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1.pielikums. Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas 

Derīgo izrakteĦu atradnes Ikšėiles novadā 

X koordināta Y koordināta 
Atradne 

Derīgā 
izrakteĦa 
veids 

Krājumi 
(dati uz 

01.01.2010.) 
Izmantošanas veidi No Līdz No līdz Izmantošana 

Kranciems 
Pase Nr.18 
Valsts nozīmes derīgā 
izrakteĦa atradnes 
statuss 

Dolomīts A - 702.54 
N - 6 783.46 

KaĜėu ražošanai 
Dolomīta miltiem 
Šėembām 
Dekoratīvajam akmenim 

6 301 444 6 302 417 539 253 540 787 Izmanto 

Dubkalni 
Pases Nr.268 

Smilts – grants 
Smilts 

Pēdējie dati 
uz 2004. 

Būvniecībai, ceĜu būvei 
CeĜu būvei 
CeĜu ziemas dienestam 

6 299 415 6 299 882 533 600 534 027 Atradne netiek 
izmantota 

Ikšėile – smilts 
Pases Nr.802 

Smilts Pēdējie dati 
uz 1957. 

Silikātizstrādājumiem 6 299 594 6 299 968 532 769 533 128 
 

Atradne netiek 
izmantota 

Ogre – 1960.g 
Pases Nr.1306 

Dolomīts Pēdējie dati 
uz 1960. 

Dekoratīvajam akmenim 
Šėembām 

6 297 397 6 298 396 532 612 533 806 Atradne netiek 
izmantota 

PiĜupe 
Pases Nr.1309 

Dolomīts Pēdējie dati 
uz 1968. 

KaĜėu ražošanai 6 302 625 6 304 834 528 617 530 529 Atradne netiek 
izmantota 

Ogres Kangari 
Pases Nr.1564 

Smilts – grants 
 

Pēdējie dati 
uz 1955. 

Būvniecībai 6 299 137 6 299 735 533 635 534 860 Atradne netiek 
izmantota 

Kaparāmuri 
Pases Nr.1697 

Smilts – grants 
Smilts 

Pēdējie dati 
uz 2008. 

Būvniecībai, ceĜu būvei 6 300 435 6 301 060 531 515 532 490 Atradnes 

izmantošana tiek 

uzsākta 

SiliĦi 
Pases Nr.1848 

Smilts Pēdējie dati 
uz 2004. 

CeĜu būvei 6 302 451 6 302 980 530 239 530 700 Atradne netiek 
izmantota 

Ikšėile – 1978.g. 
Pases Nr.1887 

Smilts – grants 
Smilts 

Pēdējie dati 
uz 1978. 

Būvniecībai 6 300 852 6 301 102 531 438 531 830 Atradne netiek 
izmantota 

Vārpas – dolomīts, 
smilts 

Dolomīts 
Smilts 

A - 370.96 
A - „-„ 

Šėembām 
CeĜu būvei 

6 300 535 6 300 812 532 820 533 241 Izmanto 
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X koordināta Y koordināta 
Atradne 

Derīgā 
izrakteĦa 
veids 

Krājumi 
(dati uz 

01.01.2010.) 
Izmantošanas veidi No Līdz No līdz Izmantošana 

Pases Nr.2351 
ĀriĦi 
Pases Nr.2424 

Smilts 
Mālsmilts 

Pēdējie dati 
uz 2008. 

Laukumu planēšanai 6 303 077 6 303 689 529 003 529 421 Atradne netiek 
izmantota 

LejascelmiĦi 
Pases Nr.2456 

Smilts Pēdējie dati 
uz 2007. 

Laukumu planēšanai 6 303 195 6 306 302 532 675 533 006 Atradne netiek 
izmantota 

Miemenes – 3 
Pases Nr.2488 

Smilts A - 114.88 
N – „-„ 

Būvniecībai, ceĜu būvei 6 300 351 6 300 764 533 229 533 354 Izmanto 

Lāsītes 
Pases Nr.2532 

Smilts 
Dolomīts 

Pēdējie dati 
uz 2009. 

CeĜu būvei 
Šėembām 

6 300 778 6 301 011 533 492 533 751 Atradne netiek 
izmantota 

Ezerlīči 
Pases Nr.2583 

Smilts 
Dolomīts 

Pēdējie dati 
uz 2009. 

Būvniecībai, ceĜu būvei 6 301 805 6 302 365 530 566 531 040 Atradne netiek 
izmantota 

Avots: http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/11Aizr.asp  
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Derīgo izrakteĦu atradnes „Kranciems” krājumi (valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradne (būvmateriālu izejvielu atradne)) 

Krājumu izmaiĦas 
2009.gadā 

Atradne 

UzĦēmējsabiedrība, 
izmantošanas licences 
(atĜaujas) numurs un 

izsniedzējs 

Derīgā izrakteĦa 
izmantošana 

Izpētes veicējs 
un 

gads, akceptētie 
krājumi 

Krājumi 
01.01.2009 

Ieguve 
Zudumi 
(tai 

skaitā) 

Citi 
iemesli 

Krājumi 
01.01.2010 

Kranciems 
Ikšėiles 
novads 

Ražošanas komercfirma 
"Saulkalne S" 
Licence Nr.8/48vp 
1998.12.11.- 
2011.12.31. 
Valsts ăeoloăijas dienests 

BūvkaĜėim, 
dolomītmiltiem, 
šėembām 

ĂP KĂIE 
1970 
LVĂMA 
2006 
Dolomīts 
A - 4 343.72 
N - 6783.46 

729.68 
6 783.46 

-27.14 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

702.54 
6 783.46 

Avots: Derīgo izrakteĦu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūĦu) krājumu bilance par 2009.gadu, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2010 



Vides pārskats               Ikšėiles novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 94 

 
Derīgo izrakteĦu atradne „Vārpas” un „Miemenes-3” krājumi (pārējās atradnes (būvmateriālu izejvielu atradne)) 

Krājumu izmaiĦas 
2009.gadā 

Atradne 

UzĦēmējsabiedrība, 
izmantošanas licences 
(atĜaujas) numurs un 

izsniedzējs 

Derīgā izrakteĦa 
izmantošana 

Izpētes veicējs 
un 

gads, akceptētie 
krājumi 

Krājumi 
01.01.2009 

Ieguve 
Zudumi 
(tai 

skaitā) 

Citi 
iemesli 

Krājumi 
01.01.2010 

Vārpas 
Ikšėiles 
novads 

SIA "Aiguta" 
Licence Nr.8-333 
2008.01.14.-2013.01.13. 
Latvijas Vides, 
ăeologijas un 
meteoroloăijas aăentūra 

Šėembām CeĜuprojekts 
2007 
SIA "LUDUSS" 
2009 
Dolomīts 
A - 449.90 
N - 136.30 

0.00 
136.30 

-44.03 
0.00 

0.00 
0.00 

414.99 
-136.30 

370.96 
0.00 

Miemenes–3 
Ikšėiles 
novads 

z/s "Vārpas" 
AtĜauja Nr.156 
2009.10.19.- 
2018.09.22. 
Ikšėiles novada dome 

Būvniecībai SIA "DEVONS" 
2008 
Smilts 
A - 122.40 
N - 0.00 

122.40 
0.00 

-7.52 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

114.88 
0.00 

Avots: Derīgo izrakteĦu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūĦu) krājumu bilance par 2009.gadu, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2010 
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2. pielikums. Dabas parka „Ogres Zilie kalni” shēma un robežpunktu koordinātas 
 

Dabas parka „Ogres Zilie kalni” shēma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: Dabas parka „Ogres zilie kalni” Ogres novada Ogres pilsētā un Ikšėiles novadā dabas aizsardzības 
plāns 2011-2021 
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Dabas parka „Ogres Zilie kalni” robežpunktu koordinātas 

Avots: 09.03.1999. noteikumu Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” 40.pielikums 
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3. pielikums. Kultūrvēsturiskie pieminekĜi Ikšėiles novadā 
 

Nr. 

Valsts 
aizsar-
dzības 
Nr. 

Vērtības grupa 
PieminekĜa 

veids 
PieminekĜa 
nosaukums 

PieminekĜa atrašanās vieta 

1. 1880. Valsts nozīmes Arheoloăija KābeĜu senkapi Ikšėiles pagasts, pie Adatām, 
bij. Kābelēm 

2. 1881. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija Lejaskalnu pilskalns Ikšėiles pagasts, pie 
Lejaskalniem 

3. 1882. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija Lielpāderu senkapi Ikšėiles pagasts, pie 
Lielpāderiem 

4. 1883. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija Zemturu viduslaiku 
kapsēta 

Ikšėiles pagasts, pie 
Zemturiem 

5. 1884. Valsts nozīmes Arheoloăija Ankeršmitu senkapi Ikšėiles pagasts, pie 
Ankeršmitiem un Drukām 

6. 2884. Valsts nozīmes  Arhitektūra Pirmās mūra celtnes 
Baltijā – Ikšėiles 
baznīcas – drupas 
(1184.) 

Ikšėiles pagasts, Ikšėile, 
Daugavas salā 

7. 8231. Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Ikšėiles pareizticīgo 
baznīca (1936.) 

Ikšėiles pagasts, Ikšėiles 
pareizticīgo draudzes kapos 

8. 2885. Valsts nozīmes Arhitektūra Ikšėiles luterāĦu 
baznīca (1932.) 

Ikšėiles pagasts, Daugavas 
prospekts 10 

9. 8232. Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Dzīvojamā ēka 
(1924.) 

Ikšėile, JāĦa Kugas iela 11 

10. 2892. Valsts nozīmes Arhitektūra Tīnūžu muižas 
pārvaldnieka māja 
(1912.) 

Ikšėiles pagasts, Tīnūži 

11. 8683. Vietējas 
nozīmes 

Vēsturiska 
notikuma 
vieta  

Ikšėiles brīvdabas 
estrāde. 20.gs. 80.-
tie gadi 

Ikšėile, Lībiešu iela 4 

Avots: Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas informācija 
 

Novada nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti 
 

Nr. Nosaukums, pieminekĜa veids Atrašanās vieta/piezīmes 
1. VaroĦu altāris  Atrodas Tīnūžu pamatskolas skolas teritorijā 

2. 
Vecais Rīgas – Polockas ceĜš Starp Daugavu un A6 valsts galveno autoceĜu „Rīga – 

Daugavpils” 
3. Dobelnieku ūdensdzirnavas ar kanālu Dobelnieku ciema centrā uz M.Juglas upes 

4. 
Piemineklis pirmajā pasaules karā 
kritušajiem  

Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940080053 

5. 
Konrāda Meiendorfa piemiĦas akmens. 
Uzstādījis Boriss Ikskils 1864.gadā 

Uz Sv. Meinarda salas, pie vecās baznīcas drupām 

6. 
Mūra kroga drupas Pie „Pārslām”, zemes vienībā ar kadastra 

Nr.74940120256 
7. Danču krogs Pretī atpūtas kompleksam „Meidrops” 
8. Atzīmes akmens Daugavas krastā, pretī Sv. Meinarda salai 
9. ElkšĦu krogs ElkšĦos pie pašvaldības ceĜa c1 
10. Turkalnes muiža Turkalnē, pie valsts ceĜa V966, M.Juglas 
11. Turkalnes skola Zemes īpašumā „RasiĦas” 
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12. Lielpāderu skola Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940020075 
13. Kaparāmuru kapi Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940080086 
14. Mežsarga māja Pie Selēku ezera 
15. ElkšĦu skola  

16. 

Šipes krogs Bijis iekĜauts Valsts aizsardzībā esošo pieminekĜu 
sarakstā kā valsts aizsardzībā esošs kultūras 
piemineklis, bet, pamatojoties uz to, ka no kroga 
palikušas vien drupas, un objekts atrodas avārijas 
stāvoklī, ar Kultūras ministrijas 2007.gada 14.aprīĜa 
rīkojumu piemineklis no saraksta izslēgts. 

Avots: Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam Paskaidrojuma raksts 
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4. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums, t.sk. pavadvēstule 
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5. pielikums. Vēstules karjeru īpašniekiem (vai nomniekiem) 

Fizisko personu dati aizklāti, pamatojoties uz likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums” 
(23.03.2000.) 
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6.pielikums. G. Elses iesniegums 
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7. pielikums. Pārskats par sabiedrības līdzdalību 

Ikšėiles novada pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.-2023.gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) un tā stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides 
pārskata (turpmāk – vides pārskats) izstrādē, lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu 
sabiedrības līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas procesā. 

Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānojuma un vides pārskata sagatavošanā nodrošināta atbilstoši 
25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un 
23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums” V 
nodaĜā „Sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšana vides pārskata sagatavošanas procesā” 
noteiktajām prasībām. 

Vides pārskats ir sagatavots stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Vides pārskatu sagatavoja 
SIA „Metrum” saskaĦā ar LR 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” un 
23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. 

Ar Ikšėiles novada pašvaldības 2011.gada 22.jūnija lēmumu Nr.7, 23. „Par Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saĦemšanai un izstrādes laika grafika precizēšanu” sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai 
tika nodots Vides pārskata projekts Ikšėiles novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam. 

SIA „Metrum” speciālisti sagatavoja nepieciešamos Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 
materiālus. Sagatavotie paziĦojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti laikrakstā „Ogres Vēstis 
Visiem” (2011.gada 12.jūlijā), laikrakstā „Ikšėiles Vēstis” (2011.gada jūlija numurā), Ikšėiles novada 
pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, kā arī minētais 
paziĦojums elektroniski nosūtīts publicēšanai Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
(publikāciju fotokopijas pievienotas pielikumā). 

Sabiedriskās apspriešanas termiĦš tika noteikts 
sešas nedēĜas, no 14.07.2011. līdz 25.08.2011. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
norisinājās 16.08.2011. plkst.17.00 Tīnūžu 
pagasta pārvaldes ēkā „Kraujas” un 18.08.2011. 
plkst.17.00 Ikšėiles novada pašvaldības ēkā 
Strēlnieku ielā 10, Ikšėilē (sanāksmju protokoli 
pievienoti pielikumā). Sanāksmes notika 
vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. 

Ar Vides pārskata projeku, tā kopsavilkumu un 
plānošanas dokumentu bija iespējams iepazīties 
Ikšėiles novada pašvaldībā, Tīnūžu pagasta 
pārvaldē, Ikšėiles novada pašvaldības mājas 
lapā www.ikskile.lv un SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu bija iespējams iesniegt Ikšėiles novada 
pašvaldības kancelejā 2.stāvā vai sūtot pa pastu uz adresi: Ikšėiles novada pašvaldība, Strēlnieku ielā 10, 
Ikšėile, LV-5052 vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@ikskile.lv vai planojamikskili@metrum.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā attiecībā uz Vides pārskata projektu netika saĦemts neviens iesniegums. 

Lai saĦemtu priekšlikumus vai atsauksmes par teritorijas plānojuma un vides pārskata projektiem, 
pašvaldība tos nosūtīja šādām Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām: 

� Valsts Vides dienesta Lielrīgas reăionālai vides pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 18.08.2011., Ikšėilē 
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� Rīgas plānošanas reăiona administrācijai, 
� Valsts meža dienesta Rīgas reăionālai virsmežniecībai, 
� VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie komentāri un priekšlikumi tika iestrādāti Vides pārskatā. 

Pielikumā: 

7.1.pielikums. Publikācija laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” 
7.2. pielikums. Publikācija laikrakstā „Ikšėiles Vēstis” 
7.3. pielikums. Publikācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
7.4. pielikums. Publikācija Ikšėiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv 
7.5. pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
7.6. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
7.7.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldības pieprasījuma vēstule 
7.8.pielikums. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 

 

Sagatavoja: 
V. Jevdokimova 
SIA „Metrum” projektu vadītāja 
26.09.2011. 
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7.1.pielikums. Publikācija laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” 
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7.2.pielikums. Publikācija laikrakstā „Ikšėiles Vēstis” 
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7.3. pielikums. Publikācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
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7.4. pielikums. Publikācija Ikšėiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv 
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7.5. pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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7.6. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
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7.7.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldības pieprasījuma vēstule 
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7.8.pielikums. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 
 

Nr. 
Institūcijas 
nosaukums 

SaĦemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1. VISA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs” 

08.08.2011. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs (LVĂMC) informē, ka Ikšėiles 
novada teritorijā atrodas divas (LVĂMC) valsts monitoringa novērojumu objekti: 

1) Hidroloăiskā novērojumu stacija „StariĦi” 
2) Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija „Mazā Jugla”. 

Pielikumā informācija par augstākminēto monitoringa staciju izvietojumu un to 
aizsargjoslām. 

ĥemts vērā. Vides pārskats 
papildināts ar minēto 
informāciju. 
Atbilstoši sniegtajai informācijai, 
precizēti teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi. 

2. Rīgas plānošanas 
reăions 

09.08.2011. Rīgas plānošanas reăions (turpmāk RPR) ir iepazinies ar Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu (turpmāk - 
Pārskats) novērtē pozitīvi, taču lūdz Ikšėiles novada domi, izstrādājot Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam pilnveidoto redakciju, Ħemt vērā 
vides Pārskatā pausto attiecībā uz: 

1) Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) dabas 
parka „Ogres Zilie kalni” apsaimniekošanu - izvērtēt un samērot rekreācijas 
slodzes palielināšanos līdz ar plānotās publiskās apbūves - multifunkcionāla 
tūrisma informācijas un sporta centra un stadiona - realizāciju un bioloăisko 
vērtību aizsardzību, jo jau šobrīd pastāv „meža degradācijas problēma, kas 
rodas nekontrolētas masveida iedzīvotāju pārvietošanās rezultātā” (Pārskats, 
3.10.2.apakšnodaĜa, 63.lpp.); 

2) Ainavām - identificēt un grafiski attēlot Ikšėiles novada teritorijas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos tās teritorijas, kas būtu 
uzskatāmas kā ainaviski vērtīgas un kurās pirms saimnieciskās darbības 
uzsākšanas būtu nepieciešams izstrādāt lokālo ainavu plānu un kurās nebūtu 
pieĜaujama vēja ăeneratoru, jaunu lopkopības fermu ierīkošana (Pārskats, 
3.10.4. apakšnodaĜa); 

 

 
 
 
 
 

1. Iztrādājot teritorijas plānojumu 
tika Ħemti vērā jaunā DAP 
priekšlikumi 2011.-2021.gadam 
(izstrādātājs IPU „Pededze”), 
atbilstoši DAP ietvaros sniegtās 
rekomendācijas (4.nodaĜa, 
87.lpp.) 

2. Ikšėiles novada teritorijas 
teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam grafiskajā daĜā nav 
attēlotas ainaviski vērtīgas 
teritorijas, taču teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības 
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3) Apbūvi - Pārskatā konstatēts, ka novada teritorijā „masveida un haotiskas 
apbūves risks joprojām pastāv”, tāpat minēts, ka „Lauku zemēs” (L) topošais 
teritorijas plānojums Ĝauj „veikt jaunu publisko ražošanas objektu, noliktavu un 
tehnisko apbūvi, taču tā ir jāpamato ar detālplānojumu„ (Pārskats, 4.3.nodaĜa, 
56.lpp.); Ħemot vērā iepriekšējo telpiskās plānošanas dokumentu konsekvences 
novada teritorijas izmantošanā (1998.g. izstrādātā Ikšėiles pilsētas ar lauku 
teritoriju ăenplāna un tā grozījumu un vēlāk uz to pamata izstrādāto 
detālplānojumu savstarpējais savietojamības trūkums), būtu izstrādājami 
konkrēti risinājumi tam, lai turpmāk apbūvi veidotu kompaktu, pieslēdzot 
centralizētam inženierkomunikāciju un hierarhiski organizētam ceĜu tīklam. Ar 
šādu risinājumu un ieteikumu sadaĜu būtu papildināma arī Pārskata 4.3.nodaĜa. 

novada teritorijas ainavu 
aizsardzībai un pārvaldībai, 
nosakot, ka konkrētām vietām 
īpašo ainavu areālu robežās vai 
ārpus tām, izvērtējot plānotās 
darbības, kas var ietekmēt 
ainavu vizuālos resursus, ir 
izstrādājams lokālais ainavu 
plāns (detālisks ainavu 
plāns/projekts). Papildināts 
„Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu” 76.(75) 
punkts. 

3. Precizēta Vides pārskata 
4.3.sadaĜa „Esošās un plānotās 
apbūves teritorijas”.  

3. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

25.08.2011. Iepazīstoties ar Ikšėiles novada mājas lapā (www.ikskile.lv) pieejamajiem 
plānojuma dokumentiem, būtiskas nepilnības netika konstatētas. Norādām, ka ir 
nepieciešams veikt sekojošus papildinājumus un labojumus: 
1. Labot paskaidrojuma raksta 2.8.1.sadaĜas virsrakstu no „Aizsargājamās dabas 

teritorijas un objekti” uz „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. Vēlams, runājot 
par valsts un arī novada nozīmes dabas un kultūras pieminekĜiem, izvairīties no 
apzīmējuma „objekti” lietošanas (piemēram, Teritorijas izmantošanas un 

 
 
 
1. Precizēts Vides pārskats un 
teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma raksts. 
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apbūves noteikumu 3.7.sadaĜā); 
2. Nepieciešams identificēt vai paredzēt veidu kā tiks identificētas Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 76.punktā minētās novada vērtības 
ainavas – atbilstoši likuma „Par Eiropas ainavu konvenciju” 6.pantam un MK 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 35. un 37.punktiem. 

 
 
 
 
3. Nepieciešams novērst pretrunas starp Paskaidrojuma raksta un Vides pārskata 

tekstiem attiecībā uz dabas pieminekĜu – dižkoku skaitu. Pārvaldes rīcībā ir 
informācija par 9 dižkoku atrašanos novada teritorijā. Lūdzam Ħemt vērā, ka par 
aizsargājamo koku uzskatāms jebkurš koks, kurš sasniedzis Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā attiecīgajai sugai noteikto 
apkārtmēru vai augstumu arī tādā gadījumā, ja tas nav iekĜauts aizsargājamo 
koku sarakstos. 

 
 
4. Iesakām kartē „Plānotā izmantošana” veikt sekojošus labojumus vai arī 

sagatavot atsevišėas kartoshēmas: 
� Koriăēt Mazās Juglas un tās pieteku aizsargjoslas robežu. Atbilstoši MK 

03.06.2008. noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” 2.punktam virszemes ūdensobjektiem aizsargjoslu 
nosaka pa izteiktām kontūrām dabā vai iedomātu līniju. ĥemot vērā, ka 
Mazajai Juglai daĜā posmu ir skaidri izteikts stāvs pamatkrasts ar krasta 
nogāzes slīpumu lielāku par 25-30 gadiem vai applūstošā teritorija 
robežojas ar pamatkrasta piekāji, atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
6.punktam un Aizsargjoslu likuma 7.pantam, upes aizsargjoslas platums, 

2. Papildināts „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 76.(75) punkts. 
Vērtīgo ainavu identifikācija 
plānota izstrādājot lokālos 
ainavu plānus vai atsevišėu 
teritoriju detālplānojumus 
(noteikumu 73.punkts). 
 
3. Vides pārskatā precizēta 
informācija par aizsargājamiem 
kokiem (t.sk. dižkokiem) Ikšėiles 
novadā atrodas 9 valsts 
aizsargājamie koki (dižkoki) un 7 
citi aizsargājamie koki, kuri līdz 
ar teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu ir aizsargājami 
un atzīstami kā vērtība. 
 
4. Karte „Teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana” ir 
izstrādāta izmantojot novada 
topogrāfisko karti ar mēroga 
precizitāti 1:10000, t.sk. 
noteiktas aizsargjoslas. Ciemu 
teritorijās aizsargjosla gar Mazo 
Juglu ir precizēta, ar mēroga 
precizitāti 1:5000. ĥemot vērā 
topogrāfiskās kartes mērogu, 
atzinumā minēto precizitāti, 
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minētajos posmos nosakāms, mērot no ielejas nogāzes augšmalas 
(augšējās krants); 

� Iezīmēt vērtīgas ainavas, kā arī bioloăiski augstvērtīgās pĜavas (zālājus) un 
migrējošiem putniem nozīmīgas lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
platības; 

� Attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības (informācija pieejama: 
http://karte.vaad.gov.lv/). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3. un 42.2.apakšpunktu, Pārvalde 
sniedz atzinumu, ka kopumā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcija nav 
pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības 
mērėiem un pēc augšminēto papildinājumu un labojumu veikšanas pilnveidotā 
1.redakcija var tikt noteikta kā galīgā redakcija. 

teritorijas plānojuma izstrādes 
ietvaros nav iespējams 
nodrošināt. Tāpēc apbūves 
noteikumu 169.punkts paredz 
iespēju precizēt jebkuru 
aizsargjoslu turpmākajā 
plānošanas un attīstības 
procesā.  
Vērtīgo ainavu identifikācija 
plānota izstrādājot lokālos 
ainavu plānus vai atsevišėu 
teritoriju detālplānojumus 
(noteikumu 73.punkts). 
Teritorijas plānojuma izstrādes 
gaitā netika veikta (darba 
uzdevumā nebija paredzēts) 
bioloăiski augstvērtīgo pĜavu 
(zālāju) un migrējošiem putniem 
nozīmīgo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju platību 
izpēte un analīze, līdz ar to šāda 
informācija teritorijas plānojumā 
nav ietverta. 
Tā kā ar Sosnovska latvāĦiem 
invadēto platību informācija ir 
publiski pieejama un tā nav 
aktuāla problēma Ikšėiles 
novadā (darba uzdevumā nebija 
paredzēts), teritorijas plānojumā 
informācija nav dublēta. 

4. Valsts vides dienesta 01.09.2011. 1. Teritorijas plānojuma perspektīvās izmantošanas lapā nav uzrādītas visas 1. Teritorijas plānojuma 
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Lielrīgas reăionālā 
vides pārvalde 

derīgo izrakteĦu atradnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nosakot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas ir tikai atsauce, ka tā noteikta 

atbilstoši 2008.gada 3.jūnija Ministru kabineta Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu metodika” prasībām, bet nav atsauces uz ekspertu atzinumiem 
saskaĦā ar minēto noteikumu 9.punkta prasībām. 

 
 
3. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 180.3.4.punktā nav norādes 

ar kādu attīrīšanas iekārtu jaudu filtrācijas laukiem noteikta aizsargjosla – 2 m. 

izstrādes darba grupā 
2011.gada 20.aprīlī tika rasts 
priekšlikums, nosakot prasības 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos, atĜaut 
veidot karjerus novada teritorijā 
saskaĦā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, 
nenosakot speciālus 
ierobežojumus teritorijas 
plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. Teritorijas 
plānojuma kartēs, kurās tiek 
noteikta teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana, netiek 
attēlotas visas esošās derīgo 
izrakteĦu teritorijas, bet tās, kas 
tiek aktīvi izmantotas, tai skaitā 
Kranciema karjers, norādot 
teritoriju, zem kuras zemes 
dzīlēs atrodas valsts nozīmes 
zemes dzīĜu nogabals. 
2. Precizēts Vides pārskats 
(applūstošās teritorijas ir 
noteiktas balstoties uz 
2011.gada 28.septembrī 
sniegtajiem VSIA „Melioprojekts” 
datiem). 
3. „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu” 
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4. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 294.5.punktā nepareizi 

uzrādīta zemes dzīĜu izmantošanas licences saĦemšanas kārtība. To izsniedz 
VVD Centrālā struktūrvienība. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcija un Vides 
pārsakta projekts kopumā nav pretrunā VVD LRVP 2010.gada 29.septembra 
nosacījumu Nr.5-7/3149. 

180.3.4.punkts svītrots, jo nav 
saistīts ar konkrētu objektu, bet 
tikai dublē Aizsargjoslu likuma 
normas. 
4. Precizēts „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 294.5.punkts 
(286.5). 

5. Veselības inspekcija 22.08.2011. Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcija konceptuāli neiebilst 
Ikšėiles novada Vides pārskata projekta risinājumam. 

- 

6. Valsts meža dienesta 
Rīgas – Ogres 
virsmežniecība 

18.08.2011. Izvērtējot pieejamo informāciju konstatēts: 
1. 3.10.2. „Meži” 43.lapā augšējā rindkopā koriăēt 2.teikumu uz meža biotopus 

var negatīvi ietekmēt mežsaimnieciskā darbība, ja nav veikta to inventerizācija, 
reăistrācija, kartēšana. 

Pēdējā teikumā par apsaimniekošanas plānu praktiskās realizēšanas kontroli – 
svītrojams, jo pēc pašreizējiem mežu apsaimniekošanas normatīviem aktiem 
Apsaimniekošanas plānus neizmanto kā likumisku instrumentu saimnieciskai 
darbībai. 
2. 45.lapā analogi „Paskaidrojuma rakstam” koriăēt tabulā „Potenciāli piesārĦotas 

vietas” 2.rindkopā uzrādīts Ogres virsmežniecības ėimikāliju noliktava, Ikšėile I 
Nr.74948/3954. SaskaĦā ar pašreizējo situāciju, dotā teritorija ir „Norupes 
kokaudzētava”, kuras pārvaldītājs ir SIA „Rīgas meži” un tā nepieder ne Valsts 
meža dienestam, ne Zemkopības ministrijai; 

3. 3.10.4. „Ainavas”. Papildināt tekstu ar informāciju par Mazās Juglas piekrastes 
ainavām, biotopiem, un kā piemērotāko ainavas saglabāšanu – viensētu 
veidošanu, bet ne ciematu attīstību upes garenass virzienā. 

 
1. Precizēts. 
 
 
 
 
 
 
2. Precizēts Vides pārskats un 
teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma raksts. 
 
 
3. Teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata izstrādes gaitā netika 
veikta Ikšėiles novada biotopu 
un ainavu izpēte, tādēĜ 
3.10.3.sadaĜā „Biotopi un augu 
atradnes” un 3.10.4.sadaĜā 
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„Ainavas” iekĜauta pieejamā 
informācija. Vides pārskats 
papildināts ar tekstu „Lai 
saglabātu Mazās Juglas 
piekrastes ainavas, kā 
piemērotākais ainavu 
saglabāšanas veids būtu 
viensētu veidošana, bet ne 
ciematu attīstība upes garenass 
virzienā”. 
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8. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 
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