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IEVADS 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (turpmāk tekstā – Ikšėiles novada teritorijas 
plānojums) ir Ikšėiles novada administratīvās teritorijas plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto 
(atĜauto) teritorijas izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiĦa perspektīvu 
līdz 2023.gadam. 

SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēăisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas 
plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros 
sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas 
attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(NATURA 2000). 

ĥemot vērā, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojumā paredzētas izmaiĦas, kas saistītas ar likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbībām transporta, derīgo izrakteĦu ieguves un 
enerăētikas (vēja elektrostaciju būvniecība) jomā, kā arī Ikšėiles novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorija - dabas parks „Ogres Zilie kalni”, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk 
tekstā – VPVB) 28.09.2009. pieĦēma lēmumu Nr.35 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – SIVN) mērėis ir novērtēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kas tiek veikts ar mērėi: 

� veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, 
� veicināt integratīva plānošanas dokumenta izstrādi un pieĦemšanu, sabalansējot sociālekonomisko  

novada attīstību ar vides aspektiem, 
� nodrošināt vides jautājumu integrēšanu plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā, 
� novērst vai samazināt plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, 
� nodrošināt sabiedrības informēšanu par iespējamām ietekmēm, 
� iesaistīt sabiedrību lēmuma pieĦemšanā. 

SIVN procedūras gaitā sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piedāvātajiem 
plānotās (atĜautās) izmantošanas risinājumiem un grafisko daĜu. 

Vides pārskata izstrādē Ħemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi starptautiskie 
un nacionālie vides aizsardzības mērėi attiecas uz attiecīgo teritoriju, analizēts teritorijas esošais vides 
stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides stāvokli, kā arī 
izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Pielikumos pievienoti 
dokumenti, kas apliecina stratēăiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ievērošanu, kā arī citi 
materiāli, kas izmantoti Vides pārskata izstrādē. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumu un tā Vides pārskatu izstrādāja SIA „Metrum” sadarbībā ar Ikšėiles 
novada pašvaldību. 
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Vides pārskatā izmantoti šādi saīsinājumi: 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
AS – akciju sabiedrība 
BSP-5 – bioėīmiskais skābekĜa patēriĦš 
oC - celsijs 
CO2 – ogĜekĜa dioksīds 
CO – oglekĜa oksīds 
dB – decibels 
dnn – diennakts 
ES – Eiropas Savienība 
EK – Eiropas Kopiena 
EP – Eiropas Padome 
h – stunda 
ha – hektārs 
HES – hidroelektrostacija 
GOS – gaistošie organiskie savienojumi 
gs. – gadsimts 
GWh - gigavatstunda 
ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
kg – kilograms 
km - kilometrs 
km² - kvadrātkilometrs 
ĖSP – ėīmiskā skābekĜa patēriĦš 
kV – kilovolts 
kW - kilovats 
l – litrs 
l/s – litrs sekundē 
LR – Latvijas Republika 
LVĂMC – VSIA „Latvijas Vides, Ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
m – metrs 
mg/l – miligrams litrā 
milj. - miljons 
mm - milimetrs 
MK – Ministru Kabinets 
m3 – kubikmetrs 
m3/s – kubikmetrs sekundē 
m3/gadā – kubikmetrs gadā 
MW - megavats 
NAI – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 
Nkop – kopējais slāpeklis 
NOx – skābekĜa oksīds (-i) 
Nr. - numurs 
PA – pašvaldības aăentūra 
PE - polietilēns 
PET - polietilēnterefalāts 
Pkop – kopējais fosfors 
PM10 – vietās daĜiĦas 
p/n – pagasta nams 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SIVN – stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
SO2 – sēra dioksīds 
SVAV – sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
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TIAN – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
t – tonna 
t.i. – tas ir 
t.sk. – tai skaitā 
TPSVA – tuberkulozes un plaušu slimību valsts aăentūra 
tūkst. – tūkstotis 
Qmax – maksimālā caurlaidība 
u.c. – un citi 
u.tml. – un tamlīdzīgi 
u.tt. – un tā tālāk 
ŪSIK – ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikators 
VA – valsts aăentūra 
VARAM – Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 
vjl. – virs jūras līmeĦa 
VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
VPVB – vides pārraudzības valsts birojs 
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LIETOTIE TERMINI 

Ietekme uz vidi - paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai 
netiešas pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā arī bioloăisko 
daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un 
visu minēto jomu mijiedarbību. 

Ilgtspējīga attīstība - sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas 
apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības 
prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăija - ilgtermiĦa plānošanas dokuments, kurā, saskaĦā ar ilgtspējīgas 
attīstības principiem, noteiktas attiecīgās teritorijas attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - ăeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā saskaĦā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumu un tiek izveidotas, 
aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos 
pētījumus un saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Natura 2000 teritorija - Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb 
sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 
jaunas teritorijas. Tas nozīmē, ka katra ES dalībvalsts veido savu teritoriju sistēmu, kas ir visas „lielās” 
sistēmas daĜa. 

Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloăijas ieviešana, papildināšana vai maiĦa, būvniecība, dabas 
resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt 
vidi. 

Paaugstināta riska objekts - vieta, kur ir paaugstināta iespējamība radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, 
veselībai vai īpašumam. 

Potenciāli piesārĦota vieta - vieta, ko apzina, apkopojot dažādos informācijas avotos pieejamo 
informāciju par veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem un notikušajām saimnieciskajām darbībām, kuras 
varētu būt ietekmējušas augsnes, grunts un gruntsūdeĦu kvalitāti. 

Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums - ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, 
kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības 
iesaistīšana vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas 
rezultātu Ħemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un tā izmantošana lēmumu pieĦemšanai, kā 
arī informācijas sniegšana par pieĦemto lēmumu likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā 
kārtībā. 

Teritorijas plānojums - ilgtermiĦa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, 
kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim 
un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atĜautā) 
izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. 

Vide - dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums. 

Vides aizsardzība - pasākumu kopums vides kvalitātes saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas 
izmantošanas nodrošināšanai. 

Vides monitorings - sistemātiski vides stāvokĜa novērojumi (mērījumi, aprēėini), kas nepieciešami vides 
stāvokĜa vērtējumam, vides aizsardzības pasākumu plānošanai un to efektivitātes kontrolei. 

Vides pārskats - atsevišėa sadaĜa stratēăijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas 
dokumentā, uz kuru attiecas likuma nosacījumi, vai atsevišės dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē 
attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, Ħemot vērā plānošanas 
dokumenta mērėus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu. 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĖI UN ĪSS SATURA IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. Plānošanas dokumenta mērėi un īss satura izklāsts 

Plānošanas dokuments, kuram tiek veikts ietekmes uz vidi stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums, ir 
Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam. Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 
pamatojoties uz Ikšėiles novada domes 19.08.2009. lēmumu Nr.3/8, 15. „Par Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2010-2022 izstrādes uzsākšanu”, 19.08.2009. lēmumu Nr.3/8, 14. „Par darba grupas 
izveidošanu Ikšėiles teritorijas plānojuma 2010-2022 izstrādāšanai”, 25.11.2009. lēmumu Nr.6/11, 23. „Par 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadiem darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu 
un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu un ilgtermiĦa attīstības stratēăijas un attīstības 
programmas izstrādi”, 18.08.2010. lēmumu Nr.9, 12. „Par Ikšėiles novada domes 2009.gada 19.augusta 
lēmuma (protokols Nr.3/8; p.14) atcelšanu, darba grupas izveidošanu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011-2023 izstrādāšanai un Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011-2023 izstrādes darba grupas 
nolikuma apstiprināšanu”, 18.08.2010. lēmumu Nr.11 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma nosaukuma 
precizēšanu, darba uzdevuma grozījumiem un izstrādes laika grafika apstiprināšanu” (precizēts plānošanas 
dokumenta īstenošanas termiĦš, nosakot termiĦu - no 2011.gada līdz 2023.gadam) un 06.10.2010. MK 
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērėis ir izstrādāt teritorijas plānojumu Ikšėiles novada teritorijai atbilstoši 
novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijai ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums sastāv no četriem sējumiem: 

• Paskaidrojuma raksta I daĜā apskatīti teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi, izvērtēti agrāk 
izstrādātie plānošanas dokumenti, aprakstīti plānošanas principi, kā arī aprakstīta darbā pielietotā 
metodika. Paskaidrojuma raksta II daĜā sniegta informācija par Ikšėiles novada attīstības 
resursiem. III daĜā aprakstīts Ikšėiles novada perspektīvās attīstības redzējums (attēlota Ikšėiles 
novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)), novada intereses teritorijas attīstības un 
plānošanas jautājumos nacionālā un reăionālā līmeĦa kontekstā. III daĜas nobeigumā norādīti 
teritorijas plānojuma galvenie īstenošanas principi, kas nosaka turpmāko detalizēto zemes 
izmantošanas plānošanu, zemes izmantošanas kontroli un šī teritorijas plānojuma izvērtēšanas un 
grozīšanas kārtību. 

• Grafiskajā daĜā ietilpst LR MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 24.punktā prasītie kartogrāfiskie materiāli, kā arī tematiskās kartes, kas 
papildina Paskaidrojuma rakstu. Grafiskajā daĜā parādīts novada teritorijas iedalījums atbilstoši 
noteiktajiem atsevišėiem teritorijas izmantošanas veidiem un ierobežojumiem. 

• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas detalizētas prasības novada 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un noteikumi 
būvniecības īstenošanai. 

• Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi apkopoti visi dokumenti, kas ir saistīti ar teritorijas 
plānojuma izstrādi, t.i., pašvaldības lēmumi, institūciju nosacījumi un atzinumi, ziĦojumi par 
institūciju nosacījumu un atzinumu ievērošanu, ziĦojums par fizisko un juridisko personu 
saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 
materiāli u.c. dokumentācija. 

 
1.2. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Izstrādātajā Ikšėiles novada teritorijas plānojumā iekĜauti un Ħemti vērā augstāka līmeĦa (nacionālie un 
reăiona) plānošanas dokumenti. Būtiska nozīme ir arī vietējā līmeĦa plānošanas dokumentiem. Šajā sadaĜā 
uzskaitīti būtiskākie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa plānošanas dokumenti, kuri Ħemti vērā 
izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu. Detalizēts pārskats par Ikšėiles novada teritorijas 
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plānojuma atbilstību augstāka līmeĦa teritorijas plānojumam dots teritorijas plānojuma IV sējumā „Pārskats 
par teritorijas plānojuma izstrādi”. 

Nacionāla līmeĦa plānošanas dokumenti (skatīt arī Vides pārskata 6.nodaĜu): 

• Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam 
Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos 
uzdevumus ceĜā uz tālāku mērėi politiėiem, ierēdĦiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 
Nacionālais attīstības plāns izvirza Latvijas izaugsmes modeli „Cilvēks pirmajā vietā” un mērėi 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tā mērėis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un 
nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā, kā arī izvirza Latvijas 
attīstības stratēăisko mērėi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs nodrošināt stabilu 
valsts un sabiedrības izaugsmi. 

• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 
Stratēăijas uzdevums ir atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo 
bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, 
cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēăijas 
kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un telpas, produktivitātes 
kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem. 

• Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam 
Vides politikas virsmērėis ir veidot pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī 
dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz 
cilvēka veselību. 

� Nacionālais vides politikas plāns 2004.-2008.gadam 
Plāns nosaka, ka īstenojot vides politikas mērėus, ir jāpanāk galvenā uzdevuma izpilde - 
jānodrošina cilvēku veselībai labvēlīga dzīves vide, kas paaugstinās iedzīvotāju labklājības līmeni 
un palielinās mūža ilgumu, tādējādi tuvinot dzīves un ekonomiskās attīstības līmeni vidējam 
Eiropas Savienības valstu līmenim. 

• Bioloăiskās daudzveidības nacionālā programma 
Tās mērėis ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību. Tā paredz 
dažādus pasākumus bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai un līdz ar to arī vides kvalitātes 
nodrošināšanai. 

• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam 
Tā mērėis ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 
ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu 
rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Reăionāla līmeĦa plānošanas dokumenti: 

• Rīgas plānošanas reăiona attīstības stratēăija 2000.-2020.gadam 
Tās mērėis ir noteikt reăiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības pamatnostādnes, orientierus, 
mērėus un uzdevumus, lai uz vietējās, reăionālās un starptautiskās sadarbības pamata strādātu 
kopējai reăiona izaugsmei. Tas ir pamatdokuments reăionā apvienojušos pašvaldību uz 
partnerattiecībām balstītai saskaĦotu lēmumu pieĦemšanai un rīcībai. Stratēăija iezīmē reăiona 
attīstības mērėus un uzdevumus, ko nevar veikt viena atsevišėa pašvaldība, bet kam 
nepieciešama savstarpēja vienošanās un kopējas rīcības. Stratēăijas īstenošana paredzami radīs 
priekšnoteikumus reăiona un visu tajā ietilpstošo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. 

• Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam 
Tā vispārējais mērėis ir veicināt reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot 
katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 
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• Rīgas reăiona attīstības programma 2005.–2011.gadam 
Vispārīgais mērėis ir veicināt reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra 
iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

• Rīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.-2013.gadam 
Tā mērėi ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un 
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu 
izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. Kā 
arī attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

- Atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai; 
- Lielākā daĜa atkritumu tiek atgriezti atpakaĜ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, 

vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 
- Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti 

vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 
- Atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

Vietēja līmeĦa plānošanas dokumenti: 

• Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăija 2011.-2030.gadam (apstiprināta 22.06.2011.) 
IlgtermiĦa perspektīvā Ikšėiles novada attīstības stratēăija ir vērsta uz esošo nozīmīgo vērtību 
saglabāšanu un jaunām iniciatīvām kvalitatīvas, ilgtspējīgas un labklājību veicinošas dzīves un 
darba telpas attīstībai, kā arī uz funkcionālo saišu stiprināšanau ar tuvākajiem attīstības centriem – 
Ogri un Salaspili, kā arī ar valsts galvaspilsētu Rīgu. Stiprinot sadarbību, Ikšėiles novads vēlas 
nodrošināt sinerăiju starp teritorijām, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību plašākā teritorijā, 
izmantojot resursus maksimāli efektīvā veidā. Lai gan novads veidojas kā tuvāko attīstības centru 
pavadonis, taču novads saglabā un izkopj „zaĜas” dzīves, atpūtas un darbības telpu. 

Līdz ar to ilgtermiĦa perspektīvā Ikšėiles novads attīstīsies kā teritorija, kurā ir: 

- Sakopta vide, kvalitatīvi un energoefektīvi mājokĜi un publiskā infrastruktūra, pārdomāta 
apbūve – ekskluzīva vieta dzīvei netālu no galvaspilsētas; 

- Stipra, sabiedriski aktīva sabiedrība – stipra kopiena novada attīstībai, 
- Aktīvas atpūtas un tūrisma iespējas – veselīga dzīvesveida telpa netālu no galvaspilsētas; 
- Saglabāta lauku teritorija un lauku dzīves vide – lauku teritorijas kā dabai tuvas 

dzīvesvietas un lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas tuvu galvaspilsētai, 
- Daudzveidīga, savstarpēji integrēta un līdzsvarota ražošana un lauksaimniecība, kas 

balstās uz videi draudzīgām un jaunām tehnoloăijām, kas balstīta uz zināšanām un 
prasmēm, tajā skaitā izmantojot modernās tehnoloăijas – konkurētspējīgu 
uzĦēmējdarbības vieta ar ērtu transporta un sakaru sistēmu netālu no galvaspilsētas, 

- Efektīva un ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana un izmantots vietējo atjaunojamo 
energoresursu potenciāls. 

• Ikšėiles novada attīstības programma 2011.-2017.gadam (apstiprināta 22.06.2011.) 
Attīstības programma ir vērsta uz Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 2010-2030 mērėu 
sasniegšanu. Programma izvirza trīs prioritātes, kuras sevī ietver noteiktu rīcību kopumu, kā arī 
galvenos rādītājus - iedzīvotāju labklājība, novada ilgtspējīga attīstība un stipra kopiena labi 
pārvaldītā novadā.1 

Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijai 2011.-2030.gadam un Ikšėiles novada attīstības programmai 
2011.-2017.gadam sagatavots Vides pārskata projekts Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. 

• Pašvaldības spēkā esošie plānošanas un konceptuālie dokumenti un kaimiĦu pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumenti. 

                                                 
1 Ikšėiles novada attīstības programma 2011-2030 (pilnveidotā 1.redakcija, 2011) 
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Tā kā Ikšėiles novadā atrodas viena aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Ogres Zilie kalni”, līdz ar 
to teritorijā esošo dabas vērtību aizsardzību regulē Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas likumdošana, 
kā arī citas starptautiskās saistības. Izstrādājot teritorijas plānojumu, tika Ħemts vērā šīs teritorijas dabas 
aizsardzības plāns (izstrādāts laika posmam no 2011.gada līdz 2021.gadam). Dabas parkam nav 
apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Izstrādātā plāna galvenais uzdevums ir 
saskaĦot dabas aizsardzības, dabas parka uzturēšanas un apsaimniekošanas režīma prasības ar dabas 
resursu izmantošanas un reăiona attīstības interesēm. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums ir izstrādāts pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem: 

� LR likums „Par pašvaldībām” (19.05.1994.), 
� LR likums „Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.), 
� LR likums „Reăionālās attīstības likums” (21.03.2002.), 
� LR likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.), 
� LR likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.), 
� LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.). 

Jāatzīmē, ka apmēram vairāk kā 150 normatīvie akti ne tikai tieši reglamentē attīstības un teritorijas 
plānošanas dokumentu izstrādi, to saturu un institūciju kompetences, bet nosaka arī papildus prasības 
konkrētu teritoriju izmantošanai un darbības ierobežojumiem. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA 

2.1. SIVN process un iesaistītās institūcijas 

Ikšėiles novada vides pārskats izstrādāts saskaĦā ar VPVB 28.09.2009. lēmumu Nr.35 „Par stratēăiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, kā arī likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu 
(4. un 5.pants, VI nodaĜa), un 23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēăiskais novērtējums’’. 

Vides pārskats sagatavots, analizējot teritorijas plānojuma atbilstību vides aizsardzības saistošo noteikumu 
prasībām. Tā izstrādē izmantota Ikšėiles novada pašvaldības rīcībā esošā informācija par vides stāvokli 
novadā, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” (turpmāk tekstā – LVĂMC) elektroniskie 
informācijas avoti un datu bāzes, Ikšėiles novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie materiāli, gan citas 
publiski pieejamās publikācijas, izpētes un informācija. Īpaša nozīme tika veltīta sadarbībai ar teritorijas 
plānošanas speciālistiem, lai teritorijas plānošanas procesā samazinātu vai novērstu iespējamo ietekmi uz 
vidi. 

Vides pārskata izstrādes laikā SIA „Metrum” nesastapās ar lielām problēmām informācijas ieguvē, jo visas 
iesaistītās puses bija ieinteresētas Vides pārskata sagatavošanā. Kā vienīgā problēma informācijas ieguvē 
un esošā vides stāvokĜa novērtējuma veikšanai minama atsevišėu pētījumu un datu trūkums (nav veikts, 
piemēram, trokšĦu pētījums, pašvaldības teritorijā neatrodas gaisa monitoringa stacija u.tml.). 

Atbilstoši VPVB prasībām, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai tika nosūtīts 
šādām institūcijām (pārskatu par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, t.sk. institūciju sniegtos 
atzinumus skatīt Vides pārskata 7.pielikumā „Pārskats par sabiedrības līdzdalību”): 

� Valsts Vides dienesta Lielrīgas reăionālai vides pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 
� Rīgas plānošanas reăiona administrācijai, 
� Valsts meža dienesta Rīgas reăionālai virsmežniecībai, 
� VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie komentāri, kā arī priekšlikumi un/vai iebildumi tika iestrādāti 
Vides pārskata un teritorijas plānojuma gala redakcijā, kas 2011.gada 3.novembrī iesniegta VPVB 
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Ikšėiles novada pašvaldība 2011.gada 23.novembrī saĦēma Vides 
pārraudzības valsts biroja 21.11.2011. atzinumu Nr.7-03/1335 (skatīt Vides pārskata 8.pielikumu „Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinums”. Atzinumā par izstrādāto Vides pārskatu Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumam 2011.-2023.gadam, VPVB rekomendē Ikšėiles novada pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību 
pilnveidot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu. ĥemot vērā, ka VPVB atzinumā nav norādes par 
nepieciešamību veikt korekcijas Ikšėiles novada teritorijas plānojumā, Ikšėiles novada pašvaldība pieĦēma 
lēmumu virzīt teritorijas plānojuma izstrādi, attiecīgi nododot to Rīgas plānošanas reăionam atzinuma 
sniegšanai. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas un saistošo noteikumu 
izdošanas, 14 dienu laikā tiks sagatavots un publicēts informatīvs ziĦojums par to, kā plānošanas 
dokumentā Ħemti vērā Vides pārskatā iestrādātie ieteikumi. Minētais ziĦojums tiks publicēts Ikšėiles novada 
pašvaldības un SIA „Metrum” interneta mājas lapās. 

SaskaĦā ar VPVB atzinumu, lai konstatētu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus 
plānošanas dokumentā, Ikšėiles novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus 
pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divreiz plānošanas 
periodā (2016. un 2023.gadā) jāizstrādā monitoringa ziĦojums un tas jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) 
Vides pārraudzības valsts birojā. 
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2.2. Metodes un pamatprincipi 

Vides pārskata sagatavošanā tika pielietotas šādas metodes: 

• Informācijas analīze – analizēts Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, kā arī citi 
saistītie plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.tt.; 

• Esošās situācijas analīze – pieejamo ar vidi saistīto datu analīze un to integrēšana Ikšėiles novada 
teritorijas plānojumā un vides pārskatā; 

• Salīdzinošā analīze – izvērtēta iepriekšējā pieredze, kas iegūta veicot citu plānošanas dokumentu 
stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu; 

• Izpēte dabā – novada teritorijas apsekošana dabā; 

• Diskusijas un konsultācijas – ar pašvaldību speciālistiem, valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistiem un iedzīvotājiem; 

• Ietekmju (plānotās situācijas) analīze – analizēta plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā 
ietekme uz vidi, noteikti priekšlikumi iespējamās negatīvās ietekmes novēršanai vai 
samazināšanai. 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti šādi vides politikas veidošanas un ieviešanas pamatprincipi: 

• Alternatīvu izvērtēšanas princips - nepieciešams izvērtēt kā plānošanas dokumentā paredzētās 
rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti; 

• Atklātības princips – SIVN ir atklāts process, kas paredz interešu grupu un institūciju iesaisti, 
iedzīvotāju informēšanu, organizējot sabiedrisko apspriešanu un publicējot iegūtos rezultātus; 

• Ilgtspējības princips – esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 

• Integrācijas princips – SIVN procedūra tika uzsākta vienlaikus ar teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, kas nodrošina vides prioritāšu integrēšanu plānošanas dokumentā un Ĝauj izvairīties no 
konceptuālām kĜūdām. Šādā gadījumā SIVN palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un 
identificēt tās rīcības, kam no vides viedokĜa nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi; 

• Piesardzības princips - ir pieĜaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja 
aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību; 

• Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku 
radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties. 

 
2.3. Sabiedrības līdzdalība 

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

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana organizēta vienlaikus ar Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. PaziĦojums par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu, t.sk. 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm (Ikšėilē un Tīnūžos) publicēts laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”, 
„Ikšėiles Vēstis”, Ikšėiles novada mājas lapā www.ikskile, SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, kā arī 
VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv. Ar izstrādātajiem Vides pārskata un teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
materiāliem bija iespējams iepazīties 40 dienas SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, Ikšėiles novada 
mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ikšėiles novada pašvaldībā (Strēlnieku iela 10, Ikšėile, LV-5052) un 
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Tīnūžu pagasta pārvaldē („Kraujas”, Tīnūžu pag., Ikšėiles nov., LV-5015) pašvaldības iestāžu darba laikā. 
Priekšlikumus par izstrādāto Vides pārskatu varēja iesniegt Ikšėiles novada pašvaldībā vai sūtot pa pastu 
uz adresi: Ikšėiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšėile, LV-5052, vai elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome@ikskile.lv vai planojamikskili@metrum.lv (pārskatu par Vides pārskata sabiedrisko 
apspriešanu skatīt pielikumā). 

2011.gada 28.septembrī Ikšėiles novada pašvaldība pieĦēma lēmumu Nr.10., 21. „Par Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu”. Tika sagatavota teritorijas plānojuma galīgā redakcija un 
nodota sabiedriskajai apspriešanai no 10.10.2011. līdz 31.10.2011. 

SIA „Metrum” 2010.gada 12.novembrī izsūtīja karjeru īpašniekiem vēstules (kopā trīs īpašniekiem), ar 
mērėi noskaidrot karjera īpašnieka (vai nomnieka) ilgtermiĦa plānus attiecībā uz derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijas attīstību un paplašināšanu. SaĦemta viena atbildes vēstule, paskaidrojot, ka perspektīvē plānots 
paplašināt karjeru izstrādes teritoriju (skatīt 4.-5.pielikumu). 
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKěA APRAKSTS 

Izvērtējot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt no vides 
aizsardzības viedokĜa, nozīmīgi ir sekojoši faktori: 

1) Vides kvalitāte visā Ikšėiles novada teritorijā (attiecībā uz virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti, 
gaisa kvalitāti, atkritumu apsaimniekošanu u.c.); 

2) Vides stāvoklis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā „Ogres Zilie kalni”. 

Turpmākajās sadaĜās apkopota un analizēta Ikšėiles novada esošā vides kvalitāte, norādīts teritorijas 
plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums attiecībā uz iespējamām vides ietekmēm, kā arī sniegti 
ieteikumi vides problēmu izskaušanai vai samazināšanai. 

 
3.1. Teritorijas vispārējs apraksts 

Ikšėiles novads atrodas Vidzemē, Daugavas labajā krastā. Novads izveidots 2004.gadā, par novadu 
pārveidojot Ikšėiles pilsētu ar lauku teritoriju. Ikšėiles novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas, 7 km 
attālumā no Ogres, abpus Rīga – Daugavpils autoceĜam un dzelzceĜam, pie Daugavas un vietā, kur 
veidojas Rīgas HES ūdenskrātuve. Novadā lielākās apdzīvotas vietas ir Tīnūži, Turkalne, Ceplīši, 
Dobelnieki, Kalnāji un ElkšĦi. 

Ikšėiles novads robežojas ar Ogres novadu, Salaspils novadu un Ropažu novadu. Daugava šėir Ikšėiles 
novadu no Ėekavas novada un Ėeguma novada. 

Novada platība ir 130,56 km2 (Valsts zemes dienesta 
kadastrālā informācija). Pēc Valsts zemes dienesta 
2010.gada 1.janvārī sniegtajiem datiem pēc zemes 
lietošanas veidiem meža zemes Ikšėiles novada 
teritorijā sastāda 5983,8 ha, kas ir 44,6% no kopējās 
Ikšėiles novada teritorijas platības. Zemes vienību 
skaits, kuru zemes lietošanas veids ir mežs – sastāda 
165 zemes vienības. 

DaĜa no mežiem „Ogres Zilo kalnu” apvidū veido Ogres 
pilsētas zaĜo zonu un iekĜauti dabas parkā „Ogres Zilie 
kalni” (turpmāk - „Ogres Zilie kalni”). Ikšėiles novada 
teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas 
nolaidenuma rietumu malā Lejasdaugavas senlejā. 
Virsa lēzeni viĜĦota, tikai gar senlejas krastu stiepjas 
osu grēda – Ogres Kangari ar atzarojumiem. To augstākā daĜa un Liepu kalni - 58,3 m vjl. un Bākas kalns - 
60,7 m vjl.  

Novada teritorija ietilpst līdz 40 km platajā Rīgas jūras līča gaisa ietekmes zonā. Gaisa vidējā diennakts 
temperatūra janvārī ir zem -6 °C, bet jūlijā tā ir ap 17,2 °C. Zemās un mazāk paugurainās virsmas dēĜ šeit 
ir salīdzinoši mazāks gada vidējais nokrišĦu daudzums - 600-650 mm, taču dažos gados tas ir vēl mazāks. 
Ikšėiles lauku teritorijā ir daudz biežāki un spēcīgāki atkušĦi. Šeit ir lielāks saulaino dienu skaits un mazāks 
apmākušos dienu skaits nekā blakus esošajās pašvaldībās. Novada dienvidu daĜā atrodas Daugavas 
senleja un Rīgas hidroelektrostacijas (turpmāk tekstā - HES) ūdenskrātuve, kam ir ietekme uz apkārtnes 
mikroklimatu, mazinot temperatūras kontrastus un padarot salnas retākas un mazāk „kodīgas”.2 

Ikšėiles novada teritorijā no mūsdienu ăeoloăiskajiem procesiem ir izplatīta upju erozija, kā arī 
applūstamība, kas veidojas pavasara palu laikā, galvenokārt, Daugavai un Mazajai Juglas upei. 

Novadu šėērso divas Ĝoti svarīgas transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: Rīgas – 
Daugavpils valsts galvenais autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 
                                                 
2 http://lv.wikipedia.org/wiki/Ik%C5%A1%C4%B7iles_novads  

1.attēls. Ikšėile 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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un Rīgas – Daugavpils dzelzceĜa līnija. Novada vidusdaĜu šėērso Ogres – Ulbrokas ceĜš ar atzarojumiem uz 
Ikšėili un Ropažiem. Šeit tiek plānota starptautiskas nozīmes E22 maăistrāle - valsts reăionālais autoceĜš 
Tīnūži – Koknese (pēc posma izbūves ar ievadu Rīgas pilsētā, tas tiks iekĜauts Eiropas nozīmes maršrutā 
E22), turpmāk, plānotais P80 (E22). 

Ikšėiles pašvaldības teritorija ietilpst urbanizētajā Lielrīgas aglomerācijas atzarā. Izdevīgais ăeogrāfiskais 
novietojums, ērtā satiksme un Rīgas tuvums ir galvenie faktori, kas nosaka pašvaldības tālākās attīstības 
iespējas. Vēsturiski izveidojusies kā Rīgas „guĜamvagons”, arī šobrīd Ikšėiles novads kalpo par mājvietu 
8781 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2011.gada 1.janvāri) iedzīvotājiem. Tradicionālā 
mazstāvu apbūve ar lielu dārzu un parku īpatsvaru, kā arī Daugavas upe ar daudzveidīgām atpūtas 
iespējām nodrošina pievilcīgu vidi dzīvošanai. 

 
3.2. Virszemes ūdeĦu kvalitāte un to aizsardzība 

Ikšėiles novads atrodas Daugavas lielbaseina teritorijā un ietilpst Daugavas apgabalā. Tās hidrogrāfisko 
tīklu veido Daugava (tek gar Ikšėiles novada robežu, ŪSIK kods 41.baseinā) un Mazā Juglas upe (ŪSIK 
kods 4123454) u.c. mazākas upes kā, piemēram, Mazās Juglas pietekas – Ežupe (ŪSIK kods 412345434, 
garums ir 5 km, platība - 10,6km2), Urga (savāc Selēka ezera baseina ūdeĦus, ŪSIK kods 412345436 
garums ir 7 km, platība - 12,5 km2), Lēăerurga (ŪSIK kods 412345454, kopgarums ir 18 km, sateces 
baseins - 24,8 km2), UrdziĦa (ŪSIK kods 41234554) un ūdensnoteka bez nosaukuma (ŪSIK kods 
412345452). Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 71,37 km, to skaitā regulētas ir 29,42 km. 
80% ūdensnoteku piesērējušas, nepieciešama to pārtīrīšana.3 

Lielākā daĜa pieteku ir daĜēji vai pilnīgi regulētas, tādēĜ tās vietām ir grūti identificējamas, mainījušies arī to 
kādreizējie nosaukumi. Ikšėiles novadā sākas arī Ogres pieteka Norupe un Daugavas labā krasta pieteka 
LebiĦa, kas ietek Daugavā lejpus Ogres pilsētas. Upju režīmam ir raksturīgi pavasara pali un mazūdens 
periodi, kā arī periodiski vasaras, rudens un ziemas uzplūdi. Ir liels skaits mākslīgo kanālu un meliorācijas 
grāvju. Daugava visā garumā un Mazā Jugla (no Abzes upes ietekas līdz grīvai) ir publiskās upes. 

Daugava ir Latvijas lielākā upe, tā kopējais garums ir 
1005 km, no tiem 352 km Latvijā. Sateces baseins – 
85’900 km2, (Latvijā – 24’700 km2), vidējais 
caurplūdums 709 m3/sek; vidējā daudzgadējā notece 
gadā 20,45 km³. Daugavas kritums Latvijā ir 99 m 
(kopējais – 221 m) un relatīvais kritums – 0,3 m/km. 

Daugavai pavasarī raksturīga strauja ūdenslīmeĦa 
celšanās, kas palos Latvijas austrumu pierobežā var 
sasniegt 13 m. Novērojami arī ievērojami uzplūdi 
lietavu laikā, kad ūdens līmenis var paaugstināties par 
2,5 m, kā arī vējuzplūdi Daugavas grīvā. Daugavā 
caurplūdums gada laikā mainās no 83,5 līdz 1 114 
m3/s. Maksimālā vērtība tiek sasniegta maijā, bet 
mazākais caurplūdums novērots no janvāra līdz 
martam. 

Daugava iztek no Valdaja augstienes Krievijā, tek cauri Krievijai, Baltkrievijai un Latvijai, līdz ietek Rīgas 
jūras līcī, Baltijas jūrā, kur veido Rīgas ostas akvatoriju. Daugava ir ūdeĦiem bagātākā Latvijas upe, tai ir 
būtiska enerăētiskā un ūdensapgādes nozīme, kā arī liela loma iekšējo ūdeĦu zivsaimniecībā. 

Ikšėiles novada teritorijā Daugavas krasta garums ir 9,13 km (tajā skaitā mākslīgi nostiprināti krasti – valnis 
ar iespēju pārvietoties cilvēkiem un velosipēdiem - 4,13 km).4 

                                                 
3 06.10.2010. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nosacījumi Nr.249z 
4 Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2010. (ar 2009.gada grozījumiem). I daĜa. Paskaidrojuma raksts 

2.attēls. Daugavas krasts Ikšėiles novadā 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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SaskaĦā ar LVĂMC informāciju, ievērojamākie piesārĦojuma avoti Daugavas krastos ir Krāslavas, 
Daugavpils, Jēkabpils un Ogres pilsētu nepilnīgi attīrītie notekūdeĦi, kā Novopolockas (Baltkrievija) 
pārrobežu piesārĦojums. Bīstamo vielu monitorings tiek veikts Daugavā (D500) uz Latvijas un Baltkrievijas 
robežas. Šajā punktā (tāpat kā pārējos trīs Daugavas apgabalā esošajos upju ūdensobjektos) ėīmiskā 
kvalitāte ir novērtēta kā laba.5 

Daugavas dabiskā gulte ir stipri izmainīta, veidojot hidroelektrostaciju kaskādes. Ikšėiles novada teritorijā 
atrodas uz Daugavas izbūvētā Rīgas HES ūdenskrātuve. Ūdenskrātuvē raksturīga barības vielu 
akumulācija un paātrināta eitrofikācija. Daugavai raksturīgā fauna un flora nespēj pielāgoties dzīvei 
ūdenskrātuves režīmā, savukārt relatīvi nabadzīgā ūdenskrātuves fauna nav spējīga dzīvot upes straujajā 
posmā aiz aizsprosta. Krasās līmeĦa svārstības ūdenskrātuvēs padara tās zivsaimnieciski nabadzīgas. 

Mazā Jugla ir desmitā garākā upe Latvijā un trešā lielākā bijušā Ogres rajona upe. Tās garums – 119 km, 
sateces baseins - 679 km2, gada vidējais caurplūdums – 6,4 m3/s, vidējā daudzgadējā notece gadā 249,32 
milj.m3, vidējais kritums - 1,8 m/km. Mazajai Juglai raksturīga Ĝoti liela caurplūduma mainība – no 0,61 m3/s 
līdz 132 m3/s. Mazās Juglas ieleja ir sekla, 100 – 200 m plata, bet upes platums ir aptuveni 20 m. 

Upe līkumota, ar vairākām krācēm un aizsprostiem, vietām krastos nelieli smilšakmens un dolomīta 
atsegumi. Vietām upes tecējums ir rāmāks. Upe iecienīta ūdens tūristu vidū. Uz upes izbūvēts Dobelnieku 
HES. Agrāk uz upes bija arī Augstpriedes HES, tagadējā Salaspils novadā, no tā vairs palikušas tikai 
drupas un krāces. Upe tek pa pĜavām, vietām caur lapu koku mežiem. Krasti samērā apdzīvoti. Ikšėiles 
novadā Mazā Jugla tek gar un cauri piecām apdzīvotām vietām – Turkalnei, Kranciemam, Tīnūžiem, 
Ceplīšiem un Dobelniekiem. Upes dibenu klāj smilts grants, akmeĦi un nedaudz detrīts, bet augšpus 
Kranciemam sastopamas arī melnās dūĦas. Upes krasti zālaini, izskaloti, nestabili un nolaideni, lejpus 
Tīnūžiem – relatīvi stāvi. Salīdzinot upes posmus augšpus un lejpus apdzīvotām vietām, saprobitātes 
indekss lejpusē ir lielāks, kas liecina par apdzīvoto vietu ietekmi uz upes ekoloăisko stāvokli. 6 

Mazās Juglas baseina upes barojas, galvenokārt, no nokrišĦu ūdeĦiem. Kopējās noteces sadalījums starp 
virszemes un pazemes noteci ir nevienmērīgs, un upju barošanās no pazemes ūdeĦiem notiek tikai no 
18% - 30% un mainās pieauguma virzienā no augšteces uz lejteci, bet, rēėinot vidēji pa baseinu, upju 
barošanās no pazemes ūdeĦiem notiek 26% apmērā. Baseinā ir divi svarīgākie daudzūdens periodi: 
pavasara palu un vasaras - rudens plūdu. Lielākie caurplūdumi ir pavasara palu periodā - tie vidēji 1,9 
reizes pārsniedz vasaras - rudens plūdu caurplūdumus. Pavasara palu perioda caurplūduma maksimums ir 
131 m3/s. Minimālais (saglabājamais) caurplūdums vasaras un ziemas mazūdens periodiem ir 
raksturojams šādi: ziemas mazūdens periods ir nedaudz ūdeĦiem bagātāks par vasaras, taču atšėirības ir 
niecīgas, īpaši pie lielāka nodrošinājuma procenta. Noteicošais ar mazāko caurplūdumu ir vasaras 
veăetācijas periods. Vasaras mazūdens perioda 30 dienu caurplūdums Qmax m3/s ir 0,61 m3/s. Ziemas 
mazūdens perioda caurplūdums Qmax ir 1,03 m3/s. 

Mazās Juglas krastos ir raksturīga upju sanešu materiāla akumulācija. Vairākos posmos notiek upes 
gultnes aizsērēšana un dziĜuma samazināšanās, bet pavasara palos tā pārplūst, veidojot plašu upes 
palieni. Tāpēc saimnieciskā darbība nav jāizvērš upju palienēs, pirmajā virspalu terasē un upju gultnes 
līkumojošajos (meandrējošajos) posmos.7 

Mazā Jugla saskaĦā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu 
kvalitāti” 21.pielikuma 16. un 17.punktu, no Dobelniekiem līdz Juglas ezeram ir noteikta par prioritāriem 
zivju ūdeĦiem kā karpveidību ūdeĦu tips, savukārt no Suntažiem līdz Dobelniekiem kā lašveidīgo ūdeĦu 
tips. Daugava saskaĦā ar šo noteikumu 2.1 pielikuma 5.punktu ir noteikta kā karpveidīgo ūdeĦu tips posmā 
no valsts robežas līdz grīvai. 

Atbilstoši MK 15.01.2002. noteikumu Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu 
aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 

                                                 
5 Daugavas apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, VA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’, 2009 
6 Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2010. (ar 2009.gada grozījumiem). I daĜa. Paskaidrojuma raksts 
7 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „ERR”, 2009 
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mehāniskus šėēršĜus” pielikuma 7.7.punktam Mazā Jugla ir upe, uz kuras ir aizliegts veidot jebkādus 
mehāniskus šėēršĜus, būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus. 

Novadā atrodas vairāki lielāki un mazāki ezeri: Selēku ezers, Dobelnieku dzirnavezers, Kaėu ezers un 
Dubkalnu grantskarjera ūdenskrātuve. Kaparāmura ezers un Velnezers pēc 2. pasaules kara tika 
nosusināti. Laika gaitā ir uzpludinātas vairākas ūdenskrātuves, piemēram, Mežezers. Vislielākā nozīme kā 
rekreācijas objektam ir Selēku ezeram un Mežezeram, tā kā tie atrodas samērā tuvu apdzīvotām vietām un 
vasarās pastiprināti tiek izmantoti atpūtai. Ikšėiles novadā ir iespēja organizēt atpūtu arī pie mākslīgajām 
ūdenstilpēm, piemēram, pie Dubkalnu karjera. Iecienīta atpūtas vieta ir arī Daugavas piekraste iepretim 
Meinarta salai. 

Selēku ezers (arī Sēlēku ezers) ir vienīgais dabīgais ezers Ikšėiles novadā. Selēku ezera platība ir 8,5 ha, 
vidējais ezera dziĜums – 2,1 m, maksimālais – 4,3 m. Tā krasti ir zemi, dibens dūĦains, atrodas pie 
Tīnūžiem. ZiemeĜu mala pārpurvojusies, dienvidu - stingara, smilšaina. Ūdens apmaiĦa notiek pa grāvjiem 
ar Ežupi un Urgu. ZR malā atrodas vietējo iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta. Piekrastes veăetācijā dominē 
grīšĜi un puplakši. Galvenais apdraudējums ezeram ir tā lielā apmeklētība tā krastos. 

1927.gadā tika uzbūvēta Dobelnieku HES, kas nodrošināja ar elektroenerăiju Ėeguma HES būvniecību. 
Dobelniekos bija trīs Frensisa tipa turbīnas ar kopējo uzstādīto jaudu 225 kW. Dobelnieku HES darbojās 
līdz 20.gs. 60-tajiem gadiem, tad tā tika likvidēta un nopostīta. 1998.gadā to atjaunoja SIA „Mazā Jugla 
Hidro” sadarbībā ar norvēău uzĦēmumu AS „Hydroenergy Kjell H. Joa”. Dobelnieku HES atrodas uz Mazās 
Juglas 29 km no tās ietekas Juglas ezerā, uz Ikšėiles novada un bij. Rīgas rajona robežas, un darbojas ar 
jaudu 300 kW. Šajā vietā Mazās Juglas sateces baseins ir 492 km2. HES darbojas, no upes Ħemot ūdeni 
un pa 1,3 km garu derivācijas kanālu novadot to uz turbīnām. Pēc ūdens izmantošanas pa apmēram 100 m 
garu atvadkanālu ūdens tiek novadīts atpakaĜ upē. Bet, tā kā Mazās Juglas upe šajā posmā met lielu 
līkumu, upes posms starp derivācijas kanālu un atvadkanāla izplūdi ir apmēram 4 km garš. Šis upes posms 
pārsvarā lielāko vasaras mazūdens perioda laiku ir minimāli nodrošināts ar ūdeni, jo HES projektā 
aprēėinātais garantētais caurplūdums 0,13 m3/sek., kas upei, kura šajā posmā ir 20 – 30 m plata, ir Ĝoti 
maz. Uz upes izveidotais uzstādinājums Dobelnieku HES vajadzībām ir neliels, ūdenskrātuves laukums ir 
0,6 ha ar vidējo dziĜumu 1,5 m. Tas neveido tipisku ūdenskrātuvi, tas vērtējams kā padziĜināts upes posms, 
kurā jānodrošina upei atbilstoša ūdens kvalitāte. Ūdens līmeĦa uzstādinājumu uztur vaĜēja tipa plata 
sliekšĦa pārgāze visā upes platumā, ar koka grīdu, kas balstās uz siju pakšu konstrukciju, pildītu ar 
akmeĦiem. 

1966.gadā tika uzsākta Rīgas HES celtniecība, kuru nodeva ekspluatācijā 1978.gadā. Spēkstacijas dambis 
šėērso Daugavu, Doles salu un sauso Daugavu - no Doles salas pašlaik palikusi tikai lejasdaĜa. Uzstādītā 
jauda ir 402 MW. HES darbojas 6 Kaplāna tipa turbīnas, kas vidēji ūdenīgā gadā saražo 690 milj. kWh 
elektroenerăijas (2009.gadā Rīgas HES saražojusi 
792,5 GWh elektroenerăijas). Lai regulētu spriegumu 
elektrotīklos, stacija tiek darbināta arī sinhronā 
kompensatora režīmā, šādi nodrošinot iztrūkstošās 
jaudas. Tā ir lielākā pēc platības un otra lielākā pēc 
tilpuma Latvijā (256 milj. m³). Ūdenskrātuves garums ir 
35,0 km, vidējais dziĜums ir 7,1 m (lielākais – 17,4 m), 
lejasdaĜa ir ietverta dambjos. Lejpus Rīgas 
ūdenskrātuves Daugavas platums sasniedz 700 m, 
dziĜums ir 15 m. 

Izbūvējot Rīgas HES ūdenskrātuvi, ir izbūvēti dambji 
6,6 km garumā. Lai ūdenskrātuvei pieguĜošo platību 
liekos ūdeĦus pārsūknētu, Ikšėilē ir izbūvēta sūkĦu 
stacija Ikšėile 1, kura atsūknē ūdeni no 350 ha lielas 
platības, un sūkĦu stacija Ikšėile 2, kura atsūknē ūdeni 

3.attēls. SūkĦu stacija „Ikšėile-2” 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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no 800 ha lielas platības. SūkĦu staciju darbību nodrošina VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi”.8 

Rīgas ūdenskrātuvē kopējā fosfora koncentrācija ir no 0,03 līdz 0,09 mg/l, kas norāda uz eitrofu stāvokli. 
Bioėīmiskā skābekĜa patēriĦa vērtības atsevišėos gadījumos ir palielinātas – martā pieaugot līdz 4,4 mg/l. 
Rīgas ūdenskrātuvē ir lielākā amonija slāpekĜa koncentrācija – vidēji 0,1 mg/l, maksimums 0,3 mg/l. 
Dominējošās sugas ir mainīgā sēdgliemene Dreissena polymorpha, kā arī sedimentos mītošie trīsuĜodu 
kāpuri Chironomidae un dažādas gliemežu Gastropoda sugas. Rīgas ūdenskrātuves Lejpus Ogres sanitāri 
bakterioloăiskie indikatororganismi rāda, ka peldūdeĦu kvalitātes obligātajām robežvērtībām un vēlamajām 
mērėvērtībām atbilst 100% rezultātu. Ūdens bakterioloăiskā kvalitāte ir Ĝoti laba. Daugavas ūdeĦu, kā arī 
notekūdeĦu organiskā vai fekālā piesārĦojuma ietekme ūdenskrātuvē nav konstatēta. Zooplanktona 
blīvums Rīgas ūdenskrātuvē ir samērā mazs (49 - 59 tūkst./m3). Maija beigās izteikti dominē Rotifera 
pārstāvis - Keratella cochlearis, vasaras otrajā pusē tā daudzums ir samērā neliels, dominē Synchaeta sp. 
Cladocera grupā dominē Bosmina longirostris, kopepodiem dominē Cyclopoida. Rīgas ūdenskrātuves 
zooplanktona cenozes raksturīgas eitrofiem apstākĜiem.9 

SaskaĦā ar 2009.gada monitoringa datiem, provizoriskā ekoloăiskā kvalitāte Rīgas ūdenskrātuvē, 1,0 km 
lejpus Lipšiem (D413 SP) novērtēta kā vidēja. 

Visā teritorijā gar Rīgas HES hidroăeoloăiskie apstākĜi ir jāraksturo kā sarežăīti: augsts gruntsūdens 
līmenis, kas pēc HES ūdenskrātuves ierīkošanas paaugstinājies par 0,5 - 2 metriem, nelabvēlīgi virsūdeĦu 
novadīšanas apstākĜi, pārmērīgs teritorijas mitrums. Līdzenais un viegli viĜĦotais reljefs, augšĦu tipi un 
bagātīgais nokrišĦu daudzums veicina lieka mitruma uzkrāšanos, tāpēc reăionā ir nepieciešama 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju nosusināšana.10 

Daugavas baseina apgabalā pastāv dažādi slodžu veidi, kas ietekmē gan ūdeĦu fizikāli ėīmisko, gan 
ekoloăisko stāvokli. Daugavas ūdens kvalitāti raksturo mērens organiskais piesārĦojums, barības vielu 
saturs, pietiekami augsts skābekĜa saturs, bagāta flora un fauna, liela zivju populācija. Visbūtiskāko ietekmi 
uz ūdeĦu kvalitāti rada punktveida un izkliedētais piesārĦojums, proti, nepietiekami attīrītu notekūdeĦu 
novadīšana dabiskajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kā arī uzkrāto fosfora un slāpekĜa savienojumu 
izskalošanās no lauksaimniecības/mežsaimniecības teritorijām, rada ūdens eitrofikāciju, kas tādējādi 
negatīvi ietekmē zivju resursus un samazina arī bioloăisko daudzveidību. Savukārt, pazemes ūdeĦus 
visvairāk ietekmē no piesārĦotajām vietām nākošais piesārĦojums, kam bieži vien ir vēsturiska izcelsme, 
piemēram, padomju laiku aviācijas bāzes un lidlauki, bijušo rūpnīcu teritorijas un ėīmisko atkritumu 
izgāztuves. 2009.gada virszemes ūdeĦu monitoringa dati Ikšėiles novada teritorijā iegūti no vienas esošās 
ezeru ūdeĦu kvalitātes novērojumu stacijas (Rīgas HES ūdenskrātuve). 

NotekūdeĦu radītā slodze ir būtiska tajos ūdensobjektos, kur izvietotas lielākās pilsētas vai kuros ir liels 
apdzīvoto vietu blīvums (Daugavas posms no PĜaviĦām līdz Rīgai), jo lielāko piesārĦojumu pēc apjoma un 
piesārĦojošo vielu koncentrācijas rada tieši komunālais sektors un tādas ražošanas nozares kā pārtikas 
produktu un dzērienu ražošana, lauksaimniecība un transporta nozare. Šajā posmā ūdens kvalitāte ir 
novērtēta kā vidēja un slikta. Lai arī notekūdeĦu apjoms Daugavas baseina apgabalā kopš 1998.gada 
samazinās, vidē novadītā slāpekĜa un fosfora apjomi pieaug. Pie citām ietekmēm minamas 
hidromorfoloăiskās izmaiĦas un plūdu apdraudējums. Vislielāko ietekmi uz upju kvalitāti rada trīs lielo 
hidroelektrostaciju kaskāde uz Daugavas – to ūdenskrātuvēs ir izveidojušies ezeriem tipiski biotopi, turklāt 
tiek pārtraukta zivju migrācija.11 

Kopumā Ikšėiles novadā nav pārāk daudz virszemes ūdeĦu, bet esošajam ūdenstilpju un ūdensteču 
izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā vērtība, kā arī tie ir arī būtisks rekreācijas resurss. Piemēram, 
Selēku ezers un Mežezers ir samērā nelieli un sekli un tiek intensīvi izmantoti rekreācijas vajadzībām. 
Vienlaicīgi, vasarās neorganizēta atpūtnieku plūsma rada draudus ezeru krastu ekosistēmai un 
                                                 
8 06.10.2010. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nosacījumi Nr.249z 
9 Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2010. (ar 2009.gada grozījumiem). I daĜa. Paskaidrojuma raksts 
10 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „ERR”, 2009 
11 Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna Vides pārskats, 2009 
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paaugstinās ūdens bakterioloăiskais piesārĦojums. Arī Daugavas upē pie Ikšėiles pilsētas var izveidoties 
piesārĦojums, ja posmā no ElkšĦiem līdz Ikšėiles pilsētai veidotos vairāki jauni un nekontrolēti publiski 
objekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 1.pielikumā „Upes – 
riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā” kā ūdensobjekts, kurā pastāv rsiks nesasniegt Ūdens 
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeĦu stāvokli likumā paredzētajā termiĦā (būtiskākie 
riska cēĜoĦi – punktveida piesārĦojums: noteikūdeĦos esošie biogēni) ir noteikts Daugavai posmā no Ogres 
līdz Langai, kas skar arī Ikšėiles novadu. Līdz ar to, saskaĦā ar šo MK noteikumu 6.punktu turpmākajā 
darbībā jāievēro, ka „...publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus... 
ūdensobjektos, kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktās prasības”. 

Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa ietvaros tiek noteikti mikrobioloăiskie rādītāji – Escherichia coli 
(E.coli jeb fekālās koliformas) un zarnu enterokoku baktēriju skaits, kas ir mikrobioloăiskā piesārĦojuma 
indikatori un liecina par iespējamo ūdens fekālo piesārĦojumu. SaskaĦā ar Veselības inspekcijas veiktā 
monitoringa rezultātiem, 2009.gada peldsezonā mikrobioloăiskā kvalitāte visās peldvietās atbilda normatīvo 
aktu prasībām, t.i., Mazā Juglas upē, Mežezerā (Jaunogres ez.) un Selēku ezerā. Latvijā noteiktu oficiālu 
peldvietu Ikšėiles novadā pašlaik nav. 

Ikšėiles novada teritorijā atrodas divas VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” valsts 
monitoringa novērojumu objekti: 

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

4.attēls. Slodzes Daugavas apgabalā 
Avots: Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns 2010-2015.gadam 
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Paredzot novadā izveidot oficiāli publisku peldvietu, jāĦem vērā, ka tās labiekārtošanai ir liela nozīme 
kvalitātes prasībām atbilstošu peldūdeĦu nodrošināšanā. Tas ir zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums, 
kura teritorijā peldvieta atrodas. Prasības peldvietu iekārtošanai un higiēnai nosaka 06.04.2010. MK 
noteikumi Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008. MK noteikumi Nr.454 
„Peldvietu higiēnas prasības”. Peldvietas ir jānodrošina ar ăērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, 
atkritumi peldvietā ir jāsavāc un jāizved. Peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem 
jautājumiem, ierīkojot peldvietā informatīvus stendus, kas ir peldvietas īpašnieka pienākums. Direktīvā 
2006/7/EK sabiedrības informēšanas jautājumiem tiek pievērsta lielāka vērība, un direktīvas prasības 
pilnībā ir jāievieš ne vēlāk kā ar 2012.gada peldsezonu. Latvijā prasības peldvietu ūdens kvalitātes 
pārvaldībai nosaka 06.07.2010. MK noteikumi Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, 
kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. 

 
3.3. Pazemes ūdeĦu kvalitāte un to aizsardzība 

Pazemes ūdeĦu resursi Daugavas baseina apgabalā salīdzinājumā ar pārējiem baseinu apgabaliem ir 
vislielākie un tie ir pietiekami ikgadējam pazemes ūdeĦu patēriĦam – tiek izmantoti aptuveni 30% no 
aprēėinātajiem dzeramo pazemes ūdeĦu resursiem, t.i., resursiem, kas dabiski atjaunojas, neietekmējot 
kopējos pazemes ūdeĦu krājumus. 

Pazemes ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ėīmiskā kvalitāte Daugavas baseina apgabalā ir 
vērtējami kā laba, neskatoties uz dabiski paaugstinātu dzelzs un atsevišėās vietās arī mangāna saturu 
(attiecībā uz dzeramā ūdens avotiem). Lielrīgas reăionā kopš pagājušā gadsimta 90-tajiem gadiem 
norsinās depresijas piltuves izzušanas process, ko nevajadzētu apturēt. 

Daugavas baseina lielākā daĜa ietilpst gruntsūdens vājas infiltrācijas apgabalā - daudzgadējā vidējā 
pazemes notece tajā sasniedz ap 2 - 3 l/sek/km2. Latvijas teritorijā, un tajā skaitā arī Daugavas baseina 
apgabala teritorijā, ir saglabājies dabīgs gruntsūdeĦu režīms. Gada vidējā gruntsūdeĦu līmeĦu svārstību 
amplitūda ir no 0,24 m līdz 2,70 m. 

Pazemes ūdeĦi Ikšėiles novada teritorijā tiek iegūti no Gaujas ūdens horizonta. Pazemes ūdeĦus no 
piesārĦošanas neaizsargātajiem gruntsūdeĦiem atdala kvartāla nogulumi – smilšmāli un smilts – grantsoĜu 
nogulumi, kuru kopējais biezums ir 23 m, no tiem 12 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli un māli, PĜaviĦu 
– Salaspils horizonta nogulumi, kuru kopējais biezums ir 18 m, no tiem 5 m ir ūdens vāji caurlaidīgie māli 
un aleirolīti, Gaujas horizonta augšējās daĜas 3 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie māla un aleirolītu slāĦi.12 

Ikšėiles novadā pazemes ūdeĦus vistiešāk ietekmē potenciāli piesārĦotās vietas, kas izveidojušās ap 
emisijas avotiem, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „LuĦăe”, 
bijušais kolhoza „Juglas zieds” lidlauks un dzelzceĜa teritorija. 

Viena no būtiskām vides problēmām Ikšėiles novadā ir ūdens aizsardzības problēma. Cilvēku 
saimnieciskās darbības rezultātā Ikšėiles novada teritorijā gruntsūdeĦu dabiskais režīms ir izjaukts šādās 
vietās: karjeru un Rīgas HES ūdenskrātuves apkārtnē, polderu sistēmās, kā arī Dobelnieku HES un 
mākslīgi veidoto ūdenskrātuvju apkārtnē. 

Pašvaldībā darbojas tikai 3 notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (Ikšėiles pilsētā, Tīnūžu ciemā un „Ceplīšos” – 
tuberkulores slimnīcai). Kaut arī pazemes ūdeĦi ir ievērojamāki tīrāki kā virszemes ūdeĦi, eksistē to 
kvalitātes problēmas un piesārĦojuma draudi. Bez tam pastāv arī tāda piesārĦojuma draudi, kas radušies 
upju augštecēs. Lauksaimniecības ražošanas samazināšanās, tai skaitā fermu, ir samazinājusi arī 
piesārĦojumu ar lauksaimniecībā izmantojamām ėimikālijām. Ūdensapgādes un komunālo notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas sakārtošana, atbilstoši iestāšanās sarunās ar ES noteiktajam pārejas 
periodam, vidēji lielajās reăiona pilsētās bija jāveic līdz 2011.gadam, bet mazajās pilsētās un citās 
apdzīvotās vietās ar vairāk kā 2000 cilvēkekvivalentu lietotāju, tai skaitā Ikšėilē jāveic līdz 2015.gadam, tā 

                                                 
12 Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2010. (ar 2009.gada grozījumiem). I daĜa. Paskaidrojuma raksts 
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nodrošinot labu virszemes un pazemes ūdens kvalitāti.13 Teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir 
aizsargāt ūdens baseinu tīrību un veicināt to racionālāku izmantošanu. 

 
3.4. Ūdensapgāde un notekūdeĦu apsaimniekošana 

3.4.1. Ūdensapgāde un dzeramā ūdens kvalitāte 

Par dzeramo ūdeni uzskata saldūdeĦus, kas neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas tiek 
lietoti cilvēku uzturā vai izmantoti pārtikas rūpniecībā un tirdzniecībā, neatkarīgi no piegādes veida. 
Dzeramajam ūdenim ir jāatbilst ES direktīvām un Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. 

Ikšėiles novada ūdens resursi tiek patērēti dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. Ūdens patēriĦš 
ir atkarīgs no aktīvo ražošanas uzĦēmumu skaita un iedzīvotāju blīvuma. Ikšėiles novadā komunālajā 
ūdensapgādes sistēmā tiek izmantoti, galvenokārt, Gaujas (D3gj) un Amatas (D3am) ūdensnesējslāĦi, bet 
ăeoėīmisko apstākĜu dēĜ ūdeĦi parasti satur augstu dzelzs koncentrāciju, tāpēc pirms izmantošanas 
dzeramajam ūdenim ir nepieciešama speciāla attīrīšana (atdzelžošana). Šie ūdensnesējslāĦi ir labi 
aizsargāti pret piesārĦojumu no virszemes, jo tie parasti ir pārklāti ar zemas ūdens caurlaidības slāĦiem 
(augšpleistocēna morēnas mālsmilts un smilšmāls, gan arī augšdevona aleirītu un mālu starpslāni). 

Ap centralizētajām ūdensgūtnēm jeb ūdens Ħemšanas vietām ir 3 veidu aizsargjoslas: stingrā režīma, 
bakterioloăiskā un ėīmiskā. Ūdens Ħemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 
saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī lai samazinātu piesārĦojuma ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti visā 
ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (bet ne mazāk kā uz 25 gadiem). 

Stingrā režīma aizsargjoslas platums ap visiem artēziskajiem urbumiem ir vismaz 10 m. Tīnūžu 
dziĜurbumam, urbumam Mūrkroga ielā 33, Dainu ielā 4A, kā arī dabas parkā „Ogres Zilie kalni” esošiem 14 
urbumiem, bet pašreizējā situācijā neizmantojamiem urbumiem, ap ūdens Ħemšanas vietu izveidota 
ėīmiskā aizsargjosla (skatīt 1.tabulu). Bakterioloăiskās aizsargjoslas nav noteiktas, jo vertikālās filtrācijas 
laiks līdz PĜaviĦu, Amatas un Gaujas horizontam ir vairāk kā 2700 dienn. 

To aprēėina tādu, lai ūdens ėīmiska piesārĦošana ūdens Ħemšanas vietā tās ekspluatācijas laikā nebūtu 
iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo pazemes ūdeĦu kvalitātes 
normatīviem. Taču, kopumā, D3gj un D3am ūdens horizonti ir labi aizsargāti pret piesārĦošanu no 
virszemes, jo tos klāj vairāki slāĦi ar zemu ūdens caurlaidību.14 

1.tabula 
DziĜurbumi Ikšėiles novadā 

Nr. Akas atrašanās vieta 
DziĜums (m) 
/ūdens hor. 

Sanitārās aizsargjoslas 
platums, m 

1. Dainu ielas dziĜurbumi (izveidoti 2 jauni 
dziĜurbumi, no vecajiem dziĜurbumiem 1 
tamponēts un 1 rezervē) 

152/D3gj 10 
ėīmiskā aizsargjosla 380 m 

2. Sila ielas dziĜurbums (rezervē, plānots 
tamponēt) 

141/D3gj 10 

3. Lībiešu ielas urbums (neizmanto, plānots 
tamponēt) 

158/D3gj 10 

4. Varavīksnes ielas urbums (tamponēts) 55/D3pl 10 
5. Daugavmalas dziĜurbums (neizmanto, 

plānots tamponēt) 
40/D3pl+slp 10 

6. Rīgas (Peldu) ielas dziĜurbums (tamponēts) 140/D3gj 10 
7. Tīnūžu dziĜurbums (izmanto, plānots veidot 

jaunu dziĜurbumu – līdz 2015.gadam) 
130/D3gj+am 530 m ėīmiskā aizsargjosla pie 

ūdens pat. 8,3 l/s un 365 m pie 

                                                 
13 Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums. I daĜa. Esošā situācija. 2007 
14 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „EER”, 2009 
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ūdens patēriĦa 4 l/s 
8. Urbums Mūrkroga ielā 33 („ZaĜās salas”)  - ėīmiskā aizsargjosla 380 m 

Pašvaldības SIA „Ikšėiles māja” nodrošina Ikšėiles pilsētas iedzīvotājiem ūdensapgādi no 2 dziĜurbumiem 
Dainu ielā 4A. Izmantojot Kohēzijas fonda atbalstu un realizējot pašvaldībā izstrādāto projektu „Ikšėiles 
ūdenssaimniecības attīstības I kārta”, 2010.gadā Ikšėiles pilsētā ir izveidoti 2 jauni ūdensapgādes urbumi 
Dainu ielā 4A. Realizējot iepriekš minēto projektu, Ikšėiles pilsētā tika tamponēti ūdensapgādes urbumi 
Nr.1 – Dainu ielā 4A, Nr.2 – Rīgas ielā 2A un Nr.3 – „Varavīksnes”. 

Līdz 2010.gadam bijušā Ikšėiles ūdensapgādes sistēma ierobežoja kvalitatīvu teritorijas ūdensapgādi. 
Ūdens pakalpojumi Ikšėiles pilsētā bija vērtējami kā neapmierinoši saistībā ar ūdens spiedienu, piegādātā 
ūdens kvalitāti un ūdensapgādes sistēmu kopumā: trūka ugunsdzēsības hidrantu un bijušā ūdensapgādes 
sistēmas jauda nebija spējīga nodrošināt to darbību. Problēmas, ar kurām bija jāsaskaras Ikšėiles 
pašvaldībai, bija sagatavotā dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ES un Latvijas normatīvajiem rādītājiem 
(paaugstināta dzelzs jonu klātbūtne > 0,4mg/l un duĜėainība). To ietekmēja faktori, ka ne visās ūdens 
Ħemšanas vietās notika ūdens atdzelžošana, kā arī neapmierinošs atdzelžošanas staciju un nolietojušos 
ūdensapgādes cauruĜvadu sliktais tehniskais stāvoklis. Līdz ar projekta „Ikšėiles ūdenssaimniecības 
attīstības I kārta” realizēšanu, kura ietvaros tika izbūvēti divi jauni dziĜurbumi Dainu ielā 4A un pieslēgti 
atjaunoti un paplašināti ūdensapgādes tīkli ar atdzelžošanas iekārtām, iepriekš minētās problēmas tika 
atrisinātas. 

Centralizēta ūdensapgādes sistēma ir izveidota arī Tīnūžu ciemā, kur ūdensvads izbūvēts visā centra 
teritorijā. DziĜurbuma jauda atĜauj pieslēgt jaunus potenciālos patērētājus, paplašinot ūdensvadu tīklus, kas 
nodrošinātu nepieciešamību jaunu klientu pieslēgšanai pie centralizētas ūdensapgādes, ja nākotnē šajā 
teritorijā attīstītos apbūve. Pie urbuma izbūvētas atdzelžošanas iekārtas, kas nodrošina dzeramā ūdens 
kvalitāti. 

Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aăentūras filiāles „Ceplīši” korpusu un dzīvojamo ēku ūdensapgāde 
tiek nodrošināta no artēziskās akas, kas atrodas uzĦēmuma teritorijā. Ūdens rezervi nodrošina ūdenstornis 
ar 94 m3 bāku 18 m augstumā. 

Citās novada apdzīvotās vietās individuālo māju kvartālos ūdens tiek Ħemts no individuālām grodu akām. 
Daudzās vietās pazemes ūdens, kas satur augšpleistocēna nogulumus, nav aizsargāts pret virszemes 
piesārĦojumu - nav pārsegti ar nogulumiem ar zemu ūdens caurlaidību. Pēc Veselības inspekcijas datiem, 
lielā daĜā aku ūdens neatbilst dzeramā ūdens sanitārajām prasībām pēc mikrobioloăiskajiem un 
ėīmiskajiem rādītājiem. Novada iedzīvotājiem, kuri izmanto ūdeni no artēziskajām akām, tas atbilst 
dzeramā ūdens standarta prasībām. 

2010.gadā pēc pašvaldības un LVĂMC datiem Ikšėiles novadā kopā Ħemtais ūdens daudzums bija 
1975,209 tūkst.m3, no tiem Ikšėiles pilsētā – 111,159 tūkst.m3 un Tīnūžos - 1864,05 tūkst.m3. Ikšėiles 
pilsētā viss Ħemtais ūdens bija ūdensapgādes nodrošināšanai ar pazemes ūdeni, kas izmantots 
komunālajām un sadzīves vajadzībām, bet Tīnūžos lielākā daĜa - 1592,05 tūkst.m3 bija lietus un virszemes 
ūdens, kas izmantots ražošanas vajadzībām. 

Salīdzināšanai 2.tabulā doti LVĂMC dati par 2009.gadā Ħemtā ūdens daudzumu novadā.15 

2.tabula 
Ūdens Ħemšanas vietas Ikšėiles novadā, tūkst.m3/gadā 

Tai skaitā 

ĥemts svaigais ūdens Nosau
-kums 

Kopā 
Ħemtais no 
dabīgajiem 

ūdens 
avotiem Kopā 

Vietu 
skaits 

t.sk. 
izmērīts 

Virszemes Pazemes 

Lietus 
ūdeĦi 

Karjeru 
ūdeĦi 

Ikšėiles novads 
                                                 
15 http://www.lursoft.lv/exec 
15 www.vi.gov.lv 
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Ikšėile 117,851 117,851 5 117,851 0,000 117,851 0,000 0,000 
Tīnūži 2472,322 835,775 3 17,775 818,000 17,775 1636,547 1636,547 
Kopā 2590,173 953,626 8 135,626 818,000 135,626 1636,547 1636,547 
Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Pēc LVĂMC datiem redzams, ka 2010.gadā ir samazinājies gan kopējais Ħemtais ūdens daudzums, ko 
lielā mērā ietekmēja virszemes ūdens mazāks patēriĦš ražošanā, gan arī mazāks Ħemtais pazemes ūdens 
daudzums, ko iedzīvotāji izmanto komunālām un sadzīves vajadzībām. 

3.tabula 
Patērētais ūdens daudzums Ikšėiles novadā, tūkst.m3/gadā 

Tai skaitā 

Nosaukums Kopā Ražošanas 
vajadzībām 

Komunālām 
sadzīves 

vajadzībām 

Atgriezeniskās 
sistēmās 

Ūdens zudumi 

Ikšėiles novads 
Ikšėile 117,051 0,000 117,051 0,000 0,800 
Tīnūži 835,379 818,000 17,379 818,000 0,400 
Kopā 952,430 818,000 134,430 818,000 1,200 

Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Ikšėiles novada teritorijā ir ierīkota centralizēta ūdensgūtne Ogres pilsētas apgādei, ko apkalpo SIA „KP 
Tehnoloăija”. 

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, obligātos dzeramā ūdens kvalitātes normatīvus 
nosaka Eiropas Padomes Direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti”. Minētās direktīvas prasības 
nacionālajā likumdošanā ieviestas ar LR 2003.gada 29.aprīĜa MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Normatīvie akti paredz 
obligātās dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasību ievērošanu. Pēc 2009.gada Veselības 
inspekcijas veiktajām pārbaudēm Ikšėiles novada PSIA „Ikšėiles māja” (iepriekš PA „Līvi”), Dainu ielas 
ūdensapgādes sistēmas Ħemtā ūdens parauga analīzes atbilda normatīvos noteiktajām prasībām.16 

 
3.4.2. NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana 

NotekūdeĦu stāvoklis ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo notekūdeĦu attīrīšanas 
kvalitātes, rūpniecisko notekūdeĦu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, kā arī no robežšėēršojošā un 
vēsturiskā piesārĦojuma, lietus noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. 

Izvērtējot lokālās un individuālās kanalizācijas sistēmas, kā viena no problēmām ir neattīrītu notekūdeĦu 
iesūcināšana gruntī, kas pasliktina dzeramā ūdens kvalitāti grodu akās. Ar gruntsūdens plūsmām 
notekūdeĦi nonāk grāvjos un tālāk ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs. 

2009.gadā Ikšėiles novadā novadīti 148,694 tūkst. m3, kur 121,694 tūkst. m3 no tiem bija attīrīti – normatīvi 
tīri notekūdeĦi.17 

Ikšėiles NAI - notekūdeĦu savākšanas sistēma Ikšėiles pilsētā ir sadalīta divās daĜās - Augšas un Lejas 
kanalizācijas tīklos. Savāktie notekūdeĦi tiek attīrīti bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās (NAI). NAI 
maksimālā jauda ir 460 m3/dnn un tās nodrošina notekūdeĦu attīrīšanu atbilstoši ES prasībām iekārtām ar 
CE18 no 2000 līdz 10’000. NAI izplūde ir Mazās Juglas upē. Ikšėiles NAI gadā rodas aptuveni 21 t dūĦu. 
DūĦas netiek mehāniski apstrādātas un tiek uzglabātas dūĦu laukos, kuras izmanto lauksaimniecībā. Līdz 
ar projekta „Ikšėiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” realizēšanu, tika pieslēgti atjaunoti un paplašināti 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. 

                                                 
 
17 Valsts statistiskā pārskata „Nr.2-Ūdens” dati 
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Tīnūžu NAI – Tīnūžu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas atrodas Mazās Juglas 10 m aizsargjoslā (izplūde 
atrodas tieši upes krastā) un tuvākā apdzīvotā vieta atrodas 200 m attālumā no NAI. Bioloăisko 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūve pabeigta 2006.gadā un to jauda ir 40 m3/dnn. Tās ir eksperimentālās 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, kas ir viens no labākajiem tehniskiem paĦēmieniem notekūdeĦu 
attīrīšanai. Tā tehnoloăija ir ekonomiska un videi draudzīga. Komunālie notekūdeĦi tiek attīrīti ar augu – 
niedru palīdzību. Iekārtās ir konstruētais mitrājs ar vertikālo plūsmu, pirmējo attīrīšanu (3 septiėi ar kopējo 
tilpumu 120 m3), nostādināšanas dīėi ar platību 400 m2 un bioloăisko attīrīšanu niedru dobes ar platību 480 
m2 katra. Attīrītie notekūdeĦi caur drenāžas caurulēm tiek novadīti savācējā, tālāk pašplūsmā – kontroles 
šahtā. Attīrītie notekūdeĦi tiek novadīti Mazajā Juglā. NotekūdeĦu attīrīšanas procesā radušās dūĦas tiek 
izvestas uz Ikšėiles novada pašvaldības aăentūras „Līvi” Ikšėiles bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu 
dūĦu laukiem. Ėīmiskās vielas un produkti, kā arī citi materiāli NAI darbībā netiek izmantoti, tās darbības 
rezultātā izteiktas smakas neveidojas, nav trokšĦu avotu. 

Uz Tīnūžu NAI tiek novadīti komunālie notekūdeĦi no Tīnūžu pagastā esošā daudzdzīvokĜu māju rajona un 
vairākām sabiedriskajām ēkām. Centralizētai notekūdeĦu savākšanai sistēmai Tīnūžos pieslēgti visi 
patērētāji, kas pieslēgti centralizētai ūdensapgādei. 20.10.2010. saĦemta atĜauja B kategorijas 
piesārĦojošanai darbībai, kas izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. IzmaiĦas iekārtu darbībā 
(tehnoloăiskais process, jaudas) turpmāk netiek plānotas. Potenciāli iespējamās avārijas ir ugunsgrēks, 
elektrības padeves pārtraukums un pazemes ūdeĦu piesārĦojums. NAI ir uzstādīts automātiskais 
signāldevējs, kas paziĦo par ugunsgrēka izcelšanos. Pazemes ūdeĦu piesārĦojuma gadījumā jārīkojas 
saskaĦā ar izstrādāto apziĦošanas shēmu.18 

Ceplīšu NAI – „Ceplīšos” izbūvētās bioloăiskās attīrīšanas iekārtas apkalpo tuberkulozes slimnīcu 
(Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aăentūras filiāle „Ceplīši”, Priežu ielā 1, p/n „Tīnūži”). NAI būvētas 
20.gs. 60-tajos gados ar projektēto jaudu 6500 m3/dnn. Tās ir tehniski nolietotas un darbojas nepilnīgi - 
izmanto trešdaĜu jaudas. 

Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aăentūras filiāle „Ceplīši” nodarbojas ar ūdens ieguvi un ūdens 
piegādi gan slimnīcas, gan Tīnūžu novada 13 dzīvojamo māju vajadzībām un radušos sadzīves 
notekūdeĦu attīrīšanu un novadīšanu Mazās Juglas upē no slimnīcas un minētajām dzīvojamām mājām. 
VA „Ceplīši” 08.12.2006. izsniegta AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai: KB-100 bioloăiskajām 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr.A100293) ar jaudu līdz 75,34 m3/dnn jeb 27’500 m3/a, 
attīrīto notekūdeĦu izplūde Mazās Juglas upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100163) un sadzīves 
notekūdeĦu attīrīšanas dūĦu uzglabāšanai dūĦu uzglabāšanas rezervuāros līdz 0,9 t/a. Sadzīves 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas „KB-100” efektivitāte ir 80%. Attīrītajos notekūdeĦos piesārĦojušās vielas 
nepārsniedz maksimāli pieĜaujamās koncentrācijas. 

Ikšėiles novadā lietus ūdeĦu kanalizācijas sistēma projektēta un darbojas tikai Ikšėiles pilsētas centrālajā 
daĜā (Skolas, Stacijas ielas), pārējā novada teritorijā un ciemos nepieciešama to sakārtošana. 

No kanalizācijas sistēmai nepieslēgtajiem patērētājiem nosēdaku un septiėu saturu nogādā pilsētas 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās. Pārējie centralizētajai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie patērētāji 
saražotos notekūdeĦus infiltrē gruntī, no kurienes piesārĦojums potenciāli var nokĜūt Rīgas HES dambja 
drenāžas sistēmā un tālāk Daugavā, kura šajā upes posmā ir dzeramā ūdens krātuve un tiek izmantota 
Rīgas iedzīvotājiem piegādājamā dzeramā ūdens sagatavošanai. 96,4% no visiem institucionālo un 
rūpniecisko pieslēgumu ūdeĦiem nonāk kanalizācijas tīklā. NotekūdeĦi no NAI tiek novadīti meliorācijas 
grāvī, kurš ir savienots ar Mazo Juglu.19 

4.tabula 
Bioloăiskā attīrīšanas iekārtas 

Ūdens daudzumi, tūkst.m3/gadā 
Nosaukums Skaits Jauda NotekūdeĦu Attīrīšanas pakāpe 

                                                 
18 Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes izsniegta atĜauja Nr.RI 10 IB 0134 B kategorijas piesārĦojošai 
darbībai (izsniegta 20.10.2010.) 
19 http://ikskile.com/news/pilseta/Par_projektu_Ikskiles_udenssaimniecibas_attistiba_1__karta.html  
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(tūkst.m3/d
nn) 

daudzums Pirmējā 
attīrīšana 

Otrējā 
attīrīšana 

Biogēnā 
redukcija 

Ikšėiles novads 
Ikšėile 1 0,400 108,249 0,000 108,249 0,000 
Tīnūžu 
pagasts 

2 0,140 13,445 0,000 13,445 0,000 

Kopā 3 0,540 121,694 0,000 121,694 0,000 
Avots: LVĂMC un pašvaldības 2009.gada dati 

NotekūdeĦu apjoma un vidē novadītā piesārĦojuma daudzuma uzskaite nav precīza, jo notekūdeĦu 
daudzuma instrumentālā uzskaite tiek veikta tikai Ikšėiles pilsētas NAI. 

Pielietojot notekūdeĦu bioloăisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārĦojošo un toksisko 
vielu daudzums notekūdeĦos. Atkarībā no bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas spējas attīrīt 
notekūdeĦus, vidē tiek novadīti notekūdeĦi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. 

Nepilnīgas notekūdeĦu attīrīšanas rezultātā ūdens baseinos tiek novadītas dažādas piesārĦojošās vielas, 
kas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. 

5.tabula 
Paliekošais piesārĦojums 

Vielu daudzumi, t/gadā 

Nosaukums PiesārĦojums 
Suspendētās 

vielas 
BSP5 ĖSP 

Naftas 
produkti 

SVAV 

Ikšėiles novads 
Ikšėile 33,17700 3,44900 2,51900 14,64200 0,00000 0,00000 
Tīnūžu 
pagasts 

2,83336 0,39480 0,21100 1,19350 0,00000 0,00000 

Kopā 36,01036 3,84380 2,73000 15,83550 0,00000 0,00000 
Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Pēc LVĂMC datiem redzams, ka, nepilnīgas notekūdeĦu attīrīšanas rezultātā tiek novadītas dažādas 
piesārĦojošās vielas: suspendētās vielas, bioloăiskā skābekĜa patēriĦa daudzums (BSP-5), ėīmiskā 
skābekĜa patēriĦa lielums (ĖSP), bet nav konstatēti naftas produkti, kam ir lielāka negatīvā ietekme uz 
vides ekosistēmu. 

6.tabula 
Paliekošais piesārĦojums 

Vielu daudzumi, t/gadā 
Nosaukums PiesārĦojums Pkop P-PO4 Nkop N-NH4 N-NO2 N-NO3 

Ikšėiles novads 
Ikšėile 33,17700 0,51600 0,40600 6,46900 0,00000 0,00000 0,00000 
Tīnūžu 
pagasts 

2,83336 0,07380 0,03200 0,56450 0,00000 0,00000 0,00000 

Kopā 36,01036 0,58980 0,43800 7,03350 0,00000 0,00000 0,00000 
Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Kā paliekošais piesārĦojums ir kopējā fosfora daudzums (Pkop) un kopējā slāpekĜa daudzums (Nkop), kas ir 
atšėirīgs Ikšėiles pilsētas un Tīnūžu attīrīšanas iekārtām gan pēc novadītā notekūdeĦu apjoma, gan arī pēc 
to attīrīšanas pakāpes. Par iemeslu nepilnīgai notekūdeĦu attīrīšanai var minēt apstākli, ka notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas novecojušas tehnoloăijas vai netiek nodrošināta attīrīšanas iekārtu 
pareiza ekspluatācija. 
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Kopumā var secināt, ka Ikšėiles novads neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, jo novadā esošās blīvi 
apdzīvotās teritorijās: Ikšėiles pilsētā un Tīnūžos tiek nodrošināta centralizēta notekūdeĦu savākšana un 
novadā nav lielu ražošanas uzĦēmumu, kuru darbības rezultātā tiktu piesārĦots gruntsūdens. 

 
3.4.3. Ūdensapgāde un notekūdeĦu apsaimniekošanas pasākumi vides stāvokĜa uzlabošanai 

ĥemot vērā, ka piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte Ikšėiles pašvaldībā ne vienmēr atbilst ES direktīvām un 
valsts noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām attiecībā uz dzelzs saturu ūdenī, Ikšėile ir viena no pilsētām, 
kas iesaistījusies ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās” realizēšanā. 

2009.gada decembrī tika pabeigti darbi projekta „Ikšėiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līguma Nr.2 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ikšėilē” ietvaros. Tika iebūvēti 
ūdensvada tīkli 20,7 km garumā (kopā ar pievadiem), kanalizācijas kolektori 17,4 km garumā (kopā ar 
pievadiem), kā arī 5 kanalizācijas sūkĦu stacijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta darbinieki 
2009.gadā ir veikuši arī nepieciešamos remontus un avāriju likvidēšanas darbus Ikšėiles pilsētas un Tīnūžu 
dzeramā ūdens Ħemšanas un attīrīšanas vietās, kanalizācijas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, ūdensvada 
ārējos un iekšējos tīklos, kanalizācijas sūkĦu stacijās, ārējos un iekšējos tīklos. Tika veikta Ikšėiles lietus 
kanalizācijas tīklu apsaimniekošana, kā arī lietus kanalizācijas kolektora atsevišėu posmu skalošana. 
Lietus un pavasara sniega kušanas ūdeĦu novadīšanai Lupīnu, Lakstīgalu, JāĦa un Jasmīnu ielās tika 
uzbūvētas lietus ūdeĦu infiltrācijas akas. 

2010.gada jūnijā ekspluatācijā tika pieĦemta ūdens atdzelžošanas stacija, kas, darbojoties sistēmā ar 
izveidotajiem dziĜurbumiem un ūdens rezervuāriem, turpmāk ikšėiliešiem piegādās visām Eiropas normām 
atbilstošu dzeramo ūdeni, savukārt 30.novembrī Ikšėilē tika nodotas ekspluatācijā jaunās notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtas, kuras uzstādītas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšėiles 
ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ietvaros. 

Tur kur iebūvēti ūdensvada un kanalizācijas kolektori, iebūvēti arī pievadi līdz piegulošo zemes gabalu 
kadastra robežai, tomēr darbi katram savā teritorijā ir jāorganizē pašiem īpašniekiem. Turpinās darbs pie 
ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanas, bet to īstenošana būtu iespējama projekta II kārtā. 

Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un iedzīvotāji tiks nodrošināti ar ES 
direktīvām atbilstošiem ūdensapgādes pakalpojumiem. Paredzams, ka pēc ūdensapgādes un notekūdeĦu 
savākšanas tīkla paplašināšanas un visu jauno pievienojumu pabeigšanas aptuveni 59% no pilsētas 
iedzīvotājiem būs pievienoti centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, bet notekūdeĦu centralizētajai 
savākšanas sistēmai tiks pievienoti 55% no pilsētas iedzīvotājiem. 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ikšėilē nodrošinās efektīvu notekūdeĦu savākšanas sistēmu un novērsīs 
grunts un gruntsūdeĦu piesārĦošanu no izvedamajām bedrēm, septiėiem un tiešajām (nelegālajām) 
izplūdēm vidē. Veco artēzisko aku tamponēšana novērsīs pazemes ūdeĦu piesārĦojuma risku. 

Jaunās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas (aizstājot vecās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas) nodrošinās 
stabilu ilglaicīgu notekūdeĦu attīrīšanu atbilstoši prasībām un samazinās virszemes ūdeĦu piesārĦošanu, 
tādējādi sekmējot to ūdens kvalitātes nepasliktināšanos vai uzlabošanos. Ir aprēėināts, ka vidē novadītā 
piesārĦojuma apjoms samazināsies: 

- suspendētās vielas - par 27,6%; 
- bioloăiskais skābeklis - par apmēram 26,9%; 
- ėīmiskais skābeklis - par apmēram 19,3%; 
- slāpeklis - par apmēram 2%; 
- fosfors - par apmēram 0,3%. 

Novēršot neattīrītu notekūdeĦu tiešu izplūdi Daugavā un Mazajā Juglā, tiks novērsts upju piesārĦojums. 
Kopējā piesārĦojuma slodze uz vidi samazināsies par 51,5 t/gadā. Jaunie sūkĦi ar aprīkojumu 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās un jaunās aerācijas iekārtas samazinās enerăijas patēriĦu par 
apmēram 9%. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi. Tiks uzlabota 
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notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāte un nodrošināta novadīto notekūdeĦu kvalitātes 
atbilstība normatīvo aktu prasībām.20 

Valsts statistiskajam pārskatam par ūdens aizsardzību „Nr.2-Ūdens” 2009.gadā atskaitījušās šādas 
iestādes un uzĦēmumi: 

7.tabula 

Insitūcijas un uzĦēmumi, kas atskaitījušās statistiskajam pārskatam 
par ūdens aizsardzību „Nr.2-Ūdens” (2009.gads) 

Ikšėiles novads 
Ikšėile 

Nosaukums Adrese 
Reăistrācijas 

Nr. 
NM kods 

LVA 
kods 

Telefona 
Nr. 

Atskaiti 
sastādīja 

Organizācijas 
vadītājs 

Ikšėiles novada 
pašvaldības 
aăentūra „Līvi” 

Ogres 
rajons, 
Ikšėiles 
novads, 
Ikšėile, 
Dainu iela 
1A 

000177380 90001773806  
65030316, 
29478802 

Ivars 
ViĜums 

Jānis Gunārs 
Rubenis 

Tīnūžu pagasts 

Ikšėiles novada 
pašvaldības 
aăentūra „Līvi” 

Ogres 
rajons, 
Ikšėiles 
novads, 
Ikšėile, 
Dainu iela 
1A 

000177380 90001773806  
65030316, 
29478802 

Ivars 
ViĜums 

Jānis Gunārs 
Rubenis 

Ogres rajona 
Ikšėiles lauku 
teritorijas 
„Vārpas” 

Ikšėiles nov., 
Ikšėiles 
pag., 
„Vārpas” 

000101350 40001013500 47652 29406303 
Ingrida 
Rubene 

Andrejs 
Klimenko 

Sabiedrība ar 
ierobežotu 
atbildību 
„SAULKALNE 
S” 

Salaspils 
nov., 
Salaspils 
pag., 
Saulkalne 

000325646 50003256461  67948234 
Imants 
Saulriets 

Juris Seikis 

TPSVA filiāle 
„Ceplīši” 

p/n „Cekule”, 
StopiĦu 
novads, LV-
2118 

900018358 90001835805  65068871 
Ausma 
Dēze 

Jānis Leimans 

TPSVA filiāle 
„Ceplīši” 

Priežu iela 
1, „Ceplīši”, 
Ikšėiles 
novads, LV-
5015 

900018358 90001835805  65068902 
Ausma 
Dēze 

Pēteris 
GriĦuks 

Avots: http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_1&year=2009 
 

                                                 
20 http://ikskile.com/news/pilseta/Par_projektu_Ikskiles_udenssaimniecibas_attistiba_1__karta.html  
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3.5. Inženietehniskā apgāde un satiksmes infrastruktūra 

3.5.1. Siltumapgāde 

Ikšėiles pilsētas siltumapgādes sistēma ir pašvaldības pārziĦā (PSIA „Ikšėiles māja”). Kā pamatkurināmais 
tiek izmantota dabas gāze. Ikšėiles katlu mājas modernizācija veikta 2010.gadā, uzstādot jaunu skursteni 
un ekonomaizerus, tāpat pilsētā nomainītas divas siltumtrases. 

Lauku teritorijā ir pārsvarā vietējā apkures sistēma. Aizvien vairāk iedzīvotāji izmanto gāzes apkuri, kas ir 
perspektīvākais apkures veids turpmāk. Ikšėilē, līdzīgi kā daudzās citās Latvijas pilsētās, viena no pamata 
problēmām ir siltumapgādes patērētāju iespējas norēėināties par pakalpojumu. 

 
3.5.2. Gāzes apgāde 

Ikšėiles novada teritorijā atrodas augstā, vidējā un zemā spiediena gāzes vadi, to šėērso gāzesvadi ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (maăistrālie gāzesvadi): Rīga - Daugavpils DN 500 mm un maăistrālā 
gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas staciju – „Ogre” DN 200 mm. Ikšėiles novada teritorijā atrodas 
gāzes regulēšanas stacija (GRS) – „Ogre”, kā arī krānu laukumi, anodu zemējumi, anodu kabeĜi un 
aptuveni 8 m attālumā no gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem atrodas sakaru kabeĜi. 
Gāzesvadu ar spiedienu zem 0,6 megapaskāliem un to iekārtu ekspluatāciju nodrošina akciju sabiedrības 
Ogres iecirknis. AS „Latvijas Gāze” Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daĜa ir 
izstrādājusi Ikšėiles novada perspektīvās gāzes apgādes plānojumu (shēmu).21 

 
3.5.3. AutoceĜi un dzelzceĜš 

Novadu šėērso divas Ĝoti svarīgas transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais 
autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Rīgas – Daugavpils 
dzelzceĜa līnija. 

Novadā atrodas trīs reăionālie autoceĜi: autoceĜš P5 
Ulbroka – Ogre, P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšėile. 
Novadā atrodas trīs valsts vietējie autoceĜi: V965 
Kaparāmuri – Dobelnieki, V968 Ogre – Jugla un V966 
Turklane – Tīnūži. 

Novadā ir 66,84 km pašvaldības ceĜu (nav iekĜauts 
pilsētas teritorijā esošo ielu kopgarums). CeĜi kopumā 
veido labi attīstītu ceĜu tīkla karkasu, kas nodrošina 
piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un 
ražošanas objektiem. 

Izmantojot dzelzceĜa līniju tiek veikti kravu un pasažieru 
pārvadājumi. Ikšėilē atrodas dzelzceĜa pieturas punkts 
„Ikšėile”. Kravas pārvadājumiem tuvākā ir Ogres 
dzelzceĜa stacija. DzelzceĜa kustības intensitāte ir 
augsta. Ikšėiles novada tuvumā (250 metri no Saulesdārza ciema robežas) atrodas Saulkalnes stacija, ko 
aktīvi izmanto arī Ikšėiles novada iedzīvotāji. Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta 
infrastruktūru, ir bīstamo kravu pārvadājumi un trokšĦi. Valsts autoceĜš A6 uzskatāms par vienu no 
lielākajiem vides piesārĦojuma avotiem novadā. Lai arī automaăistrāles posms Ikšėiles pilsētas teritorijā ir 
salīdzinoši drošs, tomēr pastāv risks iedzīvotāju drošībai gadījumos, ja avārijās iesaistītas automašīnas, 
kas pārvadā bīstamās kravas. 

Iedzīvotājiem pieejams plašs sabiedriskā transporta pakalpojuma tīkls, ko nodrošina pasažieru pārvadājumi 
ar autobusiem un vilcieniem. DzelzceĜa satiksmi ar Rīgu un Ogri nodrošina piepilsētas elektriskie vilcieni, to 
kustības biežums ir ap 25 vilcienu pāriem diennaktī. Pa Rīgas – Daugavpils šoseju kursē starppilsētu 

                                                 
21 AS „Latvijas Gāze” 13.10.2010. nosacījumi Nr.27.4-1/2656 

5.attēls. DzelzceĜa līnija Rīga – Daugavpils 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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autobusi, kas pietur Ikšėilē. Lauku teritorijas apkalpo arī reăionālās vietējās nozīmes autobusu maršruti. 
Tomēr novada teritoriju, kas atrodas tālāk no novada centra, un ir retāk apdzīvotas, sasniedzamība ir 
neapmierinoša. 

Kā progresīvu perspektīvā attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošinātu tūrisma 
attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespējas nodrošināt pārvietošanos starp 
salīdzinoši netāli izvietotām apdzīvotām vietām. Šobrīd novadā veloceĜš ir izbūvēts tikai uz poldera 
aizsargdambja.22 

Ikšėiles novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām, kuru skars plānotais P80 (E22) būvniecība. Pašreiz ir 
veikti priekšizpētes darbi un ietekmes uz vidi novērtējuma publiskā apspriešana. Priekšizpētes projekta 
izstrādes gaitā tika izstrādāti 3 trases varianti (akceptēts 3.variants ar Ikšėiles novada domes 2010.gada 
22.septembra lēmumu, kas iekĜauts LR Satiksmes ministrijas pētījumā „Nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas”). Pēc priekšizpētes projekta realizācijas tiks uzsākts 
skiču projekts, pēc kura sekos tehniskais projekts, bet būvniecības darbus ir paredzēts uzsākt ne ātrāk kā 
2014.gadā.23 

Plānotās P80 (E22) automaăistrāles izbūves mērėis ir labākā sākuma un galamērėa satiksmes sadale 
Rīgas perifērijā, lai samazinātu spiedienu uz „kristiskajiem” punktiem, kur bieži ir vērojami satiksmes 
sastrēgumi (īpaši uz Maskavas ielu Ėengaragā). Tas tiks panākts, atdalot vietējo satiksmi no 
reăionālās/starpreăionālās un tranzīta satiksmes plūsmas, kura šobrīd viena otru traucē uz esošajiem 
ceĜiem – īpaši uz valsts galvenā autoceĜa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki), kā arī uz valsts 1.šėiras autoceĜiem P5 Ulbroka – Ogre un P4 Rīga – ĒrgĜi. Šai sakarā jauns 
E22 posms Kranciems – Slāvu aplis tiks ierīkots kā tālsatiksmes automaăistrāle saskaĦā ar Eiropas 
standartam, un vietējā satiksme paliks uz pieguĜošā autoceĜu tīkla, kur tiks saglabāti visi vietējie pievadceĜi. 

                                                 
22 Ikšėiles novada attīstības programma 2010-2030 (pilnveidotā 1.redakcija, 2011) 
23 http://www.lvceli.lv/LV/?i=1085 

6.attēls. Izkopējums no pārskata kartes „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas” 
Avots: Pētījums „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas”, LR Satiksmes ministrija, 
SIA „Metrum”, 2009 
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Plānotā automaăistāle, galvenokārt, atslogos galvenā autoceĜa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas robeža (Pāternieki)/esošā E22 un P5 Ulbroka – Ogre – pieguĜošās blīvi apdzīvotās teritorijas 
Ogrē, Ikšėilē, Salaspilī, Ulbrokā, Sauriešos un īpaši, Maskavas ielu (Rīgā) no caurbraucošās tranzīta 
satiksmes un (gan trokšĦa, gan izplūdes gāžu) emisijas situācija uzlabosies, salīdzinot ar projekta 
neieviešanas gadījumu. Jauna automaăistrāle izveidos tiešu, 30 km garu ātrgaitas savienojumu starp A. 
Deglava ielas/Lubānas ielas/Slāvu apĜa teritoriju Rīgā un agrāk plānotā E22 posma Tīnūži – ViskaĜi rietumu 
punktu pie Kranciema dolomīta karjera. 

Ieviešot projektu, tiks piemēroti atbilstoši ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumi. Tomēr, pat ar 
visaptverošiem prettrokšĦa aizsardzības pasākumiem, gar jauno trasi vēl saglabāsies plašas zonas, kuros 
likumdošanā noteiktie Ĝoti stingrie trokšĦa robežlielumi dzīvojamo ēku apbūvei var tikt pārsniegti, un to 
nevar novērst. Projekta ieviešanas gadījumā arī nav iespējams pilnībā novērst paliekošas ietekmes uz 
ainavas estētiskām vērtībām un rekreācijas resursiem, uz mežiem (izvēlētais variants neskar Ikšėili un 
ciemus, līdz ar to aizĦem lielās mežu platības, kuri galvenokārt pieder SIA „Rīgas meži” vai valstij) un to 
ekoloăiskajām vērtībām uz bioloăisko daudzveidību, aizsargājamām sugām un, izvēlētā 3.varianta 
gadījumā – uz aizsargājamiem biotopiem. Projekta ieviešana neradīs ietekmi uz īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām. 

Zemes iegāde būs nepieciešama visā trases garumā. Zemes ieguves procesā ir rūpīgi jāizsver privātās 
intereses attiecībā pret sabiedriskajām interesēm. Ja tiek pieĦemts, ka projektam ir primāra sabiedriskā 
nozīme (autoceĜa drošība, satiksmes caurplūdes uzlabošana un transporta pieslēgumi, ekonomiskās 
attīstības veicināšana), tad nevar izslēgt zināmu ietekmi uz privāto īpašumu, tāpat kā ietekmi un 
augšminētām vides vērtībām. Skarto zemju īpašniekiem tiks piešėirtas attiecīgas kompensācijas saskaĦā 
ar tābrīža tirgus cenām.24 

 
3.5.4. Lidlauks 

SIA „Classic Air” Ikšėiles lidlauks atrodas „DaugaviĦās”, kas ierīkots 1993.gadā kā lidaparātu nosēšanās 
laukums. 2004.gadā lidlauks sertificēts kā vispārējās aviācijas lidlauks, un tajā iespējams nosēsties 
lidmašīnām, kuru svars nepārsniedz 2,7 tonnas. 

Ikšėiles lidlauks ăeomorfoloăiski atrodas Viduslatvijas nolaidenuma A daĜā, Dienvidvidzemē, Daugavas 
upes labajā krastā, teritorijā starp veco Rīgas - Daugavpils šoseju un Daugavu. Šeit atrodas bijušā Ogres 
rajona zemākās teritorijas (ar atzīmēm 25 m virs jūras līmeĦa). SkrejceĜš izvietots paralēli Daugavas upei, 
Daugavas aizsargjoslā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~60 m attālumā skrejceĜa austrumu daĜā. Pie 
lidlauka ierīkota atpūtas teritorija. Apstādījumu teritorijas (no apbūves ar ēkām brīvas teritorijas) atrodas arī 
teritorijā pie Daugavas aiz skrejceĜa. 

Lidlauka infrastruktūra: skrejceĜš, divi angāri, dzīvojamā ēka, ūdens ieguves urbums (10 m dziĜumā), 
kanalizācijas sistēma, divas pazemes degvielas uzglabāšanas tvertnes, kas aprīkotas ar degvielas vadu 
aviācijas degvielas uzpildīšanai un slēgti marėēti konteineri atstrādāto eĜĜu uzkrāšanai. ĥemot vērā, ka 
degviela tiek patērēta nelielos apjomos, tās ietekme uz gaisa kvalitāti ir nebūtiska. Lidlauka darbības 
rezultātā izteikta smaka neveidojas. Gan degvielas uzglabāšanas, gan uzpildīšanas vietas neatrodas 
Daugavas aizsargjoslā, bet ir potenciāls risks augsnes un pazemes ūdens piesārĦojumam. 

Lidaparātiem ir izsniegti trokšĦu līmeĦu atbilstības sertifikāti. SIA „Classic Air” ir saĦēmusi Latvijas 
Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas 
darbus (Licence Nr./08-1, izsniegta 07.08.2008.). Savukārt Latvijas Republikas Civilās aviācijas aăentūra 
apliecina, ka SIA „Classic Air” atbilst Latvijas Republikas likumam „Par aviāciju” un ir kompetenta veikt 
speciālos aviācijas darbus, ievērojot ekspluatācijas nosacījumus (GKEA Nr.LVA-SAD/001, izdota 
03.05.2009.). 

                                                 
24 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, VAS „Latvijas Valsts ceĜi”, JV „ERR”, 2009 



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

Ikšėiles novada pašvaldība 32 

Atbilstoši Vispārējās Aviācijas Lidlauku sertifikācijas noteikumiem, Ikšėiles lidlaukā ir Lidlauka 
Ekspluatācijas Instrukcija, kurā ir aprakstīta nepieciešamā rīcība avārijas situācijās, nepieciešamā 
kontaktinformācija. Ir izveidota arī LR Civilās Aviācijas Aăentūrā apstiprināta Aviodrošības Programma. SIA 
„Classic Air” lidlauku Ikšėilē nav plānots paplašināt.25 
 

3.6. Atmosfēras gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāti ietekmē piesārĦojošo vielu emisijas gaisā, kas rada tādas problēmas kā paskābināšanās, 
eitrofikācija un piezemes ozona veidošanās. Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārĦojošo vielu rādītāji – 
sēra dioksīds (SO2), slāpekĜa dioksīds (NO2), ozons, oglekĜa dioksīds (CO) un cietās daĜiĦas (PM10), kuru 
paaugstinātas koncentrācijas ietekmē kā cilvēka veselību, tā arī veăetāciju. 

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekĜautas 5 pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek novērota gaisa 
kvalitāte pilsētās un 2 lauku fona stacijas. Ikšėiles novadam tuvākās atrodas Rīgā, līdz ar to valsts līmenī 
gaisa piesārĦojuma kvalitātes novērojumi Ikšėiles novadā netiek veikti. 

Gaisa kvalitāti novadā ietekmē emisijas no stacionāriem (katlu mājas, rūpnieciskie objekti) un mobiliem 
(autotransports, dzelzceĜš) piesārĦojuma avotiem. Lielākie stacionārie gaisa piesārĦojuma avoti Ikšėiles 
novadā ir sadedzināšanas iekārtas (katlu mājas). 

Nereăistrēto punktveida gaisa piesārĦojuma avoti ir lokālā apkure viensētās, mazăimeĦu apbūves un 
lauksaimnieciskās ražošanas apbūves vietējās apkures avoti, kur kā kurināmo izmanto malku, skaidas un 
retos gadījumos ogles. Punktveida gaisa piesārĦojuma emisijas lielāko daĜu veido liels oglekĜa dioksīda un 
mazs sēra dioksīda emisijas daudzums atmosfērā. 

Valsts statistiskajam pārskatam par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” laika posmā no 2002.-2009.gadam 
atskaitījušās šādas iestādes un uzĦēmumi: 

• Lielrīgas reăionālā lauksaimniecības pārvalde (Peldu iela 2). Katls IGNYS LPP, 0,32 MW, 
kurināmais – dabas gāze, 

• Gāzes transports, AS „Latvijas Gāze” filiāle, gāzes sadales stacija „Unas” („Unas”). Sadales gāzes 
vadu sistēma, 

• Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles māja”, katlu māja (Rīgas iela 2). Gāzes katls AK-400, 
jauda 0,44 MW, 

• Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles māja”, katlu māja (Dainu iela 4A). Gāzes katls EK-1,6, 
jauda – 4,11 MW, 

• SIA „Šleins” (Mehāniskās darbnīcas), degvielas uzpildes stacija, 
• Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles māja”, katlu māja (Dainu iela 1A). Gāzes katls PK-1.6, 

jauda – 4,11 MW, 
• Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles māja”, katlu māja (Birzes iela 33). Gāzes katls G-465, 

jauda 1,03 MW, 
• SIA „OzoliĦa konditoreja” (Melioratoru iela 20). Konditorejas izstrādājumu ražošana. Katls „Miwe”, 

jauda, 
• SIA „SARO” NAI (Rīgas iela 18). 2 gāzes katli Guillot, 
• AS „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis „Gāzes transports” Gāzes regulēšanas stacija „Ogre”, 
• Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aăentūras filiāle „Ceplīši” (Priežu iela 1, Tīnūži). Katlumājas 

katls „AK- 600” , jauda 0,6 MW un „Universal – 5M”, jauda 0,2 MW, 
• „Ogres meža tehnikums” („Silavas”). Katlumāja - 2 katli NTN-AR900, jauda 0,9 MW, 
• SIA „Vidzemes ledus”, Ledus halle „Vidzeme”. Katlumāja - katls „GEMINOX GXP 600”, jauda 0,834 

MW, 
• SIA „Nordic bioenergy” („Dzirnas”). Skaidas granulu ražotne. Katls AVM-1.5”, jauda 1,5 MW, 
• Ražošanas komercfirma „Saulkalne S” (SIA „Kranciems”). Dolomīta spridzināšana un pārkraušana, 

                                                 
25 Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes izsniegta atĜauja Nr.RI 09 IB 0059 B kategorijas piesārĦojošai 
darbībai (izsniegta 24.07.2009., derīga līdz 23.07.2014.) 



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

Ikšėiles novada pašvaldība 33 

• SIA „ElkšĦi 95”, iekārta typ model SP-60 B, metālgriešanas laukums, 
• ZS „Vārpas”, kūdras ieguve, 
• SIA „Hamstra”, autoserviss, 
• ZS „Ausmas”, dzīvnieku novietne, 
• ZS „Mārkalni”, dzīvnieku novietne, 
• SIA „Aparts”, DUS APARTS un DUS TERRAT. 

UzĦēmumi un iestādes, kuri iesnieguši atskaites Valsts statistiskajam pārskatam „Nr.2-Gaiss” par 
siltumenerăijas ražošanai izmantoto kurināmā veidu un daudzumu 2009.gadā, ir attēloti 8.tabulā. 

 
8.tabula 

Siltumenerăijas ražošanai patērētais kurināmā veids 

LVA 
kods 

UzĦēmums 
Kurināmā 
veids 

Mērvienība Kopā Kopā Kn 

Malka t 312 109,2 311950 „Ceplīši” tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts 
aăentūras filiāle Ogles t 270 175,5 

048517 SIA „Ikšėiles māja”, katlu 
māja 

Dabas gāze tūkst.m3 193,214 224,128 

045670 SIA „Ikšėiles māja”, katlu 
māja 

Dabas gāze tūkst.m3 795,137 922,359 

048508 SIA „Vidzemes ledus”, 
Ledus halle „Vidzeme” 

Dabas gāze tūkst.m3 104,959 119,653 

047192 Ogres Meža tehnikums Dabas gāze tūkst.m3 136,437 158,267 
800706 Lielrīgas reăionālā 

lauksaimniecības pārvalde 
Dabas gāze tūkst.m3 22309 25432,26 

Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Ikšėiles novadā siltumenerăijas ražošanai katlu mājās pārsvarā izmanto dabas gāzi, tikai vienā no 
iestādēm, kas atskaitījušās par kurināmā veidu 2009.gadā, „Ceplīši” tuberkulozes un plaušu slimību valsts 
aăentūras filiālē kā kurināmais tika izmantotas ogles. Salīdzinot dabas gāzes kā kurināmā izmešus ar ogĜu 
kurināmā izmešiem, izmantojamais dabas gāzes kurināmais ir videi draudzīgāks, jo atmosfērā nenonāk 
sēra savienojumi un putekĜi, kam ir lielāka ietekme uz cilvēku veselību. 

Ikšėiles novadā lielāko kaitīgo vielu emisiju apjomu sastāda oglekĜa dioksīds (CO2) (skatīt 9.tabulu). CO2 
veidojas dažādos oksidēšanas procesos, tai skaitā - degšanā, bet salīdzinot ar CO, kas ir tvana gāze, nav 
tik indīga. OglekĜa oksīds (CO), kas ir viena no nozīmīgākajām atmosfēru piesārĦojošām vielām, veidojas 
visos degšanas procesos, kur tiek sadedzināts organisks (oglekli saturošs) kurināmais – gan krāsnīs, gan 
automašīnu iekšdedzes dzinējos un dīzeĜdzinējos. OglekĜa oksīds veidojas, nepilnīgi sadegot šėidrajai 
degvielai un šėidrajam kurināmajam. 

9.tabula 
Siltumenerăijas ražošanai patērētā kurināmā izmešu veids un daudzums (t/g) 

LVA 
kods 

UzĦēmums 
Sēra 
saturs 

PM10[i] CO2 No2 CO 

0 0,324 0 0,406 1,1947 311950 „Ceplīši” tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts 
aăentūras filiāle 

0,2 290,324 0 1,594 2,032 

048517 SIA „Ikšėiles māja”, katlu 
māja 

0 0 1502 1,272 1,065 

045670 SIA „Ikšėiles māja”, katlu 
māja 

0 0 364,98 0,309 0,259 

048508 SIA „Vidzemes ledus”, 0 0 197,218 0,168 0,1406 
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Ledus halle „Vidzeme” 
047192 Ogres Meža tehnikums 0 0 256,5 0,119 0,1828 
800706 Lielrīgas reăionālā 

lauksaimniecības pārvalde 
0 0 38,13 0,306 0,0256 

Avots: LVĂMC, 2009.gada dati 

Sēra dioksīda (SO2) emisijām pēdējo desmit gadu laikā ir tendence nedaudz samazināties un kopumā tas 
ir neliels. Galvenie SO2 emisiju avoti ir siltumapgādes uzĦēmumi, kas apkurei izmanto ogles un naftas 
produktus, kā arī autotransports (salīdzinoši daudz mazākos apmēros), kas izmanto dīzeĜdegvielu. Arī 
slāpekĜa oksīdu emisijas pēdējos gados ir samazinājušās. SlāpekĜa oksīdu kā atmosfēru piesārĦojošu vielu 
galvenais avots ir visa veida degšanas procesi, kas notiek pie augsta spiediena un temperatūras – siltuma 
enerăijas ražošanā, neatkarīgi no izmantotā kurināmā veida, kā arī degvielas sadegšana automobiĜu 
dzinējos. 

Antropogēnais (mākslīgais jeb cilvēka radītais) putekĜu (PM10) izmešu avots nāk no ražotnēm un kurtuvēm, 
kas dedzina ogles un kokmateriālus (zāău skaidas), kā arī no transporta (dīzeĜdzinēju izplūdes gāzes). 

Ikšėiles novadā atrodas divas degvielas uzpildes stacijas (DUS), kas nodarbojas ar naftas produktu 
mazumtirdzniecību: DUS „Aparts” un DUS „TERRA”, kas ir iesniegušas valsts statistikas atskaiti „2-Gaiss” 
par 2009.gadu. Tās rada nelielu gaisa piesārĦojumu: 2009.gadā DUS „Aparts” petrolejas emisiju daudzums 
bija 0,0498 t/gadā un benzīnu emisiju daudzums 0,119 t/gadā, bet DUS „TERRA” – attiecīgi 0,00096 t/gadā 
un 0,0158 t/gadā. 

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē vides kvalitāti Ikšėiles novadā, ir Rīgas, Salaspils un Ogres 
pilsētu tuvums. Lielo pilsētu apkārtnē ir izveidojusies paaugstināta atmosfēras piesārĦojuma zona, kas 
netieši ietekmē arī Ikšėili. 

Otrs nozīmīgs faktors ir transporta koridori (automaăistrāle A6 un dzelzceĜa līnija), kas šėērso Ikšėiles 
novadu. Tie rada lokālu atmosfēras un augsnes piesārĦojuma areālu. Gaisa piesārĦojošās vielas veido: 
svins, oglekĜa oksīds, slāpekĜa oksīdi, ogĜūdeĦraži un aldehīdi. Patreiz šī informācija nav pietiekoši 
precizēta, lai tādu varētu apkopot, nav veikti konkrēti autotransporta izplūdes gāzu mērījumi novadā. 
Pieaugot kustības intensitātei, pieaug arī kaitīgo izmešu daudzums un to ietekme uz augsni, atmosfēru, 
paaugstinās trokšĦu līmenis. 

Autotransporta plūsma 2009.gadā posmā Ikšėile - Ogre, salīdzinot ar 2008.gadu, ir samazinājusies par 
26%. Šādu situāciju izraisīja ekonomikas lejupslīde un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās.26 

ĥemot vērā ietekmes uz vidi novērtējuma plānotās automaăistrāles P80 (E22) būvniecībai noslēguma 
ziĦojuma datus, redzams, ka novada lauku apvidos esošā gaisa kvalitāte pēc vērtētajiem piesārĦojuma 
veidiem ir atbilstoša normatīviem gar esošo autoceĜu 
A6 Rīga–Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki). Esošais gaisa piesārĦojums nesasniedz 
robežlielumus, kas kaitētu cilvēka veselības 
nodrošināšanai pat teritorijās tieši blakus esošajam A6 
autoceĜam. Lauku apvidos gaisa kvalitāte projekta 
teritorijā ir apmierinoša.27 Jāatzīmē, ka ne tikai GOS 
savienojumi ir kaitīgi cilvēku veselībai, bet arī 
atmosfēras piesārĦojums ar putekĜiem, kas novadā ir 
aktuāla problēma, jo 89,5% pašvaldības ceĜi un 61,7% 
ielas ir ar grants segumu. Līdz ar to, viens no 
primārajiem uzdevumiem būtu šo autoceĜu kvalitātes 
uzlabošana. 

                                                 
26 Ogres novada attīstības programma 2011.-2017.gadam, I daĜa 
27 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „EER”, 2009 

7.attēls. Ikšėiles novada zemes ceĜš 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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Kā pozitīvs faktors gaisa kvalitātes uzlabošanā ir novada kurināmā apjoma samazināšanas aktivitātes 
energoefektivitātes paaugstināšanā pašvaldību ēkās, kas saistīts ar 2009.gadā Vides ministrijas izsludināto 
konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Izmantojot šo iespēju, 2009.gada 
24.augustā Vides ministrijā tika iesniegts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšėiles vidusskolā”, 
kas arī tika realizēts laika posmā no 2009.gada 11.novembra līdz 2010.gada 10.oktobrim. Projekta ietvaros 
ir siltināti Ikšėiles vidusskolas pamati, cokols, sienas, jumts un logu aiĜu vertikālās daĜas. Projekta mērėis 
bija samazināt oglekĜa dioksīda emisiju Ikšėiles vidusskolā, samazinot siltumenerăijas patēriĦu un 
paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Skolas siltumapgādē tiek izmantots primārais resurss – dabasgāze, 
kas ir arī viens no galvenajiem oglekĜa dioksīda (CO2) emisijas avotiem. 

Iepriekš minētā konkursa ietvaros Vides ministrijā 2010.gada 6.septembrī tika iesniegts projekts 
„Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšėiles pirmskolas izglītības iestādē (PII) „UrdaviĦa” un pašvaldības 
administratīvajā ēkā”. Projektā paredzēts PII „UrdaviĦa” ēkas fasādes, pamatu, ēkas pārsegumu un jumtu 
konstrukcijas siltināšanu, kā arī pašvaldības administrācijas ēkas fasādes, pamatu, ēkas konstrukciju 
siltināšanu, logu aiĜu apdare, palodžu uzstādīšana un jumta skārda elementu nomaiĦa. 28 

ĥemot vērā, ka Ikšėiles novadu šėērso automaăistrāle A6 un reăistrēto transporta līdzekĜu pieaugumu pašā 
novada teritorijā, nepieciešams veidot atbilstošu transporta infrastruktūru, kas neradītu lielus sastrēgumus. 

 
3.6.1. Troksnis 

Troksnis ir saistīts ar daudzām cilvēka aktivitātēm, bet vislielākā ietekme ir ceĜu, dzelzceĜu un gaisa 
satiksmes troksnim. Paaugstināta trokšĦa līmenis ir lielāka problēma pilsētvidē kā lauku teritorijās. 
Nozīmīgākie troksni radošie objekti Ikšėiles novadā ir valsts nozīmes autoceĜš A6 un dzelzceĜš. 

Autosatiksme pa A6 autoceĜu rada ievērojamu troksni visos diennakts periodos, maksimumu sasniedzot 
rīta un vakara stundās, kad iedzīvotāji pārvietojas uz darbu un no tā. AutoceĜa radītā trokšĦa ietekme ir 
vērtējama kā būtiska vidēji līdz 500 m attālumam no autoceĜa. Kritiskākā situācija tiek radīta tām ēkām, kas 
atrodas tiešā trokšĦa avota tuvumā – šādas ēkas uzĦem lielu daĜu trokšĦa emisijas un kalpo kā trokšĦa 
barjera citām ēkām, kas atrodas aiz tām. Pēc autoceĜa P80 izbūves trokšĦu līmenis uz A6 autoceĜa 
līdzvērtīgi samazinātajai satiksmes (īpaši tranzīta satiksmes) intensitātei varētu samazināties, taču troksnis, 
savukārt, pieaugs autoceĜa P80 apkaimē. Perspektīvā Ikšėiles novada teritoriju tās ziemeĜos šėērsos jauna 
starptautiskas nozīmes automaăistrāle P80 (E22). Automaăistrāle Tīnūži – Koknese (pēc posma izbūves ar 
ievadu Rīgas pilsētā, tas tiks iekĜauts Eiropas nozīmes maršrutā E22 ) skars Ikšėiles novada mazāk blīvi 
apdzīvoto teritoriju, līdz ar to mazināsies autoceĜa A6 ietekme uz Ikšėiles pilsētas iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, vienlaicīgi, mazinot arī trokšĦa līmeni. 

Cits trokšĦa raksturs ir dzelzceĜa transportam. Atšėirībā no autotransporta, kustība pa dzelzceĜu diennakts 
laikā ir vienmērīgāka, tomēr dienas laikā, pieaugot pasažieru pārvadājumu apjomam, intensitāte 
paaugstinās. SaskaĦā ar VAS „Latvijas DzelzceĜš” informāciju caur Ogres staciju pa dzelzceĜu 2007.gadā 
pārvadāja 44 597 tonnu kravas. Apmēram 1/3 no pārvadātajām kravām ir bīstamās kravas.29 

Par potenciāli nozīmīgu trokšĦa avotu var kĜūt vispārējās aviācijas lidlauks Ikšėile (ar starptautisko 
apzīmējumu EVPA), kas atrodas nekustamajā īpašumā „DaugaviĦas”, Ikšėilē. 01.08.2006. MK noteikumi 
Nr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju” 14.panta 
4.punkts nosaka, ka ir nepieciešams lidlauka šėēršĜu ierobežošanas virsmu horizontālajās robežās esošo 
teritoriju pašvaldību saskaĦojums zemes gabalu izmantot par lidlauku. Lidlauka darbība skar kā Ikšėiles, tā 
arī Ogres novada pašvaldību. 

 

 

 

                                                 
28 www.ikskile.lv  
29 Ogres novada attīstības programma 2011.-2017.gadam, I daĜa 
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3.7. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

3.7.1. Sadzīves atkritumi 

Šodienas galvenās vides politikas pamatnostādnes atkritumu saimniecības sektorā ir ierobežot atkritumu 
rašanos, samazināt to bīstamību un apglabājamo daudzumu, veicinot to pārstrādi vai atkārtotu 
izmantošanu. Tas ir integrāls process dabas, sociālās, pārvaldības un vides komunikācijas sektoros, 
sadarbojoties visām interešu grupām. 

Ikšėiles novadā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ko regulē Ikšėiles novada 
domes 27.01.2010. saistošie noteikumi Nr.4/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” un 
24.02.2010. saistošie noteikumi Nr.9/2010 „Ikšėiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas 
noteikumi”, savukārt atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Ikšėiles novada administratīvajā teritorijā 
atbilstoši šiem noteikumiem veic Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles māja”, slēdzot līgumu ar 
komersantu, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu” reglamentē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību Ikšėiles novada 
administratīvajā teritorijā, teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu 
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai. 

Saistošie noteikumi „Ikšėiles novada teritorijas un būvju 
uzturēšanas un kopšanas noteikumi” paredz būvju 
uzturēšanu tehniskā, sanitārā un vizuālā kārtībā 
atbilstoši būvnormatīvu un pašvaldības teritorijas 
plānojuma apbūves noteikumu prasībām, kā arī 
sanitāro normu un pašvaldības saistošo noteikumu 
prasībām. 

Novads iekĜaujas Rīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, līdz ar to atkritumu 
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar „Pierīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-
2013.gadam” (apstiprināts ar MK 19.09.2007. rīkojumu Nr.589). savāktie sadzīves atkritumi tiek noglabāti 
StopiĦu novadā esošajā sadzīves atkritumu poligonā „GetliĦi”. Ikšėiles novadā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veic SIA „L&T”, SIA „Ėilupe” un Ogres SIA „Marss”. 

Pēc atkritumu apsaimniekotāju sniegtās informācijas Ikšėiles novadā uz 01.07.2010. par cieto sadzīves 
atkritumu izvešanu kopā noslēgts 1741 līgums. Pēc aptuveniem datiem ar atkritumu apsaimniekotājiem 
noslēgti līgumi ar mājsaimniecībām kopā novadā - 68%, Ādamlaukā - 81%, Ceplīšos – 66%, Dobelniekos -
17%, Ikšėiles pilsētā - 78%, Jaunikšėilē - 75%, Kalnājos - 68%, Saulesdārzā - 86%, Tīnūžos - 57% un 
Turkalnē - 12%.30 

SaskaĦā ar apstiprināto Rīgas reăiona apsaimniekošanas plānu, Ikšėiles novadā esošā sadzīves atkritumu 
izgāztuve „LuĦăe” tika slēgta un rekultivēta. Atbilstoši 13.06.2006. MK noteikumu Nr.474 „Atkritumu 
poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi” nosacījumiem, rekultivējot izgāztuvi, noteikts monitoringa periods – 20 gadi. Atkritumu izgāztuvei 
„LuĦăe” līdz tās rekultivācijas pabeigšanai, atbilstoši 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” 28.panta 
2.daĜā minētajam, ir noteikta sanitārā aizsargjosla 100 metri. 

Bijusī izgāztuve „LuĦăe” VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzē ir minēta kā 
piesārĦota vieta. Par augsnes un gruntsūdens piesārĦojuma avotu tā uzskatāma, jo tās pamatne nav tikusi 
izbūvēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izgāztuves teritorijā ierīkoti 5 gruntsūdens piesārĦojuma 
novērošanas urbumi. 

                                                 
30 Ināra Teibe. Ikšėiles novada atkritumu saimniecības izpēte. Ikšėile, 2010 

8.attēls. Sadzīves atkritumu konteineri Ikšėilē 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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Galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā ir: 

1) Nelegālās atkritumu deponēšanas vietas un vides piegružošana (it īpaši pilsētas tuvumā 
esošajos mežos); 

2) DaĜa iedzīvotāju nav noslēgusi līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, atkritumi 
veidojas gar galvenajām transporta maăistrālēm; 

3) Atkritumu apjoma pieaugums. Apmēram 20% no atkritumiem veido izlietotais iepakojums, kura 
apjoms Latvijā pēdējos gados strauji pieaug. 

Lai novērstu vai mazinātu augstāk minētās problēmas, nepieciešams ieviest stringrākas normas 
pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu, jāizvieto papildus atkritumu tvertes. 
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, nepieciešams veicināt arī dalīto atkritumu savākšanas sistēmas 
izveidi – šėirošanu. Nepieciešams izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šėirošanas un pirmapstrādes 
vietas, tai skaitā arī atkritumu kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros. Atkritumu 
šėirošana jāorganizē jau atkritumu rašanās vietās, kā arī jāveicina sabiedrības izglītošana vides 
aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. 

Pēc aptuvenām aplēsēm vismaz 25% atkritumu ir atkārtoti izmantojams iepakojums, kuru iespējams 
pārstrādāt neapglabājot. 20.12.2001. stājās spēkā likums „Iepakojuma likums”, kura mērėis ir izveidot 
racionālu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un tādējādi samazināt izlietotā iepakojuma 
pārvēršanos par atkritumiem, sekmēt iepakojuma atkārtotu lietošanu, veicināt iepakojuma materiālietilpības 
samazināšanu un izlietotā iepakojuma reăenerāciju. 

Ikšėiles novada iedzīvotājiem pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Ėilupe” un Ogres 
SIA „Marss” piedāvā septiĦus atkritumu šėirošanas punktus, kuros papīra, plastmasa iepakojuma 
atkritumus var nodot bezmaksas. Pieci no atkritumu šėirošanas punktiem atrodas blīvi viens pie otra 
pilsētas centrā daudzdzīvokĜu mājas pagalmos. Viens šėirošanas punkts atrodas privātmāju rajonā 
Daugavmalā daudzdzīvokĜu māju pagalmā un viens – ciematā „ZaĜās salas”. Perspektīvā Ikšėiles 
pašvaldība plāno iekārtot sadzīves atkritumu šėirošanas laukumu „Kaparāmura” teritorijā, kas atrodas 1,5 
km no Ikšėiles pilsētas un neatstās negatīvu ietekmi uz vidi. Pašvaldībai ir noslēgts ilgtermiĦa sadarbības 
līgums ar SIA „Ėilupi” par šėirošanas laukuma izveidi, kurā tiks izvietoti konteineri 11 atkritumu frakcijām. 

Pēc atkritumu apsaimniekotāju informācijas, Ikšėiles novadā 2009.gadā dalīti savākti: 530,78 m3 PET un 
PE iepakojums, stikls 591,00 m3 un kartons 1452,30 m3. 2010.gadā ir uzsākta elektronikas un elektroierīču 
savākšana, ko nodrošina SIA „Dīlers”. 

PSIA „Ikšėiles māja” ir iekārtojusi kompostēšanas laukumu „Ādamlaukā”, kurā tiek uzglabātas un 
kompostētas notekūdeĦu attīrīšanas dūĦas un pašvaldības apsaimniekoto teritoriju zaĜie atkritumi. Sezonas 
laikā pavasarī un rudenī arī no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieĦemti dārza atkritumi. Sīko zaru un koku 
apsaimniekošanai PA „Līvi” izmanto šėeldotāju.31 

Ikšėiles novadā tiek atbalstīti arī mazāk tradicionāli veidi kā risināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanu. 
Tā, piemēram, 2010.gadā Ikšėiles vidusskola iesaistījusies SIA „L&T” izveidotajā programmā 
„&T®Ekoskola”, kura atbalsta otrreiz pārstrādājamo atkritumu šėirošanas projektus skolās un zaĜās - 
Ekoskolas - idejas attīstīšanu Latvijā. Konkursa laikā Ikšėiles vidusskolas telpās tika izveidots šėirošanas 
punkts, kurā uzstādīts lielmaiss nolietotām elektroniskām iekārtām, 240 litru konteiners visa veida bateriju 
un akumulatoru savākšanai, un L&T®Ekokaste nolietotiem mobilajiem telefoniem. 

 
3.7.2. Bīstamie atkritumi 

Bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka 
dzīvībai un veselībai, videi un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktām bīstamo atkritumu kategorijām. 
Nepareizi apsaimniekoti bīstamie atkritumi negatīvi var ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Analizējot 
bīstamos atkritumus, 51% no visa bīstamo atkritumu apjoma aizĦem atstrādāto eĜĜu atkritumi un 18% svina 
akumulatori. 
                                                 
31 Ināra Teibe. Ikšėiles novada atkritumu saimniecības izpēte. Ikšėile, 2010 
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Bīstamos atkritumus atkarībā no to izcelsmes avota iedala šādās grupās: 

• Iedzīvotāju radītie sadzīves bīstamie atkritumi; 
• Rūpniecības uzĦēmumu radītie bīstamie atkritumi. 

Sadzīves bīstamie atkritumi parasti ir laku, krāsu aerosolu bundžas, mazās baterijas, termometri u.c. 
Raksturīgākie atkritumu ražotāji ir autoservisi un remontdarbnīcas, nolietotā autotransporta apsaimniekotāji 
un autotransporta uzĦēmumi. To darbībā rodas izstrādātās eĜĜas, naftas produktu saturošie ūdeĦi, filtru 
materiāli, autoriepas, akumulatori, absorbenti, šėīdinātāji. Bīstamos atkritumus rada arī celtniecības 
uzĦēmumi ar būvgružiem, kas satur bīstamas vielas (arī kādreiz tik populārās azbezstcementa jumta 
seguma loksnes). 

Ikšėiles novada saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu noteikts, ka atkritumu 
apsaimniekotājs nodrošina iedzīvotājiem iespēju nodot sadzīves bīstamos atkritumus, veicot regulārus 
maršrutus Ikšėiles novadā ne retāk kā vienu reizi mēnesī, informējot par savākšanas vietu un laiku vietējā 
laikrakstā vismaz piecas dienas iepriekš. Pēc iespējas atkritumu apsaimniekotājs organizē speciālā 
transporta un personāla izbraukumus šī punkta noteikuma realizēšanai, maršrutā iekĜaujot Ikšėiles pilsētu 
un novada ciemus. Savāktie sadzīves bīstamie atkritumi nogādājami bijušo Rīgas un Ogres rajonu bīstamo 
atkritumu savākšanas stacijās (punktos), bet, kad tas nav iespējams, pēc savstarpējas vienošanās ar AS 
„BAO”, nogādājami uz esošajām bīstamo atkritumu novietnēm – Dobeles novada Auru pagasta „Gardeni” 
vai Tukuma novada Tumes pagastu. 
 

3.8. Derīgie izrakteĦi 

Ikšėiles pašvaldības teritorija, pateicoties to ăeomorfoloăiskajai uzbūvei un laika gaitā veidotajiem 
ăeomorfoloăiskajiem procesiem, ir salīdzinoši bagāta ar neatjaunojamiem minerāliem resursiem jeb 
derīgajiem izrakteĦiem (skatīt 1.pielikumu), no kurām lielākā daĜa atrodas Tīnūžu pagastā. 

2009.gadā atradnes „Vārpas” un „Miemenes-3” ir 
iekĜautas no jauna iekĜauto atradĦu sarakstā, savukārt 
atradne „Kranciems” ir valsts nozīmes derīgo izrakteĦu 
atradne. Tā atrodas novada austrumu daĜā, tikai 33 km 
no Rīgas centra, un aizĦem aptuveni 123,7 ha. 
Atradnei raksturīga visai izturēta ăeoloăiskā uzbūve un 
plašas izmantošanas iespējas. Karjerā iegūst dolomīta 
akmeni dolomīta produktu ražošanai, kā arī, izmantojot 
vismodernākās tehnoloăijas, ražo mazgātas dolomīta 
šėembas, dažādus dolomīta šėembu maisījumus un 
rupjos dolomīta miltus skābo augšĦu kaĜėošanai. 
Patreiz tiek izmantota daĜa no atradnes teritorijas. 
Kopumā, dolomīta ieguves apjomi laika posmā no 
2007.gada līdz 2009.gadam ir samazinājušies – 
2007.gadā tie bija 367,86 m3, 2008.gadā – 120,00 m3, 
bet 2009.gadā – 71,17 m3. 

Ikšėiles novadā uzskaitītas pavisam 35 nelielas kūdras atradnes, tomēr lielākajā daĜā atradĦu krājumi ir 
pārāk nelieli, lai tiktu rūpnieciski izmantoti. 

2010.gada 13.oktobrī uzsākta Kaparāmura karjera apguve, kas nodota PSIA „Ikšėiles māja” 
apsaimniekošanā (pašvaldība atguvusi īpašumā daĜu no iznomātā Kaparāmura karjera). Izrakto granti 
sašėiros pa dažāda lieluma frakcijām, lai vēlāk šo materiālu ar speciālas tehnikas palīdzību drupinātu. 
Iegūtā grants tiks izmantota pašvaldības vajadzībām - ceĜu būvniecībai un ceĜu kaisīšanai ziemā. 

Derīgo izrakteĦu ieguve ir saistīta ar teritorijas pārveidošanu, degradētu platību ar iznīcinātu veăetāciju un 
augsnes virskārtu veidošanos, tāpēc pēc to izmantošanas jāveic plānošanas pasākumi šo karjeru 
rekultivēšanai un racionālai izmantošanai nākotnē. Svarīgi ir plānot karjeru izmantošanu arī pēc 
rekultivācijas, lai saskaĦotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas nodrošinātu 

9.attēls. Karjers „Kranciems” 
Foto, SIA „Metrum”, 2010 
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dabas vērtību saglabāšanu. JāĦem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (t.sk. karjeram 
„Dubkalni”, kas atrodas dabas parka „Ogres Zilie kalni” teritorijā) spēkā ir 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kuros noteikti 
saimniecisko darbību ierobežojumi. Vienlaicīgi jāievēro arī dabas parka „Ogres Zilie kani” dabas 
aizsardzības plānā noteiktos nepieciešamos vai pieĜaujamos teritorijas apsaimniekošanas un citus 
nepieciešamos pasākumus. 

Attiecībā uz jaunām derīgo izrakteĦu teritorijām Ikšėiles novada teritorijā ir svarīgi veikt to sākotnējo 
izvērtējumu un/vai ietekmes uz vidi novērtējumu saskaĦā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
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3.9. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Ikšėiles novada teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija (NATURA 2000) dabas parks „Ogres Zilie kalni”, kam īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss piešėirts 2004.gadā.32 Dabas parka robežu shēmu un robežpunktu koordinātas skatīt 2.pielikumā. 

Parka platība – 309,7 ha (saskaĦā ar LVĂMC datiem, platība - 309 ha), Ikšėiles novada teritorijā – 287,8 
ha. Tas atrodas Ogres un Ikšėiles novada teritorijā, no kopējās platības tikai 21,9 ha atrodas Ogres novada 
teritorijā, pārējie Ikšėiles novadā un pieder Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži”. Teritorijas lielāko daĜu 
aizĦem Latvijā Ĝoti rets Biotopu Direktīvas I pielikumā atzīmētais biotops – skujkoku meži uz osiem. 
Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaĜĦiem – meža 

                                                 
32 08.04.2004. MK noteikumi Nr.267 „Grozījumi MK 09.03.1999. noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”” 

10.attēls. Valsts nozīmes dolomīta atradnes „Kranciems” shēma 
Avots: 21.06.2005. MK noteikumu Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to 
izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas 
atĜauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” 18.pielikums 
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silpurene, smiltāju esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša puėgalve, pundurbērzs un pĜavas silpurene.33 Dabas 
parka teritorija nav apdzīvota. 

„Ogres Zilie kalni” ir Ogres Kangaru osu grēdas sastāvdaĜa. Teritorijai, kā reti sastopamas ekosistēmas un 
ainavas paraugam, piemīt augsta dabas aizsardzības un ainaviskā vērtība. Osu īpatnību dēĜ te izveidojies 
savdabīgs biotopu komplekss ar tam raksturīgo sugu dzīvotnēm. Galvenā dabas vērtība ir pati osa grēda 
un ar to saistītie Latvijā un Eiropā aizsargājamie biotopi – skujkoku meži uz osveida reljefa formām, kas 
aizĦem lielāko daĜu no parka teritorijas. Pavisam dabas parkā tiek aizsargāti 3 aizsargājamo biotopu veidi, 
vairāki dabisko mežu biotopu nogabali, kā arī 18 reto un īpaši aizsargājamo augu un vairāku aizsargājamo 
putnu un bezmugurkaulnieku sugu dzīvotnes. 34 

Dabas parka vērtība ir arī osu grēdām raksturīgais, Latvijā reti sastopamais osu ainavu komplekss. 
Ăeomorfoloăiskā uzbūve, reljefa un augsnes īpatnības sekmēja bagātas floras izveidošanos. Teritorijā 
konstatētas 16 Latvijā retas un aizsargājamas augu sugas un 5 ES aizsargājamas augu sugas. Augstā 
bioloăiskā vērtība piemīt dabiskajiem meža biotopiem, kā arī Latvijā un ES aizsargājamiem biotopiem 
(skujkoku meži uz osiem, priežu meži ar meža silpureni un priežu meži ar asinssarkano gandreni). 

2010.-2011.gadā pēc Ogres novada pašvaldības pasūtījuma teritorijai izstrādāts jauns dabas aizsardzības 
plāns 2011.–2021.gadam, kas sagatavots atbilstoši 09.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 
„Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 
un apstiprināts ar LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 18.07.2011. rīkojumu Nr.351. 

Dabas vērtību saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšanai dabas aizsardzības plānā 2011.-2021.gadam 
iekĜauts teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts un teritorijas zonējuma 
projekts. Parkā paredzēts izdalīt trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un 
neitrālo zonu. 

Jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros individuālais uzĦēmums „Pededze”, veicot dabas parka 
stāvokĜa inventarizāciju, analizējis cilvēka darbība ietekmi. Konstatēts, ka tā ietekme ir stipri ietekmējusi 
dabas parka ekoloăisko stāvokli – konstatēti lieli postījumi pie Dubkalnu ūdenskrātuves (cilvēku 
nekontrolētas darbības rezultātā, augsnes erozija sasniegusi bīstamu pakāpi, koku sakĦu sistēma ir 
atkailināta, apkārtne piedrazota ar atkritumiem)35 

2011.gada dabas aizsardzības plānā iekĜauti šādi teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiĦa mērėi: 

� Saglabāt Zilo Kalnu osu ekosistēmu ar tai raksturīgo biotopu un sugu kompleksu un nodrošināt tās 
ilgtspēju; saglabāt tipiskās osu ainavas; 

� Nodrošināt daudzfunkcionālu teritorijas izmantošanu atpūtai un sportam, optimāli sabalansējot 
dabas aizsardzības un rekreācijas funkcijas; 

� Nodrošināt dabas parka pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši aizsargājamās teritorijas 
mērėiem. 

Ikšėiles novadā nav izveidotu mikroliegumu, savukārt atrodas 16 aizsargājami koki, t.sk. 9 aizsargājamie 
koki (dižkoki), kuri iekĜauti aizsargājamo koku sarakstā (skatīt 10.tabulu). 

10.tabula 
Aizsargājamie koki 

Suga Atrašanās vieta 
Apkārt-
mērs, m 

Augstums, 
m 

Apraksts Statuss 

Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Ikšėile, Daugavas 
labajā krastā pie 
dambja, 300 m ZR 
no Mūru mājām 
tīruma vidū 

4,23 19 Veselības stāvoklis nav 
zināms. 3,5 augstumā 
dalās 5 skeletzaros, 3 
m augustumā liels zars 
uz Z; plīsis Z, ZR 

Dzīvs 

                                                 
33 www.daba.gov.lv  
34 Dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāns 2011.-2021.gadam 
35 http://www.ogresnovads.lv/?page=1&doc=1936  
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virzienā, galotne sausa, 
no 3 m augstuma līdz 
lejai - vaĜējs dobums. 
Iespēris zibens, saknes 
apartas. Apsekots 
1998.gadā 

Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Turkalne, 
M.Juglas 
labajā krastā, 100 
m 
no Muižu mājam 

5,47 31 Zaru gali iekaltuši, 
ZR pie pamata dobums. 
Apsekots 1994.gadā 

Dzīvs 

Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

BĜodnieki 4 20 Atsevišėi sausi zari. 
Apsekots 1998.gadā 

Dzīvs 

Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Turbas, M. Juglas 
kreisajā krastā 

7,15 27 Veselības stāvoklis av 
zināms. Apsekots 
1997gadā  (neprecīzs, 
datu avots - Cepītis J. 
Vides Vēstis, 2 1997g.) 

Dzīvs 

Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Brieži, 30 m A no 
dzīvojamās mājas 
pagalmā 

4,08 28 Sazarojas 4 m 
augstumā, trupe; 
austrumu pusē 
apakšējie zari 
nokaltuši. Apsekots 
1995.gadā 

Dzīvs 

Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Tīnūži, pie bijušās 
pagasta padomes 

4,96 27 Veselības stāvoklis av 
zināms. Apsekots 
1994.gadā 

Dzīvs 

Vīksna (Ulmus 
laevis Pall.) 

Lāgeri, 200 m DA 
no mājām, Juglas 
labais krasts 

4,97 24 Veselības stāvoklis av 
zināms. Apsekots 
1994.gadā 

Dzīvs 

Vīksna (Ulmus 
laevis Pall.) 

Kampēni, A pie 
dzīv. Mājas, 
M. Juglas labais 
krasts 

4,92 27 2 m augstumā dalās 2 
stumbros, A 1,5-2,0 m 
augstumā atlūzis zars. 
Apsekots 1995.gadā 

Dzīvs 

Zviedrijas kadiėis 
(Juniperus 
communis var. 
Suecica) 

600 m Z no 
Kranciema 
autobusa pieturas. 
Tīruma vidū aiz 
Kadiėu mājām 

1,02 7.5 Forma cilindriska. 
Apsekots 1994.gadā 

Dzīvs 

Amūras korėa 
koks 

Ikšėilē, 
Lejas ielā 9 

1,5 15 Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta 
noteikumos Nr.264 
šāda suga nav minēta, 
bet līdz ar teritorijas 
plānojuma 
apstiprināšanu tas ir 
aizsargājams un 
atzīstams kā vērtība. 
Koks atrodas privātā 
teritorijā un reăistrēts kā 
apgrūtinājums 

Dzīvs 

Pelēkais valrieksts Ikšėilē, Nav datu Nav datu Ministru kabineta Dzīvs 
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Liepu ielā 5 2010.gada 16.marta 
noteikumos Nr.264 
šāda suga nav minēta, 
bet līdz ar teritorijas 
plānojuma 
apstiprināšanu tas ir 
aizsargājams un 
atzīstams kā vērtība 

Ozols Nekustamā 
īpašuma „Laimas” 
(kadastra 
Nr.74940120250) 
teritorijā 

4,4 Nav datu Atbilst dižkoka 
kategorijai. Ozolam 
nepieciešams 2-2,5 m 
augstuma nostīpot 
stumbru, lai apturētu tā 
sadalīšanos. Ozols 
apsekots 2004.gada 
2.aprīlī 

Dzīvs 

4 ozoli Nekustamā 
īpašuma „Laimas” 
(kadastra 
Nr.74940120250) 
teritorijā 

3,5, 2,6 
m un 3,2 

m 
(4.ozols 
pilnībā 
nokaltis) 

Nav datu Neatbilst dižkoka 
kategorijai, bet līdz ar 
teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu tie ir 
aizsargājami un 
atzīstami kā vērtība 

Dzīvi 

Avots: Valsts aizsardzībā esošie aizsargājamie koki  
 http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_MEK 

JāĦem vērā, ka kopumā novada teritorijā pēdējās desmitgadēs nav veikta datu bāzēs esošo dižkoku 
apsekošana un datu precizēšana. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā dižkokiem ir noteikta 10 m aizsardzības josla, mērot no vainaga 
projekcijas ārējās malas. Šajā aizsardzības joslā ir jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas 
pasargātu to sakĦu sistēmu un nodrošinātu dižkoku tālāku eksistenci, savukārt pašvaldībai būtu jāuzstāda 
atbilstošas informācijas zīmes („ozollapa” - dabas piemineklis), kas informētu par dabas objekta 
aizsardzības statusu. 

 
3.10. Bioloăiskā daudzveidība un tās aizsardzība 

3.10.1. Lauksaimniecības zemes 

Novada teritorijā visbiežāk sastopamas ir podzolētās augsnes (tipiskais podzols, velēnu podzolaugsne), bet 
ievērojamu pazemes ūdeĦu ietekmē veidojas podzolētās un dalēji kūdrainas glejaugsnes. Paaugstinātās 
vietās (piemēram, „Ogres Zilie kalni”) vērojams tipisks podzola profils, kas ir daĜēji erodēts (erodētās 
podzolaugsnes). Pseidoglejotās augsnes rodas periodiski aizturēta pazemes ūdens ietekmē, tādas ir 
atrodamas pie Tīnūžiem, kur cilmieža materiāls satur sanesu augstāku īpatsvaru un daĜēji mālus 
(glacigēnie un daĜēji arī limnoglaciālie nogulumi). Jaunākie aluviālie nogulumi ir parasti saistīti ar aluviālo 
glejaugšĦu veidošanos (piemēram, gar Mazo Juglu), kamēr aluviālie nogulumi, kuri datēti augšpleistocenā 
(gar Daugavu), var jau uzrādīt podzolētas tendences (aluviālās podzolētās glejaugsnes).36 

Pēc Valsts zemes dienesta 2010.gada 1.janvārī sniegtajiem datiem pēc zemes lietošanas veidiem 
lauksamniecības zemes sastāda 4530,5 ha, kas ir 33,8% no kopējās Ikšėiles novada teritorijas. Zemes 
vienību skaits, kuru zemes lietošanas veids ir lauksamniecības zemes – sastāda 2640 zemes vienības. 

Pēc VISA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜas sniegtās 
informācijas teritorijas plānojuma izstrādei (2010.gada 6.oktobrī), Ikšėiles novadā 80% lauksaimniecībā 

                                                 
36 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „EER”, 2009 
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izmantojamās zemes ir meliorētas. Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu 
materiāli ir VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārziĦā. Lai novērtētu meliorācijas sistēmu 
stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju.37 

Kultivēta zeme dominē starp Salaspili un Ikšėili, kā arī Tīnūžu un Kranciema apkārtnē. Ikšėiles pagasta 
teritorijā lauksaimnieciskā ražošana ir attīstīta tikai atsevišėās zemnieku un piemājas saimniecībās. 
Vienlaicīgi, lauksaimniecības zemju izmantošanu var raksturot kā daudzveidīgu, jo novadā 
lauksaimniecības sektorā nodarbojas ar lopkopību, augkopību, nelielās platībās arī ar dārzeĦkopību un 
augĜkopību.38 

Lauksaimniecības sektorā lielākā ir zemnieku saimniecība „LauciĦi”, kas apstrādā ap 800 ha 
lauksaimniecības zemes un ir specializējusies augkopībā: audzē rudzus, miežus, ziemas rapsi, zālāju 
sēklas un apgādā zemnieku saimniecības ar lopbarību.39 

Pašvaldības lauksaimniecības zemju vidējais novērtējums pēc Valsts zemes dienesta 2010.gada augustā 
sniegtās informācijas teritorijas plānojuma izstrādei ir 36 balles (lielākajai daĜai zemes gabalu vērtība ir ~40 
ballēm), kas ir tuvu vidējam bijušā Ogres rajona teritorijā. 

 
3.10.2. Meži 

Ikšėiles novadā kā nozīmīga rekreācijas teritorija minami piepilsētas meži, kur ierīkotas arī labiekārtotas 
atpūtas vietas un pastaigu takas. 

Ikšėiles novadā meža zemju platība aizĦem aptuveni 42% no novada platības. Novadā ir neliels purvu 
īpatsvars – 22,3 ha. Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi realizē VAS „Latvijas Valsts meži” Rīgas 
reăionālās virsmežniecības Ropažu mežniecība, SIA „Rīgas meži”, valstij piederošos – VAS „Latvijas 
Valsts meži”, bet pašvaldību īpašumā esošās mežu zemes apsaimnieko vietējā pašvaldība. 

Ikšėiles novadā valsts meža zemes veido Ĝoti nelielu īpatsvaru (tikai ~2%). Pie citiem meža īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem (98% meža zemju) pieder Rīgas pašvaldības uzĦēmuma „Rīgas meži” un privāto mežu 
īpašnieku un apsaimniekotāju meži. 

Meži palielināti cieš no pieaugošās zemes apsaimniekošanas, galvenokārt, jaunu individuālo māju rajonu 
veidošanas pilsētas perifērijā. Tas ir problemātiski ne tikai no vietas biotisko vērtību zaudēšanas viedokĜa, 
bet arī attiecībā uz mežu gaisa higiēnas un bioklimatisko funkciju degradēšanu. Vienlaikus, arī meža 
apsaimniekošana pēdējo desmit gadu laikā kĜūst intensīvāka, nereti apdraudot atsevišėu sugu un pat 
veselu biotopu izdzīvošanu. Arvien aktuālāk ir nepieciešams izmantot tehnoloăiju attīstību vienlaikus ar 
cilvēku zināšanām par dabas vērtībām, jo mežs ir kompleksa dabiska ekosistēma, kas ir ne tikai koksnes 
un bioloăiskās daudzveidības resurss, bet arī sniedz rekreācijas iespējas. ĥemot vērā Rīgas un Ogres 
pilsētu tuvumu, pastiprināti tiek noslogoti un noplicināti meži, kur intensīvāk notiek ogošana, sēĦošana, 
atpūta dabā, kā arī tiek rīkotas medības. 

Meža degradācijas problēma pastāv arī dabas parkā „Ogres Zilo kalni”, kas rodas nekontrolētas masveida 
iedzīvotāju pārvietošanās rezultātā. Meža biotopus var negatīvi ietekmēt mežsaimnieciskā darbība, ja nav 
veikta to inventerizācija, reăistrācija, kartēšana. 

 
3.10.3. Biotopi un augu atradnes 

Ikšėiles novadā nav veikta visas teritorijas apsekošana, taču biotopu izpēte ir veikta ietekmes uz vidi 
novērtējuma automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojuma izstrādes gaitā. Rezultātā, plānotās automaăistrāles teritorijā konstatēti vairāki 
nozīmīgi biotopi, piemēram, Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami biotopi (upju straujteces (Mazā 
Jugla pie Vaidām, sausas pĜavas kaĜėainās augsnēs (Mazās Juglas labajā krastā pie Dobelniekiem), 

                                                 
37 Ikšėiles novada attīstības programma 2010-2017 (pilnveidotā 1.redakcija, 2010) 
38 Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (1.redakcija, 2011) 
39 Ināra Teibe. Ikšėiles novada atkritumu saimniecības izpēte. Ikšėile, 2010 
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Eiropas nozīmes prioritāri aizsargājami biotopi (sugām bagātas atmatu pĜavas (Mazās Juglas kreisajā 
krastā pie „Vaidām”, purvaini meži (uz D no Cekules, neskarti augstie purvi (uz D no Cekules) un Latvijas 
nozīmes īpaši aizsargājams biotops (Vecupes (Mazās Juglas kreisajā krastā pie „Vaidām”)).40 

Visbagātākais reto augu sakopojums ir „Ogres Zilo kalnu” teritorijā, ap Dubkalnu grants karjeru. No 
aizsargājamiem augiem teritorijā savvaĜā sastopami: zviedru pīlādzis, pundurbērzs, jumstiĦu gladiola, 
parastā armēnija, meža vizbulis, silpurene un Ĝoti daudz Latvijā reti sastopamu augu. 

2004.gadā Latvijas Dabas fonds atsevišėa projekta ietvaros ir sagatavojis plānu Latvijas Ekoloăiskajam 
tīklam. Šajā plānā redzams, ka plānotās automaăistrāles P80 (E22) projekta teritorijā Daugavas ieleja ir 
dzīvnieku migrācijas koridors ar Eiropas nozīmīgumu. Mazās Juglas ieleja, kā arī lielai daĜai no teritorijas 
starp Mazo Juglu, Daugavu un Ogres upi ir nacionāla nozīme. Arī mežu joslai Rīgas austrumos, starp 
Doles salu/Rīgas HES ūdenskrātuvi un Juglas ezeru ir nacionāla nozīme. Uz austrumiem no Saliniekiem, 
pie augstsprieguma elektrolīnijas šėērsošanas konstatēts salīdzinoši liels stirnu blīvums un uz R no 
Kranciema karjera lielie zīdītājdzīvnieki bieži šėērso plānoto automaăistrāli P80 (E22). Mazās Juglas 
piekrastē ir izvērsta intensīva apbūve, kas ir šėērslis dzīvnieku migrācijai. 

Latvijas Dabas fonda realizētā projekta „PĜavu inventarizācija Latvijā” ietvaros iegūtā informācija liecina, ka 
Ikšėiles novadā (Tīnūžu apkārtnē Mazās Juglas krastos un to tuvumā) atrodas vairāki bioloăiski vērtīgi 
zālāji. 

SaskaĦā ar Latvijas Zivju resursu aăentūras ziĦojumu „Upju biotopu un sugu monitorings 2005.gads”, 
Daugavas lejteču biotopos visbiežāk sastopamas ekoloăiski tolerantas bentiskas zivju sugas - sapals, 
līdaka, rauda un līnis. No ekoloăiski jūtīgajām zivju sugām visbiežāk sastopama pavīėe, strauta nēăis un 
vēdzele. Daugavas pietekās sastopams mazāks zivju sugu skaits, kā baseina galvenajā upē. Šo upju 
ihtiofaunā dominē aukstūdens zivju sugas – taimiĦš (strauta forele), mailīte un platgalve. 

Bioloăiskās daudzveidības radītāji Daugavas baseina upēs visumā ir mazāki, kā citās Latvijas upēs. To, 
galvenokārt, nosaka apstāklis, ka hidroelektrostaciju kaskādes celtniecības rezultātā ceĜotājzivju sugu 
migrācija un arī vairošanas Daugavas baseina lielākajā daĜā nav iespējama. Neliels daudzums šo sugu 
zivju mazuĜu tika konstatēti Mazajā Juglā.41 

Galvenie riski, kuri apdraud biotopu un bioloăiskās daudzveidību novada teritoriā – kūlas dedzināšana, 
upju palieĦu un piekrastes pĜavu aizaugšana ar krūmājiem un neattīrītu vai daĜēji attīrītu sadzīves 
notekūdeĦu novadīšana ūdensobjektos no apdzīvotām vietām un viensētām. 

 
3.10.4. Ainavas 

Ainavas jēdziens joprojām Latvijā nav skaidri definēts, tas tiek diskutēts no daudziem aspektiem un paliek 
vairāk kā subjektīvas uztveres fenomens. Ainava ir objektīva realitāte, zemes virsmas nogabals ar 
raksturīgiem dabas apstākĜiem un veidojumu, kā arī cilvēka radīto elementu sakopojumu. Ainava ir apvidus, 
cilvēku uztverta, kuras raksturs/iezīme ir dabas un/vai cilvēkfaktora darbības un mijiedarbības rezultāts. 

Lauku ainavas aizsardzība, veidošana un apsaimniekošana atbilstoši ainavas attīstības mērėiem ir svarīga, 
lai tiktu saglabātas Latvijai un tās novadiem raksturīgās ainavas, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem, 
kā arī tūrisma attīstību. Ainavu plānošanai jākĜūst par vienu no galvenajiem instrumentiem teritorijas 
ainaviskās un bioloăiskās daudzveidības saglabāšanā un paaugstināšanā. 

Pēc Latvijas ainavu kartes, Ikšėilē var izdalīt šādas ainavas: smilšaino līdzenumu mežaines ainavu, osu 
grēdu ainavu un upju ainavu. Viena no Ikšėiles dabas bagātībām ir upes, tās ir ietekmējušas novada 
vēsturisko attīstību un ainavu kopumā. Novada ainava skaidri parāda posmus, kādi ir skāruši novada 
teritoriju. 

                                                 
40 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „EER”, 2009 
41 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, VAS „Latvijas Valsts ceĜi”, JV „ERR”, 2009 
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Ikšėiles ainavas veidošanos ir ietekmējuši šādi faktori42: 

� Kristietības pirmsākumu centrs (Meinarda sala) un apmetnes Daugavas krastos (10.–13.gs.); 
� Muižu un lielsaimniecību veidošanās (alejas, veci ozoli ...) (17.–20.gs.); 
� Padomju laika saimniekošana un teritorijas attīstība (20.gs. vidus); 
� Rīgas HES būvniecība (20.gs. 70-80-tie gadi); 
� Zemes reforma pēc Latvijas neatkarības atgūšanas (20.gs. beigas, 21.gs. sākums); 
� Ekonomiskais uzplaukums un „celtniecības bums” (21.gs. sākums). 

Pēc K. Ramana sastādītās Latvijas ainavzemes un ainavapvidu kartes, Ikšėiles novada rietumu daĜa 
atrodas Daugavzemes ainavzemes Lejasdaugavas (Daugavas spēkstaciju) nolaida ainavapvidū, bet 
austrumu daĜa – Dienvidvidzemes ainavzemes Kangaru mežaines ainavapvidū.43 

ĥemot vērā atsevišėu ainavu tipu izplatību, to unikalitāti vai nozīmīgumu ainavas daudzveidības 
saglabāšanas ziĦā, Ikšėiles novadā ainavu spektrā var izdalīt atsevišėas unikālas ainavas: 

• upju ainava, 
• osu grēdu ainava, 
• ezeru ainava. 

Upju ainavām ir būtiska loma teritorijas kopējā vizuālā ainavā, īpaši Daugavas upei. Tā novada teritorijas 
ainavas vizuālo pamatu veido tālās perspektīvās – atklātā telpā, kas saskatāma no Daugavas upes krasta. 
Šeit galvenā vērtība ir lielai atklātai ūdens virsmai, ko teritorijā starp Ogri un Ikšėili izceĜ Daugavas senlejas 
valnis – osu grēdas. Gleznaina ainava ir arī Mazās Juglas upes apkārtnē, kas veido lokus un padara 
ainavu daudzveidīgu. Īpaši estētiski pievilcīga ir meandru loku krastiem veidotā Mazās Juglas upes 
apkārtne. Tīnūžu un Dobelnieku apkārtnes un īpaši Mazās Juglas ielejas ainavas potenciālu varētu 
raksturot kā (Ĝoti) augstvērtīgu, ko uzlabotu skatu punktu un perspektīvu ierīkošana. Lai saglabātu Mazās 
Juglas piekrastes ainavas, kā piemērotākais ainavu saglabāšanas veids būtu viensētu veidošana, bet ne 
ciematu attīstība upes garenass virzienā. 

Lēzenais, vietām paugurainais reljefs, savienojumā ar nelieliem meža puduriem novada Z un ZA pusē un 
atklātām ūdens laukumiem veido mozaīkveida ainavu. Īpaši gleznaina tā ir Mazās Juglas upes apkārtnē, 
pateicoties upes meandru loku krastiem. Līdz ar Rīgas HES ūdenskrātuves izbūvi uz Daugavas, šeit 
galvenā vērtība ir liela atklāta ūdens virsma, ko teritorijā starp Ogri un Ikšėili izceĜ Daugavas senlejas valnis. 
Līdz ar to ūdeĦu tuvums ir potenciāls ainaviski skaistu vietu un tūristu piesaistes ziĦā. Tomēr grūti 
regulējams individuālās apbūves ziĦā, jo Daugavas ūdeĦi rada tādus riskus kā teritoriju iespējamā 
applūšana un Daugavas ūdenskrātuvju krastu izskalojumi. 

Bez upju ielejām novada ziemeĜu un austrumu daĜai raksturīga mežāru ainava, kur pamatstruktūru veido 
mežu zemes ar ārēm – mazākām pĜavām. Lielākajā teritorijas daĜā novērojams lēzens, tikai vietām 
paugurainais reljefs. 

ĥemot vērā ainavu pievilcību upju un ezeru teritorijās tiek veidota individuālo māju apbūve, īpaši starp 
Salaspili un Ikšėili. Tomēr jāĦem vērā lauku ainavas aizsardzība, veidošana un apsaimniekošana atbilstoši 
ainavas attīstības mērėiem. Ir svarīgi, lai tiktu saglabātas Latvijai un tās novadiem raksturīgās ainavas, kas 
veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem, kā arī tūrisma attīstību, nepieĜaujot blīvas apbūves upju un ezeru 
krastu teritorijās, tā ierobežojot publisku pieeju upēm un ezeriem. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju neizmantošanas rezultātā, notiek lauku ainavas un lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju degradācija, vienus biotopus un populācijas nomaina citi. Neveiksmīgas privatizācijas 
un tautsaimniecības pārstrukturizācijas radītās izmaiĦas vietām atstājušas pamestas ražošanas ēkas un 
lauksaimniecības būves, kas degradē ainavas izskatu/tēlu.44 

                                                 
42 Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam (1.redakcija, 2011) 
43 Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai, VARAM, 2000 
44 Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.–2025.gadam, Rīga, 2005 
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Novada telpiskajā plānotajā ilgtspējīgā attīstībā viens no nosacījumiem ainavas saglabāšanā ir degradēto 
un pamesto ražošanas un lauksaimniecības būvju apzināšana un uzĦēmēju iesaistīšana teritoriju 
sakopšanā un sanācijā. 

Ikšėiles novada ainavu aizsardzības, kā arī teritorijas plānojuma mērėi ir: 

• Saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguĜotāju, balstoties un kultūras un dabas 
mantojuma vērtībām; 

• Uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības 
principiem; 

• Saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās daudzveidības, 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu; 

• Nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu atveseĜošanu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas vispārējās 
prasības ainavu saglabāšanai un aizsardzībai atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, kā arī papildus 
prasības, kas nosaka, ka ainaviski vērtīgajās teritorijas nav pieĜaujama vēja ăeneratoru uzstādīšana un 
jaunu lopkopības fermu ierīkošana. Jāatzīmē, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā nav norādītas 
ainaviski vērtīgās teritorijas. Nepieciešamības gadījumā, pašvaldības kompetencē ir pieĦemt lēmumu 
plānoto darbību veicējam izstrādāt un Būvvaldē saskaĦot lokālo ainavu plānu (detālisku ainavu 
plānu/projektu, ko ir tiesīgs izstrādāt sertificēts ainavu speciālists), kas Ĝautu izvērtēt plānotās darbības un 
to ietekmi uz ainavu vizuālajiem resursiem – to saglabāšanu, uzturēšanu un veidošanu. 

 
3.11. Kultūrvēsturiskais mantojums un tā aizsardzība 

Ikšėile un Ikšėiles novads, īpaši Ikšėiles pilsēta (ıks kıll), kas savā skanējumā norāda uz līvu izcelsmi, ar 
savu kultūrvēsturisko mantojumu ieĦem īpašu vietu Latvijā. Kaut arī kādreiz krāšĦā Daugavas ieleja ar 
daudzām salām, gleznainajiem krastiem un interesanti apbūvi ir tikusi nopostīta divos pasaules karos, 
iznīcināta, appludināta un pārvērsta līdz nepazīšanai pēckara gados, tomēr ir saglabājušās vēl Ĝoti daudzas 
kultūras vērtības un vēstures piemiĦas liecības. Kaut arī tikai nedaudzas no tām ir iekĜautas oficiālos 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstos. 

Līvu valodā vietvārda nozīme ir „viens ciems” vai „pirmā apmetne”. Jau no 9.gs. te bijis lībiešu ciems. 
Ikšėile ir uztverama kā vieta, kur sākotnēji sastapās nekristīgo vietējo tautu kultūra ar kristietību, kĜūstot par 
ăeogrāfisko sākumpunktu jaunas – kristīgās ēras attīstībai Baltijā. Te izveidojās viens no pirmajiem vācu 
krustnešu atbalsta punktiem, 1185.gadā šeit uzbūvēta pirmā mūra celtne Baltijā - Livonijas bīskapa kapela 
jeb baznīca. 1189.gadā blakus baznīcai augustīniešu ordeĦa Zēbergas klostera kanoniėa Meinarda vadībā 
uzbūvēja pili. Viduslaiku vēstures periods šim novadam raksturīgs ar seno Vidzemes politiskās, 
saimnieciskās un kultūras dzīves pakĜaušanu Livonijas ordenim un Rīgas arhibīskapa pārvaldei, kuri, 
virzoties pa Daugavu uz augšu un iespiežoties arvien dziĜāk, izveidoja spēcīgus nocietinājumus novados 
Daugavas augštecē jau 13.–14.gs. Novadu turpmākā vēsturiskā attīstība saistījās ar Livonijas karu un 
vēlāko Polijas un Zviedrijas karalistes un Krievijas impērijas kundzību. Ikšėiles vēsturiskā piederība līdz 
13.gs. saistās ar līvu kultūras dominanti. Vēlāk pēc Livonijas valsts izveidošanās Ikšėiles novads piederēja 
Rīgas arhibīskapam. 

Tīnūži pirmo reizi rakstiskos dokumentos pieminēti 1576.gadā, ap 1638.gadu Ikšėiles pils novadā ietilpa 8 
muižas, no kurām bagātākās bija Ikšėiles un Tīnūžu. Tīnūžu nosaukums radies no Tīzenhauzenu dzimtas, 
kuras īpašumā šī muiža nonāca 1684.gadā. Abus Daugavas krastus savienoja pārceltuve, 19.gs. sākumā 
to uzlaboja ar trosi pēc īpašnieka J. ĖīseĜa patenta. Tā bija pirmā tādas konstrukcijas celtne Latvijā. Pirmā 
pasaules kara laikā Ikšėiles vārds bija cieši saistīts ar latviešu strēlniekiem - Nāves salas (Ikšėiles priekštilta 
nocietinājums) aizstāvēšanu Daugavas kreisajā krastā 1916.gadā un kaujām pie Mazās Juglas upes 
1917.gadā. Ilgu laiku atrodoties tiešā frontes līnijas tuvumā, Ikšėili gandrīz pilnībā nopostīja. 20.gs. 20-30-
tajos gados no Ikšėiles uz Baldoni kursēja pēdējais zirgu tramvajs Latvijā, te tika uzbūvētas LuterāĦu un 
Sv. Gara pareizticīgo draudzes baznīcas, kā arī Ikšėiles Kultūras biedrības nams. Pēc 2. Pasaules kara 
bijušā Ikšėiles pagasta teritorijā izveidoja kolhozu „Ikšėile” ar pilsētciematu un Tīnūžu ciemu, kura zemi 
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apsaimniekoja kolhozs „Juglas Zieds.” No 1966.-1986.gadam Ikšėilē tika uzbūvēti tagadējie privāto māju un 
centra daudzstāvu ēku kvartāli. 1997.gada 16.jūlijā Ikšėiles pilsēta apvienojās ar Tīnūžu pagastu. 

Pēc Rīgas HES ūdenskrātuves uzpludināšanas 20.gs. 70-tajos gados iekonservētās baznīcas drupas 
apskatāmas uz izveidojušās salas, kas nosaukta Svētā Meinarda vārdā. 1970.gados izbūvēja jaunu 
automaăistrāli, kas funkcionāli un telpiski pārdalīja Ikšėili divās daĜās. Daugavas pusē turpinājās 
savrupmāju celtniecība, bet dzelzceĜa pusē kopš 70-to gadu beigām izvērsa Ikšėilei neraksturīgu 
daudzdzīvokĜu ēku būvniecību. 

1992.gada 17.decembrī Ikšėilei piešėīra pilsētas tiesības. 1997.gadā, apvienojoties funkcionāli saistītajām 
Ikšėiles un Tīnūžu pašvaldībām, izveidoja jaunu administratīvu vienību - Ikšėiles pilsētu ar lauku teritoriju. 
2004.gadā mainīts nosaukums - Ikšėiles novads. Mūsdienās Ikšėile ir viena no prestižākajām dzīvesvietām 
Rīgas pievārtē, kas izceĜas ar sakoptu vidi, iedzīvotāju augsto inteliăences līmeni un iespējām veicināt 
sporta un atpūtas aktivitātes. 45 

Kopumā Ikšėiles novadā atrodas 11 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi, no kuriem valsts nozīmes 
ir 5, bet pārējie – vietējas nozīmes kultūras pieminekĜi. Starp valsts aizsardzībā esošajiem kultūras 
pieminekĜiem 5 ir arheoloăijas pieminekĜi, 5 arhitektūras pieminekĜi un 1 vēstures piemineklis. 

Ikšėiles novadā valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi ir Ikšėiles luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības 
Nr.2885), pirmās mūra celtnes Baltijā – Ikšėiles baznīcas drupas (valsts aizsardzības Nr.2884), Ikšėiles 
pareizticīgo baznīca (valsts aizsardzības Nr.8231), Tīnūžu muižas pārvaldnieka ēka (valsts aizsardzības 
Nr.2892), Dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr.8232), KābeĜu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1880), 
Zemturu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.1883), Lielpāderu senkapi (valsts aizsardzības 
Nr.1882) Lejaskalnu pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1884), Ankeršmitu senkapi (valsts aizsardzības 
Nr.1882) un Ikšėiles brīvdabas estrāde (valsts aizsardzības Nr.8683). Ikšėiles novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma apraksts skatāms Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam I sējumā 
Paskaidrojums raksts. Teritorijas plānojumā grafiski un tekstuāli noteiktas valsts nozīmes aizsargājamo 
pieminekĜu aizsargjoslas 100 m platumā Ikšėiles pilsētā esošiem kultūras pieminekĜiem, pārējā novada 
teritorijā – 500 m platumā (līdz individuālo aizsardzības zonu (aizsargjoslu) noteikšanai un apstiprināšanai), 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos – vispārīgās prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai 
atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. 

Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekĜiem Ikšėiles novada teritorijas plānojumā noteikti 16 
novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti - ēkas vai objekti, kas glabā vēsturiskas apbūves vai notikumu 
liecības. To turpmāko izmantošanu ietekmē ēku stāvoklis, līdzšinējā izmantošana un īpašnieku iespējas un 
ieinteresētība. Ar teritorijas plānojumu tiek vērsta uzmanība uz kultūrvēsturisko nozīmi, kā arī noteiktas 
prasības to saglabāšanai, bet aizsargjoslas (aizsardzības zonas) netiek noteiktas. 
 
3.12. Kapsētas 

Ikšėiles novadā pamatā tiek izmantota Lazdukalna kapsēta, kas atrodas ap 2 km attālumā no Ikšėiles 
pilsētas un ir pietiekami ērti izvietota un sasniedzama. Vecajā Ikšėiles kapsētā (Ikšėiles pilsētas LuterāĦu 
kapi un Ikšėiles pilsētas Pareizticīgo kapi) jauni apbedījumi atĜauti ierobežoti. 

SaskaĦā ar 02.09.2011. noslēgto sadarbības līgumu starp Ogres un Ikšėiles novada pašvaldībām, 
nekustamā īpašuma „Mācību poligons” izmantošanas iespējām kapsētas ierīkošanai un Ikšėiles novada 
domes Tautsaimniecības komitejas 2011.gada 21.septembra sēdē nolemto, Ikšėiles novada teritorijas 
plānojums atĜauj izveidot  jaunus Ogres kapus Ogres novada pašvaldībai piederošajās zemju platībās 
„Smiltaines” un „Smiltāji”. 

Dzīvnieku kapsētas novadā pašlaik nav, kapsētas izveide risināma sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām. 
 
 

                                                 
45 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai 
noslēguma ziĦojums, JV „ERR”, 2009 
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3.13. Vides kvalitātes karstie punkti 

3.13.1. PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas 

PiesārĦotās vietas var būt – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūĦas, kā arī ēku, ražotĦu teritorijas. Lai 
piesārĦotās vietas neapdraudētu vidi, kā arī cilvēku veselību un dzīvību, tiek nodrošināta šo vietu 
inventarizācija un uzskaite, lai pēc tam varētu veikt to sanāciju. 

Kā piesārĦotas un potenciāli piesārĦotas tiek uzskaitītas vietas (ražošanas uzĦēmumi, naftas bāzes, 
sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzĦēmumi, fermas, degvielas uzpildes stacijas u.tt.), kurās ir 
notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī varētu atstāt, piesārĦojošu ietekmi uz vidi. Šajā 
reăistrā iekĜaujami ne tikai objekti, kas jau piesārĦo vidi, vai arī ir aizdomas par potenciālu piesārĦojumu, 
bet arī tie uzĦēmumi, kas pašreiz piesārĦojumu nerada, bet to darbība saistās ar augstu piesārĦojuma 
bīstamības potenciālu. Novada teritorijā praktiski nav lielu rūpniecības uzĦēmumu, kas sekmētu vides 
piesārĦošanu, tādēĜ lielākā piesārĦojošu vielu koncentrācija rodas un to ietekme novērojama ap transporta 
maăistrālēm un degvielas uzpildes stacijām. 

2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārĦoto vietu apzināšana un uzskaite. Informācija ir 
apkopota LVĂMC datu bāzē par piesārĦotajām un potenciāli piesārĦotajām vietām46. Datu bāzē 
piesārĦotās vietas ir iedalītas 2 kategorijās: 

• Potenciāli piesārĦota vieta, kur, Ħemot vērā teritorijas izmantošanas veidu, ilgumu un citus 
apstākĜus, iespējams grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums; 

• PiesārĦota vieta, kur, veicot apsekojumu, konstatēts grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums. 

SaskaĦā ar LVĂMC datu bāzē pieejamo informāciju, Ikšėiles novadā ir 3 piesārĦotas vietas, 8 potenciāli 
piesārĦotas vietas un 1 vieta reăistrēta kā „Vieta nav potenciāli piesārĦota”. 

11.tabula 
PiesārĦotas vietas 

Objekta Nr. datu bāzē, 
nosaukums, atrašanās vieta 

Ekonomiskās 
darbības veids 

Apraksts 

74948/3922 
SIA „OVI” DUS, Ikšėiles pag., 
Tīnūžu un Mālkalnes ielu 
krustojumā 

AutomobiĜu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Degvielas uzpildes stacija; konstatēti naftas 
produkti gruntsūdenī (apsekots 2005.gadā) 

74948/3640 
SIA „Šleins” DUS, Ikšėiles pag. 

AutomobiĜu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Degvielas uzpildes stacija no 1958.gada. 
Gruntsūdens piesārĦots ar naftas 
produktiem; piesārĦojums konstatēts vienā 
no 3 akām (apsekots 2004.gadā) 

74257/3636 Bijusī sadzīves 
atkritumu izgāztuve „LuĦăe” 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

Rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve. 
Gruntsūdens piesārĦojums  

Avots: http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/ 

12.tabula 
Potenciāli piesārĦotas vietas 

Objekta Nr. datu bāzē, 
nosaukums, atrašanās vieta 

Ekonomiskās 
darbības veids 

Apraksts 

74948/3955 
Lidlauks, bij. kolhoza „Juglas 
Zieds”, Ikšėile 

Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi 

Bijušais lauksaimniecības aviācijas lidlauks 
ar minerālmēslu un pesticīdu noliktavu. 
Iespējams grunts un gruntsūdeĦu 
piesārĦojums (apsekots 2005.gadā) 

74948/3954 Glabāšana un Kokaudzētavas minerālmēslu noliktava un 

                                                 
46 http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html 
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„Norupes kokaudzētava”, Ikšėile, 
kuras pārvaldītājs ir SIA „Rīgas 
meži” (bij. Ogres virsmežniecības 
ėimikāliju noliktava) 

noliktavu 
saimniecība 

pesticīdu noliktava. Ilgstošas darbības ar 
ėīmiskām vielām (apsekots 2005.gadā) 

74948/3952 
Bijušās Ikšėiles PMK garāžas 
un DUS 

AutomobiĜu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Kravas mašīnu remonts, degvielas 
glabāšana un uzpilde. Vides institūciju 
fiksēta avārija ar degvielas noplūdi 
(apsekots 2005.gadā) 

74948/3951 
Mehāniskās darbnīcas 
Ikšėiles pag. (kolhoza „Juglas 
zieds” mehāniskās darbnīcas) 

AutomobiĜu 
tehniskā apkope 
un remonts 

Līdz 1995.gadam tehnikas remonts, tagad 
izmanto citiem mērėiem. Ilgstoša darbība ar 
naftas produktiem, blakus esošajā DUS 
konstatēti naftas produkti gruntsūdenī 
(apsekots 2005.gadā) 

74948/3959 
Minerālmēslu un pesticīdu 
noliktava, Ikšėile 

Glabāšana un 
noliktavu 
saimniecība 

Kolhoza minerālmēslu un pesticīdu 
noliktava. Iespējams piesārĦojums ar 
ėīmiskām vielām 

74948/3957 
Cūku ferma „Mežvidi”, 
Ikšėiles pag. 

Cūku audzēšana Kolhoza „Juglas zieds” cūku nobarošanas 
omplekss. Ilgstoši noslogota teritorija 
(apsekots 2005.gadā) 

74948/3956 
Bijusī „Juglas zieds” 
dārzniecība 

Augkopība; 
dārzeĦkopība; 
dārzkopība 

Pesticīdu noliktava pie dārzniecības AS 
„BAO” izveda 1,038 t pesticīdu (apsekots 
2005.gadā) 

74948/3953 
Mehāniskās darbnīcas un 
DUS Tīnūžos 

AutomobiĜu 
tehniskā apkope 
un remonts 

Mehāniskās darbnīcas lauksaimniecības 
tehnikas remontam un degvielas uzpilde. 
Iespējams grunts un gruntsūdens 
piesārĦojums ar naftas produktiem 

Avots: http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/ 

Vieta nav piesārĦota - liellopu ferma „AvotiĦi” (Ikšėile, „Dzirnas”) – apsekota 2005.gadā. 

Piemērojot principu „piesārĦotājs maksā”, piesārĦojuma draudu novēršanā, kā arī piesārĦoto vietu teritoriju 
sakopšanā un sanācijā, ja tas nepieciešams, iesaistāmi piesārĦojuma radītāji, teritorijas īpašnieki un/vai 
apsaimniekotāji atbilstoši integrēto atĜauju nosacījumiem. 
 

3.13.2. Rūpnieciskā riska objekti 

Ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” tika apstiprināts Valsts civilās 
aizsardzības plāns, kurā paredzēti preventīvie, gatavības un seku likvidācijas pasākumi praktiski visiem 
Latvijas valstī iespējamiem apdraudējumu veidiem, ietverot kā dabas, tā tehnogēnās katastrofas. 
Tehnogēno katastrofu risks saistīts ar bīstamo ėīmisko un naftas produktu tranzītu caur teritoriju un šo 
produktu pārvietošanu, kas atrodas apdzīvotās vietās vai tuvu tām. Latvijā pieaug gan dažādu kravu 
tranzīta plūsma caur valsts teritoriju, gan cilvēku pārvietošanās no citām valstīm uz vai caur Latviju. Līdz ar 
to pieaug tehnogēno (transporta) avāriju risks. SaskaĦā ar Valsts civilās aizsardzības plānu Ikšėiles novadā 
identificēti šādi riskus radoši objekti: 

• Valsts nozīmes autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki); 
• Valsts nozīmes dzelzceĜa līnija  Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga; 
• Maăistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils un Ikšėiles novada esošā gāzes regulēšanas stacija 

Ogre; 
• Ėeguma HES un Rīgas HES.47 

Valsts nozīmes autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) ir 
nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorija. Valsts galvenajam autoceĜam 

                                                 
47 Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar 29.09.2010. MK rīkojumu Nr.582) 
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raksturīga intensīva tranzīta kustība un pa to tiek pārvadātas arī bīstamas kravas – auto degviela, gāze, 
ėīmiskas vielas, u.c. Notiekot ceĜu satiksmes negadījumam, šīs kravas var nokĜūt apkārtējā vidē, radot 
ievērojamu piesārĦojumu un akūtus draudus cilvēku veselībai vai pat dzīvībai. Šādā gadījumā ir 
iespējamas arī ugunsgrēka draudi. Šie riski tieši var skart teritoriju vairāku desmitu metru attālumā no 
autoceĜa, bet netieša izplatība var sasniegt simtiem metru. AutoceĜš A6 rada paaugstinātu bīstamību 
gājējiem. Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības 
noteikumu neievērošana, neapmierinošs autoceĜu segums, kā arī terorisms. 

DzelzceĜa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga, kas šėērso Ikšėiles novadu, ir stratēăiskas (valsts) 
nozīmes dzelzceĜa līnija un pa to tiek pārvadātas bīstamās kravas, t.sk. nafta un naftas produkti, ėīmiskās 
kravas, turklāt ievērojami lielākā apjomā kā pa autoceĜiem. Avārijas situācijas izpausmes šeit neatšėiras no 
autoceĜa riskiem, bet mērogi var būt daudz lielāki un sekas – smagākas. Kompleksa riska avots ir autoceĜu 
un dzelzceĜa šėērsojuma vietas, kur negadījuma iespējas ir ievērojami paaugstinātas. Šajos objektos 
pieaugot avārijas bīstamības iespējamībai notikuma sekas var mainīties no nenozīmīgām līdz 
katastrofālām, Ħemot vērā to, ka bīstamās kravas pārvadā arī gar apdzīvotām vietām, radot apdraudējumu 
cilvēku veselībai un videi. Tās var mazināt ar pārbrauktuvju tehniskā stāvokĜa uzlabošanu u.c. drošības 
uzlabošanas pasākumiem. DzelzceĜa avārijas var izraisīt ritošā sastāva vai dzelzceĜa infrastruktūras 
bojājumi (piemēram, savstarpēja vilcienu sadursme pārmiju bojājumu rezultātā), dzelzceĜa darbinieku 
kĜūdas vai trešo pušu neatĜautas un nelikumīgas darbības (piemēram, terora akti uz dzelzceĜa) u.c. 

Avārijas uz dzelzceĜa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, ugunsgrēkus vai arī bīstamo 
ėīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un vides piesārĦošanu. 

Maăistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils un Ikšėiles novadā esošā gāzes regulēšanas stacija Ogre 
apgādā Ikšėiles pilsētu ar dabasgāzi. Maksimālais darba spiediens gāzes vados var sasniegt līdz 55 bar. 
Darba spiediena samazināšanai gāzes vadā (25 bar) maăistrālā gāzes vada Rīga – Daugavpils sākumā 
atrodas gāzes reducēšanas mezgls. Tehnogēno katastrofu risks pastāv cauruĜvada plīsuma varbūtībā ar 
tam sekojošu sprādzienu un ugunsgrēku, kā rezultātā var iet bojā cilvēki, kā arī rasties gaisa piesārĦojums. 
Lai samazinātu šāda negadījuma potenciālās sekas, maăistrālajam gāzes vadam ir noteikta drošības 
aizsargjosla, kā arī noteikti būvniecības un citi ierobežojumi. Maăistrālajos gāzes vados, kuri šėērso 
Latvijas teritoriju, pēc katriem 20 - 25 km ir ierīkoti aizvari dabasgāzes padeves pārtraukšanai. 

Ėeguma HES un Rīgas HES ir Ikšėiles novadam tuvākās A drošuma klases hidroelektrostaciju 
hidrotehniskās būves. Viens no aktuālākajiem novada iedzīvotāju drošības apdraudējumiem var rasties, ja 
notiek Daugavas kaskādes HES dambju pārrāvumi lielu plūdu, terora aktu, zemestrīces vai turbīnu 
bojājumu rezultātā un elektrosadales sistēmas avāriju rezultātā, kas var izsaukt ėēdes reakciju, izraisot 
aizsargdambju pārrāvumus upes lejtecē esošajā HES krasi pieaugoša ūdens spiediena rezultātā. Ėeguma 
hidroelektrostacijas ar ūdenskrātuves tilpumu 160 milj. m3 dambja pārrāvuma gadījumā tiks daĜēji 
appludinātas Ogres un Ikšėiles pilsētas. Plūdi ir saistīti ar tādu infekcijas slimību uzliesmojumu risku, kā 
zarnu infekcijas, hepatīts A, leptospiroze, enterovīrusu infekcijas un citas. Pēc plūdu likvidēšanas 
nepieciešams veikt pasākumus vides atveseĜošanai (piemēram, aku, pagrabu un citu piesārĦotu vietu 
attīrīšana un dezinfekcija). Plūdu draudu gadījumā jāveic iedzīvotāju apziĦošanu un evakuāciju no 
bīstamās zonas, atbilstoši izstrādātajiem Valsts civilās aizsardzības plānam. 

Bīstamie objekti ārpus valsts, kas var apdraudēt novada teritorijas vides kvalitāti, ir Baltkrievijas 
Republikas Novopolockas pilsētas ėīmiskie un naftas pārstrādes uzĦēmumi un teritoriju šėērsojošie naftas 
un naftas produktu cauruĜvadi, kas avārijas gadījumā var izraisīt ūdens piesārĦošanu Daugavā ar 
bīstamām ėīmiskām vielām, kuru koncentrācija ūdenī var pārsniegt maksimāli pieĜaujamās normas. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā kā vēl viens paaugstināta riska objekts tiek noteikts teritorijas zeme 
330 kV un 110 kV elektropārvades līnijām, kas saistāms ar avāriju bīstamības risku. 

Kā vēl viens vides risks minams arī SIA „KP Tehnoloăijas” īpašumā esošie 20 ūdens apgādes urbumi, kas 
atrodas Ikšėiles novadā, taču paredzēti Ogres pilsētas ūdensapgādei (bijušajam Ogres trikotāžas 
kombinātam). Pašreiz tie netiek izmantoti un arī turpmāk netiks izmantoti, līdz ar to tie pastāv kā vides 
risks, ja netiks tamponēti. 
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Ikšėiles novadā AtĜauja B kategorijas piesārĦojošanai darbībai izsniegtas Ikšėiles NAI, Tīnūžu NAI, „Ceplīši” 
NAI (informāciju skatīt 3.2.2.sadaĜā), SIA „Classic Air” (informāciju skatīt 3.2.3.sadaĜā) un SIA „ElkšĦi 95”. 

SIA „ElkšĦi 95” ir dibināta 1995.gadā. Sekmīgi attīstoties uzĦēmums ir kĜuvis par vienu no lielākajām auto 
kapsētām Latvijā. Galvenais darbības virziens ir jaunu un lietotu automašīnu un mikroautobusu rezerves 
daĜu tirdzniecība, kā arī lietotu automašīnu tirdzniecība.48 

B kategorijas atĜauja izsniegta uz 5 gadiem un ir derīga 
līdz 2014.gada 22.oktobrim. UzĦēmuma darbības 
rezultātā veidojas atkritumi – atstrādātās eĜĜas, filtri, 
akumulatori, riepas, stikli, plastmasas u.c. 

UzĦēmums atrodas Rīgas – Daugavpils šosejas malā, 
apmēram 1 km attālumā no Daugavas. Tuvākās 
dzīvojamās mājas atrodas vairāk kā 250 m attālumā no 
uzĦēmuma teritorijas. Teritorija atrodas Baltijas artēziskā 
baseina centrālajā daĜā. Gruntsūdens un seklāko 
artēzisko ūdeĦu drenāžas apgabals ir Daugava. Artēziskā 
ūdens horizonts ir aizsargāts no virszemes piesārĦojuma. 
To pārklājošo mālaino nogulumu kopējais biezums ir 
vairāk kā 10 m. UzĦēmuma darbības teritorijā vai tās 
tiešā tuvumā neatrodas dabas un kultūras pieminekĜi vai 
jūtīgas teritorijas. Darbības rezultātā radušies atkritumi 
tiek sašėiroti, atsevišėi novietojot sadzīves un bīstamos atkritumus. No apkures katla skursteĦa ārtelpu 
gaisā izplūst oglekĜa oksīds, oglekĜa dioksīds, slāpekĜa dioksīds, sēra dioksīds un cietās daĜiĦas. Smakas 
un emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem neveidojas. Visi sadzīves notekūdeĦi no uzĦēmuma 
sakrājās izsmeĜamā krājbaseinā.49 

 
3.12.3. Ekoloăiskā riska teritorijas 

Ikšėiles novadā atrodas vairākas paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas: 

1) Paaugstināta applūšanas riska teritorijas: Ikšėiles - 2 polderis un Ikšėiles - 2; 
2) Paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas: Meži (īpaši mežu masīvi ap Rīgu Daugavas labajā 

krastā); 
3) Plūdu bīstamība: Mazā Juglas upe. 

Teritorijas, kas atrodas tiešā sezonāli mainīgu ūdenstilpĦu un ūdensteču, hidroelektrostaciju un to 
ūdenskrātuvju tuvumā, ir pakĜautas plūdu vai appludināšanas riskam. Plūdi var radīt cilvēku upurus, 
piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu, nodarīt kaitējumu videi, būtiski apdraudēt ekonomikas attīstību un 
traucēt saimnieciskajai darbībai. 

Teritorijas plānojumā norādītas Ikšėiles novada applūstošās teritorijas ar varbūtību vismaz reizi 10 gados 
(applūstošās teritorijas ir noteiktas balstoties uz 2011.gada 28.septembrī sniegtajiem VSIA „Melioprojekts” 
datiem) – teritorijas pie Daugavas Ikšėiles pilsētas DA daĜā, kā arī Mazās Juglas un Urgas krastos. 
Applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, un to izmantošanā jāievēro likuma 
„Aizsargjoslu likums” 37.pantā noteiktās prasības, kas papildinot šā likuma 35.pantā noteiktos vispārējos 
aizsargjoslu aprobežojumus, nosaka, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt 
ēkas un būves, arī aizsargdambjus (izĦemot likumā noteiktos izĦēmumus). 

Apbūves līnija no Mazās Juglas upes un Urgas krasta līnijās noteikta ne mazāk kā 10 m platumā, bet 
nepārsniedzot šo upju 10% applūstošās teritorijas robežu, ko precizē un pamato detālplānojumā, savukārt 
apbūves līnija no Daugavas upes krastā noteikta 30 m platumā, bet vietās kur krasta līniju veido dambis – 

                                                 
48 www.elksni95.lv 
49 Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes izsniegta atĜauja Nr.RI 09 IB 0089 B kategorijas piesārĦojošai 
darbībai (izsniegta 23.10.2009., derīga līdz 22.10.2014.) 

11.attēls. SIA „ElkšĦi 95” teritorija 
Foto: SIA „Metrum”, 2010 
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apbūves līnija sakrīt ar tā drošības aizsargjoslu 10 m platumā.  

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, ka Daugavas 
ūdenskrātuves riska teritorijā, izstrādājot detālplānojumu, apbūve ir pieĜaujama, taču tikai gadījumos, ja tiek 
novērsts maksimālais applūstamības risks (līdz 18,80 m vjl.), veicot teritorijas inženiertehnisko 
sagatavošanu, atbilstoši katras atsevišėās teritorijas plānotai (atĜautai) izmantošanai. 

Ikšėiles novada teritorijā izbūvētie polderi – „Ikšėile – 1” un „Ikšėile - 2” polderi ir ziemas polderi – teritorijas, 
kuras no augstajiem ūdens līmeĦiem ūdensnotekā vai ūdenstilpē pilnīgi pasargātas ar nepārplūstošajiem 
aizsargdambjiem. Riska teritorijā ir izbūvēts dambis, kas norobežo Rīgas HES ūdenskrātuvi, kuras līmenis 
atrodas 2 - 3 metru virs teritorijas. Plūdu riski saistīti ar poldera darbību un to uzrauga Lauku atbalsta 
dienesta Lielrīgas reăionālā lauksaimniecības pārvalde. 

Polderu teritorijās atrodas esoša apbūve un Ikšėiles novada teritorijas plānojums neaizliedz turpināt apbūvi, 
taču norāda, ka nekustamo īpašumu īpašnieki uzĦemas zināmu risku. 

Ikšėiles novadā par paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijām var uzskatīt, galvenokārt, mežus ap 
Rīgu Daugavas labajā krastā. Īpaši vasaras sausajā periodā jāveic nepieciešamie drošības pasākumi un 
iedzīvotāju informēšanu par iespējamo risku, lai mazinātu riska iespējamību. Ikšėiles novadā nav Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenis, tuvākais ir Ogres daĜas Ėeipenes postenis. 

 
3.14. Iespējamās izmaiĦas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

Teritorijas plānojums un tā nosacījumi ir saistoši gan sabiedrībai kopumā, gan uzĦēmējiem, kas veic vai 
plāno veikt saimniecisko darbību Ikšėiles novadā. Teritorijas plānojuma esamība nodrošina ilgtspējīgu 
teritorijas attīstību un pieejamo resursu saprātīgu izmantošanu, Ħemot vērā visu ieinteresēto pušu un 
normatīvo aktu prasības, ko nav iespējams nodrošināt bez teritorijas plānojuma. 

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika apkopota un apzināta pieejamā informācija un dažāda līmeĦa 
nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt novada teritorijas attīstību, kā arī teritorijas plānojuma 
piedāvātie risinājumi. Apkopojot šo informāciju vienotā dokumentā, veidojas priekšstats par teritorijas 
izmantošanas perspektīvu un iespējamām vides problēmām. 

Būtiskākā plānojuma sastāvdaĜa ir teritorijas zonējums, kas nosaka katras konkrētās teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu, ievērtējot vides un sociāli – ekonomiskos apsvērumus un kā tas tiek apvienots ar 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Neizstrādājot teritorijas plānojumu, pastāv iespēja, ka iedzīvotāji vai uzĦēmēji varētu realizēt darbības, kas 
būtu pretrunā ar konkrētu teritoriju izmantošanas mērėim, kā arī ar vides aizsardzības, aizsargjoslu un 
citām normatīvo aktu prasībām. Plānošanas dokumenta īstenošana sekmētu novada teritorijas 
saimnieciskās dzīves, jo īpaši būvniecības procesu sakārtošanu, savukārt plānošanas dokumenta 
nerealizēšana veicinātu haotisku attīstību, kas ne tikai var apdraudēt esošos bioloăiski vērtīgos biotopus, 
bet arī ievērojami aizkavētu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla attīstību, kas pēc noteiktajām 
prasībām Ikšėilē jāveic līdz 2015.gadam, tā nodrošinot labu virszemes un pazemes ūdens kvalitāti.50 
Nereglamentēta zemes gabalu sadalīšana, lauksaimniecības un mežu zemju transformācija un apbūve, tai 
skaitā haotiska ražošanas uzĦēmumu izbūve, kā arī derīgo izrakteĦu ieguve un atkritumu deponēšana 
apdraud gan putnu un dzīvnieku migrāciju, gan reto augu sugu atradnes, gan aizsargājamos biotopus, kā 
arī degradē ainavu kopumā. Teritorijas plānojums pēc tā apstiprināšanas nodrošinās teritorijas mērėtiecīgi 
plānotu attīstību ilgtermiĦā un finanšu līdzekĜu, tai skaitā ES fondu, piesaisti. 

Savukārt, nenoteikts un neplānots apbūves teritoriju nodrošinājums ar inženierapgādes komunikācijām 
veicinās augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦošanu ar sadzīves notekūdeĦiem un virszemes ūdeĦu 
eitrofikāciju, kā rezultātā samazinātos to bioloăiskā daudzveidība un pieaugtu risks cilvēku saslimstībai ar 
infekcijas slimībām. 

                                                 
50 Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums. I daĜa. Esošā situācija, Rīga, 2007 
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR 
BŪTISKI IETEKMĒT 

Pašvaldības teritorijas plānojums ir dokuments, kura īstenošana atstāj ievērojamu ietekmi uz visas 
teritorijas attīstību, arī uz dabas un vides stāvokli. No teritorijas plānojuma kvalitātes lielā mērā ir atkarīga 
dabas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

Ikšėiles novada teritorijas novietojums Pierīgā pēdējos gados ir veicinājis ne tikai nekustamā īpašuma 
tirgus aktivitāti, bet arī virkni jaunu būvniecību – gan dzīvojamo ēku, gan pakalpojumu un ražošanas 
objektu būvniecību. Teritoriju šėērso vairāki transporta koridori, kas padara to pieejamu. Strauja attīstība ir 
Ĝāvusi attīstīties arī inženierapgādei – tiek realizēti ūdensaimniecības attīstības projekti, izbūvēti gāzes tīkli 
un jauni ceĜi, kas kopumā palielina slodzi uz teritoriju. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam noteikti gadījumi un teritorijas, kur ir nepieciešams 
izstrādāt detālplānojumus. 

Kopumā var secināt, ka, izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, vides aizsardzības politikas mērėi 
un dabas aizsardzības normatīvie akti tiek ievēroti. No vides un dabas aizsardzības viedokĜa nozīmīgākie 
no tiem ir normatīvie akti, kas regulē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu, un kas nosaka 
aizsargjoslu ievērošanas nepieciešamību noteiktajās teritorijās. 

Izvērtējot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt no vides 
aizsardzības viedokĜa, nozīmīgas ir šādas teritorijas: 

1) Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas; 
2) Ar komunālajiem pakalpojumiem saistītās teritorijas; 
3) Esošās un plānotās apbūves teritorijas; 
4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 
5) Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas; 
6) Meži un lauksaimniecības zemes. 

 
4.1. Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas 

Satiksmes infrastruktūra un inženierkomunikācijas ir vieni no svarīgākajiem elementiem, kas ietekmē 
Ikšėiles novada uzĦēmējdarbības attīstību, kā arī novada telpisko struktūru. 

Ikšėiles novada telpiskā struktūra ir būtiski mainījusies pēdējos piecdesmit gados, un to ir ietekmējuši tādi 
lieli projekti kā Rīgas HES būvniecība, Rīgas – Ogres autoceĜa izbūve un rūpniecības attīstība Ogrē. 
Novadu arī šėērso divas svarīgas transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais 
autoceĜš (A6) Rīgas – Daugavpils un dzelzceĜa līnija Rīgas – Daugavpils. 

CeĜi kopumā veido labi attīstītu ceĜu tīkla karkasu, kas nodrošina piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām 
vietām un ražošanas objektiem, tomēr jāatzīmē, ka salīdzinoši daudz ir pašvaldības ceĜu (89,5%) un ielu 
(61,7%) ar grants segumu, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti. 

Perspektīvā Ikšėiles novada teritoriju tās ziemeĜos šėērsos jauna starptautiskas nozīmes plānotā 
automaăistrāle P80 (E22). ĥemot vērā ietekmes uz vidi novērtējuma automaăistrāles E22 posma 
Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai noslēguma ziĦojuma datus, novada lauku 
apvidos esošā gaisa kvalitāte pēc vērtētajiem piesārĦojuma veidiem ir atbilstoša normatīviem gar esošo 
autoceĜu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki). Tā kā plānotā automaăistrāle 
P80 (E22) skars Ikšėiles novada mazāk blīvi apdzīvoto teritoriju, tā varēs mazināt autoceĜa A6 ietekmi uz 
Ikšėiles pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaicīgi, mazinot arī avāriju risku iespējamību. Izstrādātajā 
ietekmes uz vidi novērtējumā atzīmēts, ka, ieviešot jauno starptautiskās nozīmes automaăistrāles E22 
projektu, tiks piemēroti atbilstoši ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumi, tomēr pastāv varbūtība, ka 
trokšĦu līmenis, gaisa kvalitātes izmaiĦas, kā arī riska iespējas automaăistrāles E22 tuvumā dzīvojošiem 
iedzīvotājiem varētu radīt neērtības. 
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Ikšėiles novada teritorijas plānojums nosaka, ka saimnieciska vai cita veida darbība, kas saistīta ar šīs 
teritorijas pašreizējās izmantošanas maiĦu (rezervētā teritorija, kas teritorijas plānojumā noteikta kā vieta ar 
īpašiem noteikumiem) un var ietekmēt autoceĜa būvniecību, atĜauts īstenot tikai pēc lēmuma pieĦemšanas 
par satiksmes infrastruktūras risinājumiem attiecībā uz šī autoceĜa būvniecību Ikšėiles novada teritorijā. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā pirmoreiz pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktas arī ielu sarkanās 
līnijas. 

Ikšėiles novadā atrodas lidlauks. Ikšėiles teritorijas plānojumā noteikti Ikšėiles lidlauka darbības nosacījumi 
un lidlauka ietekmes zonā esošo īpašumu izmantošanas aprobežojumi, bet teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu pielikumā ietverta Ikšėiles lidlauka lidjoslas minimālā ievērojamo parametru shēma 
(plāns un griezums), kā arī pieĜaujamo apbūves augstumu shēma lidlauka pacelšanās/nocelšanās sektorā 
un pārejas virsmas teritorijā līdz 30 m augstumam no lidlauka kontrolpunkta apbsolūtā augstuma. Tāpat 
teritorijas plānojumā noteikts, ka lidlauka attīstībai pēc iespējas jāizmanto esošā Ikšėiles lidlauka teritorija, 
bet pieĜaujama esošā skrejceĜa saīsināšana tā austrumu galā. 

SkrejceĜam pieguĜošā teritorijā prognozējama ievērojama vides trokšĦa līmeĦa paaugstināšanās, kas 
ietekmē apbūves teritoriju attīstību dzīvojamās vai sabiedriskās apbūves vajadzībām. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums atĜauj uzstādīt vēja ăeneratorus, izĦemot vides un dabas resursu 
aizsargjoslās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ainaviski vērtīgajās teritorijās, Ikšėiles pilsētas un 
ciemu teritorijās. Plānojums paredz, ka šos vēja ăeneratorus atĜauts uzstādīt tikai saskaĦā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ħemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, MK 
noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”, MK noteikumiem Nr.91 
„Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”, kā arī likumam „Aizsargjoslu likums”. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikums nosaka darbības, kurām nepieciešams sākotnējais 
izvērtējums. Tāds ir nepieciešams vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus. 

Pirms vēja parka izveides svarīgi iegūt pilnvērtīgu informāciju par vēja ăeneratoru ietekmi uz vidi, jo tie var 
dažādi ietekmēt putnu populācijas (migrēšanu, barošanos un vairošanos). Šī ietekme atkarīga no vairākiem 
aspektiem: no ăeneratoru veida un augstuma, vietas ăeogrāfiskajām īpatnībām, apkārtējiem biotopiem un 
šo biotopu apdzīvojošajām putnu sugām. Pareiza vietas izvēle ir galvenais apstāklis, lai samazinātu vēja 
parku negatīvo ietekmi uz putniem. Vēja elektrostaciju uzstādīšana iespējama vietās, kur ieteicamais 
papildus pētāmo buferjoslu platums provizoriski noteikts šādi: 

• 2 km zonā ap Natura 2000 un putniem nozīmīgajām vietām; 
• 2 km rādiusā ap migrējošo ūdensputnu pulcēšanās vietām; 
• 100 m - 1 km joslās ap neaizsargātām teritorijām ar augstu nozīmi ligzdojošajiem vai migrējošajiem 

putniem, t.sk.: 
- 100 m ap dabisko un maz pārveidoto pĜavu un pastāvīgo zālāju teritorijām, kas izvietoti un 

identificēti galvenokārt upju palienēs, 
- 300 m ap purviem un citiem nelieliem mitrājiem, 
- 1 km ap lielākām vienlaidu teritorijām ar potenciāli augstu bioloăiskās daudzveidības līmeni un 

īpaši – nozīmi savvaĜas putnu aizsardzībai. 51 

Plānojot vēja parku izvietojumu un uzstādīšanas vietas novada teritorijā, vēlams Ħemt vērā ieteikumus, 
ietekmes uz vidi mazināšanai: 

1. Vēja elektrostacijas novada teritorijā veidojamas saskaĦā ar teritorijas plānojumu par atĜautajām 
teritorijām vēja ăeneratoru izvietošanai; 

2. Vēja elektrostacijas konstrukcijām jābūt iespējami gaišā krāsā; 
3. Uzstādot vēja ăeneratorus, jāparedz iespēja visu konstrukciju diennakts tumšajā laikā no zemes 

izkliedēti izgaismot, kas var izrādīties būtiski nakts migrantu bojāejas samazināšanai; 
                                                 
51 „Vēja enerăētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu novērtējums”, Rokasgrāmata, SIA 
„Vides projekti”, Rīga, 2006 
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4. Vēja ăeneratora torĦa virsotnei un citiem elementiem, kas rotora miera stāvoklī var rosināt 
putnus izmantot šīs vietas kā sēdpunktus, jābūt ieapaĜas formas un pietiekoši slideniem, lai šādu 
iespēju samazinātu līdz minimumam; 

5. Vēja elektrostacijas jāizvieto paralēli putnu pavasara un rudens migrāciju ceĜiem, transektēs ar 
savstarpējo attālumu 1 – 2 km; 

6. Vēja ăeneratori var tikt izvietoti kompaktās grupās, pēc iespējas samazinot attālumu starp blakus 
esošām turbīnām; 

7. Pieslēgumi elektriskajiem tīkliem vēlami ar apakšzemes kabeĜu palīdzību, izslēdzot putnu bojāeju 
sadursmēs ar šīm konstrukcijām. 52 

 
4.2. Ar komunālajiem pakalpojumiem saistītas teritorijas 

Komunālās saimniecības un pakalpojumu uzturēšana un attīstība vērsta uz ūdenssaimniecības, atkritumu 
saimniecības, enerăētikas infrastruktūras izbūvi, rekonstrukciju, materiāltehniskās bāzes izveidi un 
attīstību. 

Teritorijas plānojumā plānotā ūdenssaimniecības sistēmas attīstība ir saistīta, galvenokārt, ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem 
kvalitatīvus pakalpojumus. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā attēlotas uz šo brīdi 
plānotās inženierkomunikācijas, bet teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības 
pārējo inženierkomunikāciju izbūvei. 

Visiem Ikšėiles novada teritorijas plānojumā noteiktajiem ciemiem ir izdalāma kopēja pazīme - centralizēto 
sadzīves kanalizācijas sistēmu un NAI trūkums (izĦemot Tīnūžus, bet Lielkancersilā tās perspektīvē 
plānots ierīkot). Realizējot teritorijas plānojumā plānoto izmantošanu, jāapzinās, ka paredzot jaunas 
apbūves teritorijas, pieaugs radīto notekūdeĦu un atkritumu daudzums, līdz ar to ir nepieciešams 
paaugstināt atkritumu un notekūdeĦu savākšanas un apsaimniekošanas kapacitāti. 

Teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi, kas paredz, ka jaunizveidojamā apbūves teritorijā ir jānodrošina 
centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma no pilsētas vai ciema kopējās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. Apbūves teritorijās, kurās centralizēto ūdensapgādes tīklu pieslēguma būvniecība 
nav ekonomiski attaisnojama vai arī tās būvniecība paredzēta vēlāk, kā arī lauku sētās pieĜaujama lokālu 
ūdensapgādes urbumu ierīkošana, kā arī grodu vai iedzīto aku ierīkošana, bet teritorijās, kur nav izbūvēti 
maăistrālie kanalizācijas kolektori, kā arī no jauna apbūvējamās teritorijās, kā pagaidu risinājums 
pieĜaujama decentralizētas kanalizācijas sistēmas izveidošana, kas nodrošina līdzvērtīgu vides 
aizsardzības līmeni, un hermētiski izolēti krājrezervuāri notekūdeĦu savākšanai. Apbūves teritorijās, kuras 
atrodas tālu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, un kurās pieslēguma būvniecība nav ekonomiski 
attaisnojama, siltumapgādes risinājumi jāizvēlas Ħemot vērā ekonomiskos un vides faktorus. 

Teritorijas plānojumā iekĜauta prasība, ka, veicot jaunu apbūvi iepriekš neapbūvētā teritorijā, dzīvojamo ēku 
grupai (sākot no 3 ēkām), kā pagaidu risinājums līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, jāparedz 
kopējas slēgta tipa bioloăiskās attīrīšanas iekārtas un to filtrācijas laukus, kuros ietek attīrīts ūdens no 
slēgta tipa bioloăiskajām attīrīšanas iekārtām, bet plānotajā Lielkancersilu ciemā dzīvojamās, publiskās un 
ražošanas apbūves neapbūvētajās teritorijās jaunas apbūves realizācija pieĜaujama tikai pēc maăistrālo 
inženierkomunikāciju izbūves. Minētās prasības nodrošinās, ka radītais piesārĦojums nenonāks vidē un 
neradīs ievērojamu ietekmi uz vidi. 

Novada teritorijā esošajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām noteiktas aizsargjoslas: Ikšėiles pilsētas, 
Ceplīšu ciema un Ogres pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm – 200 m, Tīnūžu ciema notekūdeĦu 
attīrīšanas ietaisēm - 100 m un Kancersilu ciema plānotajām notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm – 50 m. 

                                                 
52 Risku analīze par vēja ăeneratoru ietekmi uz putniem, metodiski ieteikumi par vēja parku izbūvi ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervātā, Gaidis Grandāns, 2008 
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Lai tiktu ievērota viena no plānojumā izvirzītajām prioritātēm ilgspējīgas attīstības iespējas, saskaĦojot 
saimnieciskās darbības un dabas mijiedarbību, veicot teritorijas plānojumā paredzēto apbūvi, tā jāsaskaĦo 
ar likumdošanā un normatīvos aktos noteiktajām prasībām par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību. 

Ūdenssaimniecības attīstība nodrošinās, ka tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens 
zudumi un piesārĦojošo vielu klātbūtne notekūdeĦos būs atbilstoša noteiktajiem normatīviem. Tās attīstība 
nodrošinās arī iespēju jauniem patērētājiem pieslēgties centralizētajai sistēmai, līdz ar to mazinot 
notekūdeĦu noplūdi augsnē. Kopumā tas atstās pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un gruntsūdeĦu 
kvalitāti. 

Sadzīves atkritumi šobrīd tiek pilnībā savākti no daudzdzīvokĜu mājām, lielākajai daĜai savrupmāju ir 
noslēgti līgumi par atkritumu savākšanu, līdz ar to var secināt, ka centralizētai atkritumu savākšanas 
sistēmai ir pietiekama kapacitāte pakalpojuma nodrošināšanai jaunajās apbūves teritorijās. Perspektīvē 
novadā plānots ierīkot sadzīves atkritumu šėirošanas laukumu „Kaparāmura” teritorijā, kas atrodas 1,5 km 
no Ikšėiles pilsētas un neatstās negatīvu ietekmi uz vidi. 

Ja pie esošām un plānotām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām tiek pieslēgta lielākā daĜa esošo un 
plānoto apbūves teritoriju, tad paredzētā apbūves attīstība kopumā nepasliktinās vides kvalitāti. 

 
4.3. Esošās un plānotās apbūves teritorijas 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu un tā tiešā ietekme ir saistīta ar zemes izmantošanas veidu maiĦu, kā arī apbūves teritoriju 
paplašināšanu un attīstīšanu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes laikā ir pārskatītas plānojumā noteiktās 
ciemu robežas un apdzīvoto vietu ciemu statuss. Ciema statuss noteikts visām iepriekš noteiktajām ciema 
teritorijām, tās ir Tīnūži, Turkalne, Dobelnieki, Ceplīši, Kalnāji, Saulesdārzs, Lielkancersils, Kalnāji un 
Aizupes, izĦemot Kranciemu, kā arī Ādamlauku, Daugavmalu un Jaunikšėili, kuru teritoriju lielākā daĜa tiek 
iekĜauta Ikšėiles pilsētā. 

Kranciems no ciemu statusa izslēgts Ħemot vērā, ka teritorijā nav neviena zemes gabala, kura mērėis, 
saskaĦā ar 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”, būtu noteikts kā individuālo dzīvojamo māju apbūve, ciema teritorijā 
nav izveidojusies koncentrēta apbūve, kas raksturīga urbānām teritorijām un ciema teritorijā nav atbilstošas 
infrastruktūras. 

Ciema statuss ir saglabāts Lielkancersilam, kurā pašlaik ir tikai viena dzīvojamā māja, taču teritorijā zemes 
gabali ir sadalīti lielumā no 1500 līdz 2000 m2 (atkarībā no konfigurācijas), kas liecina, ka perspektīvā tā var 
veidoties kā ciema teritorija, paredzot arī atbilstošu infrastruktūru, taču tā var veidoties arī kā neizbojāta 
lauku teritorija ar lauku tipa apbūvi. Kopumā ciems ir ar pietiekami labu inženiertehnisko nodrošinājumu. 
Ciemā tiek plānots būvēt arī notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā ievērojami samazinātas pilsētas un ciemu robežas, līdz ar to netiek 
plānota liela apjoma apbūve ārpus šīm teritorijām, veicinot šo teritoriju attīstību „brīvajos laukumos”. 
Ikšėiles pilsētas robežas platība samazināta no 12,21 km2 uz 8,61 km2, Tīnūžu – no 4,22 km2 uz 1,85 km2, 
Turkalnes - no 1,36 km2 uz 1,22 km2, Ceplīšu - 0,36 km2 uz 0,17 km2, Saulesdārza – no 0,85 km2 uz 0,63 
km2, Aizupes – no 0,17 km2 uz 0,16 km2. Ciema robežas nedaudz paplašinātas Dobelnieku ciemam (no 
0,97 km2 uz 1,05 km2), savukārt līdzšinējā platībā ir atstāti Lielkancersili (0,35 km2) un Kalnāji (0,06 km2). 

Tomēr masveida un haotiskas būvniecības risks joprojām pastāv, Ħemot vērā līdz šim spēkā esošajos 
plānošanas dokumentos noteiktās atĜautās izmantošanas un nosacījumus jaunveidojamo zemes gabalu 
minimālajām platībām. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā iekĜauta analīze par pašreizējo zemes gabalu 
platībām atsevišėās Ikšėiles pilsētas teritorijās un iepriekš izstrādātajos Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma grozījumos 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) noteikto ciemu robežu 
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teritorijās, pamatojoties uz kuru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības, kas 
veicinātu Ikšėiles novada teritorijai raksturīgās zemes īpašumu struktūras un apbūves īpatnību 
saglabāšanos. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums paredz divu veidu dzīvojamās apbūves teritorijas: Mazstāvu un 
Vairākstāvu dzīvojamo apbūvi. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi nosaka, ka Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās minimālā jaunizveidojuma zemes gabala 
platības ir šādas: 

• Ikšėiles pilsētas teritorijā – 1200 m2 ar izĦēmumiem, kur noteikti atsevišėi nosacījumi. Rindu 
mājas vienai sekcijai – 300 m2. 

• Tīnūžu ciema teritorijā – 2400 m2, ar izĦēmumiem, kur noteikti atsevišėi nosacījumi; 
• Dobelnieku ciema teritorijā – 2400 m2, ar izĦēmumiem, kur noteikti atsevišėi nosacījumi; 
• Turkalnes ciema teritorijā – 2400 m2; 
• Ceplīšu, Kalnāju un Saulesdārza ciemu teritorijās – 1200 m2; 
• Lielkancersilu ciema teritorijā – 1500 m2. 

Vairākstāvu dzīvojamās apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 200%, bet minimālā brīvā zaĜumu teritorija 
nedrīkst būt mazāka par 35%. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums neparedz tādu ražošanas teritoriju attīstību, kas varētu būtiski 
ietekmēt vides kvalitāti novadā. Vērtējot Ikšėiles novada attīstību ilgākā laika periodā kontekstā ar 
perspektīvo P80 (E22) autoceĜu, teritorijas plānojumā tiek piedāvāts tālākā perspektīvē attīstīt ražošanu uz 
ziemeĜiem no Tīnūžiem abpus plānotajam P80 (E22) autoceĜam. Ražošanas teritorijas plānotas arī novada 
DA starp dzelzceĜu un galveno automaăistrāli Rīga – Daugavpils, kā arī novada austrumu daĜā, paredzot 
tajās ar lauksaimniecisko un vieglo rūpniecību saistītu ražotni. Visi būvniecības darbi var radīt īslaicīgu 
vides piesārĦojumu (gaisa piesārĦojums ar putekĜiem un troksnis), savukārt, uzsākot jebkādu saimniecisku 
darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārĦojuma novēršanai, 
vides atveseĜošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka jauna 
būvniecība piesārĦotās teritorijās un tās izmantošana pieĜaujama tikai pēc teritorijas rekultivācijas, izĦemot 
īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai, un aizliegta jebkāda izmantošana, kas rada nepieĜaujami 
augstu un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes 
normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un 
dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. 

Teritorijas plānojums atĜauj Lauku zemēs veikt jaunu publisko, ražošanas objektu, noliktavu un tehnisko 
apbūvi, taču tā ir jāpamato ar detālplānojumu. Lai turpmāk apbūvi veidotu kompaktu, teritorijas plānojumā 
būtu jāparedz tās pieslēgšana centralizētam inženierkomunikāciju un hierarhiski organizētam ceĜu tīklam. 
Ikšėiles novada attīstības plānošanā ir ievērots princips, novēršot pilsētas un ciemu turpmākās izplešanās 
tendences, saglabājot piepilsētas dabas resursus, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu 
zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu. Plānošanas procesā ir izvērtētas un grozītas iepriekšējos 
plānojumos noteiktās Ikšėiles pilsētas un novada ciemu robežas, piedāvājot veidot kompaktu apdzīvojuma 
struktūru (Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksts...). 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, ka jaunizveidojamās apbūves teritorijās ir jāparedz 
centralizētas inženierkomunikācijas, bet teritorijās, kur šo tīklu būvniecība nav ekonomiski attaisnojama, 
risinājumi jāizvēlas Ħemot vērā ekonomiskos un vides faktorus. 

 
4.4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Ikšėiles novada dabas resursi, ainaviskās vērtības un izdevīgais ăeogrāfiskais novietojums rada labus 
priekšnoteikumus rekreācijas teritoriju attīstībai novadā. Īpaši var atzīmēt ekotūrisma un aktīvā sporta 
attīstības iespējas. 



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

Ikšėiles novada pašvaldība 59 

Ikšėiles novadā esošā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija (Natura 2000) - dabas parks „Ogres 
Zilie kalni” ir bagāts ar retiem augiem un putniem, kā arī ăeoloăiskas nozīmes objektiem. Dabas parkam 
2011.gadā ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns. ĥemot vērā, ka dabas liegumam nav apstiprināti 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tā izmantošana veicama atbilstoši spēkā esošai LR 
likumdošanai. 19.04.2011. MK noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” nosaka, ka visas darbības, kas tiks realizētas Natura 
2000 tīklā esošā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ir pakĜautas ietekmes uz Natura 2000 teritorijām 
ietekmes novērtējuma procedūrai. 

Dabas parka DA daĜas stūris iekĜauts Ogres novadā, līdz Ogres pilsētas robežai, tādēĜ dažāda veida 
apbūve vai saimnieciskās aktivitātes var netieši ietekmēt dabas parka teritorijā esošās sugu dzīvotnes. 

Dabas parka „Ogres Zilie kalni” teritorija un robeža attēlota teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
kartē. Teritorijas plānojums paredz dabas parka teritorijā meža teritorijas un dabas aizsardzības plāna un 
citu dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu. SaskaĦā ar spēkā esošo dabas aizsardzības plānu, 
dabas parkā aizliegta mežsaimnieciskā darbība, izĦemot cirtes dabas aizsardzības plānā paredzēto 
biotehnisko pasākumu veikšanai. Teritoriju aizliegts apbūvēt un transformēt citos izmantošanas veidos, 
izĦemot nelielu teritoriju dabas parka ZR daĜā - Dubkalnu karjera teritorijā, kur, Ħemot vērā jauno dabas 
aizsardzības plāna projektu 2011.-2021.gadam, plānota publiska apbūve, t.i., multifunkcionāla tūrisma 
informācijas un sporta centra būvniecība, kā arī laukuma - stadiona izbūve. Centra ēku paredzēts celt 
pašlaik nerekultivētajā platībā karjera ZA daĜā, nodrošinot to ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, 
apkures sistēmu u.tml., savukārt stadionu plānots būvēt tagadējā mazā dīėa vietā, to aizberot. Dabas 
aizsardzības plānā noteiktas prasības, kuras nepieciešams ievērot pirms būvniecības uzsākšanas, lai tās 
atbilstu dabas aizsardzības plānā un teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 
projektā paredzētajām prasībām. Tomēr jāatzīmē, ka dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus 
nedrīkst realizēt, ja tie ir pretrunā ar 16.03.2010. noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Plānotā apbūve un citas saimnieciskās darbības 
pašreiz nav iespējams izvērtēt kā minētās darbības ietekmi uz vidi, jo tās jāparedz konkretizēt ar 
detālplānojuma palīdzību, kuram nepieciešams veikt stratēăisko ietekmi uz vidi novērtējumu. 

Gadījumā, ja tiek apstiprināti dabas parka „Ogres Zilie kalni” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi, un to prasības mainīs teritorijas izmantošanas nosacījumus šajā teritorijā, pašvaldībai 
nepieciešams lemt par nepieciešamību izstrādāt grozījumus Ikšėiles novada teritorijas plānojumā. 

JāĦem vērā, ka attīstot teritorijas pie dabas parka, tās jāuztver kā buferzona starp dabas parku un pārējām 
teritorijām, t.i. jāparedz plānotās darbības sekas, vai tās ietekmēs tieši vai netieši arī dabas parka teritoriju. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā ir noteiktas plašas rekreācijas teritorijas dabas parka apkārtnē, taču 
teritorijas plānojums neparedz darbības, kas tieši varētu mazināt dabas parka bioloăisko daudzveidību vai 
kā negatīvi ietekmēt tur esošos īpaši aizsargājamos biotopus, bet daudzviet nepieciešama to sakopšana 
un tūrisma infrastruktūras (taku, atpūtas vietu, putnu novērošanas torĦu u.c.) izbūve, kas būtu piemērotas 
putnu un dzīvnieku vērošanai, tādējādi veicinot ekotūrisma attīstību, jo nepieciešamie resursi (reti putni, 
dzīvnieki un augi) ir apskatei brīvi pieejami, trūkst tikai atbilstošas informatīvās infrastruktūras (norādes, 
zīmes, informācijas plāksnes), kas sniegtu noderīgu informāciju un izceltu gan valsts, gan daudzos vietējas 
nozīmes dabas un kultūras objektus un teritorijas. 

Neskatoties uz plašajām un daudzpusīgām tūrisma attīstības iespējām, jebkura tūrisma veida attīstīšanai 
nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, ko iespējams realizēt atbilstoši izstrādātajam teritorijas plānojumam. 
Vienlaicīgi, plānojot tūrisma attīstību, pašvaldībai jānodrošina mežu publiska pieejamība un ilgtspējīga 
pastāvēšana, nepieĜaujot ekosistēmu noplicināšanos un vides degradāciju. Tā kā Ikšėiles novads ir ar 
bagātu kultūras mantojumu, tad nepieciešams veicināt kultūrvēstures tradīcijām un videi draudzīgu 
apbūves veidošanu, kas saglabātu apdzīvojamo vietu plānojuma īpatnības. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāms, ka: 

• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu un valsts aizsargājamie kultūras pieminekĜu 
izmantošanu un aizsardzību regulē LR normatīvie akti dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
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aizsardzības jomā. Nav atĜauta saimnieciskā darbība, kas ir pretrunā ar normatīvo aktu, dabas 
parka „Ogres Zilo kalni” dabas aizsardzības plāna un Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijas prasībām; 

• Ja plānotā būvniecība vai cita saimnieciskā darbība īpaši aizsargājamā dabas teritorijā var negatīvi 
ietekmēt vidi un ainavu, obligāti ir jāizstrādā detālplānojums. BūvatĜauja var tik izsniegta tikai pēc 
detālplānojuma izstrādes; 

• Aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) nosakāma 10 m aizsargjosla, tajā nav atĜauta apbūve un 
jebkāda cita saimnieciskā darbība. 

Saimnieciskā darbība īpaši aizsargājamā dabas teritorijā ir pieĜaujama atbilstoši teritorijas plānojumam, 
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus. Jāveic sabiedrību informējoši pasākumi par 
antropogēnās darbības ietekmi uz aizsargājamajām dabas teritorijām, objektiem un kultūrvēsturisko 
mantojumu. 

 
4.5. Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas 

Teritorijas plānojuma Grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas nevis visas esošās 
derīgo izrakteĦu teritorijas, bet tās kuras tiek aktīvi izmantotas un Kranciema karjers, norādot teritoriju, zem 
kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīĜu nogabals, bet teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktās prasības nosaka, ka karjeru veidošana veicama saskaĦā ar LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus tajos. 

Lai mazinātu karjeru izveides negatīvo ietekmi uz ainavas estētisko vērtību Ikšėiles novadā, teritorijas 
plānojumā iekĜauti derīgo izrakteĦu teritoriju izmantošanas pamatprincipi, kuri nosaka, ka dolomītu ieguvi 
vajadzētu attīstīt Kranciema, Turkalnes atradnēs un Kranciema perspektīvajā laukumā, savukārt no karjeru 
ierīkošanas jāatsakās apdzīvotu vietu (Ikšėile un Tīnūži) tiešā tuvumā. Karjeri jāveido tā, lai skatu uz tiem 
no ceĜiem un apdzīvotām vietām nosegtu meži vai koku stādījumi, savukārt pēc to izmantošanas jāveic tā 
rekultivācija, izstrādājot rekultivācijas plānu, kurā būtu izvērtētas arī iespējas veidot estētiski vērtīgu ainavu. 

ĥemot vērā problēmas, kas saistītas ar dolomīta iegūšanu derīgo izrakteĦu teritorijās (īpaši derīgo 
izrakteĦu ieguves teritorijā „Kranciems” un saistībā ar tās plānoto ieguves teritorijas paplašināšanu), 
dolomīta slāĦkopas irdināšanai spridzināšana pieĜaujama tikai pēc spridzināšanas darbu atĜaujas 
saĦemšanas Valsts darba inspekcijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, 
lai netiktu nodarīts kaitējums piegulošo zemju īpašniekiem. 

Derīgo izrakteĦu ieguve ir likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2.pielikuma (atkarībā no 
ieguves apjomiem) darbība, kurai pirms paredzētās darbības uzsākšanas veicams sākotnējais un/vai 
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumiem Nr.83 „Kārtība, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”, vai arī, ja darbība saistīta ar iespējamu ietekmi uz 
Natura 2000 teritoriju, nepieciešamības gadījumā jāveic ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums. 

Teritorijas plānojums pieĜauj derīgos izrakteĦus iegūt arī mežu teritorijās un lauku zemēs, ar nosacījumu, ja 
tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības un citu normatīvo aktu prasībām, pirms tam veicot zemes 
lietošanas kategorijas maiĦu vai transformāciju. Lai uzsāktu derīgo izrakteĦu ieguvi, nepieciešams veikt 
detālu to ăeoloăisko izpēti. Jebkura veida izpēte, projektēšana un būvniecība teritorijās, kur atrodas derīgie 
izrakteĦi, ir veicama, saskaĦojot darbību ar valsts uzraudzības iestādēm un saĦemot Ikšėiles novada 
pašvaldības atĜauju. 

Pēc derīgo izrakteĦu karjeru ekspluatācijas izbeigšanas, karjeri ir jārekultivē atbilstoši karjera 
dokumentācijai. Ja tiek ierīkotas lauksaimniecības zemes, auglīgās zemes slānim jāatbilst agrotehniskām 
prasībām. Ja zemes auglība neatbilst agrotehniskām prasībām, zeme jāapmežo. Pirms rekultivācijas darbu 
uzsākšanas izstrādājams rekultivācijas projekts, kas saskaĦojams normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc 
rekultivācijas teritoriju jāizmanto kā meža teritoriju, virszemes ūdeĦu teritoriju vai rekreācijas teritoriju. 
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Secinājumi un ieteikumi: 

1) Jaunu derīgo izrakteĦu ieguves vietu izveide mežos un/vai lauku zemēs atĜauta, vietas izvēli pamatojot 
ar ăeoloăiskās izpētes materiāliem, saskaĦojot ar Ikšėiles novada pašvaldību un atbildīgajām valsts 
uzraudzības iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicot zemes lietošanas kategoriju maiĦu 
vai zemes transformāciju (meža zemēs). 

2) Lai izvērtētu derīgo izrakteĦu ieguves uzsākšanas priekšlikumu, ierosinātājam jāiesniedz Ikšėiles 
novada pašvaldībai ăeoloăiskās izpētes materiāli par pieejamiem krājumiem, kā arī Valsts vides 
dienesta Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējuma atzinums. 

3) Kārtību, kādā veic paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu nosaka MK noteikumi 
Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”, atbilstoši, ierosinātājs 
paredzēto darbību (derīgo izrakteĦu ieguvi) piesaka, iesniedzot iesniegumu Lielrīgas reăionālajā vides 
pārvaldē, norādot nepieciešamo informāciju. 

4) Ieteikums pašvaldībai - papildus spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (uzskaitītas 3.punktā), pieprasīt 
derīgo izrakteĦu ieguves ierosinātajam sniegt detalizētu aprakstu par iespējamo ietekmi uz sabiedrību 
(apkārtējiem iedzīvotājiem) - paredzētās darbības iespējamām ietekmēm uz pieguĜošo zemju īpašumu 
attīstību, iespējamos ierobežojumus esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā un 
traucējumus u.c. Izvērtējot sniegto informāciju, pašvaldība var pieprasīt ierosinātājam izstrādāt 
detālplānojumu, izstrādājot transporta un energoapgādes shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo 
ietekmi uz apdzīvotām vietām. Īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas ierobežo trokšĦa un 
putekĜu izplatību dzīvojamo māju tuvumā. 

5) Ieteikums izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikta esošo karjeru izstrādes un to 
darbības rezultātā tieši ietekmēto teritoriju sakopšanas un rekultivācijas kārtību un vietējās prasības. 

 
4.6. Meži un lauksaimniecības zemes 

Esošu mežu un lauksaimniecības zemju transformācija (Latvijā šobrīd nav spēkā esoša normatīvā akta, 
kas noteiktu kā veicama lauksaimniecības zemju transformācija) par dažāda veida apbūves zemēm 
teritorijas plānojumā ir aizliegta, tomēr tā var tikt veikta tiem zemes gabaliem, kuriem ir spēkā esošs 
detālplānojums un izstrādāts projekts transformācijas veikšanai. 

Teritorijas plānojumā minimālā jaunveidojama zemes gabala platība mežu teritorijās - 2 ha. Lauku zemēs 
perspektīvē pieĜaujama daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes 
vienības minimālais lielums noteikts 1 ha. 

Sākotnēji teritorijas plānojumā izstrādes ietvaros tika noteikti un grafiski atzīmēti vērtīgo lauksaimniecības 
zemju areāli, tomēr pēc diskusijām ar novada lauksaimniekiem, teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika 
rasts priekšlikums šādas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas ar specifiskiem noteikumiem attiecībā uz 
zemes dalīšanu un apbūves attīstību, nenoteikt. Līdz ar to plānojumā netiek izdalītas augstvērtīgās 
lauksaimniecības zemes, tā vietā izdalot tikai lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu. 

Lauku zemēs (izĦemot meliorētajās) atĜauta arī „mežsaimnieciska izmantošana”, pirms tam veicot zemes 
lietošanas kategorijas maiĦu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaĦojot ar VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜu. Mežu zemēs atĜauta arī derīgo 
izrakteĦu ieguve saskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē noteikta mežu 
aizsargjosla ap Ikšėiles pilsētu, un tās ir mežu platības uz Z no pilsētas 59 ha platībā. 

Secinājumi un ieteikumi: 

1) Teritorijas plānojumā noteiktais nav pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm, pie nosacījuma, ka 
plānotās saimnieciskās darbības tiks veiktas ievērojot LR normatīvo aktu un atbildīgo institūciju 
izsniegtos tehniskos nosacījumus vai ietekmes uz vidi novērtējumu. 
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2) Lai saglabātu teritorijas vērtīgos vienlaidus lauksaimniecības zemju un meža zemju nogabalus, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos vēlams noteikt, ka lauku zemes lietošanas kategoriju 
maiĦai un meža zemju transformācijai, zemes gabalā, kas ir lielāks par 50 ha, ir nepieciešams veikt 
ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. 

3) Ieteikums pašvaldībai – katrā atsevišėā gadījumā izvērtēt vai pirms neperspektīvo lauksaimniecības 
zemju apmežošanas vai citām saimnieciskām darbībām, ir nepieciešama lokālā ainavu plāna (detāliska 
ainavu plāna/projekta) izstrāde. 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 

Galvenie ar plānošanas dokumentu saistītie vides aspekti ir dabas un vides kvalitātes saglabāšana, 
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem, kā arī bioloăiskās daudzveidības saglabāšana. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas un grafiskajā daĜā detalizētas visas teritorijas ar ierobežojumiem vides 
aizsardzības nolūkā – īpaši aizsargājamā dabas teritorija, vietas ar īpašiem noteikumiem, kultūras 
pieminekĜi un aizsargjoslas. 

Ikšėiles novada teritorijā nav konstatēti lieli piesārĦojuma avoti (piemēram, gruntsūdens un augsnes 
piesārĦojums), taču piesārĦojums, atbilstoši piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistram, ir 
konstatēts mehānisko darbnīcu un ėimikāliju glabāšanas vietās, fermās, degvielas uzpildes staciju 
teritorijās un bijušajā atkritumu izgāztuves vietā. 

Izanalizējot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam 1.redakciju, kā arī publiski pieejamo 
informāciju, kas raksturo vides stāvokli, iespējams identificēt šādas galvenās vides problēmas Ikšėiles 
novada teritorijā, kā arī piedāvātos risinājumus: 
 

Vides problēma 
Teritorijas plānojuma risinājumi vides problēmu 

samazināšanai vai izsīkšanai 
Cilvēka saimnieciskās darbības radītā slodze 
uz vidi – gaisa, virszemes un pazemes ūdeĦu 
kvalitāti, augsni un grunti, kā arī smakas un 
trokšĦi 

Teritorijas plānojumā tiek atspoguĜotas esošās un jaunās 
plānotās ražošanas un satiksmes infrastruktūras 
teritorijas (piemēram, perspektīvais autoceĜš P80 (E22), 
ražošanas teritorija ziemeĜu virzienā no „Ceplīšiem”, 
abpus perspektīvajam P80 (E22) autoceĜam, arī 
teritorijas novada DA starp dzelzceĜu un galveno 
automaăistrāli Rīga – Daugavpils, un teritorijas A daĜā, 
nosakot šīm potenciālajām ražošanas teritorijām 
izstrādāt detālplānojumus, kas Ĝautu plānot teritorijas 
detalizētāku attīstību, kā arī veicot ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ja to nosaka spēkā esošā likumdošana. 
Teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi 
inženierapgādes nodrošināšanai, jo īpaši blīvi 
apdzīvotajās vietās. Minētās prasības nodrošinās, ka 
radītais piesārĦojums nenonāks vidē un neradīs 
ievērojamu ietekmi uz vidi. 
Prognozējams, ka būtiskākā ietekme uz vidi var būt 
saistīta ar jaunās maăistrāles P80 (E22) būvniecību un 
lidlauka ekspluatāciju, kas var radīt ievērojamu vides 
trokšĦa līmeĦa paaugstināšanos. 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
nepilnības 

Ikšėiles novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
nodrošina Latvijā spēkā esošā likumdošana un 
pašvaldības saistošie noteikumi. 
Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos norādītas vispārīgas prasības 
attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. 
Veidojot jaunas apbūves teritorijas, jānodrošina, lai šīs 
vietas tiktu nodrošinātas ar centralizētu atkritumu 
savākšanu. Teritorijas plānojumā Ħemti vērā Pierīgas 
apsaimniekošanas plānā noteiktie pasākumi, akcentējot 
atkritumu šėirošanu un sabiedrības informēšanu par 
apsaimniekošanas sistēmu. 

Dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanas 
draudi teritorijās, kur nav centralizētās 

Ikšėile ir viena no pilsētām, kas iesaistījusies ES 
Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
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kanalizācijas sistēmas un notiek sadzīves 
notekūdeĦu iesūcināšana gruntī; 
nepietiekams centralizēto ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu izmantotāju skaits; 
ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un 
attīrīšanas iekārtu tehniskais nolietojums 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizēšanā, 
kā ietvaros ir izbūvēti jauni ūdensvadu tīkli, veikti 
nepieciešamie remonti Ikšėiles pilsētas un Tīnūžu 
dzeramā ūdens Ħemšanas un attīstības vietās, 
kanalizācijas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās, 
ūdensvada ārējos un iekšējos tīklos, kanalizācijas sūkĦu 
stacijās, ārējos un iekšējos tīklos. Ekspluatācijā 
pieĦemta ūdens atdzelžošanas stacija, kā arī jaunas 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktas vispārējas prasības inženierkomunikāciju 
būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai. 

Jaunas neapbūvētas teritorijas attīstības 
iespējamie vides riski, nenodrošinot ar 
nepieciešamo infrastruktūru 

Teritorijas plānojums paredz, ka pirms jaunas 
neapbūvētas teritorijas attīstības, jāparedz 
nepieciešamais inženierkomunikācijas nodrošinājums - 
ūdensapgāde, notekūdeĦu savākšana, elektroapgāde un 
sakaru komunikācijas. Detalizēti ūdensapgādes un 
notekūdeĦu savākšanas risinājumi jāparedz 
detālplānojumos vai būvprojektos. 

PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas, 
to draudi vides un cilvēku dzīves kvalitātei 

Teritorijas plānojumā norādītas (grafiski un tekstuāli) šīs 
teritorijas vai objekti, veicinot šo teritoriju racionālu 
izmantošanu, sakopšanu vai sanāciju. 

Riska teritorijas (rūpnieciskā un ekoloăiskā 
riska teritorijas) 

Teritorijas plānojumā norādītas teritorijas un objekti, kas 
ir piesārĦojuma un katastrofu draudi. ĥemot vērā, ka 
teritorijas plānojums neveic šo risku novērtējumu un 
nenosaka rīcības plāna izstrādi avāriju gadījumā, jāĦem 
vērā atbilstoši izstrādātie dokumenti vai pašvaldībā 
izstrādātie rīcības plāni. 
Teritorijas plānojumā norādītas Ikšėiles novada 
applūstošās teritorijas ar varbūtību vismaz reizi 10 gados 
– teritorijas pie Daugavas Ikšėiles pilsētas DA daĜā, kā 
arī Mazās Juglas un Urgas krastos. Applūstošajās 
teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas 
un būves, arī aizsargdambjus (izĦemot likumā 
„Aizsargjoslu likums” noteiktos izĦēmumus). 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, 
ka Daugavas ūdenskrātuves riska teritorijā, izstrādājot 
detālplānojumu, apbūve ir pieĜaujama, taču tikai 
gadījumos, ja tiek novērsts maksimālais applūstamības 
risks (līdz 18.80 m vjl.), veicot teritorijas inženiertehnisko 
sagatavošanu, atbilstoši katras atsevišėās teritorijas 
plānotai (atĜautai) izmantošanai. 
Ikšėiles novada teritorijā izbūvēti polderi – „Ikšėile – 1” 
un „Ikšėile - 2”. Ikšėiles novada teritorijas plānojums 
neaizliedz turpināt apbūvi, taču norāda, ka nekustamo 
īpašumu īpašnieki uzĦemas zināmu risku. 

Dzīvojamās apbūves palielināšanās, kas var 
izmainīt ainavu un infrastruktūru 

Teritorijas plānojumā noteiktas Ikšėiles pilsētas un ciemu 
robežas. Teritorijas plānojums paredz robežu maiĦu, tās 
ievērojami samazinot un plānojot apbūvi jau esošajās 
brīvajās teritorijās, taču zināms risks veidoties jauniem 
ciemiem pastāv, ko ietekmē līdzšinējais zemes gabalu 
dalījums. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
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noteikumos noteiktas minimālās platības jaunu zemes 
gabalu veidošanai, kā arī nosacījumi uzsākot jaunu 
būvniecību, kas nepieĜautu dabas un vides degradāciju. 

Antropogēnās slodzes ietekme uz dabas 
parka „Ogres Zilie kalni” ekosistēmu 

Teritorijas plānojumā norādītas dabas parka robežas un 
tajā atĜautā un aizliegtā izmantošana. Teritorijas 
plānojumā Ħemts vērā spēkā esošais īpaši 
aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plāns 
2011.-2021.gadam. 
Tā kā dabas aizsardzības plānam ir tikai ieteikuma, bet 
ne likuma spēks, tad bieži vien dabas aizsardzības plānā 
paredzētos pasākumus nedrīkst realizēt, ja tie ir pretrunā 
ar 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Plānotā apbūve un citas 
saimnieciskās darbības pašreiz nav iespējams izvērtēt 
kā minētās darbības ietekmi uz vidi, jo tās jāparedz 
konkretizēt ar detālplānojuma palīdzību, kuram 
nepieciešams veikt stratēăisko ietekmi uz vidi 
novērtējumu. 
Tā kā dabas parkam nav apstiprināti individuālie 
izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, pēc to 
apstiprināšanas, pašvaldībai ir jāizvērtē to atbilstība 
teritorijas plānojumam un, nepieciešamības gadījumā, 
jāizvērtē grozījumu nepieciešamība. 

Plānotās saimnieciskās darbības – derīgo 
izrakteĦu ieguve 

Plānotās saimnieciskās darbības – derīgo izrakteĦu 
ieguves sabalansēšanai ar dabas aizsardzības 
interesēm, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, lai novērtētu iespējamās 
ietekmes, izstrādājot jaunus un rekultivējot bijušos 
karjerus. 

Vēja ăeneratoru izbūve Vēja ăeneratoru izveide var izraisīt gan vides problēmas, 
gan apkārtējo iedzīvotāju neapmierinātību. Pie vides 
problēmām varētu uzskaitīt bioloăiskās daudzveidības 
mazināšanos, kas saistīts ar putnu migrāciju, var 
veicināt trokšĦu palielināšanos, radīs ainavas vizuālās 
izmaiĦas. Teritorijas plānojums paredz, ka vēja 
ăeneratorus atĜauts uzstādīt tikai saskaĦā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ħemot vērā 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Ministru 
kabineta noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi” un 17.02.2004, kā 
arī Ministru kabineta Nr.91 „Kārtība, kādā reăionālā 
vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai 
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums”, „Aizsargjoslu likums”. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums nosaka, ka Ikšėiles novadā ir aizliegta jebkura darbība, kurai ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek sniegts negatīvs slēdziens. SaskaĦā ar likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” ietekmes uz vidi novērtējums veicams pēc iespējas agrākā paredzētās 
darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieĦemšanas stadijā. Kārtību, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi nosaka MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās 
darbības ietekme uz vidi”. 
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Ja teritorijas plānojums netiek īstenots, tad iespējams, ka vislielākā negatīvā ietekme varētu būt uz dabas 
parku „Ogres Zilie kalni”, kā arī Daugavu un Mazo Juglu, kur virszemes ūdeĦi tiktu pakĜauti piesārĦojumam. 
 
Secinājumi un ieteikumi: 

1) Pašvaldībai jāizvērtē jomas, kurās varētu izdot saistošos noteikumus, lai uzlabotu un sakārtotu kādu no 
infrastruktūrām vai vides jomām. 

2) Liela nozīme ir izglītojošiem pasākumiem un komunicēšanai gan ar iedzīvotājiem, gan vides speciālistu 
un institūciju pārstāvjiem. 

3) Pirms jaunas neapbūvētas teritorijas attīstības, jāparedz nepieciešamais inženierkomunikācijas 
nodrošinājums - ūdensapgāde, notekūdeĦu savākšana, elektroapgāde, sakaru komunikācijas pēc 
nepieciešamības. Detalizēti ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas risinājumi jāparedz 
detālplānojumos vai būvprojekts. 

4) Nepieciešamības gadījumā, jāizvērtē un jāpieĦem lēmums par lokālā ainavu plāna (detāliska ainavu 
plāna/projekta) izstrādi. 
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS UN 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĖI 

Likums „Par vides aizsardzību” (apstiprināts 06.08.1991.) nosaka pašvaldību atbildību par vides 
aizsardzību un dabas resursu izmantošanu. Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē principus, 
mērėus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktās 
pamatnostādnes un principi ir būtiski katras teritorijas vides un dabas aizsardzībā. 

 
6.1. Starptautiskie un nacionālie ilgtspējīgas attīstības mērėi 

1992.gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un attīstību un 
Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 21.gadsimtam jeb Agenda 21 uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības 
centrā ir cilvēks. Tajā teikts, ka tiesības attīstīties jāīsteno, nodrošinot esošo un nākamo paaudžu attīstības 
un vides vajadzības. 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziĦojumā „Mūsu kopējā 
nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziĦojumu, 1987). Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā 
„attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību 
apmierināšanai”. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā un sociālā. Tas 
nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka 
ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. 

Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēăijā (2001, atjaunota 2006) noteikti četri galvenie mērėi – 
vides aizsardzība, sociālā vienlīdzība un kohēzija, ekonomiskais uzplaukums un starptautiskā atbildība. 
Vides aizsardzības mērėis ir saglabāt zemes spēju nodrošināt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērot, ka 
planētas dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt augsta līmeĦa vides aizsardzību, kā arī uzlabot vides 
kvalitāti. NepieĜaut un mazināt vides piesārĦojumu un veicināt ilgtspējīgu patēriĦu un ražošanu, lai likvidētu 
saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 (apstiprināta 10.06.2010.) viena 
no prioritātēm ir „Daba kā nākotnes kapitāls”, kuras galvenais attīstības virziens un ilgtermiĦa mērėis ir 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšana, inovatīva ekosistēmu un pakalpojumu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošana. Lai nodrošinātu Latvija2030 noteikto attīstības prioritāšu un rīcības virzienu 
īstenošanu vidējā termiĦā, paredzēts uzsākt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, 
definējot nozaru politiku un teritoriju attīstības prioritāšu un rīcības virzienu kopumu un to finansēšanas 
avotus. 

 
6.2. Starptautiskie vides aizsardzības mērėi 

Starptautiskie vides aizsardzības mērėi ir noteikti starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības Direktīvās 
(turpmāk tekstā – Direktīva). Šajā sadaĜā apskatītas galvenās vides jomā esošās Direktīvas, kas attiecas 
uz Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam. 

Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotĦu aizsardzību – Bernes konvencijas (1979) 
mērėis ir aizsargāt savvaĜas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši sugas un dzīvotnes, kuru 
aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām 
sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām. 

ES direktīvas 92/43/EEK (1992) par dabisko biotopu savvaĜas faunas un floras aizsardzību (Biotopu 
direktīva) mērėis ir sekmēt bioloăisko daudzvedību, aizsargājot dabiskos biotopus un savvaĜas faunu un 
floru Eiropas Savienības esošo dalībvalstu teritorijā. Šī mērėa īstenošanai ir izveidots Eiropas Savienības 
dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošina 
Eiropai nozīmīgi dabisko dzīvotĦu veidu saglabāšanu un atjaunošanu dabiskās izplatības areālā. Natura 
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2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot EK Direktīvu 
79/209/EEK par savvaĜas putnu aizsardzību. 

EK direktīva 79/409/EEK (1979) par savvaĜas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) mērėis ir visu ES 
dalībvalstu teritoriju apdzīvojošo savvaĜas putnu sugu ilgtermiĦa aizsardzība un saglabāšana. 

Konvencijas par bioloăisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencijas (1992) mērėis ir bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un godīga un līdztiesīga ăenētisko 
resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ăenētiskajiem resursiem, gan 
atbilstošu tehnoloăiju nodošanu, Ħemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un tehnoloăijām, gan 
pienācīgu finansēšanu. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas un 
tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēăijās, plānos un programmās 
un nepieciešamo stratēăiju un citu dokumentu izstrādāšanā. Lai ieviestu konvenciju Latvijā, tās prasības ir 
iestrādātas dažādu līmeĦu vides un dabas aizsardzības politikas dokumentos, kā arī normatīvajos aktos. 

Latvijā šo konvenciju un Direktīvu izpildi nodrošina likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
(1993) un likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (2000). Dokumenti, kas reglamentē dabas vērtību 
aizsargāšanu un izmantošanu īpaši aizsargājamās teritorijās, ir dabas aizsardzības plāni un individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Ikšėiles novada teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas 
teritorija dabas parks „Ogres Zilie kalni’’. Dabas parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2011.-
2021.gadam, taču nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Eiropas Ainavu konvencijā (2000) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērėis ir panākt lielāku vienotību starp 
tās dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru un harmoniju. 
Tajā pašā laikā apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloăijas, vides un sociālajā 
jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un 
plānošana var radīt jaunas darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes 
daĜa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan noplicinātos, gan labas kvalitātes apgabalos, gan arī apgabalos, 
kas atzīti par izcili skaistiem, un tādos apgabalos, kas tiek izmantoti ikdienā. Savukārt pārmaiĦas arī 
reăionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, kā arī pārmaiĦas pasaules 
ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka 
Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un 
apsaimniekotu, kā arī veiktu plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības 
labklājības elements un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ikvienam piešėir tiesības un 
atbildību. 

Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencijā (1972) ar 
„dabas mantojumu” tiek saprasts: 

• Dabas pieminekĜi, kas radušies no fizikāliem vai bioloăiskiem veidojumiem vai šādu veidojumu 
grupām, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no estētikas vai zinātnes viedokĜa; 

• Ăeoloăiski vai fizioăeogrāfiski veidojumi un stingri noteiktas zonas, kas ir kādas apdraudētas 
dzīvnieku vai augu sugas dzīves vieta, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no zinātnes vai 
saglabāšanas viedokĜa; 

• Ievērojamas dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas, kam ir īpašas nozīmes universāla 
vērtība no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokĜa. 

Konvencija nosaka, ka katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā kultūras un dabas 
mantojuma identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. 

EK direktīva 2000/60/EC (2000) nosaka pasākumus ūdens politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). Tās 
mērėis ir nodrošināt ūdeĦu pārvaldības struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu procesu, 
lai nepieĜautu ūdeĦu stāvokĜa pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to 
kvalitātes uzlabošanu. 



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

Ikšėiles novada pašvaldība 69 

Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina „Ūdens apsaimniekošanas likums” (2002). Ikšėiles novads ietilpst 
Daugavas baseinā. Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam (apstiprināts ar Vides 
ministra 06.05.2010. rīkojumu Nr.143) mērėis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti, veicinot to 
laba stāvokĜa sasniegšanu, kā arī informēt sabiedrību par ūdens kvalitāti un interešu grupu iesaistīšanas 
iespējām ūdens vides jautājumu risināšanā. 

ES direktīva 91/271/EEK (1991) par komunālo notekūdeĦu attīrīšanu. Direktīvas mērėis ir harmonizēt 
komunālo notekūdeĦu attīrīšanas pasākumus visā Eiropas Savienībā. Attiecībā uz komunālo notekūdeĦu 
attīrīšanu, visa Latvijas teritorija ir atzīta kā īpaši jūtīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības 
komunālo notekūdeĦu attīrīšanai. Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”. Pamatojoties uz šo noteikumu 47.punktu un likuma „Par 
piesārĦojumu” 17.pantu, Vides ministrija ir izstrādājusi Rīcības programmu komunālo notekūdeĦu 
novadīšanas radītā piesārĦojuma samazināšanai (31.03.2004. MK rīkojums Nr.181 "Par Rīcības 
programmu komunālo notekūdeĦu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeĦu piesārĦojuma 
samazināšanai"). Rīcības programma nosaka termiĦus kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu 
ierīkošanai, kā arī finansēšanas un līdzekĜu piesaistes plānu. 

Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK (1975) par atkritumiem un Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC 
(1991) par bīstamajiem atkritumiem. Latvijā abas Direktīvas pārĦem Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2003.-2012.gadam, kas paredz valstī veidot reăionālus sadzīves atkritumu poligonus, slēgt un 
rekultivēt esošās, normatīvajiem aktiem neatbilstošās, izgāztuves. Ikšėiles novads iekĜaujas Rīgas reăiona 
atkritumu apsaimniekošanas teritorijā, kur tiek veidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma un 
apglabāšanas poligons53. 

Apsaimniekošanas plāna mērėis ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu, palielinoties ekonomiskajai 
izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Ikšėiles novada bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „LuĦăe” ir slēgta un rekultivēta. SaskaĦā ar Rīgas 
reăiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, Ikšėiles novada sadzīves atkritumi noglabājami StopiĦu 
novada StopiĦu pagastā esošajā atkritumu poligonā „GetliĦi”. Diemžēl ne visas Direktīvās noteiktās 
prioriātes atkritumu apsaimniekošanā tiek ievērotas, jo pilnībā nav atrisināti jautājumi par atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, kuru īstenošana būtu jāparedz primāri. 

Konvencija Par robežšėērsojošo gaisa piesārĦošanu lielos attālumos (1979). Šīs konvencijas mērėis ir 
aizsargāt cilvēku un viĦa apkārtējo vidi no gaisa piesārĦošanas un censties ierobežot un, ciktāl tas 
iespējams, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa piesārĦošanu, arī robežšėērsojošo piesārĦošanu lielos 
attālumos. Ikšėiles novadam jāparedz pasākumi NO2, emisiju samazināšanai (samazinot transporta 
plūsmu, ierobežojot radīto atkritumu apjomu, veicinot atkritumu šėirošanu, kompostēšanu un uzlabojot 
noglabāšanu). 

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiĦām (likums Saeimā pieĦemts 23.02.1995.) un šīs 
konvencijas Kioto protokols. Konvencijas mērėis ir sasniegt siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas 
stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Tajā 
izvirzītie uzdevumi: uzlabot energoefektivitāti, uzlabot enerăijas ieguves efektivitāti, pasažieru automašīnu 
ierobežošana pilsētās, videi draudzīgas transporta sistēmas izveide, atkritumu poligonos noglabājamo 
atkritumu samazināšana. Klimata izmaiĦu samazināšanai Ikšėiles novadam ir jāveicina ilgtspējīga 
transporta attīstība visā pilsētas teritorijā, atkritumu plūsmas samazināšanās, atkritumu dalīšana un 
otrreizēja pārstrāde, kā arī jāuzlabo siltumapgādes un apkures sistēmas, jānovērš enerăijas zudumi, 
jāuzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāte. 

Konvencija "Par cīĦu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 
sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā" (1994). Šīs Konvencijas mērėis ir cīnīties pret 
                                                 
53 „Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plāns”, nodibinājums „Rīgas reăiona attīstības 
aăentūra”, Rīga, 2005 
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pārtuksnešošanos un samazināt sausuma efektus valstīs, kuras sastopas ar nopietnām sausuma un/vai 
pārtuksnešošanās izraisītajām problēmām. Konvencija attiecībā uz Eiropas valstīm nozīmē cīĦu pret 
auglīgas augsnes izniekošanu, nosakot tās izmantošanu citiem mērėiem, tādiem kā lauksaimniecība vai 
vides aizsardzība, kā arī novēršot augsnes auglības zudumu vai pat tās degradāciju. Šī konvencija tiek 
attiecināta arī uz zemes degradāciju (degradētajām teritorijām), kas, kaut arī nav jārekultivē saskaĦā ar 
prasībām pret piesārĦotajām vietām, pamatojoties uz Parīzes konvenciju, būtu renaturalizējamas. Lai 
novērstu šos faktorus, Ikšėiles novada teritorijas plānojumā, apbūve prioritāri būtu jāparedz jau degradētās 
teritorijās. 

 
6.3. Nacionālie vides aizsardzības mērėi 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautiskajām konvencijām, kā arī ES direktīvās 
noteiktajām prasībām vides un dabas aizsardzības jomā. 

Likuma „Vides aizsardzības likums” (apstiprināts 02.11.2006.) mērėis ir nodrošināt vides kvalitātes 
saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas nosaka, ka pieĦemot 
lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jābalstās uz šādiem vides aizsardzības principiem: 

1) Princips "piesārĦotājs maksā" - persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēĜ 
radīta piesārĦojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

2) Piesardzības princips - ir pieĜaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski 
pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības 
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma 
draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

3) Novēršanas princips - persona, cik iespējams, novērš piesārĦojuma un citu videi vai cilvēku 
veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās 
sekas; 

4) Izvērtēšanas princips - jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atĜaušanas vai 
uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja 
ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieĜaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais 
rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu 
videi un sabiedrībai. 

Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam (apstiprināts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.564 
„Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam") viena no prioritātēm ir cilvēka 
dzīves kvalitātes paaugstināšana. Daudzveidīga un kvalitatīva dabas vide ir vērtība, kas jārespektē veicinot 
valsts ilgtspējīgu attīstību kopumā. Nacionālajā attīstības plānā ir definēts, ka, lai saglabātu bioloăisko 
daudzveidību un nodrošinātu aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, īpaši svarīgi ir 
sabalansēt iespējamās saimnieciskās darbības un teritoriju apsaimniekošanu ar dabas aizsardzības 
prasībām. 

Lai sasniegtu augstāk norādītos mērėus, ir noteikti šādi risināmie uzdevumi: 

• Veicināt bioloăiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un saprātīgu 
izmantošanu; 

• Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju iesaisti ekonomiskajā apritē, nosakot atšėirīgas 
saimnieciskās darbības liegumu zonās un sniedzot to izveides sociālekonomisko pamatojumu, 
piesaistot finansējumu apsaimniekošanai; 

• Veicināt sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un saglabāšanā, iedzīvotājus savlaicīgi un patiesi 
informējot par vides kvalitāti un dabas resursiem; 

• Sekmēt izglītības par vidi attīstību, kā arī veicināt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un paaugstināt 
vides apziĦu iedzīvotāju vidū; 

• Atbalstīt dabas vides ilgstpējīgu izmantošanu iedzīvotāju atpūtai un sekmēt ekotūrismu; 
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• Veicināt dabas, tai skaitā klimata pārmaiĦu un rūpniecisko risku izvērtēšanu, mazināšanu un 
monitoringu; 

• Sekmēt degradēti (t.sk. piesārĦoto) teritoriju sanāciju un revitalizāciju; 
• Sekmēt iedzīvotāju informētību par ūdens, energoresursu taupīgu izmantošanu un sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. 

Vides politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 31.07.2009. rīkojumu Nr.517 „Par Vides politikas 
pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam”) ir vidēja termiĦa politikas plānošanas dokuments, kurā atspoguĜota 
esošā situācija, formulēti vides politikas mērėi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un politikas 
rezultāti, kā arī rīcības virzieni politikas mērėu sasniegšanai. Vides politikas virsmērėis ir veidot pamatu 
vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus 
ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

Būtiskākās identificētās un risināmās problēmas pamatnostādnēs ietverto jautājumu blokos ir šādas: 

• Tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi Latvijas lielākajās pilsētās, un lielākais gaisa 
piesārĦojuma īpatsvars nāk no transporta emisijām; 

• Palielinās iekšējo ūdeĦu eitrofikācija, īpaši Rīgas līča dienvidu daĜā, novērojama arī 
lauksaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti; 

• Ekonomiskās krīzes apstākĜos problēmu rada otrreizējo izejvielu izmantošana, Ħemot vērā būtisko 
cenu un pieprasījuma kritumu, problemātiska ir atkritumu pārstrādes mērėu sasniegšana; 

• Citu nozaru plānošanas dokumentos nepietiekami atspoguĜoti dažādi vides faktori - gaisa kvalitāte 
un troksnis, plānojot transporta plūsmas, ăeoloăiskie riski, plūdu riski, rūpniecisko avāriju risku 
novēršanas pasākumi; 

• Sabiedrības izpratnes trūkums par saimnieciskās darbības veida un paĦēmienu saistību ar dabas 
vērtību ilglaicīgu pastāvēšanu; 

• Trūkst ilgtermiĦa sistemātisku zinātnisko pētījumu par iespējamo klimata pārmaiĦu ietekmi uz 
Latvijas vidi, klimata pārmaiĦu radītiem riskiem, klimata ietekmes samazināšanas pasākumu 
ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī nav izstrādāti ekonomiskie un sociālie piemērošanās pasākumi 
un programma to īstenošanai; 

• Dažādu datubāzu savietojamības problēmas un nepilnības esošajos reăistros; 
• Finansējuma trūkums normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes kontrolei. 

Starp pamatnostādnēs definētajiem problēmjautājumiem ietilpst arī no Eiropas Savienības tiesību aktiem 
izrietošās prasības, kuru ieviešanai piešėirtais finansējums ir nepietiekams. 

Piedāvātie risinājumi: 

• Veikt plānveida sabiedrības izglītošanu, informēšanu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides 
aizsardzības pasākumu plānošanā un ieviešanā; 

• Veicināt valsts institūciju un privāto uzĦēmēju sadarbību; 
• Vides aizsardzības institūciju rīcībspējas paaugstināšana; 
• Veicināt vides jautājumu integrēšanu un aktualizēšanu citu nozaru politikās; 
• Samazināt visu tautsaimniecības sektoru energointensitāti, izstrādājot un ieviešot tādus 

ekonomiskos politikas instrumentus, kas veicinātu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošanu, tai skaitā pārstrukturējot kopējo nodokĜu slogu, t.i., realizējot zaĜo nodokĜu 
reformu. 

Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-2008.gadam ir formulēti vides aizsardzības principi, galvenie 
politikas mērėi un pasākumi to sasniegšanai. Īpaša vērība tiek pievērsta vides politikas integrēšanai visās 
Latvijas tautsaimniecības nozarēs, kā arī nacionālās, reăionālās un vietējās plānošanas līmenī. 

ĥemot vērā, ka Latvijai raksturīga liela sugu un dabisko biotopu daudzveidība, jāĦem vērā Bioloăiskās 
daudzveidības nacionālajā programmā (2000) noteiktie bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas un 
veicināšanas politikas mērėi: 
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• Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību; 
• Saglabāt un veicināt vietējo savvaĜas sugu daudzveidību; 
• Saglabāt lauksaimniecības augu un dzīvnieku šėirĦu daudzveidību, veicināt to izmantošanu; 
• Pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu; 
• Veicināt tradicionālās ainavas struktūas saglabāšanos; 
• Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējību attīstību. 

Vides monitoringa programma (apstiprināta 24.01.2006. ar Vides ministra rīkojumu Nr.29) nosaka kārtību, 
kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa programmas izpildi koordinē VA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs (LVĂMC). 

Vides monitoringa programma sastāv no sekojošām apakšnodaĜām: 

• Gaisa monitorings; 
• ŪdeĦu monitorings; 
• Augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings; 
• Bioloăiskās daudzveidības monitorings. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.–2012.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 29.12.2005. 
rīkojumu Nr.860 „Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam”) mērėi: 

• Novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo 
radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas 
iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus; 

• Resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības 
veicināšanu. 

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

• Atkritumi nav bīstami vai arī tie nerada risku videi un veselībai; 
• Lielākā daĜa atkritumu tiek atgriezti atpakaĜ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī 

tiek atgriezti vidē noderīgā ( pie., komposts) vai nekaitīgā formā; 
• Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti vai 

apglabāti cilvēka veselībai un videi drošā veidā; 
• Atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

Vērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, jāsecina, ka tā izstrāde un tajā 
paredzētās rīcības kopumā atbilst ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījumiem, mūsu valstij saistošiem 
starptautiskajiem, kā arī nacionālajiem vides aizsadzības mērėiem. ĥemot vērā, ka plānošanas dokuments 
nenodrošina pietiekamu detalizācijas pakāpi, teritorijas plānojuma ieviešanas procesā nepieciešams 
paredzēt pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanu un novēršanu. 

PārmaiĦu pilsētas (Transition Towns) ir kustība, kas sākusies 2005.gadā Lielbritānijas pilsētā Totnes un 
pēdējos 5 gados guvusi plašu ievērību Lielbritānijā, ASV, Kanādā un Austrālijā, kur darbojas jau vairāk 
nekā 450 oficiālās pārmaiĦu pilsētas un 1000 neoficiālas iniciatīvas. Ikšėile ir pirmā un pagaidām vienīgā 
šāda veida pilsēta Baltijā. Iniciatīva darbojas ar mērėi veicināt Ikšėiles ilgtspējīgu attīstību. 

PārmaiĦu pilsētu koncepcija balstās uz zinātnieku brīdinājumiem par naftas izsīkšanas un klimata pārmaiĦu 
draudiem, kas var radīt visaptverošas pārmaiĦas - jo īpaši industriāli attīstītajās valstīs. PārmaiĦu pilsētas 
radošā un unikālā veidā novērš šos riskus, īstenojot dzīvē slaveno principu - domāt globāli, bet rīkoties 
lokāli. 

PārmaiĦu pilsēta ir kādas konkrētas apdzīvotas vietas (pilsētas rajona, mazpilsētas, ciemata, lauku reăiona 
utt.) iedzīvotāju pašorganizēšanās, kuras galvenie uzdevumi ir veicināt neatkarību no fosilajiem 
energoresursiem (naftas), kā arī samazināt klimatu ietekmējošo gāzu (CO2) izmešus. 

Lai īstenotu šos galvenos uzdevumus, Ikšėiles novadam jādomā, kā: 

• Veicināt patēriĦu tuvāk dzīvesvietai; 
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• Veicināt ražošanu tuvāk dzīvesvietai; 
• Veicināt vietējo ekonomiku; 
• Radīt vietēju energoapgādes infrastruktūru; 
• Mācīt un atjaunot cilvēkiem sadzīves prasmes; 
• Nodrošināt vietēju pārtikas apgādi; 
• Izstrādāt energopatēriĦa samazināšanas plānu; 
• Nodrošināt vietēju veselības aprūpi. 

Viens no Ikšėiles novada attīstības mērėiem ir kĜūt par „zaĜu” pašvaldību. Pašvaldības mājas lapā izveidota 
arī atsevišėa sadaĜa „Dzīvo zaĜi”, kurā iedzīvotāji aicināti iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu zaĜākas 
Ikšėiles veidošanā. Organizēts arī „zaĜais kino” projekta ar devīzi „ZaĜais kino zaĜajā Ikšėilē” ietvaros, kura 
ietvaros bez maksas rādītas pasaules atzinību guvušas vides filmas.54 

                                                 
54 http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/dzivo_zali 
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTS UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Izvērtējot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, iespējams konstatēt plānoto (atĜauto) 
teritoriju izmantošanas nosacījumu tiešo un netiešo, sekundāro ietekmi, paredzēto darbību un citu darbību 
savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiĦa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, pastāvīgo pozitīvo un negatīvo 
ietekmi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem, viĦu veselību, kultūrvēsturisko mantojumu, dabas un ainavu 
daudzveidību, augsnes kvalitāti, klimatiskajiem faktoriem, kā arī minēto jomu mijiedarbību. 

Pašvaldība respektē iedzīvotāju vēlmi dzīvot kvalitatīvā vidē, domājot par novada ilgtspējīgu attīstību. Līdz 
ar to novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt ietekmi uz vidi, ir, 
galvenokārt, saistītas ar transporta un komunālās saimniecības  infrastruktūras attīstību. Turklāt komunālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība, lielākoties, radīs pozitīvu ietekmi. Netiešās ietekmes ir saistītas ar 
iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar uzĦēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu, kā arī 
tūristu skaita pieaugumu. 

 
7.1. Tiešās un netiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiĦas vidē, kuras paredzētās darbības realizācijas rezultātā, nepastarpināti 
iedarbojas uz vidi, tās var būt pozitīvas vai arī negatīvas (piemēram – piesārĦojums, novadot vidē emisijas, 
zemju apbūve un transformācija). 

1) Normatīvajos aktos izvirzītās prasības virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībai, kā arī to 
īstenošanas pasākumi nodrošinās ūdens kvalitātes saglabāšanos un uzlabošanos. 

2) Gaisa kvalitātes pasliktināšanās, pieaugot transporta plūsmai, palielinoties izmešu daudzumam un 
palielinoties apbūves intensitātei. 

3) Gan sadzīves, gan rūpniecisko atkritumu daudzuma palielināšanās negatīvi ietekmē vidi, tad, ja tie tiek 
apsaimniekoti nepareizi. Palielinot šėiroto atkritumu īpatsvaru Ikšėiles novada atkritumu saimniecībā, 
kā arī modernizējot atkritumu savākšanu un pārstrādi iespējams mazināt šo ietekmi. 

4) Ikšėiles novada teritorijā paredz attīstīt ciemus samazinot to robežas, aizpildot „brīvos laukumus”. Līdz 
ar to tiek plānota kopēja teritorijas sakārtošana un sakopšana arī no vides viedokĜa. Tiek izstrādāti un 
veikti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti, kā rezultātā tiek atjaunotas kanalizācijas, ūdensvadu 
sistēmas un plānoti jauni pieslēgumi. 

5) Apbūves attīstība virszemes ūdensobjektu tuvumā palielina vides risku un samazina piekrastes 
ekosistēmu noturību pret piekrastes erozijas procesiem. 

6) IlgtermiĦā nesamazinoties iedzīvotāju skaitam un pieaugot saimnieciskajai aktivitātei, pieaug arī 
notekūdeĦu apjoms un tā radītā slodze uz vidi. Svarīgi pēc iespējas vairāk nodrošināt patērētāju ar 
pieslēgumu centralizētai notekūdeĦu savākšanas sistēmai un attīrīšanas iekārtām. 

7) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna esamība un citu normatīvo aktu 
izstrāde un ievērošana sekmē bioloăiskās daudzveidības saglabāšanos. Tomēr īpaša uzmanība 
jāpievērš un pastiprināta jākontrolē tās jūtīgās teritorijas, kas robežojas ar dabas parku „Ogres Zilie 
kalni”. 

8) Tūrisma attīstība un tūrisma plūsmas pieaugums var tieši ietekmēt vides stāvokli novada teritorijā, ja 
nepastāv attiecīgā infrastruktūra, tajā pat laikā sekmēs sociālekonomisko attīstību. Tūristu skaita 
pieaugums palielina slodzi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, līdz ar to jākontrolē tūristu plūsma 
šajā teritorijā un jāattīsta atbilstoša infrastruktūra un jānodrošina dabas aizsardzību nodrošinošs 
labiekārtojums. 

9) Pamesto un degradēto teritoriju izmantošana, sniedzot ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā 
(teritorijas sakopšana un ainavas uzlabošanās). 
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10) Derīgo izrakteĦu ieguves ietekme saistībā ar karjeru izstrādi, ja tiek plānota derīgo izrakteĦu ieguve 
zem gruntsūdens līmeĦa, var izraisīt gruntsūdens plūsmas režīma izmaiĦas, kas, savukārt, var radīt 
neērtības iedzīvotājiem, tāpat derīgo izrakteĦu ieguve jebkurā gadījumā saistīta ar ainavas izmaiĦām. 

11) Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas un saistošo noteikumu izdošanas, paveras iespējas novada 
ekomoniskai izaugsmei. 

 
Netiešās ietekmes 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā. Tās lielākoties saistītas 
ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, saimnieciskās darbības paplašināšanos, tūristu un transporta plūsmas 
pieaugumu, kā arī dzīvotĦu fragmentāciju. 

1) Iedzīvotāju skaita izmaiĦas neietekmē dabas vidi tiešā veidā. Iedzīvotāju skaita pieauguma rezultātā 
palielinās slodze uz dabas vidi, tāpat palielinās transporta līdzekĜu skaits, kā rezultātā notiek 
intensīvāka satiksme, pieaug resursu patēriĦš, atkritumu un notekūdeĦu apjoms. Iedzīvotāju skaita 
palielināšanās un jaunu teritoriju apbūve var radīt iemeslu jau aplūkotām tiešajām ietekmēm, ja netiek 
nodrošināta atbilstoša vides infrastruktūra. Tāpēc liela loma šīs ietekmes mazināšanai ir dabas 
aizsardzības plāna esamība un ieviešana īpaši aizsargājamā teritorijā. 

2) Saimnieciskās aktivitātes attīstība vidi ietekmē netiešā veidā. Ikšėiles novads atrodas Pierīgas reăionā, 
līdz ar to tiek attīstīta gan uzĦēmējdarbība, gan jaunas dzīvojamās platības, taču joprojām palielinās arī 
iedzīvotāju darba svārstmigrācija uz Rīgu. UzĦēmējdarbības pilnveidošanās un aktivizēšanās dabas 
teritorijas ietekmē netieši – troksnis un notekūdeĦu apjoma palielināšanās. Paredzētie pasākumi to 
ierobežošanai nodrošinās valsts noteikto vides prasību ievērošanu. Īpaši aizsargājamās teritorijas 
„Ogres Zilie kalni” tuvumā šāda dabība nav vēlama. Pirms plānotās darbības uzsākšanas vai 
paplašināšanas vēlams konsultēties ar vides aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo 
ietekmi. 

3) Tūrisma plūsmas pieaugums, līdzīgi kā iedzīvotāju skaita pieaugums rada draudus retajām dzīvnieku 
un augu sugām, kā arī dabas veidojumiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Pieaug resursu patēriĦš 
(ūdens, elektroenerăija u.c.), palielinās saražoto atkritumu apjoms. Lai novērstu šo ietekmi – jāsakārto 
vides infrastruktūra, jāierīko takas, celiĦi, jāizvieto papildus atkritumu urnas, nožogojumi, informācijas 
zīmes un atpūtas vietas. Novada teritorijā jāveicina dabas tūrisms, ekotūrisms un velotūrisms. Tas 
palielinās iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un rekreācijas iespējas. 

4) Gaisa, ūdens un trokšĦa piesārĦojums. Palielinoties transporta kustībai pa autoceĜiem, kā arī jaunu 
ceĜu izbūve palielina gan gaisa piesārĦojumu ar izplūdes gāzēm, gan trokšĦu līmeni, gan piesārĦojumu 
ar putekĜiem. Novada teritorijā tuvākajā laikā nav plānotas jaunas lielas ražošanas izveides, taču ir 
plānota derīgo izrakteĦu aktīva ieguve. Pirms derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju izmantošanas un/vai 
paplašināšanas, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas piemērojams atbilstoši likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

5) Palielinoties automašīnu plūsmai pa autoceĜiem, palielinās arī gaisa piesārĦojums ar izplūdes gāzēm. 
Lai mazinātu šo iespējamo ietekmi, izbūvējot vai rekonstruējot ceĜus, būtu nepieciešams paredzēt 
pareizu satiksmes regulēšanu, apzaĜumošanu, prettrokšĦu žogus u.tml. 

Novada inženiertehniskās infrastruktūras attīstība lielākoties atstās pozitīvu ietekmi uz vidi. Pieslēdzot 
jaunus patērētājus centralizētai ūdenapgādei un notekūdeĦu attīrīšanai, samazināsies neattīrītu 
notekūdeĦu novadīšana augsnēs un ūdensnotekās. Visi ūdensaimniecības rekonstrukcijas darbi radīs 
īslaicīgu ietekmi. 

Satiksmes infrastruktūras attīstība un transporta plūsmas pieaugums. Jaunais Ikšėiles novada teritorijas 
plānojums paredz attīstīt satiksmes infrastruktūru gan pilsētas, gan lauku teritorijā. Pieaugot transporta 
līdzekĜu skaitam, paredzama satiksmes plūsmas intensitātes un līdz ar to gaisa un ielām pieguĜošo teritoriju 
piesārĦojuma palielināšanās. Būtisks attīstības priekšnoteikums un vienlaikus vides kvalitāti pazeminošs un 
potenciāla riska objekts ir valsts galvenais autoceĜš A6. Tomēr, gaisa, ūdens un trokšĦa piesārĦojuma 
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palielināšanās, ja tā nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto piesārĦojuma līmeni, parasti nerada vides 
kvalitātes pasliktināšanos teritorijā. 

 
7.2. Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes 

Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes: ja tiek veiktas cilvēka pārmainītā vidē, darbības izraisa relatīvi 
īslaicīgu traucējumu, un pēc to pabeigšanas nerodas nozīmīgi pēcefekti – galvenokārt zemsedzes 
bojājumi, troksnis, putekĜu emisijas un atkritumu koncentrēšanās. 

Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt teritorijas plānojumā paredzēto visa veida būvniecību un 
rekonstrukciju, transporta infrastruktūras paplašināšanu un renovāciju, visa veida inženiertehnisko 
komunikāciju būvniecību un atjaunošanu. Lielākā daĜa šo ietekmju tiek neitralizētas pēc darbības 
izbeigšanās, ja šīs darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Katrā gadījumā, ir jāizvērtē, vai 
īslaicīgās ietekmes rezultātā netiek iznīcināti, piemēram, biotopi un sugas. 

Vidēji ilgās ietekmes ir saistītas ar daĜēji atjaunojamo resursu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Īpašu 
ietekmi uz vidi atstāj mežu izciršana, kā rezultātā tiek būtiski izmainītas dzīvotnes un iznīcināti biotopi. 
Teritorijas plānošanas īstenošanas laikā konsekventi jāievēro normatīvo aktu prasības, lai īslaicīgās un 
vidēji ilgās ietekmes nepārvēršanas par ilglaicīgajām ietekmēm, kas var atstāt būtisku ietekmi uz cilvēku 
veselību, ainavu, bioloăisko daudzveidību un saimniecisko darbību. 

Ilglaicīgas (paliekošās) ietekmes ir saistītas ar teritoriju transformēšanu no viena veida uz citu 
(piemēram, pie šādām ietekmēm pieskaitāma arī lauksaimniecības zemju aizaugšana, kas noved pie 
transformācijas meža zemēs), neapbūvētu teritoriju apbūvēšanu. Pie ilglaicīgām ietekmēm uzskatāmas arī 
visas būves, ceĜi un virszemes inženierkomunikācijas novada teritorijā, plānoto ceĜu teritorijas tiek 
rezervētas un uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā. 

 
7.3. Pozitīvās un negatīvās ietekmes 

Plānojuma pozitīvās ietekmes ir saistītas ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu un teritorijas 
sasniedzamības, nepieciešamo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, zemes izmantošanas un vides 
aizsardzības jautājumu tiesiskuma un vides kvalitātes mērėu sasniegšanas nodrošināšanu. Kā pozitīvās 
ietekmes var noteikt - degradēto teritoriju sakopšana, dabas teritoriju un resursu pieejamības uzlabošana 
(nodrošinot pieejamību ūdens malām un ūdens resursiem u.tml.), vienlaidu meža masīvu saglabāšana, 
vides kvalitātes saglabāšanas veicināšana (virzsemes un pazes ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, trokšĦa 
līmenis u.tml.). 

Ar negatīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti vai var izraisīt dabas resursu 
noplicināšanu, dabas kapitāla samazināšanu, vides kvalitātes pasliktināšanu, slodzes uz vidi palielināšanu, 
piemēram, transporta plūsmas palielināšanās, jaunas infrastruktūras izveide un saimnieciskās darbības 
attīstība īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pieguĜošajās teritorijas, apbūve virszemes ūdensobjektu tiešā 
tuvumā, virszemes ūdens resursu izmantošanas intensitātes palielināšanās, kas palielina risku 
piesārĦojošo vielu nokĜūšanai virszemes ūdeĦos u.tml. 

 
7.4. Summārās (kumulatīvās) ietekmes 

Summārās (kumulatīvās) ietekmes veidojas ilgstoši uzkrājoties vidē ietekmēm, kuras radušās cilvēku 
darbības rezultātā. 

Tā kā Ikšėiles novada teritorijas plānojumā ir ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides 
aizsardzību, Ħemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi un sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka to summārā 
ietekme uz vidi būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas dokuments netiktu izstrādāts un īstenots. 
Tomēr pirms konkrētās darbības veikšanas jāizvērtē katras darbības iespējamā ietekme vai jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums. Teritorijas plānojumā paredzētās rīcības kopumā ne tik daudz palielinās 
slodzi uz vidi, cik to pārkārtos, ievērojot plānošanas dokumentos noteiktās vides prasības, ietekme uz vidi 
varētu tikt minimizēta un līdz ar to vides kvalitāte novadā varētu uzlaboties. 
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Ikšėiles novads atrodas Pierīgas reăionā, līdz ar to tā attīstība īpaši saistāma ar dzīvojamās apbūves 
palielināšanos, satiksmes infrastruktūras un uzĦēmējdarbības attīstību. ĥemot vērā šos apstākĜus, plānojot 
novada attīstību kopumā, jāĦem vērā tas, ka arī visām ar to saistītajām ietekmēm ir raksturīga straujāka 
attīstības ietekme. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi vides un ainavas 
aizsardzības jomā un ietekmes uz vidi samazināšanai nosaka degradēto teritoriju sakārtošanu, kā arī 
izmantošanas ierobežojumus teritorijās ar īpašu nozīmi (kultūrvēsturiskie pieminekĜi un teritorijas, īpaši 
aizsargājamā teritorija, ainaviski vērtīgas teritorijas u.tml.), kā arī nosaka teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu, aprobežojumus, sniedz informāciju par novada teritoriju, tās resursiem un izmantošanas 
iespējām. 

 
Ietekmes uz vidi kopsavilkums 

Realizējot teritorijas plānojumu, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes. Darbībām, kas saistītas ar 
dzelzceĜa infrastruktūras modernizāciju, jaunu dzelzceĜa izbūvi un tam pieguĜošo teritoriju attīstību, 
sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo, palielinoties kravu apjomam, pieaugs kopējā piesārĦojuma 
slodze. Līdzīgi vērtējama arī transporta infrastruktūras attīstība, tai skaitā plānotās automaăistrāles P80 
(E22) izbūve, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras sakārtošana, palielinoties satiksmes 
intensitātei, iespējama gaisa piesārĦojuma palielināšanās. Negatīva ietekme uz bioloăisko daudzveidību 
var būt, ja attīstot ceĜu infrastruktūru, tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, 
vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem, tāpēc pirms darbu uzsākšanas 
nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloăijas. 

Attīstot vispārējās aviācijas lidlauka darbību, palielinot tās darbības intensitāti, palielinās gruntsūdeĦu un 
virszemes ūdeĦu piesārĦojuma risks lidlauka darbības vai negadījumu rezultātā. Apdraudējumu 
gruntsūdeĦiem un virszemes ūdeĦiem var radīt aviācijas degviela un ėimikālijas. SkrejceĜam pieguĜošā 
teritorijā prognozējama vides trokšĦa līmeĦa paaugstināšanās. 

Ja ražošanas objektu izbūvei ir veikta detalizēta izpēte par tās iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktas tā 
izbūvei piemērotākās vietas, tad ir iespēja mazināt plānotās būves negatīvo ietekmi uz dabas un ainavu 
daudzveidību un vides kvalitāti kopumā. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloăisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. 

Realizējot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, plānotās darbības var atstāt gan pozitīvu, gan negatīvu, 
gan arī diferencētu ietekmi uz vidi: gaisu, augsni, ūdeni, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, biotopiem, 
kultūras un arheoloăisko mantojumu, kā arī ietekmēt cilvēku veselību. 
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8. RISINĀJUMI NEGATĪVO IETEKMJU NOVĒRTĒŠANAI VAI SAMAZINĀŠANAI 
 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam var izdalīt divu veidu pasākumu grupas, kas var 
mazināt tā ietekmi uz vidi – spēkā esošās likumdošanas un institūciju izvirzīto nosacījumu ievērošana, kā 
arī plānošanas dokumenta izstrādes gaitā izstrādātie pasākumi un optimālākie risinājumi, kas noteikti, lai 
mazinātu ietekmi uz vidi. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā paredzētie un veiktie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai: 

1) Ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšana ir Latvijas normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu 
prasību ievērošana. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā noteiktas ekspluatācijas, vides un dabas 
resursu aizsardzības aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas, drošības aizsargjoslas un citas likumā 
„Aizsargjoslu likums” un teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas. 

2) Teritorijas plānojumā noteikti tie gadījumi, kad ir obligāti jāizstrādā detālplānojumi. 

3) Teritorijas plānojumā samazinātas Ikšėiles pilsētas un gandrīz visu ciemu robežas, lai apdzīvoto vietu 
attīstība notiktu kompakti un tiktu novērsta pilsētas turpmākā izplešanās. 

4) Teritorijas plānojumā ir dalīta minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība dažādiem zemes 
izmantojuma veidiem, lai veicinātu dabas teritoriju nesadrumstalošanu un ainaviskuma saglabāšanu. 

Lai Ikšėiles novada teritorijas plānojumā plānotās darbības rezultātā varētu samazināt vai novērst 
iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties optimālākos 
risinājumus: 

1) Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, katrā konkrētā 
gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai. 
Nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloăijas, paredzot 
attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloăisko paĦēmienu izmantošanu. 

2) Veidojot jaunas apbūves teritorijas, jāveido atbilstoša infrastruktūra (piebraucamie ceĜi, ūdensapgādes 
un notekūdeĦu apsaimniekošanas sistēmas), lai novērstu vai samazinātu negatīvās ietekmes. 
Gadījumos, kad notekūdeĦu centralizēta savākšana un attīrīšana nav iespējama vai ekonomiski 
pamatojama, ciemos un viensētās būtu nepieciešams paredzēt bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtas, nodrošinot to atbilstošu uzturēšanu un apsaimniekošanu. 

3) Apdzīvojuma struktūras attīstībā neatbalstīt vienlaidus apbūvi ārpus esošajiem apdzīvojuma centriem 
un joslveida apbūves veidošanos gar autoceĜiem. 

4) Pirms apbūves uzsākšanas vēlams veikt dabas vērtību novērtējumu perspektīvajā apbūves teritorijā 
(īpaši tas attiecināms uz detāli plānojamām teritorijām – ciemiem). Esošajās apbūves teritorijās, kuras 
nav nodrošinātas ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizācijas tīklu, nepieciešams pieslēgt centralizētai 
ūdensapgādes kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas sistēmai, vai arī jārod lokāli risinājumi, 
izmantojot septiėi, dūĦu laukus, atbilstoši notekūdeĦu apsaimniekošanai normatīviem. Plānotajām 
apbūvēm izbūve pieĜaujama tikai pēc maăistrālo inženierkomunikāciju izbūves, bet ja tas nav 
iespējams, jārod alternatīvi risinājumi (vidi saudzējošākie). 

5) Plānojot ierīkot jaunas decentralizētas notekūdeĦu savākšanas vai attīrīšanas iekārtas, jāparedz 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieĜautu vides piesārĦošanu. 

6) Atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši Ikšėiles novada domes 27.01.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr.4/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, ievērojot sadzīves atkritumu 
savākšanas, transportēšanas, šėirošanas, pārstrādes un noglabāšanas nosacījumus. Vienlaicīgi 
jānodrošina centralizēta atkritumu savākšanu visos novada ciemos, papildus risinot jautājumu par 
atkritumu šėirošanu. 
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7) Projektiem, kas paredz derīgo izrakteĦu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo izrakteĦu atradnēs, kuru 
platība ir lielāka par 10 hektāriem, neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, pirms izstrādes 
piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma vai, ja karjeru izstrāde tiek paplašināta, tad var tikt 
piemērota sākotnējā novērtējuma procedūra. 

8) Svarīgi ir paredzēt riska faktoru iespējamību virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes izmaiĦā. Ievērojot 
12.03.2002. noteikumus Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”, Ikšėiles novadā 
par prioritārajiem zivju ūdeĦiem kā karpveidību ūdeĦu tips noteikta Mazā Jugla no Dobelniekiem līdz 
Juglas ezeram, bet no Suntažiem līdz Dobelniekiem kā lašveidīgo ūdeĦu tips. Daugava ir noteikta kā 
karpveidīgo ūdeĦu tips posmā no valsts robežas līdz grīvai. Līdz ar to upju ielejās un to malās 
jāierobežo aktivitātes, kas apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it sevišėi ainaviski 
vērtīgajās teritorijās. Jāregulē meža stādīšana un ciršana, gravu veidošana, kas var veicināt virszemes 
noteci un augsnes eroziju, kā arī piesārĦojuma rezultātā - upju ūdens eitrofikāciju. 

9) Plānojot tūrisma attīstību novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu labiekārtošanai un 
atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un informatīvo stendu izvietošanu ar 
attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido 
labiekārtotas autostāvvietas ar iespējamo atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no 
autostāvvietām uz dabas objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām, to 
izvietošanu un apsaimniekošanu, kā arī drošu pieeju ūdeĦiem. 

10) Lai saglabātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citas ekoloăiski jūtīgas dabas teritorijas, plānojot 
jebkādas rīcības, stingri jāievēro attiecīgi regulējošo normatīvo aktu prasības. 

11) Plānojot rekreāciju zonas attīstību, jānodrošina ezeru, upju piekrastes un mežu ilgtspējīga pastāvēšana 
un publiskā pieejamība, nepieĜaujot nepamatotu publiski pieejamo mežu platību pārvēršanu privātās 
blīvas apbūves teritorijās. 

12) Lauku vides attīstībā nepieciešams saglabāt ainavu veidojošos un bioloăiskās daudzveidības 
saglabājušos ainavu elementus (atsevišėus kokus, koku grupas, ainaviski vērtīgus ceĜus u.tml.). 

13) Nepieciešamības gadījumā, pašvaldībai ainaviski vērtīgajās teritorijās jānosaka prasība pirms plānotās 
darbības, izstrādāt ainavu lokālo plānu (detālisku ainavu/plānu/projektu). 

Kopumā var secināt, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam īstenošana nav pretrunā 
ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz 
vidi mazināšanai. 

Kā pašvaldības iniciatīva vides jautājumu risināšanā varētu būt Vides politikas plāna un/vai rīcības 
programmas izstrāde, jo šie stratēăiskie dokumenti radītu iespēju detalizētāk novērtēt esošo un plānoto 
vides situāciju novadā. 
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9. ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 

Ikšėiles novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana ir pašvaldības ilgtspējīgas attīstības telpiskais 
instruments laika periodam līdz 2023.gadam, kas nosaka novada teritorijas organizāciju, dabas resursu 
apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu (ūdeĦi, meži, īpaši aizsargājamās dabas teitorijas un 
objekti). 

ĥemot vērā to, ka izstrādātais teritorijas plānojums neparedz vairākus teritorijas izmantošanas veidu 
risinājumus, t.i. nav paredzēta alternatīva plānojuma izstrāde, par vienīgo alternatīvu Ikšėiles novada 
teritorijas plānojumam varētu uzskatīt „nulles” alternatīvu, kad tiek saglabāta teritorijas pašreizējā situācija 
un šobrīt noteiktās aizsargjoslas, līdz ar to netiek plānota novada attīstība, un teritorijas plānojums netiek 
izstrādāts un realizēts. 

Ja teritorijas plānojums netiks realizēts, tad tas var novest pie nepārdomātas un haotiskas (pat nevēlamas) 
būvniecības. Palielināsies vides piesārĦojums ar dažāda veida atkritumiem, emisijām gaisā un ūdenī, 
kavēsies saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstība novadā, kā arī zudīs iespēja piesaistīt 
nepieciešamās investīcijas teritorijas attīstībai un vides normatīvo aktu nodrošināšanai. 

Ja apstiprinātais teritorijas plānojums tiek īstenots ievērojot vides politikas mērėus, valsts normatīvajos 
aktos noteiktās prasības, plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, 8.nodaĜā noteiktos 
risinājumus ietekmju samazināšanai un 10.nodaĜā paredzētos kompensēšanas pasākumus, tad izstrādātais 
plānojums ir piemērotākā alternatīva. 

ĥemot vērā, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ir ilgtermiĦa plānošanas 
dokuments, tad par sagaidāmo ietekmi uz vidi var sniegt tikai vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas 
dokumentā iekĜauto pasākumu kopumu. Vērtējot sagaidāmo ietekmi uz vidi teritorijas plānojuma mērėu 
līmenī, jāsecina, ka plānošanas dokuments paredz dabas resursu saudzīgu izmantošanu, lai gan dažas no 
aktivitātēm potenciāli var radīt negatīvu ietekmi uz dabas vidi. No vides aizsardzības viedokĜa, uzmanība 
būtu jāpievērš plānotās automaăistrāles P80 (E22) būvniecībai, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstībai 
un/vai paplašināšanai, SIA „Classic Air” Ikšėiles lidlauka darbībai, dabas parkam „Ogres Zilie kalni” 
pieguĜošo teritoriju attīstīšanai u.tml. 

Tā kā pašam teritorijas plānojumam nav paredzēta alternatīva dokumenta izstrāde, tad alternatīvi risinājumi 
iespējami konkrētām darbībām katrā no noteiktajām teritorijām. Lai izvērtētu, kuri alternatīvie pasākumi ir 
paši piemērotākie, jāizvērtē to efektivitāte un lietderība, kā arī jāĦem vērā sabiedrības viedoklis. 
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10. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ir izstrādāts Ħemot vērā vides aizsardzības 
normatīvo aktu, starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības mērėus, ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnes, kā arī prasības, kā to nosaka atbildīgās vides institūcijas. 

SaskaĦā ar likuma 02.03.1993. „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.pantu „paredzēto darbību 
atĜauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās 
dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloăiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un 
aizsardzības mērėiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atĜauj veikt vai dokumentu īstenot 
tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu 
apmierināšanai un tajā ir veikti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) tīklam. 

Izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks 
tiešā veidā negatīvi ietekmētas īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti, tādēĜ 
kompensējošie pasākumi nav nepieciešami. 

Ja, īstenojot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, rodas draudi īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, 
Ikšėiles novada domei kompensējošie pasākumi jānosaka saskaĦā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 
un attiecīgajām vides aizsardzības un dabas institūcijām. 

Ikšėiles novada teritoriju ietekmējoši pasākumi saistāmi ar dažādiem attīstības projektiem, kas varētu 
ietekmēt gan vidi, gan iedzīvotāju intereses. Iespējamie kompensēšanas pasākumi nosakāmi konkrētā 
objekta plānošanas stadijā (paredzot projekta priekšizpēti), izvērtējot iespējamo ietekmi uz vidi, potenciālos 
apdraudējumus un aprēėinot nodarītos zaudējumu apmērus (piemēram, izbūvējot jaunu autoceĜu, uzlabojot 
vai attīstot, paplašinot paredzēto derīgo izrakteĦu teritorijas, jāvienojas ar nekustamo īpašumu īpašniekiem 
par pieĦemamāko kompensācijas veidu – cita zemes gabala piešėiršana, naudas kompensācija, ceĜu 
uzlabošana atsevišėos posmos u.tml.). 

Par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu, par piesārĦojošo darbību nosacījumu neievērošanu un 
normatīvu pārsniegšanu, kā arī par piesārĦojošo vielu, produktu izplūdi avārijas gadījumos fiziskās un 
juridiskās personas tiek sodītas saskaĦā ar 07.12.1984. likumu „Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss”. 
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU 
IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

Novada teritorijā neatrodas ražotnes vai uzĦēmumi, kuru darbības rezultātā varētu rasties nozīmīga 
apjoma piesārĦojošās vielas, radiācija vai bīstamie atkritumi. Novadā esošo uzĦēmumu darbība var tikt 
uzskatīta par maznozīmīgu, kas rada tikai fona ietekmi uz apkārtējo vidi. Arī Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023.gadam nav paredzēta valstiski nozīmīgu, lielu rūpniecisku objektu būvniecība. Līdz 
ar to var uzskatīt, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojumam un saimnieciskajai darbībai novadā šajā jomā 
nav nozīmīgas pārrobežu ietekmes. 

SaskaĦā ar LVĂMC informāciju, ievērojamākie piesārĦojuma avoti Daugavas upes krastos ir Novopolocka 
(Baltkrievija), Krāslava, Daugavpils, Jēkabpils un Ogre, kas var radīt pārrobežu piesārĦojumu arī Ikšėiles 
novada teritorijā (Baltkrievijā Daugavas upes krastos izveidojušās pilsētas ar lieliem rūpnieciskiem 
uzĦēmumiem, piemēram, viens no bīstamākajiem ir Novopolockas naftas pārstrādes kombināts). 

Ėīmiskais piesārĦojums var rasties, ja notiek avārija bīstamo kravu pārvadāšanas laikā pa dzelzceĜu vai 
autoceĜiem. Tāpat ėīmiskais piesārĦojums var nonākt Ikšėiles novadā, ja notiek avārija, piemēram, tuvāko 
pašvaldību uzĦēmumos, ja to darbībā tiek izmantotas cilvēkam un videi kaitīgas vielas. 

Ja teritorijas plānojuma ieviešanas laikā un ar to saistītajā teritorijas plānojuma darbības laikā tiks plānota 
darbība, kas minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā un jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, vai darbība, kam saskaĦā ar šī likuma 2.pielikumu jāveic sākotnējais izvērtējums, tad saskaĦā 
ar šo likumu tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi (paredzētās darbības izraisītās 
tiešās vai netiešās pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā arī 
floru, faunu, bioloăisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un 
dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarību), kā arī uz blakus esošajām teritorijām. Ja minēto 
procedūru gaitā tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtisku pārrobežu ietekmi, attiecīgā darbība 
visticamāk netiks atbalstīta un realizēta. 
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12. PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA 
NODROŠINĀŠANAI 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK 23.03.2004. noteikumi Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiĦu 
tendenču novērtējums. Tā mērėis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, 
kā arī plāna vai programmas izpildi saistībā ar stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā 
definētiem vides mērėiem vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām, kā arī nodrošina 
savlaicīgu problēmu identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus plānošanas dokumenta 
grozījumus.55 

VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” ir izstrādājusi Vides monitoringa programmu 
(apstiprināta ar 24.01.2006. Vides ministra rīkojumu Nr.29), kas aizvieto līdzšinējo Vides Nacionālo 
monitoringa programmu. Tā sastāv no 4 apakšnodaĜām – gaisa, ūdeĦu monitorings, augsnes un zemes 
virsmas apauguma monitorings un bioloăiskās daudzveidības monitorings. Monitoringu veic, izmantojot 
valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju, kā arī 
aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi ir pieejami. 

Ikšėiles novada teritorijā atrodas divi (LVĂMC) valsts monitoringa novērojumu objekti - hidroloăiskā 
novērojumu stacija „StariĦi” un pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija „Mazā Jugla”. Vides 
monitorings ir ilgstoši un regulāri novērojumi (mērījumi, aprēėini) vidē, kuri Ĝauj spriest par vides stāvokli, 
vides kvalitātes izmaiĦām un ietekmi uz cilvēkiem un dzīvo dabu. Tuvākais meteoroloăisko novērojumu 
punkts atrodas novērojumu stacijā „Lielpēči”, Ogres novadā (tiek veikti arī hidroloăiskie novērojumi Ogres 
upei). Iekšzemes peldvietu peldūdeĦu monitoringu veic Veselības inspekcija. 

Īpaša uzmanība japievērš dabas parkam „Ogres Zilie kalni”. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, jāizstrādā 
turpmākie teritorijas attīstības priekšlikumi un jāsniedz rekomendācijas teritorijas apsaimniekotājiem. 

Veicot monitoringu, jāpievērš uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām 
nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā laika periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārĦojuma izmaiĦas 
un prognozēt tā iespējamo attīstību. 

SaskaĦā ar LR likumu „Vides aizsardzības likums” vides monitoringu organizē un veic valsts un pašvaldību 
iestādes un komersanti saskaĦā ar vides normatīvo aktu prasībām. 17.02.2009. MK noteikumi Nr.158 
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra 
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” attiecībā uz pašvaldībām noteikts, ka pašvaldību institūcijas 
vides monitoringu organizē vai veic par pašvaldību budžeta līdzekĜiem, ja nepieciešams novērtēt vides 
kvalitātes izmaiĦas, lai īstenotu pašvaldību saistošos noteikumus normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. 

Lai izvērtētu valsts vides monitoringa datus un iegūtos rezultātus, kā arī noteiktu nepieciešamos 
monitoringa novērojumus, pašvaldībai ieteicams sadarboties ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālo 
vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un citām atbildīgajām institūcijām. Vienlaicīgi monitoringa 
sastāvdaĜa ir valsts un pašvaldību normatīvo aktu ievērošanas kontrole, ko veic attiecīgās institūcijas. 

Monitoringa ziĦojums Vides pārraudzības valsts birojam (arī elekroniskā veidā) izvērtēšanai ir jāiesniedz 
saskaĦā ar VPVB noteikto termiĦu. VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv, sadaĜā „Strātēăiskais IVN” 
norādītas tās pašvaldības, kurām attiecīgajā gadā jāiesniedz plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes 
uz vidi novērtējuma (monitoringa) ziĦojums. 

2010.gadā VPVB ir izstrādājis metodiskos norādījumus „Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz 
vidi novērtējums (stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)”. SaskaĦā ar LR likumdošanu, 

                                                 
55 Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings), 
Vides pārraudzības valsts birojs, 2010 
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monitoringa ziĦojumā nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un ietvert vismaz ar plānošanas 
dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokĜu izmaiĦu un to tendenču raksturojumu. 

Monitoringa ziĦojumā jāpievērš uzmanība šādiem vides aspektiem: 

• Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā; 
• Vidi degradējošo un piesārĦojošo darbību samazināšanas nodrošināšana; 
• Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums un dzeramā ūdens zudumu samazināšana; 
• Attīrīto notekūdeĦu nodrošinājums, palielinot pieslēgumu skaitu attīrīšanas iekārtām; 
• Ūdens urbumu aizsardzības režīma nodrošināšana grunts un pazemes ūdeĦu piesārĦojumu 

novēršanai; 
• Kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas nodrošinājums visā novada teritorijā; 
• Gaisa kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā ap piesārĦojuma avotiem, tai skaitā plānoto 

automaăistrāli. 

Monitoringa ziĦojuma sagatavošanai izmanto Valsts Centrālās statistikas pārvaldes un pašvaldības rīcībā 
esošo statistiku, valsts monitoringa programmu informāciju, kā arī monitoringa datus no īpaši 
aizsargājamām teritorijām un projektiem, kuriem, saskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”, būs jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums. 

Monitoringa ziĦojumā ir iekĜaujama informācija par šādiem rādītājiem: 

• Atjaunoto un rekonstruēto autoceĜu un to posmu garums (m); 
• Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums (m); 
• Centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits (m); 
• Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi (tūkst.m3/gadā); 
• NotekūdeĦu attīrīšanas rādītāji, paliekošais piesārĦojums (t/gadā); 
• Ūdens kvalitāte novada upēs un ezeros, tai skaitā peldvietās un prioritārajos zivju ūdeĦos (pēc 

analīžu rezultātiem); 
• PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu skaits novadā; 
• Sadzīvē radītais atkritumu daudzums (t/gadā); 
• Gaisa piesārĦojuma izmeši no stacionāriem avotiem (t/gadā); 
• Derīgo izrakteĦu ieguves apjomi gadā (t/gadā). 
• Tūrisma un atpūtas objektu skaits; 
• Realizēto attīstības un investīciju projektu skaits; 
• Izsniegto būvatĜauju skaits gadā; 
• Iedzīvotāju skaita pieaugums Ikšėiles pilsētā un ciemos gada laikā. 
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13. KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma sastāvdaĜa, kura mērėis ir teritorijas plānojumā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas 
ietekmes uz vidi analīze. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Ikšėiles novada teritorijas plānojumam piemērota 
pamatojoties uz 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 
28.09.2009. lēmumu Nr.35 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 
Savukārt tā veikšanas kārtība noteikta ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. Minētais lēmums tika pieĦemts, jo novada teritorijā atrodas 
NATURA 2000 teritorija – dabas parks „Ogres Zilie kalni”, kā arī perspektīvē plānotas darbības saistībā ar 
derīgo izrakteĦu ieguvi, līdz ar to, izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu un tā Vides pārskatu, 
jāĦem vērā spēkā esošā likumdošana, kura attiecas uz šīm teritorijām, kā arī jāizvērtē iespējamās ietekmes 
uz vidi. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ir izstrādāts 12 gadu periodam kā ilgtermiĦa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tā izstrāde veikta saskaĦā ar MK 06.10.2009. noteikumiem 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ko veica uzĦēmums „Metrum” sadarbībā 
ar pašvaldības institūciju speciālistiem. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums sastāv no četriem sējumiem (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daĜa un Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi). Vides 
pārskatā aplūkota vides stāvokĜa esošā situācija Ikšėiles novadā, kā arī iekĜauti priekšlikumi situācijas 
uzlabošanai un risinājumi teritorijas plānojuma paredzēto darbību negatīvo ietekmju uz vidi samazināšanai 
vai novēršanai. 

Nozīmīgākās vērtības novadā ir esošie mežu un virszemes ūdensobjektu resursi, kā arī kulturvēsturiskās 
teritorijas un objekti. Tie ir būtiski ainaviskās un rekreatīvo vērtību veidojošie elementi novadā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ir izstrādāta Ikšėiles novada vienota perspektīvās attīstības un 
apdzīvojuma struktūras koncepcija (attīstības koncepcija), kas ir balstīta uz Rīgas plānošanas reăiona 
teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.-2025.gadam. 

Teritorijas plānojumā ir grozītas iepriekšējos plānojumos noteiktās Ikšėiles pilsētas un novada ciemu 
robežas, tās ievērojami samazinot (Dobelnieku ciemam nedaudz palielinot, bet Lielkancersiliem saglabājot 
līdzšinējo ciema robežu platību), tādējādi piedāvājot veidot kompaktu apdzīvojuma struktūru. Ciema statuss 
tiek noteikts Tīnūžiem, Turkalnei, Dobelniekiem, Ceplīšiem, Lielkancersiliem, Kalnājiem, Aizupēm un 
Saulesdārzam. Ciema statuss tiek likvidēts Kranciema apdzīvotai vietai. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas rezervējamās teritorijas, kas nepieciešamas nacionālas, reăionālas un 
vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai. 

No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums Lauku zemēs (L) noteikts 1 ha platībā, Mežu 
teritorijās (M) – 2 ha. 

Tāpat plānojumā noteiktas plašas rekreācijas teritorijas dabas parka „Ogres zilie kalni” apkārtnē, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot atsevišėus noteikumus šo teritoriju turpmākai attīstībai un 
izmantošanai. 

Kā galvenās vides problēmas, kuras būtu jārisina vai jāminimizē Ikšėiles novadā ir saistītas ar ceĜu 
infrastruktūras uzlabošanu, esošo ceĜu kvalitātes uzlabošanu, derīgo izrakteĦu ieguvi (kā potenciālie 
ieguves riski minami: gaisa piesārĦojums, troksnis, spridzināšanas darbu ietekme un gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšanās) un lielo apbūves intensitāti (īpaši virszemes ūdensobjektu tiešā tuvumā). 

Ikšėiles novadam nav robežas ar kādu citu valsti un tā neatrodas tiešā citas valsts tuvumā. Tāpat novadā 
nav un netiek plānota tāda rūpniecības attīstība, kas varētu radīt pārrobežu piesārĦojumu, tomēr to varētu 
radīt Novopolocka (Baltkrievija), Krāslava, Daugavpils, Jēkabpils un Ogre, kas ir ievērojamākie 
piesārĦojuma avoti Daugavas upes krastos. 



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

Ikšėiles novada pašvaldība 86 

ĥemot vērā, ka kopumā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādē ir ievērota spēkā esošie normatīvie 
akti, tas neparedz negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas parku „Ogres Zilie kalni”. 
Līdz ar to specifiski dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas mehānismi saistībā ar īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju plānošanas dokumentam nav paredzēti. Kompensēšanas pasākumu jautājums jārisina 
saistībā ar valsts reăionālā autoceĜa Tīnūži – Koknese (pēc posma izbūves ar ievadu Rīgas pilsētā, tas tiks 
iekĜauts Eiropas nozīmes maršrutā E22) būvniecību, kā arī derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju (karjeru) 
izstrādi vai paplašināšanu. 

Lai sekotu līdzi teritorijas plānojuma ieviešanai un tā efektivitātes monitoringam, Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma īstenošanas monitoringam ir noteikti vairāki rādītāji tā ietekmes uz vidi noteikšanai. Informācija 
par šiem rādītājiem, jāiekĜauj monitoringa ziĦojumā, kas Vides pārraudzības valsts birojam ir jāiesniedz 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma īstenošanas periodā no 2011.–2023.gadam, saskaĦā ar Vides 
pārraudzības valsts biroja noteikto termiĦu. Lai iegūtu pilnīgu un korektu informāciju par teritorijas attīstību 
un tā ietekmi uz vidi, dati būtu jāvāc katru gadu. 

Teritorijas plānojuma īstenošana atstās gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi. Kā nozīmīgākās 
pozitīvās ietekmes var minēt vides kvalitātes uzlabošanos pēc komunālās infrastruktūras sakārtošanas, 
velotransporta attīstības, degradēto teritoriju sakārtošanas, novada ainavu un kvalitātes paaugstināšanu 
u.c. Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju attīstību, sagaidāma 
diferencēta ietekme uz vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras sakārtošana, palielinoties 
satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārĦojuma un trokšĦu palielināšanās. Attīstot saimnieciskās 
darbības teritorijas un ražošanas objektu būvniecību, var rasties negatīva ietekme uz vidi, ja netiek Ħemti 
vērā katrā konkrētā gadījumā risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloăisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. Vienlaicīgi jāĦem vērā, ka palielinoties 
rekreāciju teritorijas apmeklēšanas intensitātei, iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu. 

Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus 
un izvēlēties optimālākos risinājumus. 

Jautājumi (ražošanas teritoriju attīstība, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstība, autoceĜu būvniecība vai 
rekonstrukcija u.tml.), kas tieši vai netieši varētu ietekmēt vidi, būtu jāskata teritorijas plānojuma 
īstenošanas periodā. Piemēram, attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības 
teritorijas, jāveic teritorijas izpēte un katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas 
piemērojams paredzētajai darbībai, kā arī jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloăisko 
paĦēmienu izmantošanu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums līdzsvaros ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. 
Īstenojot teritorijas plānojumu, tiks nodrošināti iedzīvotājiem labvēlīgi dzīves un darba apstākĜi, sakārtota 
vide, uzlabota transporta un sakaru infrastruktūra, uzlabota komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, 
kas kopumā veicinās uzĦēmējdarbības un tūrisma attīstību, izmantojot racionāli pieejamos resursus un 
saskaĦā ar vides aizsardzības prasībām. 

Kopumā jāsecina, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam noteiktie risinājumi attiecībā 
uz plānotā (atĜauto) teritorijas izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu 
prasībām, kā arī tas atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērėiem un tā realizācija 
neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Ikšėiles novada teritorijas plānojumu ir 
iespējams īstenot, ja tiek ievēroti teritorijas plānojumā esošie nosacījumi, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktās vides aizsardzības prasības. 
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