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NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS “SĒNĪTE”, KRUSTIŅI,
INČUKALNA PAG., INČUKALNA NOVADS

Publiskās apbūves teritroija (P)
1.582 ha

Nacionālās nozīmes transporta
infrastruktūras attīstībai
nepieciešamā teritorija
1.582 ha

Kultūras pieminekļa daļa
"Kafejnīca un restorāns "Sēnīte""
1200 m2(1)

Esoša ēka  (t.sk. kultūras
pieminekļa daļa) 3310.8 m2(2)

Aizsargjosla ap kultūras piminekli
10975m2(3)

Neapbūvējama teritroija starp ceļa
(A2 Rīga-Sigulda un A3
Inčukalns-Valmiera) sarkanajām
līnijām un būvlaidi (nosacīta)
2424m2(5)

Aizsargjosla gar gaisvadu līniju ar
nominālo spriegumu 20kV 470
m2(6)

Teritorijas daļa ārpus kultūras
pieminekļa aizsargjoslas  4845 m2(4)

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS "SĒNĪTE" AR KAD. NR. 80640020048 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS "SĒNĪTE" AR KAD. NR. 80640020005

SKICES IZSTRĀDĒ IZMANTOTIE MATERIĀLI
Informācija no portāla www.kadastrs.lv
Zemes robežu plāni
Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem
Inčukalna novada teritrioajs plānojums 2013.-2025.

- Inčukalna novada Krustiņu, Gaujas ciemu teritorijas
funkcionālā zonējuma karte,

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Aizsargjolsu likums
https://karte.mantojums.lv/

Teritorijas daļa potenciālās apbvēs
izvietošanai (7)

POTENCIĀLĀ APBŪVEI IZMANTOJAMĀ
TERITORIJA

TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
Iespējamā apbūves izvietojuma
teritorija(7)   (elektronlīnija tiek
pārvietota) 7474 m2

TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Kadastra Nr.

80640020048
80640020005

Platība (ha) Teritroijas plānotā (atļautā )
izmantošana

Stāvu skaits Max.apbūves
intensitate

Min.brīvā
teritorija

1.582 Publiskās apbūves ter. 3 stāvi/12 150% 30%
1.38 Tehniskās apbūves ter. 4 stāvi/16 jānosaka

detālplānojumā

Tehniksās apbūves teritroija (Ta)
1.38 ha

Nacionālās nozīmes transporta
infrastruktūras attīstībai
nepieciešamā teritorija
1.38 ha

Neapbūvējama teritroija starp ceļa
(A2 Rīga-Sigulda un A3
Inčukalns-Valmiera) sarkanajām
līnijām un būvlaidi (nosacīta)
1853m2(5)

Teritorijas robeža

Teritorijas robeža

jānosaka
detālplānojumā

Iespējamā apbūves izvietojuma
teritorija(7)  (elektronlīnija tiek
pārvietota) 4036 m2

Iespējamā apbūves izvietojuma
teritorija(7)  3600 m2

 (1) Kultūras pieminekļa platība precizējama
 (2) Platība saskaņā ar Kadastra infromačijas sistēmas teksta datiem
 (3)  Saskaņā ar informāciju no https://karte.mantojums.lv/
 (4) Teritorija precizējama pēc topogrāfiskā plāna izstrādes
 (5) Skicē būvlaide no sarkanajām līnijām noteikta 4 m, bet jāņem vērā, ka nacionālās nozīmes

transporta infrastruktūras attīstībai rezervētajā teritroijā jauna būvniecība un būvlaide
jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Pašvaldības būvvaldi.

 (6) Aizsargjosla gar gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV saskaņā ar Aizsargjoslu likumu
 (7) Apbūve izvietojama ņemot vērā teritorijas apbūves rādītājus.

Potenciālā apbūves izvietojuma teritorijas platībai  skicē piemīt uzskates materiāla statuss. Būtiski ir apbūves
parametri, kur jāņem plānotie piebraucamo ceļu un autosstāvietu platība. Teritorijai ar kad.nr. 80640020005
(Tehniskās apbūves teritroijai) apbūves rādītājus nosaka izstrādājot detālplānojumu.

ZEMES VIENĪBAS APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
    SIA "METRUM",

Reģ.Nr.40003388748
 Ģertrūdes iela 47-3, Rīga
 LV-1011, Tālr. 63125308

 e-mail: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

ZEMES VIENĪBU
POTENCIĀLAI APBŪVEI

IZMANTOJAMO
TERITORIJU SKICE



Nekustamais īpašums “Sēnīte” ar kadastra nr. 80640020048 Nekustamajam īpašums ar kadastra nr. 80640020005 
Platība: 1.582 ha 
Funkcionālā zona: Publiskās apbūves zona 
Publiskās apbūves teritorija: funkcionālā zona, kur galvenais izmantošanas 
veids ir publiski pieejamu sabiedrisko iestāžu un komerciālu rakstura iestāžu un 
uzņēmumu apbūve.  
Apbūves parametri:  
Minimālā brīvā zaļā teritorija: 30% 
Apbūves maksimālais augstums: 12 m Nacionālās nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamā teritorija: jaunu būvniecības ieceri 
jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto 
transporta infrastruktūras objektu attīstību, un Pašvaldības būvvaldi.  
 

Platība: 1.38 ha 
Funkcionālā zona: Tehniskās apbūves teritorija 

Tehniskās apbūves teritorija: funkcionālā zona, kur galvenais zemes 
izmantošanas veids ir inženierkomunikāciju tīklu un objektu teritorijas un ar 
tām saistīto ēku un būvju apbūve.  

Apbūves parametri:  
Maksimālā apbūves intensitāte: jānosaka detālplānojumā 
Minimālā brīvā zaļā teritorija: jānosaka detālplānojumā 
Apbūves maksimālais augstums: 16 m 
Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamā 
teritorija: jaunu būvniecības ieceri jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”,   

kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. 
Aprobežojumi un prasības:  

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – Kafejnīca un restorāns “Sēnīte” 
(jāsaglabā sākotnējais būvapjoms. 
Aizsargjosla ap kultūras pieminekli 
Aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem- elektrisko tīklu gaisvada līniju 20kV 
(var pārvietot). 
Ūdensapgādes urbums  
 
Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras 
pieminekli drīkst veikt tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 
atļauju.  Būvniecības ieceres dokumentācija, kas skar pieminekli vai tā 
aizsargjoslu jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.  
Jaunu būvniecības ieceri jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas izvērtē 

tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. 
 

Aprobežojumi un prasības:  
Jaunu būvniecības ieceri jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras 
objektu attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. 
 
Jāizstrādā detālplānojums. 

Apbūves iespējas 
  
Apbūves rādītāji: Stāvu 
skaits 4/16 m  
Apbūves laukums (1200 m2 
kultūras pieminekļa daļa, kurai 
stāvu skaits nemainās): 4703 m2 
Apbūves blīvums 30% 
Apbūves intensitāte: 77% 
Brīvā zaļā teritorija: 51% 
 

Apbūves iespējas 
 Apbūves rādītāji: Stāvu skaits 4/16 m  
Apbūves laukums: 5050 m2 
Apbūves blīvums 37% 
Apbūves intensitāte: 146% 
Brīvā zaļā teritorija: 49% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   © Izmantoti dati no www.kadastrs.lv 
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