, rekreācijai, derīgo izrakteņu ieguvei, pakalpojumu sniegšanai....”. 

Lokālplānojuma risinājums nav pretrunā ar Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

noteiktajiem telpiskās attīstības virzieniem un  vadlīnijām.  

Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam 

 Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam ir pamats novada domes ilgtspējīgai 

rīcību un investīciju plānošanai un piesaistei: 

https://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/attistibas_planosanas_dokumenti/strategija_un_pr

ogramma) 

Lokālplānojuma risinājums nav pretrunā un neietekmē pašvaldības plānotās rīcības investīciju  

piesaistei novada  teritorijai.  

https://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/attistibas_planosanas_dokumenti/strategija_un_programma
https://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/attistibas_planosanas_dokumenti/strategija_un_programma
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3. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi 

Šajā nodaļā ir analizētas mūsu valstij saistošās starptautiskās konvencijas un starptautiskie 
normatīvie akti, kā arī nacionālās politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti vides 
aizsardzības jomā, kuros ietvertie mērķi un nostādnes var būt saistoši Lokālplānojuma izstrādē. 

3.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir noteikti starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības (ES) 
Direktīvās. 

Bernes konvencija (1979), Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu „Par 1979. gada Bernes 
Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu” (1996). Konvencijas mērķi ir 
aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru 
aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, un veicināt šādu sadarbību. Īpašs uzsvars likts 
uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām 
sugām. Šādas sugas un dzīvotnes Latvijā noteiktas par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. To 
aizsardzībai Latvijā izveidota virkne īpaši aizsargājamu dabas teritoriju. Lokālplānojuma un tam 
piegulošajās teritorijās tādas nav izveidotas. Lokālplānojuma teritorijā ir veikta bioloģiskās 
daudzveidības izpēte un nav konstatētas sugas vai dzīvotnes, kas ietvertas aizsargājamo sugu vai 
biotopu sarakstā. Plānošanas dokumentā netiek ietvertas nostādnes, kuru īstenošana varētu radīt 
tiešus draudus īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu eksistencei piegulošajās teritorijās.  

Orhūsas konvencija Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu „Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas 
konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (2002). Konvencija nosaka sabiedrības un valsts 
pārvaldes iestāžu attiecības saistībā ar vides jautājumiem, sevišķi pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs. Konvencijas prasību ievērošana tiek 
nodrošināta veicot sabiedrības informēšanu par plāniem un projektiem, kuru īstenošana var radīt 
būtisku ietekmi uz vidi, sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā nodrošina dažādu plānu un 
projektu sabiedriskās  apspriešanas, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības 
apstrīdēt valsts institūciju lēmumus. Izstrādājot Lokālplānojumu, tiek pilnībā izpildītas normatīvajos 
aktos noteiktās prasības sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas jomā, tādējādi ievērojot arī 
Orhūsas konvencijas prasības. 

Ramsāres konvencija, Ramsāre (1971), pieņemta Latvijā ar likumu 29.03.1995., grozījumi 
13.11.2002. „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā 
ūdensputnu dzīves vidi”. Konvencijas mērķis ir saglabāt teritorijas, kas atbilst Ramsāres kritērijiem, 
nodrošinot raksturīgās floras un faunas, īpaši ūdensputnu dzīves vidi. Izveidojot īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas un nosakot to aizsardzības statusu, kā arī izstrādājot dabas aizsardzības plānus un 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus, tiek ņemti vērā 
arī Ramsāres konvencijas mērķi un kritēriji. Lokālplānojuma un tai piegulošajās teritorijās neatrodas 
mitrāji. 

Konvencija Par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija (1972). 

Šajā konvencijā ar “dabas mantojumu” tiek saprasts: 

◼ dabas pieminekļi, kas radušies no fizikāliem vai bioloģiskiem veidojumiem vai šādu veidojumu 
grupām, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no estētikas vai zinātnes viedokļa; 

◼ ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un stingri noteiktas zonas, kas ir kādas apdraudētas 
dzīvnieku vai augu sugas dzīves vieta, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no zinātnes 
vai saglabāšanas viedokļa; 
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◼ ievērojamas dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas, kam ir īpašas nozīmes universāla 
vērtība no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokļa. 

Valsts pienākums ir nodrošināt kultūras un dabas mantojuma un, kas atrodas tās teritorijā, 
identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizāciju un nodošanu nākošajām paaudzēm. Tādēļ 
valsts darīs visu, kas ir tās spēkos gan maksimāli izmantojot esošos resursus, gan arī 
nepieciešamības gadījumā izmantojot starptautisko, t.sk. jebkuru tai pieejamo finansiālo, 
māksliniecisko, zinātnisko un tehnisko palīdzību un sadarbību. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma, kas atrodas to teritorijā, 
aizsardzību, konservāciju un popularizāciju, šīs Konvencijas dalībvalstis iespēju robežās un atbilstoši 
katras valsts apstākļiem centīsies: 

◼ īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu piešķirt kultūras un dabas mantojumam 
zināmas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī mantojuma aizsardzību aptverošas 
plānošanas programmās; 

◼ nodibināt, ja tādu vēl nav, savā teritorijā vienu vai vairākus kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzības, konservācijas un popularizācijas dienestus, kam būtu atbilstošs personāls un 
līdzekļi, kas ļautu izpildīt tiem uzliktos pienākumus; 

◼ attīstīt zinātnes un tehnikas studijas un pētījumus un pilnveidot darba metodes, kas ļauj 
valstij novērst briesmas, kas draud tās kultūras un dabas mantojumam; 

◼ veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un finanšu pasākumus, lai 
atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un atjaunotu šo mantojumu; 

◼ atbalstīt tādu nacionālu vai reģionālu centru izveidošanu vai attīstību, kas sagatavo 
speciālistus kultūras un dabas mantojuma aizsardzībai, konservācijai vai popularizācijai, kā 
arī lai veicinātu zinātniskos pētījumus šajā jomā. 

Lokālplānojuma un tai piegulošajās teritorijās nav konstatēti aizsargājamas dabas vai 
kultūrvēsturiskās vērtības. Lokālplānojumā ietvertās nostādnes un paredzētās darbības nerada 
tiešus draudus dabas vai kultūras mantojumam Inčukalna novada teritorijā. 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992). Konvencijā ir norādīti 
vispārīgie ilgtspējīgās attīstības principi. Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir rūpes par cilvēku. „Katram 
cilvēkam ir tiesības dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi harmonijā ar dabu. Jānodrošina viss, kas 
esošām un turpmākām paaudzēm nepieciešams ekonomiskai attīstībai un videi.” Uzsvērta 
starptautiskās sadarbības nozīme, it sevišķi, lai mazinātu attīstības līmeņu atšķirības starp 
attīstītajām un mazattīstītajām valstīm. Norādīti arī galvenie piesārņojumu novēršanas principi. Šīs 
konvencijas izpratnē galvenais uzdevums dalībvalstīm ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos un 
programmās, kā arī citu nepieciešamo stratēģiju un dokumentu izstrādāšana. Plānošanas 
dokumenta mērķis ir racionāla zemes dzīļu resursu izmantošana, un šobrīd degradētas un daļēji ar 
atkritumiem piesārņotas teritorijas rekultivācija. 

ANO konvencija „Par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (2003) ievēro nemateriālo 
kultūras mantojumu kā kultūras daudzveidības galveno avotu un ilgtspējīgas attīstības garantu, 
atzīst mijiedarbību starp nemateriālo kultūras mantojumu un materiālo kultūras un dabas 
mantojumu, un apzina globalizācijas un sociālo pārmaiņu procesu radītos draudus nemateriālajam 
kultūras mantojumam, kas veicina tā degradāciju, izzušanu vai pat iznīcināšanu. ANO konvencijas 
viena no būtiskākajām prasībām ir definēt, reģistrēt un sistematizēt kultūras mantojumu un visus 
cilvēkus, kas tiešāk vai netiešāk ar to saistīti. Latvijā ir izveidota Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūra, kas strādā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzībā un ir izveidota 
saskaņā ar šo konvenciju. Latvijā ir izveidota speciāla elektroniska datu bāze – Kultūras karte, kuras 
mērķis ir sniegt detalizētu informāciju par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju 
daudzveidību, pārklājumu un pieejamību, kultūras infrastruktūras materiāltehnisko stāvokli un 
attīstības tendencēm, kā arī palīdzēt novērtēt esošo kultūras situāciju katrā reģionā un noteikt 
attīstības prioritātes un turpmākos darbības virzienus, lai radītu vienmērīgu kultūras pakalpojumu 
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pieejamību visā Latvijā. Kultūras karte ir pieejama internetā Latvijas iedzīvotājiem. Ikviens 
interesents www.kulturaskarte.lv var atrast, kurā Latvijas pilsētā vai pagastā atrodas viņu 
interesējošais kultūras objekts. Diemžēl nemateriālās kultūras objekti šajā kartē vēl nav atrodami. 

Lokālplānojuma teritorija ir neapdzīvota degradēta teritorija – tās rekultivācija un iesaistīšana 
turpmākā saimnieciskajā darbībā nerada draudus kultūrvidei, bet gan paplašina Inčukalna novada 
kultūrvidi, perspektīvā radot jaunu  rekreācijas un sporta aktivitāšu objektu ar plašām izmantošanas 
iespējām un potenciālu kā objektu ar pasākumiem nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanai.  

ANO konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos un zemes degradāciju” valstīs, kurās novērojami 
ievērojami sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā. Konvencija attiecībā uz Eiropas 
valstīm, t.sk. Latviju skata šī reģiona problēmas – ievērojamu lauksaimnieciskās ražošanas 
samazināšanos, zemes auglības pazemināšanos, vēja un ūdens erozijas pastiprināšanos, arī dažāda 
veida augsnes degradāciju. Konvencijas ieviešanai jānodrošina augsnes aizsardzības pasākumu 
īstenošanu, veicinot augšņu produktivitātes pieaugumu, ieviešot ilgtspējīgu zemes un ūdens 
resursu apsaimniekošanu. Latvijā šī Konvencija parasti tiek attiecināta ne vien uz vēja un ūdens 
erodētajām augsnēm (vēja erozija, jūras krasta erozija, lielo upju palieņu krastu erozija), punktveida 
un difūzo piesārņojumu, ko izraisa augšņu apbūvēšana un ainavas piesārņošana ar pamestām 
būvēm, bet arī uz degradētajām teritorijām (bijušās militārās bāzes, karjeri) kas, kaut arī nav 
jārekultivē saskaņā ar prasībām par piesārņotajām vietām, būtu renaturalizējamas, pamatojoties uz 
šo Konvenciju. Lokālplānojuma teritorija ir degradēta teritorija, kurā agrāk veikta, bet nav pabeigta 
smilts ieguve šajā teritorijā. Teritorijas rekultivācija, vai renaturalizācija, izveidojot augstvērtīgu 
rekreācijas teritoriju pilnībā sasaucas ar Konvencijā noteiktajiem mērķiem.  

2007. gada 29. martā ir pieņemts likums Par Eiropas ainavu konvenciju, kas stājās spēkā ar 
2007. gada 19. aprīli. Eiropas ainavu konvencija pieņemta Florencē 2000. gada 20. oktobrī. Ar šo 
likumu tiek pieņemta un apstiprināta Eiropas ainavu konvencija un LR Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija noteikta par kompetento institūciju, kura koordinē Konvencijā paredzēto 
saistību izpildi. Konvencijas izpratnē “ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un 
kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Konvencijā definēts, 
ka „ainavu politika" nozīmē kompetentu publisko iestāžu izstrādātus principus, stratēģijas un 
pamatnostādnes, kas ļauj veikt specifiskus pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt ainavu aizsardzību, 
pārvaldību un plānošanu; “ainavas kvalitātes mērķis” specifiskai ainavai nozīmē kompetentu 
publisko iestāžu formulētas sabiedrības vēlmes attiecībā uz viņu apkārtnes ainavas raksturiezīmēm; 
“ainavu aizsardzība” nozīmē darbības, lai saglabātu un uzturētu ainavas ievērojamās un raksturīgās 
īpašības, kuras ir pamatotas ar tās mantojuma vērtību, ko nosaka šīs ainavas dabiskais veidols 
un/vai cilvēku darbības. „Ainavu pārvaldība” no ilgtspējīgas attīstības perspektīvas nozīmē darbības, 
lai nodrošinātu regulāru ainavas kopšanu ar mērķi virzīt un harmonizēt pārmaiņas, kuras rada 
sociālie, ekonomiskie un vides procesi. „Ainavu plānošana” nozīmē konsekventi uz tālāku nākotni 
vērstas darbības, lai uzlabotu, atjaunotu vai radītu jaunas ainavas. Konvencijas Darbības joma ietver 
dabiskās, kā arī lauku, urbānās un piepilsētu teritorijas. Tā ietver sauszemes un jūras teritorijas, un 
iekšējos ūdeņus. Tā attiecas uz ainavām, kuras var uzskatīt par izcilām, tāpat kā uz ikdienišķām vai 
degradētām ainavām. Konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, 
kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā. 

Konvenciju ratificējušās valstis apņemas atzīt ainavas par cilvēku dzīves vides būtisku daļu, cilvēku 
kopīgā kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpausmi un identitātes pamatu un nostiprināt 
to juridiski likumdošanā; izstrādāt un īstenot ainavu politiku, kuras mērķis ir ainavu aizsardzība, 
pārvaldība un plānošana, veicot īpašus pasākumus, kas minēti konvencijas 6. pantā. Izstrādāt 
kārtību, lai sabiedrība, vietējās un reģionālās varas iestādes, kā arī citas ieinteresētās puses varētu 
piedalīties ainavu politikas izstrādāšanā un īstenošanā; integrēt ainavu politiku savā reģionālajā un 
pilsētplānošanas politikā, kultūras, vides, lauksaimniecības, sociālajā un saimnieciskajā politikā, kā 
arī jebkurā citā politikā, kas tieši vai netieši var ietekmēt ainavas. Puses apņemas: identificēt ainavas 
visā tās teritorijā; analizēt to īpašības, un spēkus un ietekmes, kas tās pārveido; dokumentēt un 
ņemt vērā izmaiņas; novērtēt šādi identificētās ainavas, ņemot vērā to īpašās vērtības, kuras 
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ieinteresētās puses un iedzīvotāji tām ir piešķīruši. Katrai pusei, pēc konsultācijām ar sabiedrību, 
jānosaka ainavas kvalitātes mērķus identificētajām un izvērtētajām ainavām. Lai ainavu politika 
tiktu īstenota, katra Puse apņemas ieviest instrumentus, kuru mērķis ir aizsargāt un pārvaldīt 
ainavas un/vai plānot ainavas. 

Latvijas ainavu politika ir noteikta Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam, 
kuras 2013. gada 7. augustā ar rīkojumu Nr. 361 „Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.–
2019. gadam” (prot. Nr. 41 77.§) apstiprināja Ministru kabinets. 

Latvijas ainavu politikas mērķis – „Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo 
cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā 
arī nodrošina bioloģisko daudzveidību”. Prioritārais uzdevums – ainavu pārvaldības uzlabošana, 
nosakot ainavu pārvaldībā iesaistīto institūciju kompetences un integrējot ainavu politiku teritorijas 
attīstības plānošanā, teritoriāli vienoti skatot gan dabas, gan kultūras mantojumu. 
 
Kā vieni no galvenajiem uzdevumiem pamatnostādnēs definēta nepieciešamība: 

◼ Apzināt Latvijas ainavu potenciālu, novērtējot ainavas visā valsts teritorijā; 
◼ Noteikt nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgās teritorijas un izstrādāt integrētas vadlīnijas 

konkrētu nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju attīstībai un plānošanai; 
◼ Sagatavot elektronisku Latvijas ainavu atlantu. 

Diemžēl neviens no šiem uzdevumiem nav īstenots. 

2018. gadā, lai mudinātu ikvienu palūkoties uz ainavām laika ritumā un kopīgi apzinātu Latvijas 
ainavu dārgumus, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas 
reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros īstenoja 
aktivitāti „Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve „Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt”.  

Latvijā šobrīd nav citu spēkā esošo normatīvo aktu, vai cita veida dokumentu, kuros būtu ietverta 
informācija par Latvijā identificētajām ainavām, to īpašībām, spēkiem un ietekmēm, kas tās 
pārveido, kā arī nav noteikti ainavu klasifikācijas un kvalitātes novērtēšanas kritēriji, vadlīnijas 
ainavu identificēšanai un apsaimniekošanai. Latvijā nav izstrādāti un ieviesti instrumenti ainavu 
aizsardzībai, plānošanai un pārvaldībai. 

Lokālplānojuma teritorijas ainava pašlaik ir nepievilcīga, degradēta teritorija, pamesta smilts 
materiāla ieguves vieta. Tās rekultivācija, izveidojot augstvērtīgu daudzveidīgas rekreācijas 
teritoriju, uzlabos ainavas kvalitāti, radot augstvērtīgas ainavas. 

Eiropas Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992) (Natura 2000) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību, kuras mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās 
dzīvotnes, savvaļas faunu un floru dalībvalstu teritorijā. Šī mērķa īstenošanai tiek izveidots vienots 
Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 
2000, kas nodrošina Eiropai nozīmīgi dabisko dzīvotņu veidu saglabāšanu un atjaunošanu dabiskās 
izplatības areālā. Natura 2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ko dalībvalstis 
klasificējušas, ievērojot Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Tā kā vairākām Eiropā 
apdraudētām putnu sugām Latvijas populācijas veido ievērojamu daļu no kopējā indivīdu skaita, 
Latvijai ir liela atbildība šo sugu (reģionā, piemēram, melnās klijas, zivju ērgļa, ziemas žubītes, 
griezes, zaļās vārnas) aizsardzību. Lokālplānojuma un tai piegulošajās teritorijās nav noteiktas 
NATURA 2000 teritorijas. 

Eiropas Kopienas Direktīva 2000/60/EC (2000) nosaka Kopienas pasākumu ietvaru ūdens politikas 
jomā (Ūdens struktūrdirektīva). Direktīvas mērķis ir izveidot pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes 
ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu 
piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens 
ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi. Latvijā normatīvais akts, kas ievieš 
Ūdens sruktūrdirektīvas noteikto pasākumu ietvaru, ir Ūdens apsaimniekošanas likums. 
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Pamatojoties uz šo likumu ir izstrādāts un 2016. gadā stājies spēkā Gaujas upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns 2016.–2021. gadam. Apsaimniekošanas plāns ietver pasākumu 
programmu, kas jāīsteno, lai sasniegtu izvirzītos mērķus ūdens kvalitātei. Plāns aptver laikposmu 
līdz 2021. gadam. 

Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā ietvertās prasības, mērķi un nostādnes 
ņemti vērā izstrādājot Inčukalna novada teritorijas plānojumu. Lokālplānojuma risinājumi nerada 
būtisku negatīvu ietekmi uz virszemes vai pazemes ūdens resursiem, to kvantitāti vai kvalitāti. 

Eiropas Padomes Direktīva 1975/442/EEK (1975.) par atkritumiem un Eiropas Padomes Direktīva 
91/689/EEC par bīstamajiem atkritumiem. Latvijā šīs Direktīvas pārņem Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–2020. gadam, kas izvirza mērķi novērst atkritumu rašanos, 
palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma 
ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās 
novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas 
efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību; nodrošināt atkritumu 
kā resursu racionālu izmantošanu. Nosaka to, ka nepieciešams nodrošināt, ka radītie atkritumi nav 
bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti 
atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā 
(piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. Kā arī 
definē mērķi nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu 
apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.  

Direktīva Latvijā pārņemta ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu 
spēkā stāšanos. 

Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir 
atbildīgas pašvaldības, tās: 

1) organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu 
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā 
teritorijā; 

2) izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, savas administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu; 

3) organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā. 

Lokālplānojuma teritorijā saistošas ir Inčukalna novada teritorijā noteiktās prasības atkritumu 
apsaimniekošanai, kā arī 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.470 “Derīgo 
izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība” noteiktās prasības ieguves atkritumu 
apsaimniekošanai.  

Eiropas Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Šī direktīva paredz izvērtēt projektu ekoloģisko ietekmi, rūpējoties 
par cilvēka veselības aizsardzību, lai ar labāku vidi veicinātu dzīves kvalitāti, kā arī lai nodrošinātu 
sugu daudzveidības saglabāšanos un saglabātu ekosistēmas reprodukcijas spēju kā dzīvības 
pamatavotu. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EC „Par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”. Tās mērķis ir izvērtēt plānošanas dokumentu 
īstenošanas radīto iespējamo ietekmi uz vidi un iesaistīt sabiedrību dokumenta apspriešanā un 
lēmumu pieņemšanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamo negatīvo 
ietekmi. Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā, pirms šis 
plānošanas dokuments tiek iesniegts pieņemšanai. Lokālplānojumam tiek veikts SIVN, kura rezultāti 
apkopoti šajā Vides pārskatā. 
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Lisabonas stratēģija, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2000. gada 23.-24. martā, noteica 
jaunu stratēģisko mērķi ES, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomiskās reformas un sociālo 
saliedētību kā uz zināšanām balstīta ekonomikas daļu. Gadu vēlāk, t.i., 2001. gadā, stratēģija tika 
papildināta Gēteborgas Eiropas Savienības Padomes sanāksmē par ilgtspējīgo attīstību, pievienojot 
ekoloģisko aspektu Lisabonas procesam. Līdz ar to stratēģija balstās uz trīs pīlāriem – ekonomiskā 
atjaunotne, sociālā atjaunotne un ekoloģiskā atjaunotne. Izstrādājot Lokālplānojumu un vīziju 
Lokālplānojuma teritorijas turpmākajai izmantošanai, kā viens no galvenajiem principiem ievērots 
ilgtspējīgas attīstības princips. 

3.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (LIAS) iezīmē Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un galvenos rīcības virzienus tuvākajiem 20 gadiem, kā metodi izmantojot kapitālu 
– nacionālo bagātību jeb vērtību – pieeju. Apzinot globālās attīstības tendences un izaicinājumus, 
stratēģija nosaka Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un iesaka risinājumus efektīvai un 
ilgtspējīgai mūsu rīcībā esoša kultūras, dabas, ekonomikas un sociālā kapitāla izmantošanai, jo īpaši 
izceļot Latvijas pamatvērtību – cilvēkkapitālu. 

LIAS ceturtās prioritātes – atjaunojama un droša enerģija – mērķis ir nodrošināt valsts enerģētisko 
neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos. 

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni šajā prioritātē ir šādi: 
1) Enerģētiskā drošība un neatkarība 

Valsts enerģētisko neatkarību iespējams sasniegt, vispirms uzlabojot energoefektivitāti, palielinot 
vietējo atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru enerģētika, diversificējot energoresursu un 
enerģijas piegādes avotus un samazinot enerģijas importu. Latvijas enerģētiskā drošība stiprināma, 
veidojot Baltijas jūras reģionu ka vienotu enerģijas tirgu, lai nodrošinātu iespējas iegādāties 
nepieciešamos stratēģiski svarīgos energoresursus (dabasgāze, naftas produkti) un elektroenerģiju 
no vairākiem piegādātājiem par tirgus cenām. 
2) Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana un inovācija 

Veiksmīgi izmantojot ES enerģijas tirgus priekšrocības, iespējams palielināt atjaunojamo enerģijas 
resursu īpatsvaru Latvijas enerģētikā un arī turpmāk saglabāt ES līdera pozīcijas atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā. Savukārt aktīvi veicinot pētniecību un jaunradi 
energoefektivitātes un AER jomā, iespējams uzlabot Latvijas ekonomikas konkurētspēju un 
ieguldījumu ekoefektīvā, uz zināšanām balstītā ekonomikā, ka arī jaunu darba vietu radīšanā. 
Apgūstot koksnes koģenerācijas esošo potenciālu, ir iespējams vienlaicīgi palielināt ari 
elektroenerģijas ražošanu no AER. Jau šobrīd ir pietiekams saules un vēja enerģijas izmantošanas 
potenciāls, un tas noteikti būtu jāattīsta jau nākamajā desmitgadē, ņemot vērā sagaidāmo 
uzstādamās jaudas izmaksu kritumu un iespējas izkliedētai enerģijas ražošanai. Neizmantotajās 
lauksaimniecības zemju platībās būtu iespējams audzēt biodegvielas ražošanai piemērotas 
enerģētiskas kultūras. Kā viens no potenciāliem AER būtu jāpēta un jāizmanto ģeotermālā un 
petrotermālā enerģija. 
3) Energoefektivitātes pasākumi 

Galvenais energoefektivitātes pasākumu veiksmes kritērijs ir samazināts siltuma un 
elektroenerģijas patēriņš un efektīvāka energoresursu izmantošana gan privātajā, gan valsts 
sektorā. Īpaši svarīgi ir veikt daudzdzīvokļu ēku, centralizēto siltumapgādes sistēmu, katlu māju un 
pārvades līniju renovāciju, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu un zudumus. Vēlams palielināt 
centralizētās siltumapgādes pieslēgumu skaitu, tādejādi uzlabojot centralizēto siltumapgādes 
sistēmu darbības efektivitāti. 
4) Energoefektīva un videi draudzīga transporta politika 

Lai samazinātos privātā autotransporta izmantošanas īpatsvars, primāri jāuzlabo sabiedriskā 
transporta kvalitāte un pieejamība, kā arī jāpalielina sabiedriskā transporta popularitāte sabiedrībā. 
Vienlaikus ar sabiedriskā transporta plūsmu un pakalpojumu palielināšanos un iespējamiem 
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personīgā transporta lietošanas ierobežojumiem ir jāveido gājējiem un velosipēdistiem piemērota 
vide un infrastruktūra. Jāatbalsta pilotprojekti transporta infrastruktūras pielāgošanai vietēji 
saražotās biogāzes un biodegvielas izmantošanai. 

LIAS piektās prioritātes – dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga apsaimniekošana – mērķis ir 
Latvijai kļūt par ES līderi dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. 

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni ir šādi: 
1) Dabas kapitāla pārvaldība 

Līdzšinējie tirgus mehānismi, politikas un atbalsta programmas nav bijušas efektīvas dabas kapitāla 
saglabāšanā un atjaunošanā. Lai situāciju mainītu, ir jāievieš dabas kapitāla pārvaldības pieeja 
ekosistēmu preču un pakalpojumu vērtības, dabas un antropogēnu radīto risku un zaudējumu 
identificēšanai un novērtēšanai. Šī pieeja paredz piesārņojuma un atkritumu plūsmu mazināšanu, 
ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un ekosistēmu pakalpojumu attīstību. Tā apvieno vides 
un ekonomikas aksiomas, ļaujot kombinēt dabas kapitāla pārvaldību ar ekonomisku lēmumu 
pieņemšanas un attīstības praksēm. 

2) Tirgus instrumentu izveide 

Pasaules pieredze rāda, ka tikai ar valsts pūliņiem vien nav iespējams novērst pieaugošo 
apdraudējumu dabai un tās sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Papildus ir jārada tirgus dabas 
daudzveidību saglabājošām aktivitātēm. Valsts institūcijām ir jāievieš tirgus instrumenti, kas radītu 
ekosistēmu pakalpojumu un produktu tirgu un veicinātu tautsaimniecības ekoefektivitātes 
celšanos. Šie instrumenti ļautu attīstīt arī dažādus jaunus pakalpojumus, kas veicinātu uzņēmēju un 
zemes īpašnieku iesaisti dabas daudzveidības atjaunošanā, piesaistot privāto finansējumu dabas 
kapitāla saglabāšanai un atjaunošanai. 
3) Dabas aktīvu kapitalizēšana 

Ņemot vērā Latvijas salīdzinoši lielo dabas kapitālu ES valstu vidū, jāveido aktīva uzņēmējdarbības 
atbalsta politika dabas aktīvu kapitalizēšanai. Ilgtspējīga dabas kapitāla izmantošana var sekmēt 
Latvijas ka „zaļas” valsts tēla  veidošanos. Tā ir iespēja veicināt eksporta un daudzu ekonomikas un 
jaunrades nozaru attīstību, piemēram, pakalpojumu industrijā – videi. 

Draudzīgs tūrisms, atpūta, rekreācija un ārstniecība, veselīgas ēdināšanas pakalpojumi; 
lauksaimniecība – bioloģiskā lauksaimniecība un akvakultūra; ražošana – enerģijas ražošana no AER, 
dabīgas kosmētikas un medikamentu ražošana, koka izstrādājumu, māju un mēbeļu ražošana; 
radošajā industrijā – vides filmu un skaņu radīšana; augsto tehnoloģiju nozarēs – dabai draudzīgu 
tehnoloģiju radīšana. Latvijas dabas kapitāls paver iespēju attīstīt daudzveidīgu un eksportspējīgu 
„zaļo ekonomiku”. 

 
4) Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana 

Dabas daudzveidības samazināšanos un klimata izmaiņas lielā mērā veicina tieši mājsaimniecības 
ka gala patērētāji. Cilvēku ekonomiskā aktivitāte un pārmērīgais patēriņš rada arvien lielāku 
siltumnīcas efektu izraisošu gāzu ieplūdi atmosfēra un arvien lielāku dabas resursu noplicināšanu. 
Dabas kapitālam rodas arvien jauni apdraudējumi, tostarp infrastruktūras un apbūves izplešanās un 
klimata izmaiņu negatīva ietekme. Lai mazinātu šādus apdraudējumus un saglabātu dabas 
daudzveidību, jāmobilizē sabiedrība un jāveicina cilvēku līdzdalība ekosistēmu saglabāšana. 
Veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu, iespējams radīt dabas kapitālu saudzējošu sabiedrību. 

 

Lokālplānojuma teritorijā paredzētās darbības – pamestas, degradētas bijušās derīgo izrakteņu 
ieguves vietas rekultivācija, nodrošinot atlikušo resursu optimālu izmantošanu, kā teritorijas 
rekultivācijai, tā realizējot un turpmāk paredzētā darbība – augstvērtīgas atpūtas un rekreācijas 
teritorijas izveide degradētajā teritorijā pilnībā atbilst šajā plānošanas dokumentā definētajiem 
uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. 
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4. Vides pārskata izstrāde 

4.1. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķi 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir uzlabot nozares politikas, 

politikas plāna, rīcības programmas, kā arī citu nacionālo, reģionālo un vietējo stratēģisko 

plānošanas dokumentu un normatīvo aktu kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz 

vidi un laicīgi novēršot vai mazinot to īstenošanas negatīvās ietekmes. Šis process ir vērsts uz to, lai 

izvērtētu, kādas būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē var rasties politikas plānošanas 

dokumentu īstenošanas rezultātā, un kā tās ietekmēs dabas kapitālu – resursus un pakalpojumus. 

SIVN ir veicams plānu un programmu sagatavošanas posmā un tā nepieciešamību un procesu 

nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana. 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic plānošanas 

dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas 

plānojumiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, ja attiecīgos 

plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai 

pieņem Saeima, Ministru kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija. Likumdošanas 

prasības paredz SIVN (turpmāk tekstā SIVN) procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā 

raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi. Tas ir īpaši nepieciešams 

dokumentiem, kuri var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 

2000). 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procesa mērķis ir panākt vides aspektu integrēšanu 

plānošanas procesā, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši iestrādātas Lokālplānojumā.  

SIVN vispārīgie uzdevumi ir novērtēt vides apstākļus un sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, 

kā arī informēt plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi dokumenta ieviešanas 

gadījumā. 

4.2. SIVN process un metodoloģija 

Pastāv būtiskas atšķirības starp ietekmes uz vidi novērtējumu, kas jāveic paredzētās darbības 

projektiem, un SIVN, kas tiek veikts politikas plānošanas dokumentiem. Ietekmes uz vidi 

novērtējums projektiem saistās ar vērtējumu un secinājumiem par kvantitatīvi un kvalitatīvi 

izmērāmām ietekmēm uz vidi, uz kā pamata tiek pieņemts lēmums par darbības atļaušanu un 

izvirzītajiem nosacījumiem vai ierosinātās darbības aizliegšanu. Savukārt politikas plānošanas 

dokumentu ietekmes uz vidi izvērtējums ir vērsts uz plānošanas dokumentu satura optimizēšanu 

un vides aspektu integrāciju tajos.  

Līdz ar to SIVN procesā un Vides pārskata veidošanā ir izmantota metodika, kas balstīta uz 

atbilstības izvērtējumu vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu un uzdevumu 

un kvalitatīvu ietekmju vērtējumu. Teritorijas plānojuma vērtēšanā tika izmantoti vides aizsardzības 

principi un ilgtspējīgas attīstības, kā arī koncepcija par dabas kapitālu kā vienu no sabiedrības 

vērtībām. 

SIVN balstās uz šādiem principiem:  

Integrācija – vides aspekti pilnībā ir jāintegrē politikas plānošanas dokumentā, tādēļ vides aspekti ir 

jāņem vērā plānošanas agrā stadijā, lai izvairītos no konceptuālām kļūdām. Šādā gadījumā SIVN 

palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kam no vides viedokļa 

nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi.  
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Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības principu, pat, ja 

plānotās darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un 

sakarība starp slodzēm un dabas kapitālu nav iespējams precīzi noteikt.  

Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku 

radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties.  

Izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt kā politikas plānošanas dokumentā paredzētās rīcības un to 

iespējamās alternatīvas (ja tādas tiek izstrādātas, vai ) alternatīva, ja plānošanas dokuments netiek 

izstrādāts un īstenots) ietekmēs vides stāvokli, resursus un to kvalitāti.  

Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas paredz interešu 

grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti, kā arī aprakstot SIVN metodoloģiju, lēmumu pieņemšanas 

mehānismus un sniedzot pamatojumu novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. SIVN 

pārskatāmību nodrošina arī Vides pārskata sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu publiskošana. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – Noteikumi Nr. 157) III daļā noteiktajam 
plānošanas dokumenta izstrādes stadijā ir veiktas konsultācijas par plānošanas dokumenta 
Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību ar VVD Lielrīgas RVP, DAP administrāciju, Veselības 
inspekciju u.c. institūcijām saistībā ar nosacījumiem par Lokālplānojuma īstenošanas iespējamo 
ietekmi uz vidi, kā arī par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 

VVD Lielrīgas RVP vēstulē Nr. 4.5.-20/4928 „Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu īpašumā 
“Jauda 2”, Inčukalna novadā”, norādīts: “Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Inčukalna novada 
teritorijas plānojumā atļauto nekustamā īpašuma “Jauda 2”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā 
izmantošanu no Publiskās apbūves teritorija (PA) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, derīgo 
izrakteņu teritoriju (R1). Ņemot vērā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantā un MK 
noteikumu Nr.157 2. punktā norādītos plānošanas dokumentus, kuriem jāizstrādā ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums, Pārvaldes ieskatā Lokālplānojuma izstrādei īpašumā “Jauda 2”, Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā nav jāveic ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”; 

DAP administrācijas 2019. gada 19. augusta vēstulē Nr. 4.8/484/2019-N-E “Par viedokļa sniegšanu”, 
kurā DAP administrācija atzīmē, ka Lokālplānojuma teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamas 
sugas un biotopi, tāpēc plānošanas dokumentam nav nepieciešams piemērot Stratēģisko 
novērtējumu; 

Veselības inspekcijas vēstulē Nr. 4.5.-1./17636 “Par stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējuma 
izstrādes nepieciešamību”, kurā institūcija, izvērtējot Lokālplānojuma īstenošanas jomu un 
teritoriju, kuru varētu ietekmēt plānošanas dokumenta realizācija un saskaņā ar Likuma 4. panta 
prasībām, uzskata, ka Lokālplānojumam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams. 

Citas institūcijas un uzņēmumi, ar kuriem veikta konsultēšanās uzsākot Lokālplānojuma izstrādi nav 
izteikušas viedokli par iespējamu ietekmi uz vidi un nepieciešamību veikt stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu. 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā VPVB) 2019.gada 25.septembrī ir pieņēmis   
Lēmumu Nr. 4-02/49 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” 

VPVB norāda, ka Lokālplānojums nav ietverts to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar 
Noteikumu Nr. 157 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no 
plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu. 

VPVB pamatojot Lēmumu norāda, ka: 
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• ar Lokālplānojumu ir paredzēts mainīt teritorijas plānoto izmantošanu (funkcionālo 
zonējumu) no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R1), lai 
veiktu derīgo izrakteņu ieguvi 16 ha platībā;  

• Likuma 2. pielikums uzskaita paredzētās darbības ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi, 
kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums, tai skaitā 2. pielikuma 10. punkta 
1. apakšpunkta darbībām: Rūpniecības teritoriju ierīkošana, ja to platība ir 2.5 ha un vairāk 
(Lokālplānojuma teritorijā ir plānots izveidot rūpniecības teritoriju 16 ha platībā), kā arī 
Likuma 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkta darbībām: Derīgo izrakteņu ieguve 5 ha vai 
lielākā platībā. 

VPVB Lēmumā pauž viedokli, ka Stratēģiskā novērtējuma piemērošana un veikšana konkrētā 
plānošanas dokumenta izstrādei izriet no normatīvajiem aktiem (Likuma 4. panta trešās daļas 1) 
punkts, 23. divi prim panta kritēriji) un ir konkrētā plānošanas dokumenta izstrādes gadījumā 
pamatota, atbilstīga un nepieciešama. Veicot Stratēģisko novērtējumu, būs sniegta iespēja 
identificēt būtiskās negatīvās ietekmes uz vidi, nepieciešamības gadījumā sniedzot alternatīvos 
risinājumus un priekšlikumus ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai, kas ilgtermiņā sekmētu 
nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu vai novēršanu. Plānošanas dokumentā paredzētās 
darbības jāvērtē atbilstoši Likuma 23. pieci prim pantā noteiktajam, t. sk., sagatavojot plānošanas 
dokumenta vides pārskatu, jāņem vērā Likuma 23. pieci prim panta pirmajā daļā noteiktais, ka vides 
pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama 
attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas 
stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt 
plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības.  

Diemžēl Lēmuma pieņemšanas procesā VPVB nav ņēmis vērā to, ka teritorija šobrīd ir degradēta 
(pamesta derīgo izrakteņu ieguves vieta – karjers, kas nav rekultivēts), kā ari to, ka šobrīd tās ainava 
ir nepievilcīga un nesakopta un teritorija ir piesārņota ar nesankcionēti izmestiem atkritumiem. 

Tāpat nav ņemts vērā tas, ka zonējums tiek mainīts un smilts ieguve plānota nevis 16ha plašā 
teritorijā (kas ir kopējā īpašuma teritorija un Lokālplānojuma teritorija), bet gan ~7ha plašā 
teritorijā, savukārt teritorijas rekultivācija tiks veikta visos 16ha, kā rezultātā tiks izveidota 
pievilcīga, augstvērtīga rekreācijas teritorija ar daudzveidīgām izmantošanas iespējām, augstvērtīgu 
ainavas plānojumu un apzaļumošanu. 

Stratēģiskais IVN veikts saskaņā ar Likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos 
normatīvajos aktos noteikto, kā arī ņemot vērā VPVB Lēmumā Nr. 4-02/49 minētos apsvērumus.  

4.3. Vides pārskats 

Vides pārskats balstās uz Lokālplānojuma ietvaros  noteikto mērķu, prioritāšu, kā arī plānoto 
pasākumu īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā ar izvērtējumu par plānošanas dokumenta 
atbilstību starptautiskajai un nacionālajai vides politikai. Vides pārskata izstrādes procesā tika 
izmantotas dažādas metodes datu iegūšanai un analīzei. Kopumā vides pārskata sagatavošanā var 
izdalīt šādus būtiskākos etapus: 

1. Dokumentu atbilstības un sasaistes ar citiem likumdošanas dokumentiem novērtējums, 
Izstrādājot un ieviešot Lokālplānojumu ir būtiski, lai iespēju robežās tiktu ievērotas citos nacionālos, 
reģionālos un sektoru plānošanas dokumentos izvirzītās prasības un paredzētie pasākumi. 

2. Pašreizējās situācijas un nulles scenārija novērtējums 

Vide sevī ietver ļoti plašu jautājumu loku, tādēļ nepieciešams norobežoties un noteikt tās galvenās 
jomas, kuras Lokālplānojuma kontekstā ir būtiskākās un kurām ir būtiskākā ietekme uz vidi. Lai to 
izdarītu, izveidots tā saucamais nulles scenārijs. Tas apraksta virzošos spēkus, tendences 
Lokālplānojuma teritorijas attīstībā un to ietekmi uz vidi, kā arī vides situāciju, galvenās slodzes, 
rīcības un tendences. Apkopota pieejamā pamatinformācija par vides stāvokli, tādējādi veicot 
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sākotnējo novērtējumu un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar Lokālplānojumu un 
tā īstenošanu.  

SIVN veikšanai izmantota Lokālplānojuma teritorijā veikto izpētes darbu informācija un publiski 
pieejama informācija, tai skaitā kā arī Inčukalna Teritorijas plānojuma izstrādes procesā iegūtā 
informācija par esošā stāvokļa novērtējumu. Informācija par vides resursiem un vides kvalitātes 
novērtējumu tiek izmantotas bāzes scenārija veidošanā. Lielākās grūtības radīja atšķirīgo jēdzienu 
interpretācijas datu savstarpējā salīdzināšanā.  

Balstoties uz šajā etapā iegūto informāciju, tiek sagatavota vides pārskata sadaļa par iespējamām 
izmaiņām un būtiskiem vides aspektiem situācijā, ja Lokālplānojums netiek īstenots jeb t.s. nulles 
scenārijs.  

3. Lokālplānojuma īstenošanas būtisko ietekmju uz vidi vērtējums, kas ietver: 

• esošās situācijas analīzi;  

• vērtējumu par teritorijas atļauto izmantošanu, un paredzētājām darbībām;  

• detalizēts izvērtējums par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi saistībā ar izmaiņām teritorijas 
atļautajā izmantošanā salīdzinājumā ar esošo teritorijas izmantošanu.  

SIVN process tiek organizēts tā, lai identificētu gan pozitīvās, gan negatīvās ietekmes uz vidi, kā arī 
kumulatīvās ietekmes. Tiek izmantota informācija, ko sniedz nulles scenārijs, kā arī balstoties uz 
teritorijas plānojumā iekļauto informāciju un esošās situācijas analīzi, tiek prognozētas sagaidāmās 
ietekmes. 

Iespēju robežās SIVN tiek arī sniegti priekšlikumi, kādu pasākumu īstenošana no vides aizsardzības 
viedokļa būtu nozīmīga.  

Attiecībā uz negatīvo ietekmju uz vidi novēršanu vai mazināšanu un pozitīvo ietekmju 
pastiprināšanu, nepieciešams ņemt vērā teritorijas plānojuma ieviešanas mehānismu. Sniedzot 
priekšlikumus indikatoriem un politikas plānošanas ieviešanas monitoringam, izvēlēti tādi 
indikatori, kuri jau tiek aprēķināti vai kuru aprēķināšanai tiek sistemātiski apkopota bāzes 
informācija. Sagatavojot priekšlikumus plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa 
pasākumiem un monitoringa pārskatam, tiek ņemts vērā esošā valsts vides monitoringa tīkla, veikto 
novērojumu un informācijas pieejamības raksturojums.  

4. Secinājumi un atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem 

Veicot SIVN, dokuments analizēts un vērtēts, lai noteiktu tā īstenošanas iespējamās ietekmes, kā 
arī, lai iegūtu atbildes uz jautājumiem par to, kādas būs plānošanas dokumentu īstenošanas 
iespējamās ietekmes: 

• Kādi būs plānošanas dokumentu īstenošanas tiešie un netiešie rezultāti? 

• Kādā veidā rezultāti ietekmēs vidi un dabas resursus?  

• Kāds būs jebkuras potenciālās ietekmes uz vidi mērogs un būtība, pozitīvās un negatīvās 
ietekmes, pagaidu un noturīgās ietekmes un to radītās tiešās sekas? 

• Kādas visticamāk būs sabiedrības un ieinteresēto pušu lielākās bažas attiecībā uz iespējamo 
ietekmi uz vidi? 

• Kas būs jādara ietekmju mazināšanai, vai vispār kaut kas būs jādara, lai mazinātu vai 
novērstu ietekmi uz vidi? 

• Kādas būs atlikušās ietekmes, vai vispār tādas būs pēc mazinošo pasākumu realizēšanas? 

• Kāda būs nepieciešamība kompensēt zaudējumus dabai, skartajiem indivīdiem, 
uzņēmumiem? 

• Kāds vides monitorings raksturotu iespējamās ietekmes, kādu vides stāvokļa rādītāju 
izmaiņu tendencēm būtu pievēršama īpaša uzmanība? 

4.4. Sabiedrības līdzdalība 

Sabiedrības, organizāciju un institūciju viedoklis tiek ņemts vērā vairākos SIVN etapos:  
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▪ veicot sākotnējo novērtējumu par būtiskiem vides aspektiem Teritorijas plānojuma 

izstrādes kontekstā, kas ietver arī konsultācijas ar institūcijām;  

▪ organizējot Teritorijas plānojuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 

procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi;  

▪ iestrādājot sabiedrības pārstāvju komentārus vides pārskata gala redakcijā – ņemot vērā 

gan saņemtos komentārus par vides pārskata projektu, gan par attīstības stratēģiju, gan 

teritorijas plānojuma projektu.   

Papildus SIVN procesam sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta arī Lokālplānojuma izstrādes 

procesā.  

Lokālplānojuma un Stratēģiskā IVN Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiks organizēta 

vienlaicīgi. 

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu tiks ievietots Inčukalna novada domes 

informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis", kā arī Inčukalna novada domes interneta mājas lapā 

https://www.incukalns.lv.  

Ar plānošanas dokumentu un vides pārskata projektu varēs iepazīties Inčukalna novada domē. Visi 

interesenti priekšlikumus un komentārus rakstveidā varēs iesniegt Inčukalna novada domē.  

Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 9.1. un 14.punktā noteikto nosaka, ka plānošanas 

dokumenta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām institūcijām: 

• Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei; 

• Dabas aizsardzības pārvaldei; 

• Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta Vides pārskata 

sabiedriskā apspriešana atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par 

sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam ievietošanai Biroja interneta tīmekļa 

vietnē. Papildus Birojs lūdz Vides pārskatam pievienot informāciju par laikrakstu un tā numuru, kurā 

publicēts paziņojums par uzsākto Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu (sludinājuma kopiju). 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, kā arī atbildes uz iebildumiem un atsauksmēm 

par Vides pārskata projektu tiks iestrādātas Vides pārskata gala redakcijā, kas tiks iesniegts Vides 

pārraudzības valsts birojā. 

  

https://www.incukalns.lv/
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5. Situācijas analīze 

5.1. Lokālplānojuma teritorijas īss raksturojums 

Lokālplānojuma teritorija ietver vienu zemes īpašumu - “Jauda 2” Kadastra Nr.80640070322, 

Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā (turpmāk - Lokālplānojums), zemes vienības platība 16 ha.  

Lokālplānojuma teritorija atrodas Inčukalna novada Inčukalna pagastā, apmēram 5 km 

dienvidrietumu virzienā no Siguldas un apmēram 4,5 km ziemeļaustrumu virzienā no Inčukalna. 

 

4.attēls Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta 

No austrumiem, ziemeļiem un rietumiem lokālplānojuma teritorija robežojas ar zemesgabalu ar 

kadastra Nr. 80640070825, kas ir Latvijas valsts īpašumā. No dienvidiem teritorija robežojas ar 

zemesgabalu ar kadastra Nr. 80640070398, kas ir pašvaldības īpašumā.   

Lokālplānojuma teritorijā iekļautās zemes vienības  platība ir 16 ha. Aizsargjoslas vai citi teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi to skar minimāli  -  0.03 ha (240m2) atrodas Egļupes aizsargjoslā, valsts 

vietējās nozīmes autoceļa V97 ekspluatācijas aizsargjoslā  - 0,78 ha. 
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Lokāplānojuma teritorija atrodas bijušo smilts atradņu “Silciems II” teritorijā Atradne "Silciems 

2018" visā tās platībā iekļaujas smilts atradnē “Silciems II”, kuras izpēte veikta 1979. gadā. Kopš 

1979. gada šajā teritorijā notikuši derīgā izrakteņa ieguves darbi, zemes virsma lielā mērā izmainīta 

un smilts materiāls daļēji norakts.  

 

4. attēls Lokālplānojuma teritorija  -teritorijas pašreizējā izmantošana 

Teritorija faktiski ir degradēta, neapbūvēta un tajā nav inženierinfrastruktūras, komunikāciju vai 

labiekārtojums.   

Teritorijā ilgstoši veikta derīgo izrakteņu ieguve atklātā karjerā, ieguve pārtraukta neveicot 

rekultivācijas darbus. Šobrīd teritorija ir daļēji aizaugusi ar krūmiem, tajā dziļākajās ieguves vietās 

izveidojušies nelieli mitrāji un sekli dīķīši, kuri sausā laikā nereti izžūst. 

 

5.attēls Dīķīši Lokālplānojuma teritorijā 

 

Ilgstoši neapsaimniekota degradētā teritorija izmantota nesankcionētai atkritumu izmešanai, kas 

jau tā nesakopto vidi padara vēl nepievilcīgāku 
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6.attēls Atkritumi lokālplānojuma teritorijā 

 

Smilts atradnes "Silciems 2018" (turpmāk tekstā – atradne) ģeoloģisko izpēti 2018. gada 2.–

6.februārī veica SIA „Geolite”, saskaņā ar līgumu Nr. 1041. 

Teritorijā aprēķināti smilts krājumi ar apjomu 465.22 tūkst.m3, no kuriem 275.79 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa (pielikums Nr.2: Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.55). 

Lokalplānojuma teritorijā atrodas AS “Latvijas valsts meži” uzņēmuma autoceļa Silciema ceļš 

aizsargjosla ar platību 0.78 ha un Eglupes aizsargjosla ar platību 0.03 ha. Smilts krājumu apjoms 

aizsargjoslās ir attiecīgi 26.75 tūkst.m3 un 0.35 tūkst.m3. 

Uz ziemeļrietumiem no lokālplānojuma teritorijas atrodas AS “Augstsprieguma tīkls” valdījumā 

esošā 330kV augstsprieguma līnija. Pēc Topogrāfija.lv datiem attālums no lokālplānojuma teritorijas 

robežas līdz augstsprieguma līnijas aizsargjoslas robežai ir ap 80m, līdz ar to tā neietekmē aktivitātes 

lokālplānojuma teritorijas robežās. 

Uz rietumiem no lokālplānojuma teritorijas atrodas dzīvojamā savrupmāju apbūve, ciems Egļupe. 

No īpašuma robežas līdz tuvākā apbūves gabala robežai ir ap 45 m, savukārt no plānotās zonējuma 

maiņas robežas līdz tai ir ~380m. Tuvākā ciemata daļa atrodas aiz Egļupes. 

Uz dienvidaustrumiem no lokālplānojuma teritorijas atrodas Rīga-Valga dzelzceļa līnija. Pēc 

Topogrāfija.lv datiem attālums no lokālplānojuma teritorijas robežas līdz dzelzceļa līnijas malējai 

sliedes ir ap 400m, līdz ar to tā neietekmē aktivitātes lokālplānojuma teritorijas robežās. 

 

5.2. Pieguļošo teritoriju īss raksturojums 

  

No austrumiem, ziemeļiem un rietumiem lokālplānojuma teritorija robežojas ar zemesgabalu ar 

kadastra Nr. 80640070825, kas ir Latvijas valsts īpašumā. No dienvidiem teritorija robežojas ar 

zemesgabalu ar kadastra Nr. 80640070398, kas ir pašvaldības īpašumā. 

Inčukalna novada teritorijas plānojumā Valsts īpašumā esošajai zemes platībai AS "Latvijas valsts 

meži" piederošā zemes īpašuma (kadastra numurs 80640070842) zemes vienībā ar kadastra 
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apzīmējumu 80640070825 noteiktais zonējums ir  meža zeme. Šajā teritorijā atrodas smilts atradne 

“Lorupe IV”, un kurā šobrīd tiek veikta derīgā izrakteņa ieguve izmantojot atklāta karjera metodi. 

Pašvaldības īpašumā esošā zemes platība noteikta par Publiskās apbūves teritoriju. 

Praktiski visa Publiskās apbūves teritorija ir analogi Lokālplānojuma teritorijai degradēta bijušā 

karjera teritorija. 

 

 

7.attēls Pašreizējais teritorijas  funkcionālais zonējums (izkadrējums no spēkā esošā  Inčukalna  

novada teritorijas plānojuma) 
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5.3. Rūpnieciskās teritorijas 

Apkārtējā teritorijā daudz rūpnieciski izmantotu teritoriju – derīgo izrakteņu atradnes dažādās 

izmantošanas stadijās – izpētītas, bet neapgūtas, notiek ieguve un pamestas, nerekultivētas ieguves 

teritorijas. 

Teritorija robežojas ar smilts atradņu, “Lorupe IV”,  “Silciems I” un “Silciems-1978.g.” teritorijām. 

Nerobežojas, bet atrodas ļoti tuvu atradnes “Kempings” teritorija. 

Atradne Lorupe IV tiek veikta smilts un smilts-grants ieguve kopumā 22,37 ha platībā, veicot ieguvi 

pa daļām virs un zem gruntsūdens līmeņa, ieguvi veicot ar ekskavatoru, frontālo iekrāvēju un 

buldozeru. Ieguves veids ir atklāta ieguve, lielākoties virs un atsevišķās vietās zem gruntsūdens 

līmeņa ar ekskavatoru, strādājot ar tiešo un apgriezto kausu. Iegūto materiālu ar frontālo iekrāvēju 

pārved uz tālākās apstrādes laukumu, kur tiek veikta materiāla šķirošana, drupināšana un skalošana. 

Ieguves procesā tiek veikta arī daļēja apjoma (~ 30 tūkst. m3/ gadā) smilts-grants un smilts 

skalošana. Smilts skalošanai paredzēts izmantot rotortipa pārvietojamo  skalošanas  iekārtu. Darbs 

normālā režīmā notiek vienā maiņā no plkst. 8.00 līdz 17.00. Kopā var izstrādāt līdz 200 tūkst. m3 

materiāla gadā. Derīgo izrakteņu ieguves darbus (rakšanas darbus) un pārstrādes darbus veic 

sezonāli, galvenokārt no maija līdz oktobrim, vidēji 6 mēnešus gadā. Sezonas ilgums mainās atkarībā 

no laikapstākļiem un materiāla pieprasījuma tirgū. Produkcijas izvešana no karjera teritorijas notiek 

visu gadu laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, izņemot pavasara un rudens mēnešus, kad tiek ievēroti 

ierobežojumi uz meža ceļiem. Transportēšana pārsvarā izmanto kravas automašīnas, ar kravnesību 

18 - 20 m3 vienā darba dienā izvedot līdz 1500 m3 produkcijas, kas ir līdz 80 kravas mašīnu reisi 

dienā. Darbībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts 

Atzinums, kā arī darbība akceptēta Inčukalna novada domē. 

Atradne ''Silciems - 1978.g." ir pamesta, nerekultivēta, degradēta bijusī ieguves teritorija. Derīgo 

izrakteņu ieguve pēdējo desmit gadu laikā tajā nav veikta. Teritorija analogi Lokālplānojuma 

teritorijai ir pielūžņota, daļēji aizaug ar krūmiem. 

Smilts atradne "Silciems I", atrodas AS „Latvijas valsts meži" valdījumā esošā zemes īpašumā 

(kadastra nr. 80640070842),zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80640070825. Atradnē 

"Silciems I" līdz šim derīgo izrakteņu ieguve nav veikta. AS "Latvijas valsts meži" tuvāko gadu laikā 

neplāno veikt derīgo izrakteņu ieguvi atradnē "Silciems I". 

Atradnei "Kempings" 2012. gada tika izsniegts derīgo izrakteņu ieguves limits un  Inčukalna novada 

dome 2015.gada 27.augusta izsniegusi "Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju" smilts 

materiāla ieguvei 7,2ha platībā. Atradnei "Kempings" ir izstrādāts projekts "Derīgo izrakteņu 

ieguves projekts smilts atradne "Kempings" kas tika apstiprināts Valsts vides dienestā 2015.gada 

23.oktobrL Pagaidām derīgo izrakteņu ieguve nav uzsākta. 
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8. attēls Lokālplānojuma teritorijai tuvākās derīgo izrakteņu atradnes 

 

Inčukalna novadā lauksaimnieciskā ražošana nav plaši attīstīta.  Novadā lauksaimniecības zemes 

aizņem tikai 15% no novada teritorijas (1708,0 ha) un uzņēmumu reģistrā reģistrētas 36 zemnieku 

saimniecības. Inčukalna novadā reģistrēti bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi ir SIA "Rāmkalni 

Nordeco" un SIA "Rāmkalni Serviss" (Adrese: "Vītiņkalni", Inčukalna novads, Inčukalna pagasts). 

Paredzētās darbības tuvākajā teritorijā aktīva lauksaimnieciskā, t.sk. bioloģiskās lauksaimnieciskās 

ražošanas uzņēmu un platību nav. 



Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra 
Nr. 8064 007 0322. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

V I D E S  P Ā R S K A T S 
 

SIA “Grupa93”, 2019.gads   
 30 

 

 

5.4. Meteoroloģisko apstākļu raksturojums 
 

Lokālplānojuma teritorijai tuvākā meteoroloģisko novērojumu stacija, atrodas Priekuļos, 

apmēram 3 km uz austrumiem no Cēsīm un ~42 km uz ziemeļaustrumiem no plānojuma 

teritorijas. Lai apzinātu klimatiskos un meteoroloģiskos apstākļus, tika apkopota informācija, 

ko sniedz VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk LVĢMC) Priekuļu 

meteoroloģiskās novērojumu stacijas dati un Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu 

Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 ,,Būvklimatoloģija"" l .pielikumā 

sniegtie ilggadīgo klimatoloģisko rādītāju informācija. 

Lokālplānojuma teritorija, tāpat kā visa Latvijas teritorija, atrodas mērenā klimata zonā ar tai 

raksturīgiem klimatiskajiem apstākļiem - izteikti sezonāli laikapstākļi, zema vidējā gaisa 

temperatūra (gada vidējā temperatūra apmēram 5,9°, salīdzinoši liels nokrišņu daudzums (gada 

nokrišņu daudzums Latvijā ir 667 mm). Precīzāka informācija no MK noteikumu Nr.338 l 

.pielikumā sniegtajiem ilggadīgo klimatoloģisko rādītāju datiem apkopota zemāk no 3.3.1. - 

3.3.6 tabulai. 

1.tabula. Vidējā gaisa temperatūra (°C) 

 

Mēnesis  

Vidēji gadā 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-6,2 

 

-5,6 -1,6 

 

4,6 11,3 

 

15 16,3 

 

15,4 10,9 

 

6,1 0,7 

 

-3,8 5,3 

 

 
 

2.tabula. Gaisa temperatūras absolūtais minimums un tā varbūtības (°C) 

 

Mēnesis 
Gaisa gada minimālā 
temperatūra, kuras 

pārsniegšana iespējama reizi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gadā 50 gads 10 gados 

-36,5 -38 -26,4 -12,6 -5,4 -1,4 3,5 -0,1 -4,5 -12,9 -20,6 -39 -39 -38,2 -31,8 

 

3.tabula. Gaisa temperatūras absolūtais maksimums un tā varbūtības (°C) 

 
Gaisa gada minimālā 
temperatūra, kuras 

pārsniegšana iespējama reizi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gadā 50 gads 10 gados 

7,9 10,9 17,2 25,9 30,3 32,0 34,0 32,7 29,5 21,5 14,3 9,8 34,0 33,5 31,6 
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4.tabula. Gaisa temperatūras vidējā amplitūda (°C) 

 

 

            

            

 

5.tabula. Mēneša un gada nokrišņu summa (mm) 

 

Mēnesis Kopā 
gadā 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

31 22 31 40 51 66 90 92 81 64 61 46 674 

 

6.tabula. Grunts sasaluma dziļums dabiskos apstākļos mēneša pēdējā dienā 

 

Vidējais sasaluma dziļums Maksimālais sasaluma dziļums 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

vidējais 

 

vislielākais 

* * 11 20 22 18 * 26 61 

 

Saskaņā ar Priekuļu meteoroloģisko novērojumu stacijas datiem, var secināt, ka Lokālplānojuma teritorijā 
valdošais vēja virziens ir no Dienvidiem, bet spēcīgas vēja brāzmas tiek novērotas arī no Dienvidrietumiem. 

Par nelabvēlīgiem apstākļiem derīgā izrakteņa ieguvei, ieguves vietas rekultivācijai un rekreācijas teritorijas 

izveidei  var uzskatīt ilgstošas negatīvas temperatūras, kurām seko grunts sasalums un ilgstošus nokrišņiem 

bagātus laika periodus. 

Grunts sasaluma gadījumā veikt paredzēto darbību derīgā materiāla ieguvei var būt ļoti grūti līdz gandrīz 

neiespējami. Laikapstākļos ar gaisa temperatūru zem 0°C var veicināt arī ieguvei paredzētās tehnikas intensīvāku 

nolietošanos. 

Intensīva un ilgstoša lietus periodā var tikt traucēta pārvietošanās Lokālplānojuma teritorijā dubļu veidošanās 

dēļ, kā arī paaugstinoties gruntsūdens līmenim, var tikt apgrūtināta derīgā materiāla iegūšana plānotā dīķa 

vietā. Veicot teritorijas rekultivāciju jāņem vērā, ka stipra un ilgstoša lietus vai sniega kušanas gadījumā 

nenostiprinātās nogāzēs karjera malās var attīstīties gravu veidošanās un grunts izskalošanas procesi. 

 

5.5. Hidroloģisko apstākļu raksturojums lokālplānojuma  un tam piegulošajā 

teritorijā 

 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Gaujas upju baseina apgabalā. Inčukalna novada ziemeļrietumu 

daļā ir salīdzinoši labi attīstīts hidroloģiskais tīkls ar vairākām mazām upītēm, meliorācijas grāvju 

sistēmu, nelieliem dīķiem un citām mazām ūdenstilpēm. Lokālplānojuma teritorijā, pēc smilts 

ieguves izveidojušies atsevišķi pārmitri iecirkņi ar sekliem dīķīšiem. 
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Gar autoceļu, kura aizsargjosla ietver arī Lokālplānojuma teritoriju, ir grāvis, kas savieno 

Lokālplānojuma teritoriju ar Egļupi, taču grāvis atrodas ārpus bijušās un plānotās smilts ieguves 

teritorijas. 

Lokālplānojuma un tai piegulošajā teritorijā nav meliorācijas sistēmu.    

Atradnes "Kempings" teritorijā ir izveidots dīķis, kas  nav savienots ar citām ūdenstilpēm, grāvjiem 

vai upēm. 

Apmēram 1 km attālumā uz dienvidiem no Lokālplānojuma teritorijas plūst Barģupe, kas ietek 

Egļupē. Barģupe ir neliela, aptuveni 5 km gara upīte, kura iztek no Mežamuižas avotiem. Savā 

tecējumā tā šķērso nelielus dīķīšus un atsevišķos posmos tās gultne ir antropogēnās darbības 

rezultātā izmainīta. 

Egļupe ir apmēram 18 km gara upe, kas savā augštecē pie Allažiem ir savienota plašām meliorācijas 

grāvju sistēmām, un ir viena no Gaujas kreisā krasta pietekām. Egļupe nav plata, reti pārsniedzot pāris 

metru platumu. Tā tek caur apdzīvotu vietu - Egļupi. 

Saskaņā ar Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam datiem Lokālplānojuma un 

tai piegulošā teritorijās neatrodas aplūstošās teritorijas. 

 

5.6. Ģeoloģiskās uzbūves un inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums 

Pēc fizioģeogrāfiskā novietojuma Lokālplānojuma teritorija atrodas Viduslatvijas zemienē, Ropažu 

līdzenuma austrumu daļā. Salīdzinoši netālu uz austrumiem sākas Madlienas nolaidenums ar 

Lielvārdes - Jūdažu grēdu vien nepilnu 10 km attālumā, bet uz ziemeļiem no teritorijas atrodas 

Gaujas senieleja. 

No ģeomorfoloģiskā viedokļa Lokālplānojuma teritorija atrodas glaciolimniskas un glaciofluviālas 

izcelsmes nogulumu izplatības zonā. Šādā zonā smalkākas un viendabīgākas frakcijas nogulumi, kā 

piemēram smalka smilts, tiek saistīti ar glaciolimnisku izcelsmi, bet rupjākie un slāņainākie smilts-grants 

nogulumi ir veidojušies glaciofluviālos apstākļos, kas izgulsnējušies un uzkrājušies ledāju kušanas ūdeņu 

deltās. 

Absolūtās augstuma atzīmes Latvijas augstumu sistēmā Lokālplānojuma robežās ir no 39,3 m rietumu 

daļā dīķa gultnē līdz 47,6 m v.j.l. austrumu malā uz piebraucamā ceļa. Teritorijas  reljefs ir ļoti 

nevienmērīgs, izrakņāts ar pamestā karjera nogāzēm dažviet gar Lokālplānojuma teritorijas robežām. 

Zemes virsmu Lokālplānojuma teritorijā lielākajā daļā klāj smilts. Pārējā teritorijas daļā zemes virsmu 

klāj jaunaudze, zāle un krūmāji. Zemākajās reljefa vietās izveidojušies 

nepastāvīgi sekli dīķi, kas izžūst sausā laika periodā. Atradnes teritorijā izvietotas atsevišķas tehnogēna 

materiāla grunts krautnes, kurās sastumts kopā derīgais materiāls, augsne, atsiju materiāls kā arī celmi 

un kas radušies karjera izstrādes laikā. Atsevišķās vietās redzami būvgruži un citi nesankcionēti izvesti 

atkritumi. 

Teritorijas ģeoloģisko uzbūvi precizēja ģeoloģiskās izpētes procesā. 

Laukuma virspusē ieguļ un segkārtu veido: 

Eluviālie nogulumi eQ4 – augsne, 0,0 – 1,5 m biezumā. Galvenokārt augsne ir tumši brūna, 
smilšaina, vāji humusēta. Segkārta (augsne) izplatīta tikai augsnes izplatības laukumā. 
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Dziļāk ieguļ un derīgo slāņkopu veido: 

Ledāja kušanas ūdeņu plūsmas veidotu deltu glaciofluviālas izcelsmes (gfQ3) nogulumi – dažāda 

rupjuma smilts. Derīgā slāņa (smilts) kopējais biezums ir 0,00 – 10,89 m. Derīgā slāņa biezums 

pieaug virzienā uz austrumiem, kur atradnes dienvidaustrumu daļā matemātiskā modeļa 

kopējais prognozētais smilts slāņa biezums sasniedz 10,89 m. Derīgā slāņa biezuma pieaugums 

ir nevienmērīgs – kopumā lielāks derīgā slāņa biezums ir tajās atradnes teritorijas daļās, kur 

ieguves darbi nav tikuši veikti. Atradnes rietumu pusē derīgā slāņa biezums ir ļoti neliels – 

pārsvarā tas ir zem 2,0 m, un atradnes teritorijas ziemeļrietumu malā stūrī derīgais slānis 

izķīlējas. Atradnes laukuma rietumu daļā sastopami laukumi, kur derīgais slānis ir praktiski 

izstrādāts (derīgā slāņa biezums ir mazāks par 0,2 m). 

Dziļāk ieguļ un derīgā izrakteņa paslāni veido: 

Glacigēnie nogulumi gQ3ltv – pelēcīgi brūna un brūna morēnas mālsmilts ar grants piejaukumu. 

Glaciolimniskie nogulumi glQ3 – pelēcīgi brūna un brūna aleirītiska smilts (urbumos 10, 17 un 

26). 

Paslānis atsegts visās izstrādnēs izņemot urbumu 20, un tas ieguļ 0,5 līdz 7,1 m dziļumā no zemes 

virsmas, jeb absolūtajās atzīmēs 33,8 līdz 41,5 m LAS. Paslāņa virsmai izsekojams izteikts kritums 

dienvidaustrumu virzienā.  

Zem kvartāra nogulumiem paguļ devona Gaujas svītas nogulumi Gaujas svītas zilganpelēks un sarkans 

māla slānis, kā  arī Gaujas svītas nogulumi, kurus veido dzeltenpelēki smilšakmeņi, sarkanbrūni, gaiši, 

zaļganpelēki, raibi aleirolīti, aleirītiski māli un māli. 

 

5.7. Inženierģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi 

Lokālplānojuma teritorijas inženierģeoloģiskie apstākļi ir salīdzinoši vienkārši, grunšu sagulums ir 

vienmērīgs un no vājām gruntīm konstatēta vien augsnes virskārta, Zem augsnes slāņa ieguļ smilts 

un smilts-grants gruntis, bet dziļāk - morēnas smilšmāla un mālsmilts gruntis. Dabīgā, netraucētā 

sagulumā šīs ir noturīgas gruntis ar labiem nestspējas rādītājiem. 

Būtiskākie Lokālplānojuma teritorijā paredz inženierģeoloģiskie aspekti ir: 

• nogāžu procesi esošajos karjera bortos, kā arī rekultivācijas plānošana tā, lai novērstu 

nogāžu procesu attīstību; 

• gruntsūdens līmenis – smilts materiāla izrakšana virs un zem gruntsūdens līmeņa, smilts 

materiāla izrakšana veicama tā, lai veidotu pietiekami dziļu dīķu (vairāk par 1,5 m), tādējādi 

samazinot šo procesu ietekmi. Vietās, kur atbilstoša dziļuma ūdenstilpju veidošana nav 

iespējama, ieteicams seklās ūdenstilpes aizbērt ar segkārtas vai paslāņa materiālu, vai 

nekvalitatīvu derīgo materiālu, atsiju smilti utt. 

Ģeoloģiskās izpētes gaitā irdenības koeficients nav noteikts, taču aprēķinos var pieņemt vidējos 

pārrēķinu koeficientus, kas sniegti MK noteikumu nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 

11.pielikumā: smiltij-grantij – 1,2, smiltij - 1,1. 

Lokālplānojuma teritorijas hidroģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši. Visa Inčukalna novada 

teritorija ietilpst Baltijas artēziskā baseina centrālās daļas austrumu malā. Lokālplānojuma teritorija 

ietilpst Gaujas upes sateces baseinā. Gruntsūdens papildināšanās notiek galvenokārt no 

nokrišņiem, sniega kušanas un virszemes noteces ūdeņiem.  
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Gruntsūdens horizonts atradnes teritorijā ir pastāvīgs pazemes ūdens horizonts un ir piesaistīts 

fluvioglaciālajam un limnoglaciālajam smilts un smilts-grants nogulumu slānim, zem kura paguļ 

ūdeni mazcaurlaidīgs morēnas mālsmilts un smilšmāla slānis. Gruntsūdens horizonta biezumu un 

virsmas reljefu, pacēlumus un pazeminājums, tiešā veidā ietekmē pagulošā ūdens mazcaurlaidīgā 

mālsmilts un smilšmāla slāņa virsmas pacēlumi un pazeminājumi, kā arī antropogēni izmainītais 

smilts slāņa biezums. 

Lauka darbu laikā 2018. gada februārī atradnes teritorijā ierīkotajos urbumos noteiktais 

gruntsūdens līmenis ieguļ 0,0 – 3,5 m dziļumā no zemes virsmas, jeb absolūtajās augstuma atzīmēs 

38,40 līdz 41,40 m LAS. Vidēji aritmētiskais gruntsūdens līmenis atradnes teritorijā ir 40,00 m LAS. 

Gruntsūdens plūsmas virziens: rietumu, jeb reljefa Egļupes ielejas virzienā. Gruntsūdens līmeņa 

mērījumu un topogrāfiskās uzmērīšanas laikā teritorijā valdīja tādi hidroloģiskie un meteoroloģiskie 

apstākļi, kas veicina gruntsūdens līmeņa celšanos, līdz ar to sagaidāms, ka noteiktais gruntsūdens 

līmenis ir tuvu maksimālajam gruntsūdens līmenim šajā teritorijā, šajā gada laikā. Sagaidāms, ka 

sausā laika periodā gruntsūdens līmenis var būt par 0,5 – 1,0 m zemāks. Novērots, ka sausā laika 

periodā atradnes teritorijā esošās ūdenstilpes izžūst. 

Dziļāk ieguloši, artēziskā ūdens horizonti Lokālplānojuma teritorijā nav pētīti. Saskaņā ar 2011.gada 

6.septembra MK noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" 6. un 7. pielikumos ietverto informāciju 

iespējamais ūdens horizonts zem gruntsūdens horizonta ir Arukilas-Amatas (D2-3ar-am) ūdens 

horizontu kompleksa Gaujas ūdens horizonts. Starp gruntsūdens horizontu un Gaujas ūdens 

horizontu atrodas glacigēnie mālsmilts un smilšmāla nogulumi, kas ir ūdens mazcaurlaidīgi, 

tomēr balstoties uz informāciju, ko sniedz ģeoloģiskā izpēte, var secināt, ka mazcaurlaidīgo iežu 

slānis pētāmajā teritorijā un tās apkārtnē vietām var būt plānāks par 10 m vai pat pārtraukts. Uz 

to, ka morēnas mālsmilts un smilšmāla slānis var būt lokāli pārtraukts norāda arī Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2006. gadā sagatavotais "Īss pārskats par Inčukalna 

pagasta ģeoloģisko uzbūvi, zemes dzīļu resursiem, pazemes ūdeņiem un to aizsargātību". Šajā 

pārskatā arī minēts, ka šādi ģeoloģiskie apstākļi norāda uz gruntsūdeņu iespējamu tiešu hidraulisku 

saistību ar pazemes artēziskajiem ūdeņiem Amatas - Arikulas ūdens horizontu kompleksā. 

Lokālplānojuma  teritorijā neatrodas pazemes ūdens atradnes vai to aizsargjoslas. Tuvākā 

pazemes ūdens ņemšanas vieta, kas ir atzīmēta Inčukalna teritorijas plānojumā, ir pazemes 

ūdensapgādes urbums pie mājām "Sili" apmēram 1,5 km attālumā no Lokālplānojuma 

teritorijas ziemeļu virzienā. Apmēram, 1600 m attālumā ziemeļaustrumu virzienā uzņēmuma 

SIA "Siguldas bloks" teritorijā ir ierīkoti vēl trīs ūdensapgādes urbumi, no kuriem viens ir 

likvidēts, otrs atrodas rezerves statusā un trešais tiek izmatots. Apdzīvotā teritorijā Egļupe, uz 

dienvidiem no atradnes, atrodas vēl viens ūdensapgādes urbums pie dārzkopības 

saimniecības "Draudzība". Informācija par minētajiem ūdensapgādes urbumiem ir apkopota 7. 

tabulā. 
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7.tabula 

Atradnes tuvumā esošie ūdensapgādes urbumi 

 

Atrašanās vieta LVĢMA 

DB Nr. 

Urbšanas 

dziļums,m 

Urbšanas 

gads 

Ūdens 

horizonts 

Urbuma 

status* 

Dzīvojamā māja un nolikta 

"Sili" 

 

20242 

 

110 

 

1983 

 

D3gj 

 

Darbojošs 

SIA "Siguldas bloks"  

17927 

82,3  

1955 

 

D3gj 

 

Likvidēts 

SIA "Siguldas bloks"  

6843 

 

125 

 

1969 

 

D3gj 

 

Rezervē 

SIA "Siguldas bloks"  

6842 

 

134 

 

1986 

D2br+ 

D3gj 

 

Darbojošs 

Dārzkopības 

saimniecība 

"Draudzība" 

 

20360 

 

45 

 

1986 

 

D3gj 

 

Darbojošs 

*Urbuma status 2010. gadā 

 

Ir iespējams, ka apdzīvotajā vietā, Egļupe, pie atsevišķām savrupmājām, kā arī viensētās 

"Saulaines", "Sili" un "Priedaines", privātajās teritorijās ir ierīkotas akas saimnieciskām 

vajadzībām, kas papildinās no gruntsūdens horizonta. 

Latvijas teritorijā ir raksturīgs gruntsūdens līmeņa sezonālo svārstību režīma 

likumsakarības, kas ietver pirmspavasara kritumu, pavasara kāpumu, vasaras - rudens 

kritumu un rudens - ziemas kāpumu. Gruntsūdens sezonālās svārstības ietekmē sasaluma 

ilgums ziemas sezonā, ziemā uzkrātās sniega segas kušanas intensitāte un sniega segas 

daudzums, intensīva iztvaikošana vasaras sezonā pie zema nokrišņu daudzuma un ilgstoša 

sausuma perioda un nokrišņu daudzuma palielināšanās rudenī. Gruntsūdens svārstības 

tiešā mērā ietekmē arī tādi faktori kā nokrišņu daudzums, kas Latvijā gadā vidēji ir 667 mm, 

klimatiskās īpašības un teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, kā arī antropogēnā darbība, īpaši 

ūdens atsūknēšana. Lokālplānojuma teritorijā nav plānota ūdens atsūknēšana. 

Jāuzsver, ka Egļupes labajā krastā esošās akas smilts izrakšana nevar ietekmēt. 

 

5.8. Tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Lokālplānojuma un tai piegulošās teritorijas  neatrodas un tai nepiekļaujas neviena īpaši 

aizsargājama dabas teritorija, t.sk. Natura2000 teritorija. Paredzētās darbības teritorijai tuvākās 

īpaši aizsargājamās dabas  teritorijas ir Gaujas Nacionālais parks (t.sk. Natura2000 ), kas atrodas 

aptuveni 1km uz ziemeļiem no Lokālplānojuma teritorijas un neatrodas tās tiešā ietekmes zonā. 

Gaujas Nacionālais parks no ir strukturāli un funkcionāli nodalīts ar valsts nozīmes autoceļu un meža 

joslu.  
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Lokālplānojuma teritorija neatrodas un nepiekļaujas  nevienam mikroliegumam  vai tā buferzonai. 

Tuvākais mikroliegums platlapju meža biotopa aizsardzības nodrošināšanai atrodas vismaz 3,0 km 

attālumā uz austrumiem rijas un neatrodas potenciālās ietekmes zonā.  

Eksperts Māris Laiviņš, Eksperta sertifikāts Nr. 004, derīgs līdz 30.05.2023.; izsniegts par biotopu 

grupu: meži un virsāji, zālāji, jūras piekraste, par sugu grupu: vaskulārie augi ir veicis Lokālplānojuma 

teritorijas apsekošanu un sniedzis eksperta atzinumu (3.pielikums) par dabas vērtībām tajā.  

Teritorija apsekota 2019. gada veģetācijas sezonas sākumā, 1. jūnijā (plkst. 15-17.30), saulainā laikā, 

redzamība laba. Veikta biotopu un sugu inventarizācija pēc transektu metodes, platību sistemātiski 

izstaigājot, reģistrējot tajā konstatētās augu sugas un aprakstot esošos biotopus, veikta arī 

fotofiksācija. Uzmanība pievērsta īpaši aizsargājamu biotopu un augu sugu konstatēšanai, ja tādi 

būtu. 

 

Eksperts secina, ka: 

• Apsekotajā teritorijā ~95% platības aizņem antropogēni biotopi – karjers ar spontāni 
veidojušos veģetāciju pēc karjera izmantošanas pārtraukšanas, ~5% aizņem dabiskas 
priežu mežaudzes karjerā un tā malās. 

• Biotopu un augu sugu dažādība ir maza. 

• Teritorijā un tās tiešā tuvumā nav īpaši aizsargājamu biotopu un aizsargājamu vai citu 
retu vaskulāro augu sugu dzīvotņu. 

• Paredzētā karjera tālākā izmantošana un pašreizējo spontāni veidojušos biotopu un 
dažu citu biotopu transformācija karjera platībā ir pieļaujama. 

• Paredzamās darbības jāplāno tā, lai karjeru izmantojot (un padziļinot), netiktu būtiski 
mainīts tuvējās Egļupes hidroloģiskais režīms – ūdens līmenis un ūdens daudzums tajā 
un tādejādi netiktu ietekmēti Latvijā un ES aizsargājamie saldūdeņu biotopi šajā upes 
posmā.  

 

Lokāplānojuma teritorijā, kā arī tās tuvumā neatrodas dabas  pieminekļi  -  ģeoloģiskie  un  

ģeomorfoloģiskie veidojumi, kultūras pieminekļi, to aizsargjoslas, vēstures, dabas un vides objekti, 

kā arī rekreācijas teritorijas. 

 

5.9. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas, riska objekti 

Lokālplānojuma un tai pieguļošajās teritorijās neatrodas piesārņotas vai potenciāli piesārņotas 

teritorijas, A,  B vai C kategorijas piesārņojošas darbības objekti. Tajā neatrodas rūpniecisko avāriju 

riskam pakļauti objekti.  

Lokālplānojuma un tam piegulošajā teritorijā nav attīstīti mūsdienu ģeoloģiskie procesi, nav 

konstatēts gaisa piesārņojums.  

Pati Lokālplānojuma teritorija ir degradēta vide, kura pakāpeniski tiek piesārņota ar dažāda veida 

atkritumiem. 
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6. Lokālplānojums un tā ietvaros paredzētās darbības 

6.1. Teritorijas attīstības priekšnosacījumi 

Lokālplānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides 

pārvalde, VSIA “Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi”, Rīgas plānošanas reģiona, Dabas 

aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas Valsts meži”, AS “Augstsprieguma tīkls”, Veselības inspekcijas, 

AS “Sadales tīkli”, VAS “Latvijas Valsts ceļi”.  

Valsts aģentūra “Latvijas “Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, VAS “Latvenergo”, AS “Latvijas 

Gāze”, kā arī SIA “Lattelecom” nosacījumus neizvirzīja. 

 

6.2. Lokālplānojuma teritorijā plānotās darbības 

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi grozīt Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. 

gadam (turpmāk - Teritorijas plānojums) noteikto funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves 

teritorijas (P) uz rūpniecības apbūves teritoriju (R2) 7ha lielā teritorijā. Funkcionālā zonējuma 

maiņas rezultātā tiek atļauta derīgo izrakteņu ieguve teritorijā, kas agrāk ir veikta gan 

lokālplānojuma teritorijā, gan piegulošās teritorijās. Pārējā Lokālplānojuma teritorija - 9ha, saglabā 

līdzšinējo Publiskās apbūves teritorijas statusu.  

Lokālplānojuma īstenošanas kārtība nosaka, ka pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas ir jāveic 

teritorijas rekultivācija. 

Smilts materiāla izrakšana nav teritorijas izmantošanas  galamērķis - tā tiks veikta  7ha platībā un 

tās mērķis ir aptuveni 5ha liela dīķa ierīkošana, veidojot rekreācijas teritoriju. Kopējais izrokamās 

smilts apjoms ir 250 tūkst.m3. Daļa izraktā smilts materiāla tiks izmantota teritorijas rekultivācijai 

un labiekārtošanai. Tāpat labiekārtošanai tiks izmantota vaļņos sastumtā  augsne.   

Teritorijā tiks veikta atbilstoša sanācija (nesankcionēti savesto atkritumu un būvgružu savākšana un 

nodošana atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam).  

Smilts materiāla izrakšana tiks veikta virs un zem gruntsūdens līmeņa, nepazeminot gruntsūdens 

līmeni. Teritorijā nav plānota iegūtā smilts materiāla apstrāde (skalošana, sijāšana, drupināšana). 

Vienlaicīgi ar smilts izrakšanas darbiem tiks uzsākta pārējās teritorijas sakārtošana, renaturalizācija 

un labiekārtošana. 
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7.attēls. Lokālplānojuma teritorijas plānotā izmantošana  

 

Visu teritoriju paredzēts attīstīt un labiekārtot, radot aktīvās atpūtas, relaksācijas un pasākumu 

zonas (7.attēlā  shematisks rekultivētās teritorijas zonējums).  

Centrālais objekts ir paredzēts karjera dīķis ar daivinga u.c ūdens atpūtas iespējām. Paredzētas 

kempinga mājiņu zonas pie dīķa.  

Teritorijā paredzēta arī lielā viesu māja  pasākumu organizēšanai, telts vietas un auto-kempingu 

stāvvieta.  

Teritorijai atvēlēts daudz vietas aktīvajai atpūtai, kas sevī ietver basketbola un futbola laukumus, kā 

arī divus volejbola laukumus, plānots daļu teritorijas veidot kā neapbūvētu, apzaļumotu platību 

jebkādu aktivitāšu organizēšanai.  

Teritorijā ir arī paredzēts šūpoļu parks ar  rekreācijas zonām un takām apkārt dīķim  un teritorijai. 

Zemesgabalā paredzēts arī izvietot lokālo skatuvi - estrādi ar sēdvietām - pasākumu organizācijai. 

Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi tiks izstrādāti projektā, taču paredzētas 

lokālas sistēmas, kas atbilst normatīvo aktu un Inčukalna novada saistošo noteikumu prasībām.  

Elektroapgādes risinājumi tiks izstrādāti tehniskā projekta izstrādes gaitā, ņemot vērā to, ka jJaunu 

elektroapgādes objektu projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar AS “Sadales tīkli” 

sniegtajām rekomendācijām, ievērojot MK noteikumu Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, 

pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumi”, kā arī  Enerģētikas likuma 19.,191, 23. un 24. pantos 

ietvertās prasības. Ekspluatējot energoapgādes objektus ir jāievēro MK noteikumu Nr. 982 

“Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 3., 8.-11. punkti. 

Atkritumu apsaimniekošanai tiks izveidota dalītā atkritumu savākšanas sistēma un atkritumi tiks 

nodoti atbilstošam apsaimniekotājam, saskaņā ar Normatīvo aktu un Inčukalna novada saistošo 

noteikumu prasībām. 
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Teritorija tiks norobežota novēršot turpmāku nesankcionētu tās izmantošanu. 

Iebraukšana lokālplānojuma teritorijā ir jāparedz pa esošo pievienojumu AS “Latvijas valsts meži” 

uzņēmuma autoceļa Silciema ceļš, līdz ar to ceļa izmantošana darbības nodrošināšanai ir rakstiski 

jāsaskaņo ar AS “Latvijas valsts meži”. 

Jaunizveidotajiem ceļiem platumi un segas konstrukcijas ir jāizvēlas atbilstoši paredzamā transporta 

sastāvam un kustības intensitātei, bet ar normālprofilu min NP 5,5 un stūru noapaļojuma rādiusu 

min R 8 m pievienojumam AS “Latvijas valsts meži” uzņēmuma autoceļam Silciema ceļš, un ar 

normālprofilu min 4,5 un stūru noapaļojuma rādiusu min R 5 m iekškvartāla ceļiem. 

 

7. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu 

īstenots 

 

Lokālplānojuma teritorija šobrīd ir degradēta vide teritorija ir daļa no bijušā daudz lielākā Silciema 

smilšu karjera. Tagad jau ilgāku laiku smilts ieguve ir pārtraukta, taču viss pieejamais smilšu slānis 

nav izmantots. Karjers ir pamests un nav rekultivēts.  

Lokālplānojuma  teritorijā karjers nav dziļš, tā dziļums vidēji ir ~3 m, karjera dibena mikroreljefs ir 

izteikti nelīdzens, neizraktas grunts vai sastumta materiāla paaugstinājumi mijas ar ieliecēm un 

sekliem dīķveida pazeminājumiem; ir biezs ar motorizētajiem transportlīdzekļiem iebrauktu 

mototrašu tīkls, kuras tiek periodiski izmantotas. Platība ir piegružota ar dažādiem būvgružiem un 

sadzīves atkritumiem. Pēc smilšu ieguves pārtraukšanas karjerā notiek spontāna veģetācijas 

atjaunošanās – platības mozaīkveida aizaugšana.  

Teritorijā ir vizuāli nepievilcīga pamesta, nerekultivēta, spontāni aizaugoša derīgo izrakteņu ieguves 

karjera  ainava. 

Tā kā teritorijai ir pievedceļš iespējama arī cita veida atkritumu nelegāla ievešana un 

izbēršana/izliešana, tai skaitā bīstamo atkritumu. Ņemot vērā, ka teritoriju veido smilšaini 

nogulumi, jebkurš piesārņojums viegli infiltrējas gruntsūdeņos, ar to plūsmu tālāk uz Egļupi. 

Teritorijā nereti nesankcionēti braukā  kvadracikli, motocikli, mopēdi, tā kā nav nekāda regulējuma, 

iespējami nelaimes gadījumi, kā arī degvielas un smērvielu noplūdes. 

Ja plānošanas dokuments netiek īstenots, tad teritorija saglabājas kā degradēta piesārņota vide, 
pastiprinās tās aizaugšana ar krūmiem un saglabājas augsnes, iežu un gruntsūdeņu piesārņošanas 
riski. 
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8. Prognozējamās ietekmes uz vidi lokālplānojuma īstenošanas 

procesā 

Iespējamās ietekmes uz vidi, ko rada darbības īstenošana Lokālplānojuma teritorijā, var klasificēt: 

Pozitīvās ietekmes:  

Ar pozitīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti uz dabas resursu 

saglabāšanu un pavairošanu, vides kvalitātes uzlabošanu, slodzes uz vidi samazināšanu vai 

ierobežošanu u.tml. 

• Pozitīva, ilglaicīga ietekme  – degradētas teritorijas iesaistīšana saimnieciskajā darbībā, tās 

revitalizācija un rekultivācija. 

• Racionāla dabas resursu izmantošana – smilts materiāla izrakšana pirms teritorijas 

rekultivācijas; 

• Nesankcionētas atkritumu izgāšanas pārtraukšana, teritorijā esošo atkritumu savākšana un 

nodošana apsaimniekotājam; 

• Jaunas ilgtspējīgas rekreācijas teritorijas izveide Novadā. 

 

Negatīvās ietekmes:  

Ar negatīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti vai var izraisīt dabas 

resursu noplicināšanu, dabas kapitāla samazināšanu, vides kvalitātes pasliktināšanu, slodzes uz vidi 

palielināšanu u.tml.   

• Esošo biotopu iznīcināšana paredzētās darbības teritorijā. Šī ietekme ir neatgriezeniska, 

lokāla un maznozīmīga, jo teritorijā nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi vai sugas, 

teritorija ir degradēta.  

• Lokāla ietekme uz gruntsūdens plūsmu dīķa un tiešā tam piegulošajā teritorijā. Lai gan 

izstrāde tiek veikta nepazeminot pazemes ūdens līmeni, izveidojoties karjera ūdenstilpei tā 

kļūs par lokālu gruntsūdens noteces apgabalu, nebūtiski (līdz 0,3m) pazeminoties 

gruntsūdens līmenim tiešā ūdenstilpes tuvumā.  ietekme uz gruntsūdens līmeni praktiski ir 

minimāla un uzskatāma par lokālu un nebūtisku. 

• Nav prognozējama ietekme uz pazemes ūdens resursiem atradnes tuvumā esošajās 

viensētās. 

• Smilts resursu samazināšanās reģionā. Ietekme ir neatgriezeniska un reģionāla. Pieejamie 

derīgo izrakteņu resursi samazināsies par iegūto apjomu. Taču šis daudzums (250 000 m3) 

ir nenozīmīgs Latvijas mērogā. 

• Emisijas gaisā ieguves procesā, ko rada ieguves tehnika, transports, kā arī iespējamas 

putekļu emisijas no smilts bērtnēm. Putekļu emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti ir nebūtiska, 

sekundāra un īslaicīga, saistīta ar ilgstošiem sausuma periodiem. Ņemot vērā ietekmes uz 

vidi novērtējumu un to ietvaros veikto emisiju gaisā aprēķinu un izkliedes modelēšanu, var 

droši apgalvot, ka ietekmes uz gaisa kvalitāti ir lokālas un nepārsniedz normatīvajos aktos 

noteiktās robežvērtības. Ietekmes nebūtiskas un nav prognozējams, ka varētu pārsniegt 

normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības ārpus paredzētās darbības  teritorijas. 

• Emisijas gaisā, ko rada izraktā smilts materiāla transportēšana ir prognozējamas tajos ceļa 

posmos, kuros nav asfalta seguma. Ietekme lokāla un sezonāla. 



Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra 
Nr. 8064 007 0322. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

V I D E S  P Ā R S K A T S 
 

SIA “Grupa93”, 2019.gads   
 41 

 

• Trokšņa emisijas, ko rada smilts izrakšanas  process un tajā iesaistītie tehniskie līdzekļi, 

Ietekmes lokālas un sezonālas (tikai atradnes izstrādes laikā siltajā gadalaikā). Ietekmes 

nebūtiskas un nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības ārpus paredzētās 

darbības teritorijas. Tā kā darbi tiks veikti tikai darba dienās, darba laikā arī trokšņa 

traucējumi  būs tikai darba dienās darba laikā. 

• Nebūtisks transporta slodzes pieaugums uz autoceļa; 

Kumulatīvās ietekmes ir lielākoties vērtējamas ilgtermiņā, kad novērojama dažādu 

sociālekonomisko aktivitāšu mijiedarbība. Tā kā Lokālplānojuma teritorija robežojas ar 

neapbūvētām platībām – Dienvidos ar analogu pamesta karjera teritoriju – Ziemeļu daļā daļēji ar 

VAS Latvijas valsts meži smilts atradni Lorupe IV, kurā smilts materiāla ieguves apjoms gadā ir 200 

tūkst.m3 teritorijā tiek veikta smilts materiāla apstrāde. Izveidojot rekreācijas teritoriju, jāņem vērā 

iespējamie traucējumi, ko rada šī darbība. 

Ņemot vērā ļoti nelielo summāro izrokamā smilts materiāla daudzumu – 250 000m3 no 7ha, 

izrakšanas process nerada savstarpējas būtiskas ietekmes ar derīgo izrakteņu ieguvi atradnē 

LorupeIV. Tā kā ieguve pārsvarā tiks veikta zem gruntsūdens līmeņa, nav prognozējamas putekļu 

emisijas. Trokšņa līmenis Atradnē Lorupe IV, ņemot vērā tur veiktos ieguves un smilts materiāla 

apstrādes darbus, pārsniedz smilts izrakšanas un rekultivācijas procesā izmantoto tehnisko vienību 

(ekskavators un buldozers) radīto trokšņa līmeni, jāpiebilst, ka troksnis nesummējas, bet ir dzirdams 

stiprākais. Tādējādi Lokālplānojuma teritorijā ir jārēķinās ar traucējumiem, ko radīs ieguves darbi 

atradnē LorupeIV. 

Lielākā daļa ietekmju, kas saistītas ar smilts izrakšanu  ir terminētas – tās būs novērojamas tikai 

smilts izrakšanas laikā. Pēc dīķa un rekreācijas teritorijas aprīkošanas kā pozitīva paliekoša ietekme 

vērtējama jaunas ūdenstilpes izveide, kas kalpo, kā rekreācijas un tūrisma objekts, arī kvalitatīvu 

pievedceļu, izveidošana. 

Rekreācijas teritorijas ekspluatācija nerada papildus vides riskus, prognozējamās ietekmes ir 

nebūtiskas un lokālas un nerada traucējumus vai piesārņojumu, kas pārsniegtu normatīvajos aktos 

noteiktās robežvērtības.  
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9. Plānotie pasākumi ietekmju uz vidi mazināšanai 

Ietekmes novēršanas un samazināšanas pasākumi 

Būtiskākās paredzētās darbības negatīvās ietekmes saistītas ar smilts izrakšanas un realizēšanas 

darbiem dīķa ierīkošanas laikā. Šo darbu procesā būtiskākās negatīvās ietekmes saistās ar smilts 

materiāla transportēšanas radītajām neērtībām iedzīvotājiem, iespējamu putekļu un trokšņa 

piesārņojumu, kā arī ietekmi uz gruntsūdens līmeni.   

Kopumā tiek plānots veikt šādus inženiertehniskos un organizatoriskos pasākumus smilts materiāla 

izrakšanas un dīķa ekspluatācijas procesu ietekmes uz vidi samazināšanai: 

• Lai samazinātu ietekmi uz teritorijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, paredzēts:  

o smilts materiāla izrakšanu veikt nepazeminot gruntsūdens līmeni; 

o ne smilts materiāla izrakšanas, ne dīķu izveidošanas un apsaimniekošanas procesā 

nav paredzēta dīķa savienošana ar meliorācijas grāvjiem, vai Egļupi un ūdens 

novadīšana meliorācijas grāvjos; 

o dīķis tiks veidots ar paaugstinātu krasta valni, tā lai pilnībā novērstu tā iespējamu 

pārplūšanu spēcīgu lietavu  vai pavasara palu laikā; 

• Lai samazinātu izmešus gaisā: 

o nepieciešamības gadījumā tiks mitrināti visi ražošanas iecirkņi, jo, pārsniedzot 4% 

mitrumu, putēšana nenotiek;  

o tiks izmantota atbilstoša un labā darba kārtībā esoši tehniskie līdzekļi, minimizējot 

to darbošanos tukšgaitā; 

o sausā laikā tiks nodrošināta izvedamā smilts materiāla pārsegšana, lai izvairītos no 

putekļu emisijām transportēšanas laikā;  

• Lai mazinātu trokšņa traucējumus: 

o rakšanas un izraktās smilts materiāla transporta darbi tiks veikti tikai darba dienās, 

darba laikā, iekļaujoties laika intervālā no 7:00 – 19:00; 

o tiks izmantota atbilstoši un labā darba kārtībā esoši tehniskie līdzekļi; 

Citi pasākumi: 

• Īstenojot Lokālplānojumu degradētas teritorijas vietā tiks izveidota labiekārtota rekreācijas 

teritorija;  

• ap ūdenstilpi plānotā paaugstinātā krasta nogāzes tiek veidotas slīpumā 1:3, pamatne tiks 

planēta. Augsne teritorijā ap dīķi tiek izlīdzināta 0,20 m slānī, nodrošinot apzaļumošanu; 

• smilts materiāla izrakšanas darbi tiks veikti saskaņā ar 2006. gada 21.februāra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.150 “Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē”; 

• ekskavatora un citas tehnikas darba drošības noteikumi ir doti to rūpnīcu izgatavotāju 

instrukcijās un, ekspluatējot šos agregātus un mašīnas, tie obligāti tiks ievēroti; 

• darbi objektā tiks veikti atbilstoši tehniskajā projektā paredzētajiem tehniskajiem 

risinājumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba 
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vietu iekārtošanas prasības. Pārējo darbu veikšanā ir jāievēro to darbu veikšanas darba 

drošības noteikumi, kuri projektā nav paredzēti, bet darba gaitā var rasties; 

• pirms darbu uzsākšanas tiks saņemtas visas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, licences 

un saņemti nepieciešamie saskaņojumi; 

• darbu izpildē tiks ievērotas noteikumu „Drošības tehnika celtniecībā” prasības, mehānismu 

un iekārto apkopes, ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi; 

• tehnisko līdzekļu tehniskās apkopes un remontu darbi tiek izpildīti ar specializēto firmu 

spēkiem, ārpus atradnes teritorijas atbilstoši aprīkotās darbnīcās; 

 

 

10. Kompensēšanas pasākumi 

 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. pantu „paredzēto darbību atļauj 

veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās 

dabas teritorijas (NATURA 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās 

izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana 

negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), darbību atļauj veikt 

vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības 

sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas 

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) tīklam”. 

Lokālplānojuma īstenošana nerada negatīvu ietekmi uz kādu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas (NATURA 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un 

aizsardzības mērķiem. 

Tādēļ nav nepieciešams izvērtēt un izstrādāt kompensēšanas pasākumus. 

 

11. Iespējamās pārrobežu ietekmes izvērtējums 

 

Lokālplānojumā  paredzētajām rīcībām kopumā nav prognozējama pārrobežu ietekme. 

  



Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra 
Nr. 8064 007 0322. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

V I D E S  P Ā R S K A T S 
 

SIA “Grupa93”, 2019.gads   
 44 

 

 

12. Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa 

nodrošināšana   

Teritorijas plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi 

Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitorings var būt 

labs instruments, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, 

lai operatīvi reaģētu un novērstu kādu pasākumu ieviešanas negatīvas sekas, un, ja nepieciešams, 

veiktu grozījumus reģiona plānojumā. 

Vides monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par vides stāvokli.  

Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas 

iegūta veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju. 

Monitoringa ziņojums jāsastāda un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā jāiesniedz Vides 

pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

Ņemot vērā to, ka šis Lokālplānojums ir Inčukalna novada Teritorijas plānojuma sastāvdaļa, būtu 

izvērtējama iespēja izstrādāt vienotu plānošanas dokumenta ieviešanas Monitoringa pārskatu 

visam Novada teritorijas plānojumam, nevis atsevišķi šim ļoti nelielas teritorijas Lokālplānojumam.  

Inčukalna novada domes uzdevumos ietilpst Teritorijas plānojumā noteikto pasākumu izpildes 

kontrole, korekcijas un jaunu uzdevumu izvirzīšana atbilstoši nospraustajiem mērķiem. 

Likums „Par vides aizsardzību” definē, ka vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa un 

piesārņojuma emisiju vai populāciju un sugu novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami 

vides stāvokļa vērtējumam, vides politikas izstrādāšanai un vides un dabas aizsardzības pasākumu 

plānošanai, kā arī to efektivitātes kontrolei. Vides nacionālā monitoringa kontrole paredz 

novērojumus, lai konstatētu gaisa un ūdens kvalitātes izmaiņas, dabas resursu izmaiņu tendences, 

kā arī saglabātu mūsu teritorijai raksturīgās ainavas, augu un dzīvnieku sugas, un to veido 5 daļas: 

gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa daļa, ūdeņu monitoringa daļa, bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa daļa, sauszemes vides un tās komponentu monitoringa daļa un ģeoloģisko procesu 

monitoringa daļa. Monitoringa pasākumi vides kvalitātei veicami saskaņā ar valsts monitoringa 

pasākumiem. Monitoringu veic, izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un 

aktuālos datus par teritoriju, kā arī analizējot aizsargājamo teritoriju monitoringa datus.  

24.01.2006. ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.29. ir apstiprināta „Vides monitoringa programma”, 

kuras rezultāti ir izmantojami veicot Inčukalna novada teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitoringu. 

Valsts monitoringa programmas galvenās sadaļas ir sekojošas: 

• Gaisa monitoringa programma, kas ietver atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringu, 

nokrišņu kvalitātes monitoringu, gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos 

novērtējumu un globālā atmosfēras novērojumu reģionālā līmeņa monitoringu, integrālo 

monitoringu, gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem 

monitoringu un putekšņu monitoringu; 

• Ūdens stāvokļa monitoringa programmu, kas sastāv no 3 daļām: 

1) Virszemes ūdeņu monitoringa programmas, kuras mērķis ir iegūt informāciju par virszemes 

ūdeņu kvalitāti un hidroloģisko režīmu katrā upju baseinu apgabalā, pārejas, piekrastes un 
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teritoriālajos ūdeņos, novērtēt dažādu piesārņojuma avotu, ieskaitot piesārņojuma pārneses slodzi 

un ietekmi; 

2) Pazemes ūdeņu monitoringa programmas, kas ietver ķīmiskās kvalitātes un kvantitatīvā 

stāvokļa monitoringu; 

3) Aizsargājamo teritoriju monitoringa programmas, kas ietver monitoringa programmu 

dzeramā ūdens ieguvei izmantojamos ūdensobjektos, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

virszemes ūdensobjektos, īpaši jūtīgo teritoriju monitoringa programmu, peldvietu monitoringa 

programmu, prioritāro zivju ūdeņu monitoringa programmu. 

• Augsnes uz zemes virsmas apaugums. Vides monitoringu plānots veikt sekojošo 

programmu ietvaros: zemes virsmas apauguma monitorings un augsnes kvalitātes 

monitorings. Augsnes kvalitātes monitoringa mērķis ir sekot Latvijas augsnes stāvokļa 

izmaiņām, lai novērtētu piesārņojuma izmaiņu tendences augsnē un iegūtu pārskatu par 

augšņu stāvokli valstī. Zemes virsmas apauguma monitoringa mērķis ir nodrošināt valsts un 

starptautiskās vides pārvaldes institūcijas ar informāciju par zemes apauguma, tajā skaitā 

zemes izmantošanas izmaiņām. 

• Bioloģiskā daudzveidība. Šīs programmas ietvaros tiek veikts bioloģiskās daudzveidības 

monitorings Latvijā. Bioloģiskā daudzveidība šīs programmas izpratnē ir dzīvo organismu, 

sugu un biotopu daudzveidība visos Latvijā sastopamos un Latvijai raksturīgajos 

ekoloģiskajos kompleksos. 

Bez valsts veiktā vides monitoringa un operatoru (uzņēmumu) pašmonitoringa būtiska ir būvvaldes 

veiktā būvniecības uzraudzība, kā arī citu valsts institūciju veiktā uzraudzība. 

Ņemot vērā Lokālplānojuma teritorijas nelielo platību – 16ha, kā arī prognozējamo ietekmju 

izvērtējumu, papildus vides monitoringa veikšana šajā teritorijā nav nepieciešama. 

Ieteicams veidot apvienotu Inčukalna novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu. 
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Pielikumi 
  



Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra 
Nr. 8064 007 0322. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

V I D E S  P Ā R S K A T S 
 

SIA “Grupa93”, 2019.gads   
 48 

 

 

1.pielikums VPVB Lēmums Nr. 4-02/49  
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2.pielikums: Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo 

izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.55 
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3.pielikums Eksperta atzinums par augu sugām un biotopiem
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4.pielikums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, to izvērtējumu, komentāriem un informācija par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Tiek sagatavots pēc Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 

Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā 
vai noraidīšanu 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 2020 gada x. xxxxxxx 

 
. 

 
 

VVD --------------------- reģionāla vides pārvalde 

  

  

Veselības inspekcija 

  

  

Dabas aizsardzības pārvalde  

  

  

 

 

 



2.pielikums. No institūcijām saņemto atsauksmju kopijas  

Tiek sagatavots pēc Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 

 

 

 

 

 

 

 




