
APSTIPRINĀTS ar Ikšėiles novada pašvaldības 
2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot. Nr.13) 

„Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu” 
Ikšėiles novada domes priekšsēdētājs 

 
Indulis TrapiĦš ____________________ 

 
201__.gada _______________________ 

 
 

 

 

  

 
   

SIA „Metrum” 
Reă. Nr.40003388748 
Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67609030, fakss 67609044 
E-pasts: metrum@metrum.lv 
http://www.metrum.lv  

 Ikšėiles novada pašvaldība
Reă. Nr.90000013714

Strēlnieku iela 10, Ikšėile,
Ikšėiles novads, LV-5052

Tālr./fakss 65030202, 65055457
E-pasts: dome@ikskile.lv 

http://www.ikskile.lv

 
 

IKŠĖILES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2011.–2023.GADAM 

 
 
 

(4 sējumos) 
 
 

IV SĒJUMS 
2.DAěA. PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

PĒC 1.REDAKCIJAS IZSTRĀDES 
 
 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, 
Ikšėiles novada teritorijas plānotājs 

  
Jānis VEILANDS 

Teritorijas plānojuma izstrādes projekta vadītāja, Arch.  Māra KALVĀNE 
Teritorijas plānotāja, MSc. soc.zin., MSc. geogr.  Ilze CIRCENE 
Projektu vadītājas asistente, BSc. vid.zin.  Vita JEVDOKIMOVA 

 
 
 
 
 
 

Rīgā 2010./2011. 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 2 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 
1. Ikšėiles novada domes lēmumi 4 

1.1. 
Ikšėiles novada domes 2011.gada 22.jūlija lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai 
un izstrādes laika grafika precizēšanu 

4 

1.2. 
Ikšėiles novada domes 2011.gada 28.septembra lēmums par teritorijas plānojuma 
1.redakcijas pilnveidošanu 

5 

1.3. 
Ikšėiles novada domes 2011.gada 30.novembra lēmums par teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanu 

6 

   
2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas materiāli 8 
2.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 8 

2.1.1. 
PaziĦojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (13.07.2011.) 

8 

2.1.2. 
PaziĦojums laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (17.07.2011.) 

9 

2.1.3. 
PaziĦojums laikrakstā „Ikšėiles vēstis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (2011.gada jūlijs) 

10 

2.1.4. 
PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
Ikšėiles novada mājas lapā www.ikskile.lv 

11 

2.2. Citi paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 13 

2.2.1. 
PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv  

13 

2.3. Citi materiāli 14 
2.3.1. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 14 
2.3.2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju prezentācija 21 
2.3.3. Atsauksmju anketa 36 
2.3.4. 16.09.2011. darba grupas par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas 

rezultātiem protokols, t.sk. dalībnieku reăistrācijas lapa 
37 

   

3. 
ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 
priekšlikumiem un iebildumiem 

43 

   

4. 
Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada 
pašvaldības pieprasījuma vēstules 

56 

4.1. 
Institūciju sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Ikšėiles 
novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 

57 

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālā vide pārvalde 57 
4.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 60 
4.1.3. VAS „Latvija DzelzceĜš” 62 
4.1.4. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 64 
4.1.5. Valsts zemes dienests 66 
4.1.6. Veselības inspekcija 68 
4.1.7. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 71 
4.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 73 
4.1.9. SIA „Lattelecom” 74 
4.1.10. AS „Latvenergo” 76 
4.1.11. AS „Latvijas Gāze” 84 
4.1.12. Rīgas plānošanas reăions  86 
4.1.13. Valsts meža dienesta Rīgas reăionālā virsmežniecība 89 
4.1.14. Dabas aizsardzības pārvalde 91 
4.1.15. PSIA „Ikšėiles māja” 93 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 3 

4.1.16. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 95 

4.2. 
KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības 
pieprasījuma vēstules 

97 

4.2.1. Ėekavas novada pašvaldība 99 
4.2.2. Salaspils novada dome 100 
4.2.3. Ogres novada pašvaldība 101 
   
5. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 102 
   
6. Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas materiāli 117 
6.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 117 

6.1.1. 
PaziĦojums laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju (04.10.2011.) 

117 

6.1.2. 
PaziĦojums laikrakstā „Ikšėiles vēstis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju (2011.gada oktobris) 

118 

6.1.3. 
PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju Ikšėiles novada 
mājas lapā www.ikskile.lv 

119 

   

7. 
ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 
priekšlikumiem un iebildumiem 

120 

   

8. 
Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada 
pašvaldības paziĦojums par iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju 

124 

8.1. 
Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības paziĦojumi par 
iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 

124 

8.1.1. Valsts zemes dienests 134 
8.1.2. Veselības inspekcija 137 
8.1.3. Dabas aizsardzības pārvalde 139 
8.1.4. AS „Latvijas Gāze” 141 
8.1.5. Rīgas plānošanas reăions 143 
8.1.6. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 146 
8.1.7. AS „Latvenergo” 148 

8.2. 
KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības paziĦojumi 
par iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 

151 

8.2.1. Ogres novada pašvaldība 153 
8.2.2. Ėekavas novada pašvaldība 156 
   
9. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 159 
   
10. Cita informācija 164 

10.1. 
VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” elektroniskā vēstule par Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju 

164 

10.2. Ikšėiles novada pašvaldības atbildes vēstules uz iesniegumiem 168 

10.3. 
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam 

170 

10.4. 
VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” atzinums par Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumu 2011.-2023.gadam 

18 

10.5. 
Rīgas plānošanas reăiona atzinums par izstrādāto Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.2023.gadam galīgo redakciju, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības vēstule 

182 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 4 

 

1. Ikšėiles novada domes lēmumi 
1.1. Ikšėiles novada domes 2011.gada 22.jūlija lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides 
pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai un izstrādes laika grafika 
precizēšanu 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 5 

 

1.2. Ikšėiles novada domes 2011.gada 28.septembra lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
pilnveidošanu 
 
 
 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 6 

1.3. Ikšėiles novada domes 2011.gada 30.novembra lēmums par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanu  
 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 7 

 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 8 

 

2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas materiāli 
2.1. Oficiāie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
2.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (13.07.2011.) 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 9 

 

2.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”  par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (17.07.2011.) 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 10 

 

2.1.3. PaziĦojums laikrakstā „Ikšėiles vēstis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (2011.gada jūlijs) 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 11 

 

2.1.4. PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu Ikšėiles 
novada mājas lapā www.ikskile.lv 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 12 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 13 

 

2.2. Citi paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
2.2.1. PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu SIA 
„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 14 

 

2.3. Citi materiāli 
2.3.1. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 15 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 16 

 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 17 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 18 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 19 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 20 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 21 

 

2.3.2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju prezentācija 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 22 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 23 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 24 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 25 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 26 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 27 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 28 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 29 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 30 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 31 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 32 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 33 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 34 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 35 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 36 

 

2.3.3. Atsauksmju anketa 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 37 

 

2.3.4. 16.09.2011. darba grupas par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem protokols, t.sk. dalībnieku reăistrācijas lapa 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 38 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 39 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 40 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 41 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 42 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 43 

 

3. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr. Respondents SaĦemts Priekšlikums 

Komentārs par priekšlikuma 
iestrādi Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam 

galīgajā redakcijā1 
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtās atsauksmju anketas 
1. Marăers Krams, Stadiona iela 6, 

MārtiĦš Krams, Stadiona iela 6, 
Vija Freimane, Stadiona iela 4, 
Tamāra Asejeva, Stadiona iela 2, 
Vineta Vēja, Stadiona iela7, 
Lāsma Miezīte, Stadiona iela 7, 
Ausma Ligere, Stadiona iela 3, 
Edgars KristiĦš, Stadiona iela 3, 
Aigars LapiĦš, Stadiona iela 3, 
Ikšėile, 
Pēteris Guslens 

18.08.2011. Atbalstām teritorijas starp Rīgas, Asaru, Krasta ielām un 
Daugavas prospektu noteikšanu mazstāvu apbūvei. 

PieĦemts zināšanai. 

2. Ingūna Urtāne 23.08.2011. Lūdzu nodrošināt teritorijas izmantošanu un apbūves 
noteikumu 1.redakcijā ietverto normu atbilstību citiem 
spēkā esošajiem Ikšėiles novada Domes saistošajiem 
noteikumiem, tā lai jau iepriekš noteiktais regulējums tiek 
ievērtēts izstrādājot jaunos apbūves noteikumus un 
nenonāk pretrunā ar to, piemēram, „Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9/2010”. 
„Ikšėiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un 
kopšanas noteikumi”, Saistošiem noteikumiem 
Nr.16/2010 „Par reklāmu, izkārtĦu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kārtību Ikšėiles novadā”, Saistošie 

Veiktas korekcijas Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
sadaĜā: 
- Punkts 189. – svītrots. 
 - 63.punkts daĜēji atstāts iepriekšējā 
redakcijā, jo attiecībā uz vēja 
ăeneratoriem un tehnoloăijām, kas 
attīstās tik ātri, tās ar katru dienu kĜūst 
jaudīgākas un mazākas pēc izmēriem, 
līdz ar to mazāk var ietekmēt citus. Tā kā  
valsts atbalsta alternatīvos enerăijas 
veidus, tad mazie vēja ăeneratori 

                                                
1 Iesniegumi, kas saĦemti teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā, izskatīti 16.09.2011. darba grupā 
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Noteikumi Nr.4/2010 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu” u.c. Pašvaldības saistošajos 
noteikumos ir lietderīgi paredzēt tikai tādas normas, kuru 
izpildes kontroli pašvaldība spēj nodrošināt. 
189. noteikumu punkta prasība par notariāli apstiprinātu 
parakstu pierakstīšanu šādā gadījumā ir prettiesiska. 
Daudzi TIAN punkti dublē citu likumu un MK noteikumu 
normas, kuru izmaiĦu gadījumā būs jāgroza arī šie 
noteikumi, tāpēc lietderīgāk būtu dot tikai atsauces uz 
spēkā esošo regulējumu. 
Ja Ikšėiles dome uzskata, ka ir nepieciešams konsolidēts 
materiāls, kas apskata dažādu būvju būvniecības un 
uzturēšanas kārtību, būtu nepieciešams izveidot 
atbilstošu rokasgrāmatu, kurā tiktu citēti spēkā esoši, 
aktuāli normatīvie akti. 
Lūdz skaidrot, ko nozīmē teritorijas plānojuma plānotās 
izmantošana kartē dotais apzīmējums „Apstiprināts 
detālplānojums”, ja atĜautā izmantošana ir mežs vai 
lauksaimniecība? Kāpēc Kancersilu teritorija tādā 
gadījumā parādās apbūvē kā plānotā izmantošana? 

nevarētu būt izĦēmumi un ir pieskaitāmi 
pie inženierapgādes objektiem. 
Jebkuram inženierapgādes objektam ir 
jānosaka aizsargjosla, kas arī ir jāievēro. 
- 65.punkts - punkts ir vispārīgs, kas 
vienkāršā valodā cilvēkiem paskaidro to, 
kas ir aizliegts. Tas nekādā ziĦā nedublē 
kādus citus valsts normatīvus vai 
standartus. Svītrota teikuma vidusdaĜa. 
- 66.punkts atstāts iepriekšējā redakcijā, 
jo lielākajai daĜai iedzīvotāju nav 
informācijas par IVN procedūru un par to, 
ka tā ir jāveic vispirms. 
- Punkts 67. – svītrots, jo dublējās ar 
295.7. 
- Punkts 70 – svītrots. 
- NodaĜa 3.3. – ir papildināta ar punktu, 
kas nosaka , ka „Ainaviski vērtīgās 
teritorijas identificē un nosaka 
izstrādājot lokālos ainavu plānus vai 
atsevišėu teritoriju detālplānojumus.”, 
tādējādi iegūstot saikni ar teritoriju. 
- 76.(74) punktā svītroti vēja 
ăeneratori, jo novads neatrodas tādā 
vēju zonā, kur būtu lietderīgi veidot 
vēja parkus, bet atsevišėi vēja 
ăeneratori viensētās ainavas kvalitāti 
neietekmē. Papildināts ar aizliegumu 
veikt kailcirtes. 
- Svītrots 79.punkts, tā vietā papildināts 
85.(82) punkts ar atsauci uz pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. 
- Svītrots 86.punkts. 
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- Svītrots 87.punkts , jo daĜēji dublē 
83.punktu. 
- Precizēts 125. (120) punkts – svītrots 
teikuma sākums un pievienots papildus 
skaidrojums iekavās par apsaimniekotāju 
(arī 121., un 123. punktā). 
- 129.punkts pārcelts uz nodaĜas sākumu 
un papildināts ar atsauci uz Meliorācijas 
likumu. 

3. Vilnis Marculāns, nek. īp. 
„UpesviĜĦi”, Daugavmala, Tīnūžu 
pag. Ikšėiles novads 

24.08.2011. Izbūvēt kanalizācijas kolektoru pa Rīgas ielu no Pils ielas 
līdz nav salasāms un Zemturu ielai. 

Priekšlikums atbalstīts, norādot to 
shēmā kā perspektīvo. 

4. Vigo Leitis, nek. īp. „Paegles”, 
Ikšėiles novads 

25.08.2011. 1. Anulēt nosaukumu Vilkābeles pie PaegĜu mājas 
šėūĦa. 

2. Atjaunot gājēju pāreju dzelzceĜa sliežu ceĜa Ikšėile - 
Rīga šėērsošanai pie Ikšėiles dzelzceĜa stacijas. 

3. Uz perona braukšanai virzienā uz Rīgu izvietot solus 
cilvēku atpūtai un drošībai, kad pretējā virzienā brauc 
vilciens. 

4. Pārvietot peronu sliežu ceĜa Ikšėile - Rīga otrā pusē, 
lai uzlabotu cilvēku drošību, kad viĦi gaidot vilcienu 
braukšanai, Rīgas virzienā ir spiesti atrasties uz 
perona, kad pa blakus esošām sliedēm brauc 
vilciens pretējā virzienā. 

Perona kopējais platums (ar apmalēm) aptuveni 3,75 m. 

1. Atbalstīts. 
2., 3., 4. neattiecas uz TP izstrādi – 
priekšlikumu pašvaldībai nosūtīt VAS 
„Latvijas DzelzceĜš”. 
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5. Vigo Leitis, nek. īp. „Paegles”, 
Ikšėiles novads 

25.08.2011. 1. Atjaunojot nosaukumu Mazā Saltupe upītei, kas tek 
netālu no Kalnozolu, Saltupju, UpmaĜu mājām, 
NotekūdeĦu attīrīšanas stacijas. 

2. Piešėirt ceĜam, kas šėērso Saltupi, Saltupes ielas 
nosaukumu. 

3. Paskaidrojums: pirms Kaparāmura ezera 
nosusināšanas no tā iztecēja Urgas upīte pie Ikšėiles 
– Tīnūžu – Selēku ceĜa krustojuma, ezerā ietecēja tā 
austrumdaĜā Mazā un lielā Saltupe, ZiemeĜdaĜā - 
UrdziĦa. 

Iespējams mainoties ūdens līmenim ezerā un ievērojot 
UrdziĦas ietecēšanas un Urgas iztecēšanas vietu 
tuvumu, tās ir viena otras turpinājums. 
Pēc ezera nosusināšanas grāvju sistēma savieno visas 
trīs upītes vienā pie minētā ceĜu krustojuma. 

1. ĥemot vērā novada kopējo 
meliorācijas sistēmu, vēsturiski bij. 
Mazā Saltupīte šobrīd vairs nav 
uzskatāma par dabisku ūdensteci. 
2. Atbalstīts. 

6. Andis Zvigulis, nek. īp. „ĒrgĜi”, 
Daugavmala, Ikšėiles novads 

30.08.2011. Priekšlikums ielu, gar manu māju nosaukt par „Putnu 
ielu”. 

Atbalstīts. 

7. Linards Liberts 29.08.2011. Ar kaimiĦiem apspriedāmies un nolēmām iesniegt 
priekšlikumu nosaukt pienākošo ielu kā „Vīndaru iela”, 
blakus Pērkona ielai virzienā uz ElkšĦiem. 

Atbalstīts. 

8. Valdis Karmišauskis, nek. īp. 
„Balceri”, Ikšėiles novads 

11.08.2011. Lūdzu pievērst uzmanību teritorijas plānojuma 
aprakstam, konkrēti Smilšu ielai. Pēc alfabēta burtu 
secības neatradu aprakstu (platums, kādas nozīmes 
iela). Atbalstu Smilšu ielas platumu no 7-8 m, kas sevī 
iekĜauj gājēju ceĜu un apgaismojumu, jo tas būs 
vajadzīgs. Par atskaites punktu Ħemot servitūta ceĜa 
vidu, kas nozīmē uz manu pusi 3,5-4 m vai līdz žogam, 
kurš dabā jau ir uzmontēts, kas atbilst 3,5-4 m no ceĜa 
vidus. 

Atbalstīts. 
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9. Aivars Bigačs, Skolas iela 15-10, 
Ikšėile 

08.08.2011. Teritorijā starp Ogres Tīnūžu ceĜu un dabas parku „Ogres 
Zilie kalni” atbalstīt Ogres novada pašvaldības 
priekšlikumu - Ogres pašvaldības zemes īpašumā ierīkot 
kapsētu. Dabas parku piegulošajā teritorijā dabai 
draudzīgāka būtu kapsēta nevis mototrase. Tīnūžos daĜa 
M. Juglas applūstošās teritorijas iekĜauta apbūvē. 
Problēmas ar apbūvi applūstošās teritorijās jau ir 
notikušas. 
Rekreācijas zonu (sportam-atpūtai) varētu plānot bijušajā 
suĦu patversmes vietā pie dabas parka. 

Atbalstīts Ogres novada pašvaldības 
priekšlikums - Ogres pašvaldības 
zemes īpašumā ierīkot kapsētu. 
Applūstošās teritorijas noteiktas 
saskaĦā ar veiktajām izpētēm, 
robežas var precizēt detālplānojumā 
vai apbūves tehniskajā projektā. 
Rekreācijas zonu (sportam-atpūtai) 
bijušajā suĦu patversmes vietā – 
neatbalstīt. 

10. Žanna Dadeko, ZS „Meža Ošāni”, 
Ikšėiles novads 

10.08.2011. Lūdzu iekĜaut jaunajā Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā atĜaujas veikt derīgo izrakteĦu (tai skaitā 
dolomīta) ieguvi zem esošā dīėa zemnieku saimniecības 
„Meža osām” reă.Nr. 47404007897 no 05.08.1943 gada 
un zemes gabala kadastra Nr.74940080186 teritorijā 
(dīėa lielums 3 ha un dziĜums 3 m) vēlamais 8 m. 
1. Esošajā dīėī tiek veikta zivju audzēšana, bet tā 

dziĜums neĜauj veikt augstvērtīgu sugas veicināšanu. 
2. Dolomītu slānis sākas pie 3 m dziĜuma. 
3. Veicot padziĜināšanu varētu iegūt derīgus izrakteĦus 

(dolomītu), kas dotu darba vietas, peĜĦu, nodokĜus un 
rezultātā varētu audzēt daudz lielāka apjomu 
produkcijas. 

Atbalstīts. 
Papildināt TIAN nosacījumus. 

11. Anete Adamoviča, Saimniecība 
„ĀriĦi”, Ikšėiles novads 

12.08.2011. Lūdzu iekĜaut dolomīta ieguvi man piederošajā īpašumā 
zem esošā dīėa. Pamatojums - veicot ieguvi palielināt 
dīėu kubatūru, kas dod iespēju augstvērtīgu zivju 
ražošanai, kā arī gūstu līdzekĜus saimniecības attīstībai 
un nodrošināt ăimeni ar darbu un valsti ar nodokĜiem. 
Dīėa platība 3 ha, vēlamais padziĜināšanas dziĜums līdz 8 
m. Zemes gabala kadastra Nr. 74940080031. 

Atbalstīts. 
Papildināt TIAN nosacījumus. 

12. Iveta Mežaraupe, Ozolu 37, Ikšėile 17.08.2011. Ābolu ielas 8a zemes gabalam noteikt mazstāvu Nav atbalstīts. 
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dzīvojamās apbūves teritoriju, nevis īpašas nozīmes 
zaĜumvietas, jo šī vieta nav piemērota rekreācijai. 

Priekšlikums noteikt atĜauto 
izmantošanu – „Citi zaĜumi”, jo zemes 
gabals nav piemērots apbūvei. 

13. Biedrība „Ogres stils” Nav norādīts Lūdzu ieĜaut teritorijas plānojumā iespēju izbūvēt sporta 
kompleksu zemes gabalā „TauriĦu mežs”. Skatīt shēmu 
pielikumā. Ar zemes īpašnieku „Rīgas meži” ir 
konceptuāli saskaĦots. 

Atbalstīts. 

14. Ruslans Lange SaĦemts 
elektroniski 
(10.08.2011.) 

Teritorijas plānojuma kartē norādīts, ka no īpašuma 
„PaegĜi” caur īpašumu „Priežmalas”, kad. 
Nr.74940100134, gar meža malu iet ceĜš. Lūdzu to labot, 
izĦemt norādīto ceĜu no īpašuma „Priežmalas”, jo caur 
īpašumu „Priežmalas” šāds ceĜš neiet un nekad nav bijis. 
SaskaĦā ar zemes robežu plānu, arī servitūta ceĜa tur 
nav. 

Atbalstīts. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie iesniegumi 
1. J. Rjazanova, nek. īp. „Zemīši” 19.07.2011. Es piekrītu pašvaldības projektam, kurā ir plānots piešėirt 

manai zemei „Zemīši” atĜauto izmantošanas veidu P-I un 
DzM, pamatojoties uz mūsu ăimenes interesēm, lūdzu 
zemes gabalam 1 un zemes gabalam 2 piešėirt atĜauto 
izmantošanas veidu DzM, zemes gabalam 3 piešėirt 
atĜauto izmantošanas veidu P-I (atbilstoši plānam 
pielikumā). 

Atbalstīts. 

2. Uldis Freimanis, nek. īp. Lībiešu ielā 
45 

22.08.2011. Izsakot nostāju jautājumā par iespējamo zemes gabala 
ar kadastra Nr.74050010535 Lībiešu iela 45, 2.z.v. 
sadalīšanu un apbūvi, kā tiešais šī zemes gabala 
kaimiĦš, iestājos pret tā sadalīšanu, apbūvi un 
apvienošanu ar īpašumu Lībiešu ielā 43. Daru jums 
zināmu, ka stingri esmu par šīs teritorijas saglabāšanu kā 
zaĜo zonu. 

Atbalstīts. 
Priekšlikums noteikt atĜauto 
izmantošanu – „Citi zaĜumi” 

3. Ogres novada pašvaldība, nek. īp. 
Brīvības ielā 48, „Smiltaines” un 

18.07.2011. Ogres novada pašvaldības un Ikšėiles novada 
pašvaldības savstarpējās sadarības turpinājuma 

Atbalstīts. 
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„Smiltāji”, Ikšėiles novads ietvaros: 
1. 14.07.2011. Ogres novada pašvaldības Finanšu 

komitejas sēdē Jūsu iesniegtais ierosinājums 
(12.07.2011., Nr.3-7/402) Ogres novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Brīvības ielā 48, Ogrē, Ogres 
novadā, kadastra Nr.74010030007, sastāvošu no 
zemesgabala 4362 m2, un uz tā esošās 
administratībās ēkas un trijām saimniecības ēkām, 
nodot Ikšėiles novada pašvaldības īpašumā, tika 
atbalstīts. Lēmums šajā lietā tiks pieĦemts Ogres 
novada pašvaldības domes šēdē 21.07.2011. 

2. Sakarā ar joprojām esošo aktuāli nepieciešamību 
ierīkot jaunus Ogres kapus Ogres novada 
pašvaldībai piederošajās blakusesošajās zemju 
platībās „Smiltaines”, kadastra Nr.7490130019, un 
„Smiltāji”, kadastra Nr.74940130025, kas atrodas 
Ikšėiles novada administratīvajā teritorijā, lūdzam 
veikt izmaiĦas (grozījumus) ar Ikšėiles novada 
pašvaldības 22.06.2011. domes lēmumu „Par 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un 
vides pārskata prokjekta nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saĦemšanai un izstrādes 
laika grafika precizēšanu” (prot. Nr.7; 23.§) 
apstiprinātajā Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 
(1.redakcija), iekĜauto (iezīmējot) teritorijas 
plānojumā Ogres kapu teritoriju zemju platībās 
„Smiltaines” un „Smiltāji”. 

4. Juris Rihards Moris, Katri Vintišs, 
Juhana Moris, Rihards Moris, Kārlis 
Sproăis, nek. īp. „Ozolkalni”, Ikšėiles 
novads 

22.08.2011. Saistībā ar Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam mēs, nekustamā īpašuma „Ozolkalni” 
(apzīmējums kadastrā 74940120001) kopīpašnieki, 
iesniedzam šo iesniegumu, izsakot mūsu viedokli par 

Tā kā ierosinājums saistīts ar plānoto 
pilsētas administratīvo robežu un citu 
īpašumu iekĜaušanu pilsētas teritorijā, 
par ko nav saĦemti iesniegumi vai 
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teritorijas plānojuma 1.redakciju. 
Kopumā atbalstot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.-2023.gadam izstrādi, kurā paredzētas vairākas 
labas idejas Ikšėiles novada tālākai attīstībai, tomēr 
vēlamies norādīt uz atsevišėiem jaunā plānojuma 
trūkumiem un nepilnībām, kas skar mūsu ar likumu 
aizsargātās tiesības un intereses. 
Proti, saskaĦā ar spēkā esošo Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumu mums piederošais nekustamais īpašums 
„Ozolkalni” atrodas Ikšėiles pilsētas perspektīvajā 
teritorijā kā savrupmāju apbūves teritorija (DzZ). Attiecīgi 
mums piederošajam īpašumam par saviem līdzekĜiem 
esam izstrādājuši detālplānojumu, kurš Ikšėiles novada 
domē tika apstiprināts 2008.gada 20.augustā, 
detālplānojumam stājoties spēkā pēc publikācijas 
oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (26.08.2008. 131 
(3915)). Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” platība ir 16,4 
ha un saskaĦā ar detālplānojumu to ir paredzēts sadalīt 
37 (trīsdesmit septiĦos) zemes gabalos individuālo 
dzīvojamo māju apbūvei 3 jaunbūvējamās ielās 
(Ozolkalnu, ZiedoĦu un Saulgriežu iela). Uzskatām, ka ir 
nepamatota un tuvredzīga ideja par Ikšėiles pilsētas 
teritorijas sašaurināšanu, izslēdzot no tās mums 
piederošo nekustamo īpašumu, jo mūsu īpašuma 
detālplānojums nešaubīgi atbilst tieši pilsētas, nevis 
lauku teritorijas plānojumam, kā paredzēts projektā, kur 
pilsētas robeža ir atvirzīta par aptuveni 300 metrus prom 
no mūsu īpašuma. 
Ja Ħem vērā, ka jaunais Ikšėiles novada teritorijas 
plānojums paredzēts nākošo 12 gadu ciklam, tad Ikšėiles 
pilsētas robežas noteikšana projektā paredzētajā apjomā 

priekšlikumi, jautājums darba grupā  
nav izlemts. 
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mūsu iesniegumā nav tālredzīga, ilgtspējīga un loăiska, 
jo, arī ietverot mūsu nekustamo īpašumu Ikšėiles pilsētas 
teritorijā, pilsētas teritorija joprojām būs kompakta. 
Jāuzsver, ka šis risinājums būtiski ietekmēs mūsu 
tiesisko stāvokli, nepamatoti pasliktinot to, jo mums 
piederošajam nekustamajam īpašumam būs jāpiemēro 
tiesību normas, kas attiecas uz lauksaimniecības zemi 
(piemēram, lielākas aizsargjoslas), būtiski apgrūtinot 
detālplānojuma īstenošanu un nodarot materiālos 
zaudējumus. 
Mums piederošais nekustamais īpašums atrodas 
aptuveni 2 km attālumā no nosacītā Ikšėiles pilsētas 
centra, kas ir pat tuvāk kā attālums līdz Ikšėiles 
Daugavmalai, kura saskaĦā ar projektu atradīsies 
Ikšėiles pilsētas teritorijā. Tāpat uzskatām, ka teritoriju, 
kuras atrodas tik tuvu Ikšėiles pilsētas centram 
noteikšana par lauksaimniecības zemēm, nav loăiska, jo 
teritorija jau pašlaik daĜēji ir apbūvēta (mūsu kaimiĦu 
īpašumi „Daivari”, „Dumbrāji”, „Kalnozoli”, „Brīvkalni”, 
„StupeĜi”), tādēĜ par optimistiskāko prognožu gadījumā 
nevar paredzēt, ka šī teritorija tuvākajos 12 gados tiks 
izmantota lauksaimniecībā, ja šāds zemes izmantošanas 
veids netiek praktizēts pašreiz. Attiecīgi projekta 
paskaidrojuma rakstā norādītais par Ikšėiles pilsētas 
kompaktāku attīstīšanu tikai daĜēji atbilst realitātei, 
nekonsekventi saglabājot Ikšėiles pilsētā tādas teritorijas 
daĜas, kurām tur nevajadzētu atrasties (piemēram, 
ElkšĦu apkaimi), bet tajā pašā laikā izslēdzot no tām 
tuvāku teritoriju, kur jau tuvākajā laikā paredzama 
salīdzinoši intensīva teritorijas attīstības saskaĦā ar 
spēkā esošu detālplānojumu. 
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Mums piederošā nekustamā īpašuma „Ozolkalni” 
detālplānojumu plānojam realizēt tuvāko 3-5 gadu laikā, 
tādēĜ šāda relatīvi intensīvi apbūvēta teritorija mūsu 
ieskatā noteikti jāietver Ikšėiles pilsētas teritorijā saskaĦā 
ar Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-
2023.gadam. 
ĥemot vērā visu iepriekš minēto, lūdzam grozīt izstrādāto 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
projektu, ietverot mums piederošo nekustamo īpašumu 
„Ozolkalni” (apzīmējums kadastrā 74940120001) Ikšėiles 
pilsētas teritorijā, šai teritorijai saglabājot pašreiz 
piešėirto Ikšėiles pilsētas plānoto (atĜauto) zemes 
izmantošanas veidu – mazstāvu dzīvojamo māju apbūve 
DzM (savrupmāju apbūve (DzS) saskaĦā ar spēkā esošo 
Ikšėiles novada teritorijas plānojumu). Attiecīgi lūdzam 
Ikšėiles pilsētas teritorijā ietvert arī teritoriju, kas atrodas 
pa labi no Dainas – Ozolkalni ceĜa līdz mums 
piederošajam nekustamajm īpašumam „Ozolkalni”. 

5. SIA „Rīgas meži”, nek. īp. „Kalnāju 
meži”, „Norupes”, „Rīgas pilsētas 
mežu fondi”, Ikšėiles novads 

19.08.2011. Izvērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, lūdzu 
mainīt nekustamo īpašumu izmantošanas mērėus un 
iestrādāt novada teritorijas plānojumā, sekojošas 
izmaiĦas pielikums Nr.1): 
1. Nekustamajā īpašumā „Kalnāju meži” ar kadastra 
Nr.74940140003, kadastra apzīmējums 74940140002 
~1,2 ha platībā nomainīt zemes izmantošanas mērėi 
no „M” (mežu teritorijas) uz „JRD” (jauktas ražošanas, 
darījumu un tehniskās apbūves teritorijas); 

2. Nekustamajā īpašumā „Norupes” ar kadastra 
Nr.74940140024, kadastra apzīmējums 74940140024 
~11 ha platībā nomainīt zemes izmantošanas mērėi 
no „M” (mežu teritorijas) uz „JRD” (jauktas ražošanas, 

Atbalstīts. 
Priekšlikums noteikt atĜauto 
izmantošanu – „Ražošanas apbūves 
teritorijas”– kokapstrādes un 
mežrūpniecības objektu attīstībai. 
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darījumu un tehniskās apbūves teritorijas); 
3. Nekustamajā īpašumā „Rīgas pilsētas mežu fondi” ar 
kadastra Nr.74940010046, kadastra apzīmējums 
74940140004 ~13 ha platībā nomainīt zemes 
izmantošanas mērėi no „M” (mežu teritorijas) uz „JRD” 
(jauktas ražošanas, darījumu un tehniskās apbūves 
teritorijas). 

4. IzmaiĦas nepieciešamas, lai nākotnē varētu 
paplašināt SIA „Rīgas meži” zāăētavu Norupēs. 

Pielikumā: izkopējums no Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma (pielikums Nr.1) uz 1 lp. 

6. Iveta Rava, nek. Lībiešu ielā nr.43, 
Lībiešu iela nr.41, Lībiešu ielā nr.45, 
Ikšėile. 

17.08.2011. Lūdzu izskatīt un sniegt rakstisku Likuma termiĦos 
noteiktu atbildi uz sekojošu situāciju Ikšėilē, Lībiešu ielā 
starp mājām – Lībiešu ielā nr.43, Lībiešu iela nr.41, 
Lībiešu ielā nr.45. 
Ir tapis zināms, ka tiek kārtoti dokumenti Ikšėiles Domē 
par 315 m2 esošo zaĜo/saimniecisko zonu starp 
norādītajām adresēm ar mērėi – pievienot Lībiešu 43 
īpašumam. 
SaskaĦā ar Ikšėiles teritorijas plānošanas apspriešanu 
no 14.07.11. – 25.08.11. vēlos izteikt viedokli: 
1. Lībiešu nr.41 dzīvojam 30 g., un kā nodokĜu 

maksātāji pamatoti uzskatām sevi kā Ikšėiles 
pamatiedzīvotājus, kur vienmēr 315 m2 zaĜā zona 
tika kolektīvi izmantota kā mazu bērnu pastaigu 
laukumiĦš, braukāšana ar trīsriteni, vai vienkārši kā 
vienmēr ir bijis Ikšėiles pils. noteiktajās attīstības 
prioritātēs – iedzīvotājiem nodrošināt augstu vides 
kvalitāti, nepasliktinot iedzīvotāju sadzīves apstākĜus. 

2. Šo zaĜo zonu 30 gadu garumā ir baudījuši un kopuši 
visi pieguĜošie kaimiĦi – Ravu ăim., FreimaĦu ăim., 

Atbalstīts. 
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Kronīšu ăim. 
3. Lībiešu nr.43 jau iepriekš ir saĦēmuši no Ikšėiles 

Domes atteikumu ar J. Rudzīša lēmumu par šīs 
teritorijas saglabāšanu. Arī pirms pāris gadiem visi 
kaimiĦi iestājās pret šādu iespējamību, jo tas būtiski 
pasliktina sadzīves apstākĜus a/m novietošanu, 
ziemā sniega nobīdīšana u.c. Šobrīd nav mainījušies 
nekādi objektīvi apstākĜi, lai platība tiktu savādāk 
motivēta. 

4. Apzinot visas uz Lībiešu ielas teritorijas, kur ir tā 
saucamās zaĜās/saimnieciskās zonas starp mājām, 
nākas secināt pēc fakta – gandrīz 100% šīs 
teritorijas ir saglabātas nemainīgā stāvoklī, jo pēc 
savas sākotnējās būtības tās tika domātas estētiskai 
pilsētas vides veidošanai, ko Ikšėiles pilsēta 
novērtējot visus aptākĜus ir respektējusi – 3 kaimiĦu 
viedoklis pret vienu – personīgu interešu vadīts. 

5. Šokē fakts, ka 16.08.11.g. iepazīstoties ar S. 
Augstkalnas objektīvi raksturoto situāciju domē, no 
Lībiešu 43 iesnieguma redzams – „kaimiĦi piekrīt” – 
apmelojums, kas liek apšaubīt ticamību arī par citu 
iesniegumā norādīto. 

6. Vēlos atsaukties uz Ikšėiles novada ilgtermiĦa 
attīstības programmu 2011-2030 g., kas arī runā par 
„....rūpējoties par dzīves vides kvalitāti, pašvaldība 
uztur un pilnveido esošo....”, „...Ikšėile kā pierīgas 
mazpilsēta ainaviskā teritorijā.” 

Iesniegumi, kas saĦemti pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
1. Dzintars Akinfovs 04.10.2011. Lūdzu Ikšėiles novada teritorijas plānojumā noteikt 

zemes vienībai ar adresi Melioratoru iela 12A, Ikšėiles 
nov. (kadastra apzīmējums 74050020621) galveno 

Atbalstīts. Noteikta atĜautā 
izmantošana „Publiskā apbūve”. 
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atĜauto izmantošanu atklātas autostāvvietas ierīkošanai, 
kā arī palīgizmantošanu sporta būvju vai iekārtu 
izvietošanai. 
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4. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības 
pieprasījuma vēstules 
 

Nr. Institūcijas nosaukums 
Atzinumi saĦemti Ikšėiles novada 

pašvaldībā 
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālā vides pārvalde 01.09.2011. 
2. Valst kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 10.08.2011. 
3. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 02.09.2011. 
4. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 07.09.2011. 
5. Valsts zemes dienests 19.08.2011. 
6. Veselības inspekcija 22.08.2011. 
7. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 22.08.2011. 
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Nav saĦemts 
9. SIA „Lattelecom” 24.08.2011. 
10. AS „Latvenergo” 29.08.2011. 
11. AS „Latvijas Gāze” 25.08.2011. 
12. Rīgas plānošanas reăions 10.08.20011. 
13. Valsts meža dienests 18.08.2011. 
14. Dabas aizsardzības pārvalde 25.08.2011. 
15. PSIA „Ikšėiles māja” 19.08.2011. 
16. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 02.08.2011. 
17. Ėeguma novada pašvaldība Nav saĦemts  
18. Salaspils novada pašvaldība 22.08.2011. 
19. Ropažu novada pašvaldība Nav saĦemts 
20. Ogres novada pašvaldība 19.07.2011. 
21. Ėekavas novada pašvaldība 29.07.2011. 
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4.1. Institūciju sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Ikšėiles novada 
pašvaldības pieprasījuma vēstules 
4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvalde 
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4.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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4.1.3. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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4.1.4. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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4.1.5. Valsts Zemes dienests 
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4.1.6. Veselības inspekcija 
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4.1.7. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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4.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
2011.gada 21.jūlijā Ikšėiles novada pašvaldība izsūtīja pieprasījuma vēstuli Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam (Nr.3-7/423) atzinuma sniegšanai, taču institūcija atzinumu nav sniegusi. SaskaĦā ar 
06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.punktu, 
jāuzskata, ka Ikšėiles novada teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests. 
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4.1.9. SIA „Lattelecom” 
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4.1.10. AS „Latvenergo” 
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SaĦemts elektroniski 
 
Subject:  
Par atzinuma sniegšanu par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju 
From:  
lauris.andzans@latvenergo.lv 
Date:  
Mon, 01 Aug 2011 16:50:57 +0300 
 
To:  
Mara Kalvane <mara.kalvane@metrum.lv> 
 
Labdien, atsaucoties uz Ikšėiles pašvaldības vēstuli, kurā ir norādītas Jūsu koordinātas par grafiskās daĜas papildus 
informāciju. Uzreiz informēju Jūs, ka grafiskajā daĜā ir nepieciešams veikt papildinājumus un izmaiĦas, sakarā ar 
elektrotīklu pārbūvēm utt.. AS "Sadales tīkls" Ikšėiles novada pašvaldībai tuvākajā laikā tiks nosūtīti nosacījumi 
teritorijas plānojuma izstrādei, kuriem klāt pievienotie grafiskie materiāli digitālā formā nepārprotami ir jāuzrāda 
jaunajā teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā.  
Ja rodas kādi jautājumi Lūdzu rakstiet vai zvaniet.  
 
 
Ar cieĦu,  
Lauris Andžāns 
fakss: 67727331 
tel.: 67727328, mob.26582630  
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SaĦemts elektroniski 
 
Subject:  
Grafiskā informācija sakarā ar Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 
From:  
Jurijs.Rivkins@latvenergo.lv 
Date:  
Wed, 24 Aug 2011 09:48:23 +0300 
 
To:  
mara.kalvane@metrum.lv 
 
Labdien!  
Sakarā ar Ikšėiles novada pašvaldības lūgumu (skat. vēstuli: ), nosūtam grafisko informāciju par Ikšėiles novada 
teritorijā esošo 0.4 kV - 20 kV elektroapgādes tīklu.  
 
 
 
 
Ar cieĦu,  
Jurijs Rivkins 
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4.1.11. AS „Latvijas Gāze” 
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4.1.12. Rīgas plānošanas reăions 
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4.1.13. Valsts meža dienesta Rīgas reăionālā virsmežniecība 
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4.1.14. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.15. PSIA „Ikšėiles māja” 
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4.1.16. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 96 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 97 

 

4.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības pieprasījuma 
vēstules 
2011.gada 22jūlijā Ikšėiles novada pašvaldība izsūtīja pieprasījuma vēstuli Ėeguma novada un Ropažu 
novada pašvaldībai par atzinuma sniegšanu, taču pašvaldības atzinumu nav sniegušas. SaskaĦā ar 
06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.punktu, 
jāuzskata, ka Ikšėiles novada teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv Ėeguma un Ropažu novada 
pašvaldības. 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 98 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 99 

 

4.2.1. Ėekavas novada pašvaldība 
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4.2.2. Salaspils novada dome 
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4.2.3. Ogres novada pašvaldība 
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5. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 

Tabulā ir apkopoti institūciju un uzĦēmumu atzinumi Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcijai. SaskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktu un Ikšėiles novada domes 2009.gada 18.augusta lēmumu „Par Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma nosaukuma precizēšanu, darba uzdevuma grozījumiem un izstrādes laika grafika apstiprināšanu”, Ikšėiles novada pašvaldība pieprasījusi nosacījumus 16 
institūcijām un visām 5 kaimiĦu pašvaldībām. Atbildi nav sniedzis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ėeguma novada un Ropažu novada pašvaldība. 
SaskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.punktu, jāuzskata, ka Ikšėiles novada teritorijā nav publisko 
interešu, kuras aizstāv minētā institūcija un kaimiĦu pašvaldības. 
 

Nr. 
Institūcijas 
nosaukums 

SaĦemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1. Valsts vides 
dienesta 
Lielrīgas 
reăionālā vides 
pārvalde 

01.09.2011. 1. Teritorijas plānojuma perspektīvās izmantošanas lapā nav uzrādītas 
visas 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. 

 

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 ar VVD LRVP 2010.gada 
29.septembra nosacījumiem Nr.5-7/3149. 

1. Precizēts Paskaidrojuma raksts. 
 

2. Precizēts teksts. 

 

 

3. „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 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). 

2. VA „Civilās 
aviācijas 
aăentūra” 

01.08.2011. Lidlauku standarta un drošības daĜa, pamatojoties uz 2011.gada 22.jūlija 
iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī Ikšėiles mājas lapā 
pieejamo informāciju, ir izvērtējusi saĦemto informāciju un dara zināmu, ka 
tai nav iebildumu pret izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju 2011.-

- 
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2023.gadam saistībā ar lidlauka apkārtnē noteiktajiem objektu augstuma 
ierobežojumiem. 

3. SIA „Ikšėiles 
māja” 

19.08.2011 „Ikšėiles māja” ir izskatījusi Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-
2013.gadam un ir konstatējusi dažas kĜūdas un nepilnības Ikšėiles pilsētas 
plānā ar projektētajiem ūdensvadiem un plānā ar projektētajiem kanalizācijas 
tīkliem. 
Pielikumā labotās shēmas. 

Precizētas shēmas. 

4. Veselības 
inspekcija 

19.08.2011 3. sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” konstatētas 
šādas nepilnības: 
� p.178.5.: visām ūdens Ħemšanas vietām noteikta stingra režīma zona (10 
m), bakterioloăiskā zona (atzīmēts, ka Ikšėiles novadā nav) un ėīmiskā 
zona. Informējam, ka aizsargjoslas nosaka katram urbumam individuāli, 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.panta prasībām un 20.01.2004. MK 
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas 
metodika” prasībām; 

� p.179.4.1. un p.179.4.2. nav noteikta ekspluatācijas aizsargjosla gar 
elektrotīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

� p.179.5, p.179.7, p.179.10., 181.1. nav minēts Aizsargjoslu likums; 
� p.180.3.3.: nav iespējams novērtēt ap Kancersilu ciema plānotajām 
notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm sanitārās aizsargjoslas atbilstību 
Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām, jo nav sniegta informācija par 
ietaišu tehnisko raksturojumu un izmantoto tehnoloăiju; 

� p.294.4.4.: atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.panta prasībām, „urbumiem, 
akām, avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto 
savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), 
aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošanas un novērsta 
notekūdeĦu infiltrācija un ūdens piesārĦošana”. TādēĜ šo punktu 
ieteicams izteikt šādā redakcijā: „Grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli 
attālina no iespējamiem ūdens piesārĦojuma avotiem (ateju bedrēm, 
komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiĦu zemes gabalā 
novietotajiem, ievērojot Aizsargjoslu likumu un 20.01.2004. MK 
noteikumus Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas 
metodika”; 

� p.295.8.: Ħemot vērā to, ka notekūdeĦu decentralizētajā savākšanā 

Precizēti sekojoši „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu” punkti: 
- p.178.5. (171.5.) , svītrojot apakšpunktus; 
- papildināti p.179.4.1. (172.4.1.) un p.179.4.2. 
(172.4.2.) ar  ekspluatācijas aizsargjoslām gar 
elektrotīklu gaisvadu līnijām ar nominālo 
spriegumu līdz 20 kV; 

- p.179.5, p.179.7, p.179.10., 181.1. (p.172.5, 
p.172.7, p.172.10., 174.1.) papildināti ar tekstu 
„Aizsargjoslu likums”; 

- p.180.3.3. (173.4.3.) papildināts ar papildus 
informāciju; 

- p.294.4.4. (286.4.4.) izteikts jaunā redakcijā; 
- p.295.8. (287.8.) izteikts jaunā redakcijā; 
- p.295.9. (287.9.) papildināts ar papildus 
informāciju. 
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priekšrocība ir notekūdeĦu bioloăiskai attīrīšanai, ieteicams šo punktu 
izteikt šādā redakcijā: „Apbūves teritorijās, kur nav ārējā kanalizācija 
tīkla, kā pagaidu risinājums pieĜaujama decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izveidošana, pamatojot to ar vides izpētes rezultātiem un 
ievērojot Aizsargjoslu likumu, LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” 7.punkta prasības LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un 
būves” p.4.,7.,.15. prasības un 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī „p.34. prasības. Projektā 
jāparedz iespēju tālākā būvniecības procesā pieslēgties pie 
centralizētiem notekūdeĦu kanalizācijas tīkliem, ja to izbūve ir paredzēta 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

� p.295.9.: atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. panta prasībām, sanitārā 
aizsargjosla ap notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm, kuru jauda ir lielāka par 
5 m3 notekūdeĦu diennaktī, ir 50 m platumā. ĥemot vērā minēto, ieteicam 
izteikt šo punktu šādā redakcijā: „Veicot jauno apbūvi iepriekš 
neapbūvētā teritorijā, dzīvojamo ēku grupai (sākot no 3 ēkām), kā 
pagaidu risinājums līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei, 
jāparedz kopējās slēgta tipa bioloăiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta 
tipa filtrācijas laukus, ievērojot Aizsargjoslu likuma 28.panta prasības. 

Slēdziens: Izvērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, 
konceptuāli neiebilstam plānojuma risinājumiem. 

Rekomendācijas: Izstrādājot teritorijas plānojuma galīgo redakciju, ieteicam 
novērst 3.sējumā augstāk minētās nepilnības un veikt plānojuma korekciju. 

5. Rīgas 
plānošanas 
reăions 

10.08.2011. Izvērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
1.redakcijas projektu, RPR secina, ka: 

1. Teritorijas plānotās izmantošanas grafiskajos materiālos būtu 
uzrādāmas plānotās zaĜās buferjoslas, kas atdala ražošanas un noliktavu 
apbūves teritorijas no dzīvojamajām teritorijām, atbilstoši RPR telpiskā 
plānojuma vadlīniju (turpmāk - RPR Vadlīnijas) 1.2.10. nodaĜas 7.punktam 
(28.09.2010. Nr.SA-2/91 RPR sniegto nosacījumu 4.punkts). Šobrīd šī 
prasība attiecībā uz ražošanas apbūves teritoriju plānošanu iestrādāta tikai 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (338.6.punkts), nenosakot 
zaĜo joslu izveides principus. Īpaša uzmanība pievēršama šādām teritorijām 

1. Teritorijas plānojuma līmenis nav atbilstošs 
atzinumā prasītajai detalizācijai. ZaĜās buferjoslas 
jānosaka detālplānojumos un/vai apbūves 
tehniskajos projektos saskaĦā ar „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu”  
nosacījumiem. 
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– Ikšėiles pilsētas ElkšĦu, Jaunikšėiles apkaimes, ciemata Saulesdārzs 
Valdemāra ielas teritorija; 

2. Iepriekšējā plānošanas periodā Ikšėiles novada lauku teritorijā, veicot 
zemes parcelāciju, izveidojušās vietas, kur perspektīvā bija paredzama blīva 
dzīvojamā apbūve. Taču veicot zemes sadali, netika plānoti risinājumi, kas 
nodrošinātu piekĜūšanu gruntsgabalam. Ikšėiles novada teritorijas 
plānošanas un apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN ) vēlams iekĜaut īpašas 
prasības piebrauktuvju izstrādei (papildināt TIAN 4.14.nodaĜu) un to 
apsaimniekošanai lauku teritorijā, ja privātīpašumam nav tieša pieslēguma 
iespēju (piem., pa vidu kaimiĦa privātīpašums) augstākas nozīmes ceĜam; 

3. Pārvērtējams TIAN 308.3.punkts, kas paredz apbūvi mežos un kas ir 
pretrunā RPR Vadlīniju 1.2.3.nodaĜas 6.punktam, 1.4.1.nodaĜas 3.punktam 
un 1.4.4.2.nodaĜas 4.punktam; 

 

 

 

 

 

 

4. Precizējuma TIAN 5.3.4.nodaĜa, kas nosaka lauku zemju atĜauto 
izmantošanu, paredzot, ka „lauku zemēs ir atĜauta jauna publiskā apbūve, 
ražošanas objekti un noliktavas un tehniskā apbūve” (320.2.5.punkts). Tajā 
pašā laikā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma 
rakstā teikts, ka lauku zemēs „apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc 
lauku sētas principiem” un ka „lauku zemēs neietver tās apbūves vietas, 
kuras raksturīgas urbanizētām teritorijām (ražošanas apbūve, dzīvojamā 
apbūve, publiskā apbūve)” (3.2.2.nodaĜa, 93.-94.lpp.). Izvērtējot šo 
secinājumu, Ħemot vērā RPR Vadlīnijas lauku telpas areālu un teritoriju 
plānošanai - īpaši 1.4.2.nodaĜas 1., 2.punktu, 1.4.4.2. nodaĜas 5.punktu; 

 
 

2. Ja jautājums par piebraukšanu nav atrisināts 
zemes reformas vai detālplānojuma izstrādes laikā, 
to nav iespējams atrisināt arī šodien – teritorijas 
plānojuma izstrādes ietvaros. Piebraukšanas 
jautājumi pie nekustamiem īpašumiem jārisina 
zemju īpašniekiem vienojoties vai tiesas ceĜā. CeĜi 
jāprojektē saskaĦā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

3. Meža teritorijas ir teritorijas, kurās apbūve nav 
primārā izmantošana. AtĜautā izmantošana ietver 
pamatā tikai labiekārtojuma elementus un būves, 
kas nepieciešamas meža uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos” precizēta atĜautā 
izmantošana 308.1 (300.1) punktā, un grozīta 
308.3. (300.3.) punkta redakcija, svītrojot 308.3.1. 
un 308.3.2. apakšpunktus, bet apakšpunkts 
308.3.3. ietverts punktā 308.3. (300.3.).  Uzskatām, 
ka Ikšėiles novadā plānotā meža teritorijas 
izmantošana nav pretrunā ar RPR Vadlīnijām. 

4. Lauku zemes ir teritorijas, kurās apbūve nav 
primārā izmantošana. AtĜautā izmantošana ietver 
plašu izmantošanas spektru, lai nodrošinātu 
iespēju realizēt lauku dažādošanu un nodrošinātu 
iespēju lauku iedzīvotājiem attīstīt savus lauku 
īpašumus, realizējot nepieciešamo saimniecisko 
darbību. Apbūves rādītāji, minimālā zemesgabala 
platība un atĜautā plānotā izmantošana lauku 
zemes ir noteikta Ħemot vērā esošo zemju 
struktūru, apbūves raksturu un izmantošanu tieši 
Ikšėiles novada teritorijā. Uzskatām, ka Ikšėiles 
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5. RPR Vadlīnijas nosaka, ka meža zemes nav paredzētas dzīvojamai, 
darījumu un ražošanas apbūvei (1.2.1.nod. 4.punkts, 1.2.2.nod. 6.punkts, 
1.4.1.nod. 3.punkts, 1.4.4.2.nod. 3.punkts). Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā plašā apjomā mežu zemēs plānotā (atĜautā) izmantošana noteikta 
kā „rekreācijas teritorijas” (ZR) (pie ciema Aizupes, pie ceĜa P5 pieguĜoša 
esošas motokrosa trases teritorijas, kas izvietota tuvu dabas parkam „Ogres 
Zilie kalni”), kas pieĜauj iespēju veidot apbūvi (TIAN 5.3.3.3.nodaĜa) un līdz ar 
to ir pretrunā RPR Vadlīnijām; 
 
 
 

6. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam plānotās 
(atĜautās) teritorijas plānā būtu vēlams grafiski uzrādīt novada polderu 
sistēmu 9Ikšėile - I, Ikšėile – II) robežas; 

 
 
7. Sekojot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
1.redakcijas projekta paskaidrojuma raksta 2.3.1.nodaĜā (46.lpp) un vides 
pārskata 3.5.3.nodaĜā (28.lpp.) paustajam Ikšėiles novada perspektīvajā 
struktūrā (attīstības koncepcijā) vēlams iestrādāt velotransporta 
infrastruktūras attīstībai paredzamās teritorijas, perspektīvo velomaršruta 
tīklu. 

novadā plānotā lauku zemju izmantošana nav 
pretrunā ar RPR Vadlīnijām. 

5. Ikšėiles novada dome ir atbalstījusi jaunu 
rekreācijas objektu attīstību teritorijās, atbilstoši 
2011.gadā izstrādātajai un Rīgas plānošanas 
reăiona atbalstītajai Novada attīstības stratēăijai, 
kurā tika pamatota rekreācijas teritoriju attīstības 
zona, Ħemot vērā divu pilsētu – Ikšėiles un Ogres 
mijiedarbību un vēsturiski izveidojušās tradīcijas 
saistībā ar Ogres Zilo kalnu apkaimes izmantošanu 
rekreācijas funkcijai. Rekreācijas objektu teritorijas 
ir teritorijas, kurās apbūve nav primārā 
izmantošana.  

6. Tā kā polderu sistēmas robežas nav noteiktas 
ar nepieciešamo mēroga precizitāti, tās nav 
parādītas plānotās (atĜautās) izmantošanas plānā, 
bet ir ietvertas tematiskajā kartē paskaidrojumu 
raksta sastāvā. 

7. Perspektīvais velomaršrutu tīkls plānojuma 
sastāvā nav ietverts un ir izstrādājams atsevišėi, 
pašvaldībai izvērtējot tā nepieciešamību, prioritātes 
un iespējas tā attīstībai un realizācijai nākotnē. 

6. VSIA 
„Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie 
īpašumi” 

22.08.2011 Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reăiona 
meliorācijas nodaĜa sniedz pozitīvu atzinumu Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam 1. redakcijai. 

- 

7. AS 
„Latvenergo” 

29.08.2011 AS „Latvenergo” lūdz Ħemt vērā sekojošus iebildumus: 
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu jēdzienu skaidrojumus 
papildināt ar jēdzienu „Drošības aizsargjosla” šādā redakcijā: 
„Drošības aizsargjoslas nosaka ap ogĜūdeĦražu ieguves vietām, naftas, 

 
1. Priekšlikums nav Ħemts vērā, jo definīcija dublē 
Aizsargjoslu likumā noteikto, kas ir pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumiem Nr.108 „Normatīvo aktu 
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naftas produktu, bīstamu ėīmisko vielu un produktu cauruĜvadiem, tilpnēm, 
krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumiem, degvielas uzpildes 
stacijām ap aizsprostiem, ap vēja ăeneratoriem, gar gāzesvadiem ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, gāzes regulēšanas stacijām, gāzes 
regulēšanas punktiem, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes 
savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu 
gāzes noliktavām, krātuvēm un izpildes stacijām, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu 
gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiĜu gāzes 
uzpildes stacijām, gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas 
produktus, bīstamas ėīmiskās vielas un produktus, kā arī gar virszemes 
siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks. Drošības aizsargjoslu 
galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu 
ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to 
tuvumā esošo objektu drošību”. 
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos precizēt definīciju 
„Hidrotehniska būve” šādā veidā: „Būve, uz kuru iedarbojas ūdens spiediens 
un kura kalpo ūdens resursu lietderīgai izmantošanai vai ūdens postošās 
iedarbības ierobežošanai”. 
3. 2.13.nodaĜas „Prasības inženierapgādes objektiem, komunikācijām un 
inženierbūvēm” 2.13.1.punktu „Vispārīgās prasības inženierinfrastruktūrai” 
papildināt ar 8.apakšpunktu „Prasības hidrotehnisko būvju uzturēšanai” šādā 
redakcijā: 
„ĥemot vērā, ka Ikšėiles novada teritorija daĜēji piekĜaujas Rīgas HES 
ūdenskrātuves dambja aizsargjoslai, AS „Latvenergo”, saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likumā noteiktajām prasībām aizsprosta aizsargjoslās, nosaka – 
neparedzēt ielu sarkanās līnijas AS „Latvenergo” īpašumu un/vai aizsprostu 
drošības aizsargjoslu teritorijās, kā arī būvlaides noteikt no aizsprostu 
drošības aizsargjoslas.” 
 
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.16.nodaĜas 
178.2.1.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Daugavai – ne mazāk kā 10 m plata josla Daugavas krastā, bet vietās, kur 
krasts nostiprināts ar dambi, līdz dambja ārējās nogāzes pakājei”. 
Pamatojums – Ikšėiles novada teritorijā esošais dambis nav Rīgas HES 

projektu sagatavošanas noteikumi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 25.punktā ietverts termina skaidrojums 
„Hidrotehniska būve”. 
 
3. Priekšlikums nav Ħemts vērā, jo tas neatbilst 
pašvaldības saistošo noteikumu normas saturam 
(nav nepieciešams iekĜaut pamatojumu, nav 
jāformulē citas institūcijas prasības vai jāatkārto 
citu normatīvo aktu prasības) un daudzas esošās 
ielas sarkano līniju robežās robežojas ar dambi un 
atrodas dambja 10 m drošības aizsargjoslas 
teritorijā. Apbūves līnija līdz dambja 10 m drošības 
aizsargjoslai jau ir noteikta Apbūves noteikumu 
211.punktā (203.). 
 
4. Precizēts „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 178.2.1.1.punkts (171.2.1.1.). 
 
 
 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 108 

hidrotehniskās būves sastāvdaĜa, kā arī nepieder AS „Latvenergo”. Minētā 
inženierbūve ir Zemkopības ministrijas valdījumā, tāpēc aizsargjoslas 
platumu jāsaskaĦo ar Zemkopības ministriju vai tās institūcijām. Aizsargjoslu 
noteikšanai var piemērot Ministru kabineta 20.02.2007. noteikumus Nr.131 
„Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem”. 
5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.7.1.punktu papildināt 
ar apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu (būvju) izvietošanai, platība var 
būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un 
apsaimniekošanas nepieciešamībai”. 
 
6. Atbildot uz Ikšėiles novada pašvaldības lūgumu izvērtēt nepieciešamo 
aizsargjoslu platumu un uzturēšanas iespējas, paziĦojam, ka: 

� AS „Latvenergo” nav pilnvarojuma grozīt Ministru kabineta 
noteikumu nosacījumus un prasības ne aizsargjoslu platumu, ne 
uzturēšanas jomā; 
� Tā kā ar Ikšėiles novada teritoriju tieši ir saistīts nevis Rīgas HES 
dambis, bet Rīgas HES ūdenskrātuve, kas ir inženieraizsardzības būve, 
tad tās uzturēšanu nosaka Meliorācijas likums un MK noteikumi Nr.258 
„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un 
ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un 
meža zemēs”. 

 
AS „Sadales tīkls”: 
Lūdzam teritorijas plānojumu papildināt ar sekojošiem materiāliem: 

� Ar informāciju par to, ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un 
atĜautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” tīklam notiek saskaĦā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009.gada 
1.aprīĜa lēmumā Nr.74 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”, kas stājās spēkā 
no 2009.gada 1.maijā. 
� Ar informāciju par to, ka, saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta 

 
 
 
 
 
5. Papildināti „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 110. (105) punkts un 345.punkts, 
ievērojot noteikumu uzbūves struktūru. 
 
 
 
 
 
6. Normatīvo aktu prasības ievērotas 
(Latvenergo atbilde uz pašvaldības jautājumu 
par aizsargjoslu platumiem pie Rīgas HES 
dambja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atzinumā prasītā papildus informācija jau ir 
ietverta „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 296.1. (288.1) punktā un 296.4.(288.4.) 
punktā, papildināts 296.2. (288.2.) punkts. Pārējie 
ieteikumi nav Ħemti vērā, jo dublē Enerăētikas 
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(1) „Jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai 
energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par 
vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaĦā ar šā likuma 24.pantu”. 

SaskaĦā ar (11) p. „Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaĦot ar 
zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā 
arī tiesības saskaĦošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka 
informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes 
komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas 
robežās; 

3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 
energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta 
vai tā daĜas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes 
izmantošanas; 

4) citos likumos noteiktajos gadījumos. 
SaskaĦā ar  (12) p. „Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura 
sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot 
zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa 
saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās 
energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu 
aizĦemtā zemes platība”. 
SaskaĦā ar (3) p. „Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu 
vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku 
vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas”. 
SaskaĦā ar 19.1 pantu (1) p. „Energoapgādes komersantam ir nekustamā 
īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes 
uzĦēmuma objektus. 
(2) p. Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas 
spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 
Ar informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot 

likuma normas, kas ir pretrunā ar MK 3.02.2009. 
noteikumiem Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi”. 
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esošo energoapgādes uzĦēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas 
atbilstoši Enerăētikas likuma 23.panta 2.daĜai, „Esošo energoapgādes 
uzĦēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatototas nekustamā īpašnieka 
prasības veic par viĦa līdzekĜiem”, jāsedz pārvietošanas ierosinātājam. 
2. Teritorijas plānojumā ir nepieciešams veikt šādus precizējumus un 
labojumus: 

� Uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma 
minimālās zemes vienības platības ierobežojumus. Energoapgādes 
objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un 
novietojumu saskaĦot ar AS „Latvenergo”. 
� Teritorijas plānojuma grafisko daĜu nepieciešams papildināt ar 
jaunajiem elektroapgādes tīkliem. 
� Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daĜā papildus norādīt, ka 
neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas 
mehāniskiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms 
darba sākšanas ir jāsaskaĦo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 
08.12.2005. noteikumi Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 11.p.). 
� Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ ir nepieciešams objektus 
pārbūt, tos drīkst veikt pēc saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 
Veicot darbus, augstsprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) 
elektropārvades līniju aizsargjoslās, tie ir jāsaskaĦo ar AS „Sadales tīkls” 
Centrālā reăiona tehnisko vadītāju, tālr.67727351. 

3. SaskaĦā ar Jūsu lūgumu grafiskā informācija par Ikšėiles novada teritorijā 
esošo 0,4 kV-20 kV elektroapgādes tīklu tika nosūtīta elektroniski uz Jūsu 
uzrādīto E-pasta adresi projekta vadītājai Mārai Kalvānei. 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” teritorijas plānojuma projektu atzīst par 
pieĦemamu. 

 
 
 
 
 
 
Papildināti „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 110. (105.) punkts un 346. (338) 
punkts, kā arī 380.14. (372.14) punkts. Atzinumā 
prasītā papildus informācija jau ir ietverta 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 
296.3. (288.3.) punktā. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teritorijas plānojuma grafiskā daĜa ir papildināta ar  
jaunajiem elektroapgādes tīkliem. 
 
 
- 
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8. Valsts kultūras 
pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 

10.08.2011 Kultūras pieminekĜu aizsardzības aspektā Inspekcijai ir sekojoši iebildumi: 
1. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā jānorāda, ka kultūras 
pieminekĜu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību„ 
un citi spēkā esošie normatīvie akti; 
2. Teritorijas plānojumā nav atzīmēti valsts nozīmes nekustamie mākslas 
pieminekĜi: „Kapa piemineklis S. R. Šteinbrikai„ (aizs. Nr.4067). Lūdzam 
iesniegt Inspekcijai koriăēto materiālu CD formātā. 

Precizēts Paskaidrojuma raksts. 

9. Valsts zemes 
dienests 

19.08.2011 Valsts zemes dienests (turpmāk - dienests ), izskatot 2011.gada 28.jūlijā 
saĦemto Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju 
konstatē: dienestā atzinumu sniegšanai elektroniskā formā iesniegtā 
teritorijas plānojuma grafiskā daĜa ir nepilnīga - iesniegti vektordatu faili, 
kuros attēloti apgrūtinājumi (aizsargjoslas), kā arī ciemu robežas un plānotās 
teritoriālās vienības. Citas 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi „27.punkta 
apakšpunktos uzskaitītās teritorijas plānojuma grafiskās daĜas sastāvdaĜas 
minētajiem datiem nav pievienotas. 
Informējam, ka atbilstoši dienesta nosacījumu 2.punktam - atzinumu 
sniegšanai izstrādātais teritorijas plānojums iesniedzams dienestā 
elektroniskā formā (grafiskie materiāli - digitāli vektordatu formā ). Teritorijas 
plānojuma grafiskai daĜai elektroniskajā datu nesējā pievienojami 
aizsargjoslu sadaĜā izmantotie apzīmējumi ar paskaidrojumiem.  

Plānojuma pilnveidotā redakcija tiks iesniegta pilnā 
apjomā elektroniski. 

10. Valsts meža 
dienesta Rīgas 
reăionālā 
virsmežniecība  

18.08.2011 Izvērtējot pieejamo informāciju konstatēts: 

I sējums. Paskaidrojuma raksts. 
1) 1.1.2. Institūcijas nosacījumi un prasības sarakstā nav iekĜauts Valsts 
meža dienests - Rīgas reăionālā virsmežniecība. Rīgas reăionālai 
virsmežniecībai tika 2010.gada septembrī pieprasīti nosacījumi, uz kuriem 
2010.gada oktobrī ir atbildēts; 
2) 54. lapaspusē „Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Ikšėiles novadā, 
4.tabulā 4. un 5. ailes nosaukums precizējums - „garums Ikšėiles novadā”. 
Zem kopgarums saprotams ūdensteces kopējais garums no izteces līdz 
ietecei; 
3) 58. lapaspusē tabulā Potenciāli piesārĦotās vietas 2. rindkopā uzrādīts 
Ogres virsmežniecības ėimikāliju noliktava, Ikšėile/Nr.74948/3954. SaskaĦā 
ar pašreizējo situāciju, dotā teritorija ir „Norupes kokaudzētava”, kuras 

1. Precizēts nosacījumu saraksts. 
 
 
 
 
 

2. Precizēts Paskaidrojumu raksts. 

 

 
3. Precizēts Paskaidrojumu raksts. 
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pārvaldītājs ir SIA „Rīgas meži” un tā nepieder ne Valsts meža dienestam, 
ne Zemkopības ministrijai; 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
1) 5.3.2. Meži (M) 
• 308.punktu papildināt ar „ūdensobjekts - dīėis, ūdens Ħemšanas 

vieta”; 
• 308.2. papildināt „mežos lauku teritorijā no jauna veidojama zemes 

gabala minimālā platība ir 2ha...”; 
• Precizēt 308.3.1.: Kopējā izbūves teritorija tiek noteikta no visa meža 

nogabala labot uz no visas meža zemes kadastra vienības ietvaros; 
• Koriăēt 308.5 punktu: Meža izmantošanu un apsaimniekošanu 

regulē „Meža likums” un ar to saistītie normatīvie akti. 

 
 
 

Precizēts „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu”  308.5. (300.5.) punkts; papildināts 
308.1.(300.1.) punkts ar apakšpunktu -  
„ūdensobjekts – dīėis”, bet nav ietverts 
papildinājums „ūdens Ħemšanas vieta”, jo šādu 
objektu izbūve ir atĜauta visās teritorijās 
(noteikts nodaĜā 3.1.). 

Priekšlikums par  308.3.1.apakšpunkta 
precizēšanu nav Ħemts vērā, jo grozīta visa 308.3. 
(300.3.) punkta redakcija, svītrojot 308.3.1. un 
308.3.2. apakšpunktus, bet apakšpunkts 308.3.3. 
ietverts punktā 308.3. (300.3.) 

Priekšlikums par 308.2.punkta papildināšanu 
nav Ħemts vērā, jo Lauku zemju (L) 
izmantošanas noteikumos ir ietverts 320.2.2. 
(312.2.2.) punkts, kas nodrošina lielāku 
zemesgabalu saglabāšanu lauku zemēs, ja to 
sastāvā ir arī mežs. Ikšėiles novada plānojumā 
visi lielākie meža nogabali, saskaĦā ar 
topogrāfisko plānu ir ietverti Meža teritorijās 
(M). 

11. 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, 

 
 
 

1. Precizēta informācija Paskaidrojuma rakstā, 
nenosakot, ka novada teritorijā ir 16 dižkoki, bet 
aizsargājamie koki (papildus sniegta arī 
informācija, ka kopumā novada teritorijā 
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Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.7.sadaĜā); 

 

2) Nepieciešams identificēt vai paredzēt veidu kā tiks identificētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 76.punktā minētās novada 
vērtīgās 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 pieteiku 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, minētajos 
posmos nosakāms, mērot no ielejas nogāzes augšmalas (augšējās 
krants); 

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

pēdējās desmitgadēs nav veikta datu bāzēs 
esošo dižkoku apsekošana un datu 
precizēšana). 

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. Precizēts Paskaidrojuma raksts. 

 

 

 

 
 

4. Precizēta plānojuma Grafiskā daĜa. 
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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. 

12. VAS „Latvijas 
DzelzceĜš” 

02.09.2011. Izskatot Ikšėiles novada teritoriju plānojuma 1.redakcijas materiālus 
neiebilstam pret risinājumiem un lūdzam veikt sekojošus precizējumus: 
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
a. 144.punktu redakcionāli labot atbilstoši normatīvo aktu prasībām jeb 
izslēgt no noteikumu sastāva. 
b. 353.4.punktu redakcionāli labot, jo dzelzceĜa zemes nodalījuma josla ir 
uzrādīta Grafiskajā daĜā atĜautās izmantošanas plānā, un tā sakrīt ar 
valstij Satiksmes ministrija personā piederošo zemes gabalu robežām. 

2. Grafiskajā daĜā: 
a. Teritorijas atĜautās izmantošanas plānā apzīmējumos norādīt 
dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas robežas apzīmējumu, kura plānā ir 
uzrādīta ar tumši pelēkas krāsas līniju. 

 
3. Paskaidrojuma rakstā: 
a. 2.4.nodaĜā tehniskās apbūves (T) mērėa kodu papildināt ar 1103 – 
dzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve. 

1. „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 144.punkts – svītrots,  353.4. (345.4.) 
punkts un 352.1. (344.1.) – redakcionāli laboti. 
 
 
 
 
 
2. Plānojuma Grafiskajā daĜā noteikta Tehniskās 
apbūves teritorija ar indeksu T-1, kas sakrīt ar 
dzelzceĜa nodalījuma joslas un attiecīgajām 
kadastra robežām, tādēĜ atsevišės apzīmējums 
netiek paredzēts. 
3. Precizēts Paskaidrojuma raksts. 

13. VAS „Latvijas 
Valsts ceĜi” 

07.09.2011. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” Centra reăions neiebilst izstrādātā Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijas pamatnostādnēm, 
veicot sekojošus tekstuālus labojumus: 
Ievērot konsekvenci valsts autoceĜu nosaukumos: 

� valsts galvenais autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas rob. (Pāternieki); 

� valsts reăionālais autoceĜš Tīnūži – Koknese (pēc posma izbūves ar 
ievadu Rīgas pilsētā, tas tiks iekĜauts Eiropas nozīmes maršrutā 

Precizēti valsts autoceĜu nosaukumi 
Paskaidrojumua raksta un „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu” sadaĜās. 
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E22) (28;29); 
� valsts reăionālā autoceĜa P80 Tīnūži – Koknese perspektīvais 

turpinājums Ikšėiles novada teritorijā ar ievadu Rīgas pilsētā; 
� valsts reăionālais autoceĜš P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšėile; 
� valsts reăionālais autoceĜš P5 Ulbroka – Ogre; 
� valsts vietējais autoceĜš V965 Kaparāmurs – Dobelnieki. 

14. Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

Nav saĦemts - - 

15. SIA 
„Lattelecom” 

24.08.2011. Atsaucoties uz Jūsu 21.07.2011. vēstuli Nr.3-7/423 informējam, ka SIA 
„Lattelecom” ir izskatījis Ikšėiles novada teritoriju plānojumu no elektronisko 
sakaru tīklu attīstības viedokĜa un sniedz tam pozitīvu atzinumu. 
Ja tiek vai tiks plānota novada teritoriju infastruktūras attīstība, Ħemot vērā 
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA 
„Lattelecom” ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu 
realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par novada teritoriju attīstības 
plānos iekĜauto dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības objektu celtniecību 
lūdzam sazināties ar SIA „Lattelecom” Optikas tehnoloăiju biznesa daĜas 
Līniju risinājumu attīstības nodaĜas vadītāju Jāni Zemnieku, tālr.67055647, e-
pasts: janis.zemnieks@lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu iespējamiem 
risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām 
izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. 
Nosakot apgrūtinājumus zemes gabaliem un attēlojot tos zemes robežu 
plānos, lūdzu saĦemt precīzu informāciju SIA „Citrus Solutions” Ogrē, 
Daugavpils ielā 2, kontaktpersona Alfrēds Valeinis, tālr.26563892. 

- 

16. AS „Latvijas 
Gāze” 

25.08.2011. AS „Latvija Gāze” lūdz mērījumus izteikt megapaskālos. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.5.daĜā „Projektēšanas 
noteikumu saĦemšana” lūdz iekĜaut A/S „Latvija Gāze”, kura izsniedz 
tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaĦošanu, 
nosacījumus un atzinumus (saskaĦojumus) detālplānojumiem. Pozitīvs 
atzinums tiks sniegts pēc šo nosacījumu izpildes. 

Precizēts Paskaidrojuma raksts un papildināta 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”  
6.5. nodaĜa  ar punktu 372.15. 
 
Grafiskajā daĜā, kurā attēlota Latvijas Gāzes 
nosacījumos sniegtā informācija, nekustamā 
īpašuma „Zemīši” teritorijā nav koriăēta. 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 116 

17. Ogres novada 
pašvaldība 

28.07.2011 Ogres novada pašvaldība ir iepazinusies ar izstrādāto Ikšėiles novada TP 
1.redakciju un informē, ka nepiekrīt sekojošiem plānojuma risinājumiem: 
1) Plānojumā nav ietverts Ogres novada priekšlikums par kapsētas 
teritorijas izveidi Ogres novada pašvaldībai piederošajās blakusesošajās 
zemju platībās „Smiltaines”, kadastra Nr.749 013 0019, un „Smiltāji”, 
kadastra Nr.7497 013 0025, kā arī nav sniegts pamatojums, kādu 
apsvērumu dēĜ minētais priekšlikums ir noraidīts. 
2) Esošā daudzdzīvokĜu dzīvojamā māja Doles ielā 2A, ko apsaimnieko 
Ogres novada pašvaldības aăentūra „Mālkalne” iekĜauta ražošanas teritorijā. 
3) Plānojumā nav uzrādīta šobrīd Ogres novada teritorijas plānojumā 
esošās kapsētas Ogresgala pagastā aizsargjosla. 

 
 
1. Pilnveidotajā redakcijā ir Ħemts vērā 
priekšlikums par jaunu kapu izveidošanu Ikšėiles 
novada teritorijā zemju platībās „Smiltaines” un 
„Smiltāji”. 

2. Precizēta plānojuma Grafiskā daĜa. 

3. Plānojuma Grafiskajā daĜā netiks uzrādīta, jo arī 
Ogres novada jaunā plānojuma 1.redakcijā 
(2001.gads) Ogresgala pagasta kapsēta vairs 
netiek plānota. 

18. Salaspils 
novada dome 

22.08.2011 Salaspils novada dome sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju un lūdz, 
sagatavojot teritorijas plānojuma galīgo redakciju pievērst uzmanību VAS 
„Latvija Valsts ceĜi” pasūtītā tehniskā projekta „TEN autoceĜu tīkla uzlabojumi 
2.projekta 5.daĜa„ (A4 posms no km 18,9 līdz A6, A4/A6 ceĜumezgls, A6 
ceĜumezgls Saulkalnē, autoceĜam A6 „paralēlie” ceĜi) papildinājumiem, kuri 
šim projektam ir veikti pēdējā gada laikā.  
Šajā projektā, Salaspils novada teritorijā, visā paralēlās ielas posmā no 
A4/A6 ceĜumezgla, sākot no nekustamā īpašuma „ĖeizariĦi - 2 ”, kadastra 
Nr.8031 010 0045, līdz pievadceĜam Saulkalnei ( skat. Salaspils novada 
teritorijas plānojumā 2002.-2012.gadam - ceĜš C-10, kadastra Nr. 8031 017 
0093 ir paredzēta veloceliĦa izbūve. VeloceliĦa pieslēgums Ikšėiles novada 
teritorijai ir vēlams pie Rīgas- Daugavpils vecās šosejas. 

Precizēta plānojuma Grafiskā daĜa. 

Perspektīvais velomaršrutu tīkls plānojuma sastāvā 
nav ietverts un ir izstrādājams atsevišėi, 
pašvaldībai izvērtējot tā nepieciešamību, prioritātes 
un iespējas tā attīstībai un realizācijai nākotnē. 
Izstrādājot velomaršrutu tīkla shēmu jāĦem vērā 
plānotie un esošie veloceliĦi un velomaršruti 
kaimiĦu pašvaldību teritorijās. 

19. Ėekavas 
novada 
pašvaldība 

29.07.2011 Ėekavas novada pašvaldība norāda, ka tai nav iebildumu pret Ikšėiles 
teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadiem 1.redakciju teritorijās, kuras 
robežojās ar Ėekavas novada pašvaldību. 

- 

20. Ėeguma 
novada 
pašvaldība 

Nav saĦemts - - 

21. Ropažu novada 
pašvaldība 

Nav saĦemts - - 
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6. Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas materiāli 
6.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
6.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju (04.10.2011.) 
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6.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Ikšėiles vēstis” par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
(2011.gada oktobris) 
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6.1.3. PaziĦojums par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju Ikšėiles novada mājas lapā 
www.ikskile.lv 
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7. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
  

Nr. Respondents SaĦemts Priekšlikums 
Komentārs par priekšlikuma 

iestrādi Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023.gadam 

1. SIA „Jaunogres nams” valdes 
loceklis Vents Vītols, nek. īp. 
„CeĜmalas”, Ikškīles novads 

17.10.2011. Ikšėiles teritorijas novada plānojumā lūdzu saglabāt 
zemes īpašumam „CeĜmalas”, kadastra Nr.74940100111, 
paredzēto izmantošanu saskaĦā ar 24.11.2006. Ikšėiles 
novada domes būvvaldes izsniegtajā izziĦā Nr.1-12/436 
un 24.08.2009. Ikšėiles novada domes būvvaldes 
izsniegtajā izziĦā Nr.11-15/12 paredzēto izmantošanu. 
Pielikumā: 
� 24.11.2006. Ikšėiles novada domes būvvaldes 

izsniegtā izziĦa Nr.1-12/436; 
� kšėiles novada domes būvvaldes izsniegtā izziĦa 

Nr.11-15/12; 
� Zemes robežu noteikšanas akts un robežu shēma. 

ĥemot vērā teritorijas plānojuma 
izstrādes stadiju – galīgā redakcija, 
priekšlikums par „Publiskās apbūves” 
(„Darījumu un komerciāla rakstura 
iestādes”) teritorijas izmantošanas 
noteikšanu – noraidīts. 
Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā 
precizēta teritorijas izmantošana – 
Lauku zeme un Meža zeme, saskaĦā 
ar iesniegto zemes robežu 
noteikšanas aktu (uzmērījumu). 
Lauku zemē Apbūves noteikumi 
pieĜauj publiskās apbūves 
izmantošanu, izstrādājot 
detālplānojumu. 

2. Skaidrīte Grīnberga, nek. īp. 
„Mežāres”, Ikšėiles novads 

12.10.2011. Lūdzu precizēt Teritoriālā plānojuma kartēs „Mežāru” 
īpašuma nosaukumu. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā 
precizēts nekustamā īpašuma 
nosaukums. 

3. SIA „DOM-INO Pluss” valdes 
priekšsēdētājs Uldis Zorgenfreijs 

25.10.2011. Lūdzu Jūs izskatīt iespēju veikt sekojošus papildinājumus 
jaunajā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma redakcijā. 
1. Lūdzu sabiedrībai DOM-INO Pluss piederošajām 
zemes vienībām: 
� Mūrkroga iela 31 – 2464 m2, kadastra 

Nr.74940121037 
� Mazā iela 2 – 1498 m2, kadastra Nr.74940121024 

1. ĥemot vērā teritorijas plānojuma 
izstrādes stadiju – galīgā redakcija, 
priekšlikums par „Publiskās apbūves” 
teritorijas izmantošanas noteikšanu – 
noraidīts, bet precizēta teritorijas 
atĜautā izmantošana „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves” teritorijā 
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� Mazā iela 4 – 1959 m2, kadastra Nr.74940121025 
noteikt plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu 
(zonējumu) – Publiskās apbūves teritorija (P) atbilstošo 
Ikškiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 322.-
325.punktiem. 
SaskaĦā ar 2008.gadā izstrādāto „Arhitektūras un 
Dizaina firmas A Plus” priekšlikumu šajā teritorijā 
turpmāk iecerēts veidot pirmskolas bērnu izglītības 
iestādi un mākslas skolu (studiju) ar izstāžu zāli, kā arī 
sporta un aktīvas atpūtas kompleksu. 
2. Lūdzu sabiedrībai DOM-INO Pluss piederošajām 
zemes vienībām: 
� Dzintara iela 13 – 2108 m2, kadastra 

Nr.74940121004 
� Līvciema iela 28 – 2646 m2, kadastra 

Nr.74940121029 
� Līvciema iela 30 – 2581 m2, kadastra 

Nr.74940121028 
� Mūrkroga iela 18 – 2225 m2, kadastra 

Nr.74940121030 
� NeĜėu iela 31 – 2392 m2, kadastra 

Nr.74940121050 
noteikt plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu 
(zonējumu) – mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-1) 
atbilstoši Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 317.1.1.punktam. 
Šajās zemes vienībās lūdzu paredzēt iespēju papildus 
Galvenai (p.314.1) un Palīgizmantošanai (p.314.2), 
neizstrādājot detālplānojumu un/vai neveicot būvniecības 

precizējot noteikto teritorijas 
indeksāciju „DzM-1” gar Līvciema 
ielu, kurā ir atĜauta arī sabiedrisko un 
komercobjektu būvniecība.  
 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemot vērā spēkā esošā 
detālplānojuma risinājumus un 
izteikto priekšlikumu, precizēta 
teritorijas atĜautā izmantošana 
„Mazstāvu dzīvojamās apbūves” 
teritorijā precizējot noteikto teritorijas 
indeksāciju „DzM-1” gar Līvciema 
ielu. 
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ieceres publisku apspriešanu, veikt viesu nam un/vai 
tirdzniecības/ pakalpojumu objektu būvniecību. 
3. Lūdzu sabiedrībai DOM-INO Pluss piederošajai zemes 
vienībai: 
� NeĜėu iela 9 – 4729 m2, kadastra Nr.74940121061 

noteikt plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu 
(zonējumu) – Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-3) 
atbilstoši Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 317.2.1.punktam. Projektējot šīs zemes 
vienības apbūvi, plānots maksimāli saglabāt mežaudzi 
un tajā raksturīgo meža zemsedzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ĥemot vērā spēkā esošā 
detālplānojuma risinājumus un 
teritorijas plānojuma izstrādes stadiju 
– galīgā redakcija, priekšlikums par 
„Mazstāvu dzīvojamā apbūves” 
(DzM-3) teritorijas izmantošanas 
noteikšanu „Īpašas nozīmes 
zaĜumvietu” teritorijas vietā – 
noraidīts. 
 

4. SIA „DOM-INO Būve”, valdes 
priekšsēdētājs Uldis Zorgenfreijs 

25.10.2011. Lūdzu Jūs izskatīt iespēju veikt papildinājumus jaunajā 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma redakcijā un 
sabiedrībai DOM-INO Būve piederošajām zemes 
vienībām: 

� Mūrkroga iela 20 – 2643 m2, kadastra 
Nr.74940120993 

� Mūrkroga iela 33 – 4998 m2, kadastra 
Nr.74940121000 

noteikt plānotās izmantošanas veidu (zonējumu) – 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-1) atbilstoši Ikšėiles 

 
ĥemot vērā spēkā esošā 
detālplānojuma risinājumus un 
izteikto priekšlikumu, precizēta 
teritorijas atĜautā izmantošana 
„Mazstāvu dzīvojamās apbūves” 
teritorijā precizējot noteikto teritorijas 
indeksāciju „DzM-1” gar Līvciema 
ielu. 
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novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 
317.1.1.punktam. Šajās zemes vienībās lūdzu paredzēt 
iespēju papildus Galvenai (p.314.1) un 
Palīgizmantošanai (p.314.2), neizstrādājot 
detālplānojumu un/vai neveicot būvniecības ieceres 
publisku apspriešanu, veikt pakalpojumu un/vai 
tirdzniecības objektu būvniecību. 

5. Ikšėiles evaĦăēliski luteriskās 
draudzes priekšnieks Jānis Rudzītis, 
nek. īp. „Ikšėiles evaĦăēliski 
luteriskās draudzes saimniecība” 

31.10.2011. Lūdzu Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-
2023.gadam paredzēt atĜauto izmantošanu publiskajai 
apbūvei, t.sk. bērnudārza būvniecībai, Ikšėiles 
evaĦăēliski luteriskajai draudzei piederošā nekustamā 
īpašuma „Ikšėiles evaĦăeliski luteriskās draudzes 
saimniecība” (kadastra Nr.74940120033) daĜai kvartālā 
starp plānoto Senlejas ielu, Līvciema ielu, plānoto AveĦu 
ielu aptuveni 1,0 ha platībā. 
2008.gada 17.decembrī apstiprinātajā detālplānojumā 
„ikšėiles evaĦăeliski luteriskās draudzes saimniecības 
daĜa” tiks izstrādāti atbilstoši grozījumi. 

ĥemot vērā izteikto priekšlikumu par 
nepieciešamību Ikšėiles pilsētā pēc 
jauna bērnudārza, precizēta teritorijas 
atĜautā izmantošana „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves” teritorijā 
precizējot noteikto teritorijas 
indeksāciju „DzM-1” gar Līvciema 
ielu. 
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8. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības 
paziĦojums par iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
8.1. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības paziĦojumi par iespēju iepazīties 
ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
Atzinumu par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgo redakciju sniegušas 7 
institūcijas un 2 pašvaldības (skatīt zemāk). 
 

Nr. Institūcijas nosaukums 
Atzinumi saĦemti 
Ikšėiles novada 
pašvaldībā 

1. Valsts zemes dienests 24.10.2011. 
2. Veselības inspekcija 19.10.2011. 
3. Ėekavas novada pašvaldība 24.10.2011. 
4. Ogres novada pašvaldība 26.10.2011. 
5. Dabas aizsardzības pārvalde 28.10.2011. 
6. AS „Latvijas Gāze” 31.10.2011. 
7. Rīgas plānošanas reăions 31.10.2011. 
8. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 03.11.2011. 
9. AS „Latvenergo” 03.11.2011. 
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8.1.1. Valsts zemes dienests 
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8.1.2. Veselības inspekcija 
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8.1.3. Dabas aizsardzības pārvalde 
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8.1.4. AS „Latvijas Gāze” 
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8.1.5. Rīgas plānošanas reăions 
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8.1.6. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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8.1.7. AS „Latvenergo” 
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8.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības paziĦojumi par iespēju 
iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju  
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8.2.1. Ogres novada pašvaldība 
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8.2.2. Ėekavas novada pašvaldība 
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9. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 
  

Nr. 
Institūcijas 
nosaukums 

SaĦemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1. Veselības 
inspekcija 

19.10.2011. Veselības inspekcijas Rīgas reăiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaĜa (turpmāk 
– NodaĜa), izskatot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgo redakciju, 
konstatē: teritoriālplānojuma galīgajā redakcijā korekcija ir veikta, Ħemot vērā NodaĜas 
priekšlikumus, kas tika sniegti 19.08.2011. atzinumā par teritorijas plānojuma 1.readakciju 
(Nr.5.5.-5/15360/-705), izĦemot p.286.4.4. 
Pievēršam Jūsu uzmanību, ka p.286.4.4. nosaka minimālo attālumu (20 m) no pazemes 
ūdens Ħemšanas vietām līdz iespējamiem ūdens piesārĦošanas avotiem. Uzskatām, ka 
mazstāvu dzīvojamajā apbūvē (savrupmājas, rindu mājas) pilsētās un ciemos šā punkta 
ievērošana būs apgrūtināta. Atbilstoši  Aizsargjoslu likuma 9.panta prasībām, „urbumiem, 
akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām 
individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta 
labiekārtošana un novērsta notekūdeĦu infiltrācija un ūdens piesārĦošana”. 

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos svītrota 
286.4.4.punkta daĜa par minimālo 
attālumu (20 m) no pazemes 
ūdens Ħemšanas vietām līdz 
iespējamajiem ūdens 
piesārĦošanas avotiem. 

2. Valsts zemes 
dienests 

24.10.2011. Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests), izskatot 2011.gada 13.oktobrī saĦemto Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju, informē, ka izstrādātais plānojums atbilst 
dienesta nosacījumiem. 
Norādām, ka dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un 
aizsargjoslu (nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma) kodu atbilstības pārbaude. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem 
Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība”, 
apstiprinātu vietējās pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, 
informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī 
teritorijas plānojuma grafisko materiālus, kuros attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana un aizsargjoslas (vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā) uz elektroniskā 
datu nesēja, pašvaldība iesniedz atbilstošajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā divu nedēĜu 
laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās. 

- 

3. Ėekavas 
novada 
pašvaldība 

24.10.2011. Ėekavas novada pašvaldība izskatot Jūsu š.g. 10.oktobra vēstuli (reăistrācijas Nr.1-
6/11/4045, 13.10.2011) par iepazīstināšanu ar Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam gala redakciju, norāda, ka Ėekavas novada pašvaldībai nav iebildumu pret 
Ikšėiles teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadiem gala redakciju teritorijās, kuras robežojas ar 

- 
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Ėekavas novada pašvaldību. 
Lūdzam pēc Ikšėiles teritorijas plānojuma stāšanās spēkā nosūtīt Ėekavas novada 
pašvaldībai elektroniskā formātā (.dwg vai .dgn formātā) to aizsargjoslu plāna daĜu, kuras 
skar Ėekavas novada pašvaldības teritoriju. 

4. Ogres novada 
pašvaldība 

26.10.2011. Ogres novada pašvaldība ir iepazinusies ar izstrādāto Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju un informē, ka pret plānojuma risinājumiem nav iebildumu. Vienlaikus 
vēršam uzmanību, ka Ikšėiles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaĜā 
par tehnisko apbūvi pie atĜautās izmantošanas (336.1.2.apakšpunkts) Tehniskās apbūves 
ēkas un būves un 336.1.3.apakšpunkts Inženierbūves nav minētas notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu ēkas un inženierbūves, tai skaitā betonēti dūĦu nostādīšanas lauki, kas izbūvēti pie 
Ogres pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, bet daĜēji izvietoti Ikšėiles novada 
administratīvajā teritorijā, tehniskās apbūves teritorijā. Šāda pati situācija ir arī ar Ikšėiles 
pilsētas attīrīšanas iekārtām Jaunikšėilē. Lūdzam atbilstoši papildināt Ikšėiles novada 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos sadaĜā 
„Inženierbūves” papildus ietverts 
335.1.3.3.punkts, iekĜaujot 
notekūdeĦu attīrīšanas būves. 

5. Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

28.10.2011. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saĦēmusi Jūsu vēstuli, kurā paziĦots 
par iespēju sniegt atsauksmes Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgajai redakcijai. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un Ministru kabineta 02.06.2009. 
noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Pārvalde 
sniedz šādu atsauksmi. 
Iepazīstoties ar Ikšėiles novada mājaslapā (www.ikskile.lv) pieejamajiem plānojuma 
dokumentiem, būtiskas nepilnības netika konstatētas. 
ĥemot vērā iepriekš minēto, Pārvalde secina, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojums 
kopumā atbilst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas un īpaši aizsargājamo sugu 
un biotopu, kā arī vērtīgo ainavu aizsardzības mērėiem un uzdevumiem. Pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 45.punktu un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas 
aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Pārvalde sniedz pozitīvu atsauksmi par 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgo redakciju. 

- 

6. AS „Latvijas 
Gāze” 

31.10.2011. Atbildot uz Jūsu 10.10.2011. elektroniski saĦemto vēstuli par atzinumu izstrādātajai Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma galīgai redakcijai, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 
Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daĜa informē, ka nav 
iebildumu izstrādātās Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas tālākai 
apstiprināšanai. 

- 
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7. Rīgas 
plānošanas 
reăions 

31.10.2011. Rīgas plānošanas reăions (turpmāk – RPR) ir saĦēmis Jūsu 10.10.2011. e-pasta vēstuli par 
iepazīstināšanu ar Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgo 
(pilnveidoto) redakciju un saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.1148) 45.punktu sagatavojis atzinumu par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam galīgo (pilnveidoto) redakciju. 
Atzinums sagatavots, pamatojoties uz Ikšėiles novada pašvaldības interneta mājas lapā 
http://www.ikskile.lv/ pieejamajiem teritorijas plānojuma galīgās (pilnveidotās) redakcijas 
materiāliem. 
Izvērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgās redakcijas projektu 
(turpmāk – TP), RPR norāda, ka: 
1. Precizējams Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3.4.nodaĜas 
312.2.2.punkts, kas nosaka prasības no jauna veidojamiem zemesgabaliem lauku zemju 
teritorijās (TP 3.sējums, 55.lpp.), norādot, ka „ja zemes vienība sastāv gan no Mežu 
teritorijas, gan no Lauku dzīvojamās apbūves, tad jaunveidojamās zemes vienības 
minimālā platība tiek noteikta atbilstoši pēc tā teritorijas izmantošanas veida prasībām, 
kas procentuāli veido lielāko zemes vienības platību.” Teritorijas izmantošanas veids 
„Lauku dzīvojamās apbūves teritorijas” saskaĦā ar Paskaidrojuma rakstā (TP 1.sējums, 
105.lpp.) teikto Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam nav paredzēts; 

2. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2010.gadam, reaăējot uz aktivitātēm 
nekustamā īpašuma tirgū, paredzēja veidot nepamatoti plašas, ilgstpējīgas attīstības 
principiem neatbilstošas Ikšėiles pilsētas un ciemu robežas. Plānojot tālāko Ikšėiles 
novada apdzīvoto vietu attīstību un pieĦemot lēmumus par jaunu apbūves teritoriju 
noteikšanu, RPR aicina respektēt Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam kompaktu novada apdzīvojuma sistēmu un veicinot iedzīvotāju skaita un 
apbūves blīvuma paaugstināšanu jau esošajās pilsētās un ciemos (RRP Telpiskā 
plānojuma vadlīnijas, 1.2.1.nodaĜa, 4.punkts). 

3. Precizējot augstāk minēto un sagatavojot Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam galīgo redakciju un apstiprinot to kā pašvaldības saistošos noteikumus, 
saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1148 48.4.punktu un 15/19.09.2011. abpusējo „Vienošanos 
par sadarbību datu apmaiĦā” starp RPR un Ikšėiles novada domi, RPR lūdz 
elektroniskajā teritorijas plānojuma dokumentācijas komplektācijā iekĜaut arī teritorijas 
plānojumā izmantotots ĂIS datus (dwg vai dgn formātā). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Redakcionāli precizēts 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 
5.3.4.nodaĜas 312.2.2.punkts. 
 
 
 
 
2.  -  
 
 
 
 
 
 
3. Ieteikums tiks Ħemts vērā 
sagatavojot un iesniedzot  RPR 
Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam 
galīgo redakciju. 

8. Valsts kultūras 03.11.2011. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības - 
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pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 

teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3.punktam, Inspekcija sniedz atzinumu par izstrādāto 
teritorijas plānojuma gala redakciju. Inspekcijai, izvērtējot materiālu savas kompetences 
ietvaros nav iebildumu pret Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
akceptēšanu izstrādātajā variantā. 

9. AS 
„Latvenergo” 

03.11.2011. AS „Latvenergo” 
Atzinumā par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2013.gadam 1.redakciju esam 
norādījuši iebildumus un nepieciešamos precizējumus, kuri, saskaĦā ar Ikšėiles novada 
domes 10.10.2011. vēstuli Nr.11-18/40 ir Ħemti vērā, bet netiek atspoguĜoti Teritorijas 
plānojumā – Apbūves noteikumos. ĥemot vērā iepriekš minēto, atkārtoti lūdzam Ħemt vērā 
sekojošus iebildumus un atbilstoši precizēt Teritorijas plānojuma galīgo redakciju: 
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.16.nodaĜas 174.2.1.punktu izteikt šādā 

redakcijā: „attēlotas Ikšėiles novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē 
(6.pielikums) un Ikšėiles pilsētas teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē 
(7.pielikums) – gar dambi Daugavas krastā, kura viena nogāze atrodas uz sauszemes – 
ne mazāk kā 10 metru no dambja sausās nogāzes pamatnes vai arī no vai dambja 
drenāžas iekārtu vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai 
pazemes daĜām, ja dambis aprīkots ar drenāžas iekārtām”.  

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.16.nodaĜas 164.2.2.punktu izteikt šādā 
redakcijā: „Aizsargjosla akvatorijā gar Daugavas krasta uzstādījuma dambi ir ne lielā par 
200 metriem no vistālāk ārpusē izvirzītajiem uzstādinājuma dambja virszemes, pazemes, 
virsūdens un zemūdens elementiem”. 

Pamatojums (1. un 2.punktam) – Ikšėiles novada teritorijā nav aizsprosta, līdz ar to nav 
nosakāma/attēlojama tā drošības aizsargjosla, kā arī esošais dambis nav Rīgas HES 
hidrotehniskās būves sastāvdaĜa, kā arī nepieder AS „Latvenergo”. Minētā inženierbūve ir 
Zemkopības ministrijas valdījumā. Aizsargjoslu noteikšanai ir piemērojami Ministru kabineta 
20.02.2007. noteikumus Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem”. 
 
AS „Sadales tīkls” 
Lūdzam teritorijas plānojumā Paskaidrojuma raksta apakšnodaĜā „2.4.3. Elektroapgāde” veikt 
šādus precizējumus un labojumus: 
2.rindkopā „Pašvaldības iekšējais tīkls” un „Barojas no zemsprieguma tīkla 20 kV un 0,4 kV 
nav pareizi formulējumi. Vēlams ierakstīt „pašvaldības teritorijā elektroenerăijas patērētāji 
barojas no 20 kV un 0,4 kV elektrotīkla, ko apkalpo AS „Sadales tīkls” Centrālais reăions”. 
3.rindkopu – izĦemt vai labot, jo teksts par transformatoriem un to jaudu ir neprecīzs attiecībā 

Precizēti teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un 
Paskaidrojuma raksts atbilstoši 
izteiktajiem iebildumiem. 
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par transformatoru tehniskajiem parametriem. 
Pēc minēto labojumu veikšanas tiks uzskatīts, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam galīgā redakcija kopumā atbilst 03.12.2010. AS „Latvenergo” vēstulē 
Nr.01VL00-13/5734 sniegtajiem nosacījumiem, kā arī 25.08.2011. AS „Latvenergo” vēstules 
Nr.01VL00-13/6601 atzinuma rekomendācijām par teritorijas plānojuma 1.redakcijai. 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
Informējam Jūs, ka no pārvades tīkla viedokĜa Ikšėiles novada teritorijas plānojuma galīgā 
redakcija ir atzīstama par pieĦemamu. 
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10. Cita informācija 
10.1. VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” elektroniskā vēstule par Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakciju 
 
-------- Original Message --------  
Subject: vektordati, kartes Ikskiles novada teritorijas planojumam 

Date: Wed, 3 Aug 2011 14:24:30 +0300 
From: Anete Sturma <anete.sturma@lvgma.gov.lv> 

To: <dome@ikskile.lv> 
CC: Linda Fibiga <linda.fibiga@lvgmc.lv> 

 

Labdien! 
  
Nosūtam Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra (LVĂMC) novērojumu staciju vektordatus un 
kartes kā papildinājumu atbildei uz Jūsu 22.07.2011. vēstuli Nr.3-7/429, kurā lūgts sniegt komentārus un 
priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentam - Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011. - 2023. 
gadam 1. redakcijai un tā Vides pārskata projektam. 
  
  
Ar cieĦu, 
  
Anete Šturma 
VSIA "Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs" 
Ūdens daĜas speciāliste 
Tel. 67032014 
E-pasts: anete.sturma@lvgmc.lv 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 165 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 166 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 167 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 168 

10.2. Ikšėiles novada pašvaldības atbildes vēstules uz iesniegumiem  
Fizisko personu dati aizklāti, pamatojoties uz  23.03.2000. likumu „Fizisko personu datu aizsardzības 
likums” 
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10.3. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.-2023.gadam 
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10.4. VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” atzinums par Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 
2011.-2023.gadam 
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10.5. Rīgas plānošanas reăiona atzinums par izstrādāto Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.2023.gadam galīgo redakciju, t.sk. Ikšėiles novada pašvaldības vēstule  
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