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IEVADS 
Pētījums „Priekšnosacījumi nekustamajam īpašumam “Sēnīte”, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna 
novads, attīstībai” (turpmāk – Pētījums) sagatavots, pamatojoties uz teritorijas īpašnieka un SIA 
“METRUM” savstarpēji noslēgto līgumu.    

Pētījuma veikšanas nepieciešamība, lai pasūtītājam sniegtu informāciju, kā turpmāk var izmantot 
teritoriju, kādas ir tās attīstības iespējas un apgrūtinājumi.   

Nekustamais īpašums “Sēnīte” ar kadastra nr. 80640020048  un tam pieguļošais īpašums ar kadastra 
nr. 80640020005 atrodas Inčukalna novadā, Krustiņos, starp Valsts galveno autoceļa A2 Rīga – Sigulda 
– Igaunijas robeža (Veclaicene) un Valsts galveno autoceļu A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 
(Valka).    

Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2035.gadam1 vīzija paredz, ka Inčukalna 
novads ir dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar radošu sabiedrību, augsti attīstītu 
uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi. Inčukalna novada attīstība vērsta uz tādas dzīves vides 
izveidošanu, kurā ikviens vēlētos dzīvot, iegūt izglītību, strādāt, veidot ģimeni un pavadīt savu brīvo 
laiku. Viena no novada ilgtermiņa prioritātēm ir attīstīta uzņēmējdarbības vide, līdz ar to novadā tiek 
veicināta uzņēmējdarbības vides attīstība. Stratēģija nosaka, ka tai ir jābūt investoriem pievilcīgai un 
esošajiem uzņēmējiem atbalstošai.  

 
1 Ar to var iepazīties portālā geolatvija.lv, saite:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1400   

                    

1.attēls. Nekustamo īpašumu novietojums. Izmantoti dati no VZD © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra, 2013-2019)Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2020.gadsValsts 
adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2020.gads. 
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Apskatītā teritorija atrodas vietējas nozīmes centrā Krustiņi, kur saskaņā ar Inčukalna novada attīstības 
stratēģiju  kā prioritāri attīstāmie virzieni perspektīvā ir noteikti: tūrisma un rekreācijas zonu attīstība 
(atpūtas komplekss Rāmklani, Sēnītes teritorija), darījumu teritoriju attīstība, tehniskās 
infrastruktūras attīstība. Stratēģijā norādīts, ka nekustamā īpašuma  
“Sēnīte” teritoriju redz kā tūrisma un rekreācijas attīstības zonu.  

1. PRASĪBAS TERITROIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ 
FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ 

 
Saskaņā ar Inčukalna novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam2 nekustamam īpašumam 
“Sēnīte” (kadastra nr. 80640020048) noteikts funkcionālais zonējums “Publiskās apbūves teritorija” 
(P), bet nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 80640020005 – “Tehniskās apbūves teritorija” (Ta). 
Zemesgabals atrodas autoceļu aizsargjoslā, kā arī Nacionāls nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstībai rezervētajā teritorijā. Abi nekustamie īpašumi atrodas Nacionālās nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai rezervētā teritorijā.  Teritoriju šķērso 20kV elektrolīnija. Īpašums ar kadastra 
nr. 80640020005 robežojas ar Gaujas nacionālo parku.  

Saskaņā ar Inčukalna novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem3, kas apstiprināti 
22.05.2013.gadā, apskatāmajās teritorijās ir noteiktas šādi teritorijas izmantošanas veidi: 

 

 

 
2 Ar to var iepazīties portālā geolatvija.lv, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_98 
3 Ar tiem var iepazīties portālā geolatvija.lv, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_98 

2.attēls. Fragments no Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Avots: www.geolatvija.lv 
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1.1. Publiskās apbūves teritorija (P)  

Publiskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, kur galvenais izmantošanas veids ir publiski pieejamu 
sabiedrisko iestāžu un komerciālu rakstura iestāžu un uzņēmumu apbūve.  

1.1.1.Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

1. Sabiedrisko iestāžu apbūve - valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu, izglītības un zinātnes 
iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, sabiedrisko organizāciju un biedrību 
ēku, sakaru un masu mediju iestāžu apbūve, reliģisko iestāžu ēku, muzeju un bibliotēku ēku 
apbūve ,kultūras un sporta u.c. apbūve; 

2. komerciestāžu apbūve: 

- finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve, tajā skaitā biznesa inkubators, 

- mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, 

- sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apbūve,  

- viesnīcu, viesu māju, moteļu ēku apbūve u.c. tūrisma mītnes, 

- ar rekreāciju saistītas ēkas un būves, teritorijas labiekārtojuma būves, 

- sporta būves, 

- azartspēļu ēku apbūve, saskaņojot ar Pašvaldību, 

- slēgtas un atklātas autostāvvietas. 

2. ugunsdzēsības depo; 

3. multifunkcionāls objekts; 

4. vieglās ražošanas uzņēmums, kas rada nebūtisku piesārņojumu, vairumtirdzniecības bāzes; 

saskaņojot ar Pašvaldību. 

1.1.2. Teritorijas palīgizmantošanas veidi 

1. piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi; 

2. saimniecības ēkas un palīgēkas; 

3. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekt; 

4. apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi. 

1.1.3. Apbūves parametri  

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība- pēc funkcionālās nepieciešamības. 

Maksimālā apbūves intensitāte - 150%. 

Minimālā brīvā zaļā teritorija:  

- 30%; 
- pirmskolas izglītības iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību. 

Ēku un būvju skaits uz zemes vienības: ievērojot atļautos apbūves rādītājus.  

Apbūves maksimālais augstums:  
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- 12 m , izņemot atsevišķus gadījums, kad ēkas augstuma palielināšana ir nepieciešama tās 
funkciju nodrošināšanai, saskaņojot ar Pašvaldību; 

- noteiktais apbūves maksimālais augstums neattiecas uz sakrālām būvēm, nosakāms un 
pamatojums detālplānojumā vai būvprojektā ar sabiedriskās apspriešanas procedūru. 

1.1.4. Citi noteikumi: 

Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās jāveido publiski pieejama ārtelpa (apstādījumi, 
bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības. 

1.2. Tehniskās apbūves teritorija (Ta)  

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

1.2.1. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

1. inženierkomunikāciju (ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes, elektroapgādes, siltumapgādes 

u.c.) tīkli un objekti; 

2. atklātas un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumi (tajā skaitā kravas 

transportlīdzekļu); 

3. atklātas un slēgtas teritorijas metāllūžņu, nolietotās sadzīves tehnikas, transportlīdzekļu 

u.tml. vākšanai; 

4. ugunsdzēsības depo; 

5. ceļu apkalpes objekts; 

6. satiksmes un sakaru ēkas un būves; 

7. garāžas; 

8. servisa un tehniskās apkopes stacijas; 

9. degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS);  

10. noliktavas; 

11. ražošanas uzņēmi; 

12. industriālie un tehnoloģiskie parki; 

13. tirdzniecības un pakalpojumu iestāde. 

 
1.2.2. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

1. apstādījumi un citi labiekārtojuma elementi; 

2. pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamās pārvaldes ēkas; 

3. palīgēkas. 

 1.2.3. Apbūves parametri 

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – pēc funkcionālās nepieciešamības.  
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Maksimālā apbūves intensitāte – jānosaka detālplānojumā4 vai ar arhitektūras un plānošanas 
uzdevumu (PAU)5. 

Minimālā brīvā zaļā teritorija – jānosaka detālplānojumā vai arhitektūras un plānošanas uzdevumā. 

Apbūves maksimālais augstums – 16 m, izņemot tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai konstrukcijas 
(torņus, antenas, skursteņus u.c.). 

1.2.4. Citi noteikumi 

Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo, saskaņā ar 
Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem. 

Jānodrošina zemes vienību ārpus „Tehniskās apbūves teritorijām (Ta)” aizsardzība pret tehniskās 
apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav 
„Rūpniecības apbūves teritorijas (R)”, „Tehniskās apbūves teritorijas (Ta) vai „Transporta 
infrastruktūras teritorijas (Tr)”. 

Atklātas un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumus, sabiedriskā transporta pieturvietas, ceļu 
apkalpes objektus un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūvi pie valsts autoceļiem 
jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

1.3. Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamā teritorija 

Teritorijas plānojumā kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamā 
teritorija tiek noteikta autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) un autoceļa A3 Inčukalns 
– Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) rekonstrukcijai un būvniecībai nepieciešamās teritorijas. 
Teritorija noteikta, lai izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas ne pieciešama autoceļu attīstībai. 

1.3.1. Atļautā izmantošana 

1. teritorijas galvenā izmantošana ir transporta infrastruktūras būves; 

2. atļauts turpināt pirms plānojuma apstiprināšanas uzsākto likumīgo darbību. 

1.3.2. Citi noteikumi 

Lai mazinātu teritorijas izmantošanas aprobežojumu ietekmi uz teritorijas attīstību, līdz objekta 
būvniecības uzsākšanai teritorijā ir atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem 
atļautās izmantošanas veidiem. Jaunu būvniecības ieceri jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas 
izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. 
Atkarībā no autoceļa projekta un plānotās būvniecības ieceres ietekmes uz to, būvniecības iecere var 
tikt atļauta pagaidu statusā, tas ir, līdz transporta infrastruktūras objekta būvniecībai un tikai tad, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks piekrīt, ka netiks kompensēti līdzekļi, kas ieguldīti teritorijas attīstībā, 
kā arī teritorija tiks atbrīvota no būvēm par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. 

 
4 Saskaņā ar  spēkā esošo 01.12.2011. “Teritorijas attīstības plānošanas likums” detālplānojums ir detalizēts 
vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību 
izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus. 
5 Arhitektūras un plānošanas uzdevums vairs netiek izsniegts. Jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija, 
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi”) 
 



  PRIEKŠNOSACĪJUMI NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA “SĒNĪTE”, KRUSTIŅI, INČUKALNA PAG., INČUKALNA NOVADS, 
ATTĪSTĪBAI 

8 
 

Transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši ceļa 
būvprojektam un šie precizējumi nav uzskatāmi par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

Pēc būvprojekta apstiprināšanas, teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi attiecas tikai uz 
teritoriju, kas atrodas projektā paredzēto risinājumu ietekmes zonā. 

Pēc transporta infrastruktūras teritorijas izbūves šajā teritorijā ievērojami „Transporta infrastruktūras 
apbūves teritorijas noteikumi”6. 

2. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 
 

2.1. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Kafejnīca un restorāns "Sēnīte"  

Saskaņā ar  publiski pieejamo informāciju Nacionālās  Kultūras Mantojuma Pārvaldes (NKMP) interneta 
vietnē https://is.mantojums.lv/, Kafejnīca un restorāns "Sēnīte" kopš 2016.gada 25.oktobra ir iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā7 (publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis” 2016.gada 
24.oktobrī). Pieminekļa sastāvā iekļauta ēka ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0048 001, celtniecības 
gads – 1967. Vērtību grupa – Valsts vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. 

Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par 
kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 

 
6 Ar tiem var iepazīties portālā geolatvija.lv, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_98 , Inčukalna 
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos skatīt sadaļu 4.8. ‘Transporta infrastruktūras 
teritorija”. 
7 Pieminekļu sarakstu un informācija par Valsts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli “Kafejnīca un 
restorāns “Sēnīte” var iepazīties portālā is.mantojums.lv, saite: https://is.mantojums.lv/9164 

3.attēls. Kafejnīca un restorāns “Sēnīte”. Avots: https://is.mantojums.lv/9164 
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statusa piešķiršanu"8 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir arhitektoniski augstvērtīgs, 
pilsētbūvnieciski un ainaviski ļoti nozīmīgs objekts pie viena no galvenajiem valsts autoceļiem 
Vidzemes šosejas trasē. Objekts ir viens no spilgtākajiem pēckara modernās arhitektūras un 
tehnoloģiju piemēriem, savam laikam pilnībā neordinārs un tehniski novatorisks projekts. Objekts 
iekļaujams Pieminekļu sarakstā kā nozīmīgs pagājušā gadsimta 60. gadu modernās arhitektūras 
paraugs – unikāla kupolveida ēka, pirmā sfēriskas dzelzsbetona čaulas konstrukcijas celtne Latvijā, 
kuras aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts tautas interesēm. 

Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Sākotnējā būvapjoma (bez vēlāko laiku nekvalitatīviem 
uzslāņojumiem), kas vērsti pret publisko ārtelpu dienvidrietumu un dienvidu pusē, telpiskais 
risinājums vidē. 

2.2. Aizsargjosla ap kultūras pieminekli 

 

  

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma9 8.pantu ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas), lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu 
dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. Ja aizsargjosla (aizsardzības 
zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši, tās minimālais platums lauku apvidos ir 500 metru. 

 
8 Ar tiem var iepazīties portālā likumi.lv, saite: https://likumi.lv/ta/id/78458-noteikumi-par-kulturas-
piemineklu-uzskaiti-aizsardzibu-izmantosanu-restauraciju-valsts-pirmpirkuma-tiesibam-un-vidi-degradejosa-
objekta-statusa-pieskirsanu 
9 Ar to var iepazīties portālā likumi.lv, saite: https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums 

4.attēls. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Kafejnīca un restorāns “Sēnīte”” un tā aizsargjosla 
(aizsardzības zona).  Avots: https://is.mantojums.lv/9164 

9164 
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Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim - Kafejnīca un restorāns "Sēnīte” ir noteikta individuālā 
aizsargjosla (aizsardzības zona) (skat. 4.attēlu). 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 33.pantu aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos. Bet, ņemot vērā, ka Inčukalna novada teritorijas 
plānojums tika izstrādāts un apstiprināts 2013.gadā, t.i. pirms objekta “Kafejnīca un restorāns 
"Sēnīte"” iekļaušanas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Inčukalna novada teritorijas 
plānojumā nav attēlota šī objekta aizsargjosla. 4. attēlā norādīta Valsts vietējas nozīmes arhitektūras 
pieminekļa “Kafejnīca un restorāns “Sēnīte”” aizsargjosla10.  

Aizsargjoslu likuma 38.pantā ir noteikti aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras 
pieminekļiem. 

3. APGRŪTINĀJUMI 
 

3.1. Aizsargjosla gar 
elektriskajiem tīkliem  

 
Nekustamo īpašumu ar 
“Sēnīte”  ar kadastra nr. 
80640020048 šķērso 
elektrisko tīklu gaisvadu 
līnija ar nominālo 
spriegumu līdz 20kV 
(skatīt 5.attēlu).  Saskaņā 
ar Aizsargjoslu likuma 
16.panta aizsargjoslas gar 
visu veidu un jebkuras 
piederības elektriskajiem 
tīkliem, to iekārtām un 
būvēm tiek noteiktas, lai 
nodrošinātu elektrisko 
tīklu, to iekārtu un būvju 

ekspluatāciju un drošību. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido gar elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijām pilsētās un ciemos – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 
abpus līnijai. Aizsargjoslu likums nosaka, ka aizsargjoslas gar  elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem ir 2,5 metru attālumā uz abām pusēm no līnijas ass. 
Elektrolīnijas aizsargjosla veido 5 m platu joslu, kura ir jāuztur brīva no kokiem un krūmiem.   

Aprobežojumus, kas attiecas uz elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, skatīt Aizsargjoslu likuma 35. pantā, 
kas nosaka vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās un 45.pantu, kas nosaka aprobežojumus 
aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem.  

 

 

 

 
10 Ar karti var iepazīties portālā https://www.nkmp.gov.lv/lv, saite: https://karte.mantojums.lv/ 

                    

Elektrisko tīklu 
gaisvada līnija 20kV 

Ūdensapgādes 
urbums 

5.attēls. Fragments no Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013. -
2024.gadam. Avots: www.geolatvija.lv 

https://is.mantojums.lv/9164 
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3.2. Ūdensapgādes urbums 

Saskaņā ar spēkā esošo Inčukalna teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā  “Sēnīte” teritorijā atrodas 
ūdensapgādes urbums (skatīt 5. attēlu).  Aprobežojums nosaka Aizsargjoslas likuma 39.pants. 
Atsevišķam ūdensapgādes urbumam tiek skaitliski aprēķinātas ķīmiskā, bakterioloģiskā aizsargjosla 
pie noteikta ūdens patēriņa un noteikta stingra režīma aizsargjosla atbilstoši  2004.gada 20.janvāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika”11. 

 Zemes īpašniekam ir jābūt urbuma pasei, bet, ja tādas nav, tad urbuma īpašniekam vai nomātājam 
pēc klienta sniegtajiem datiem tiek izsniegta sagatavota ūdensapgādes urbuma pase. Pase tiek 
atjaunota atbilstoši  2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”12 4. 
pielikumam (saskaņā https://videscentrs.lvgmc.lv/ pieejamo informāciju). Pasē tiek norādīta urbuma 
adrese, dziļums ierīkošanas gads, urbšanas veids, urbšanas diametrs, konstrukcija, ūdens horizonts, 
atsūknēšanas rezultāti, ķīmiskās un bakterioloģiskās analīzes, kā arī rekomendācijas, karotāžas 
diagramma (ja ir) un urbuma atrašanās vieta kartē.  

Nepieciešamos dokumentus un pakalpojuma izmaksas pases sagatavošanai skatīt portālā 
https://videscentrs.lvgmc.lv/14.  

 

4. APBŪVES APRĒĶINI 
4.1. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA 

Nekustamā īpašuma “Sēnīte” zems kopējā platība ir 1,582 ha saskaņā ar kadastrs.lv pieejamo 
informāciju. Aptuvenā esošās ēkas platība 0,25 ha (pieņemot, ka 0,12 ha ir kultūras piemineklis, 
būtiskas apjoma izmaiņas nav veicamas), palīgēku aptuvenā kopējā platība 0.03 ha. Īpašuma robeža 
sakrīt ar ielas sarkano līniju.  

Atbilstoši kadastrs.lv pieejamiem rīkiem, ko var izmantot laukuma platību uzmērīšanai, zemes vienībā 
ceļi un laukumi sastāda  ~ 0.33 ha lielu platību.  

Min. brīvās teritorijas rādītājs 30%, kas ir 4746 m2.  

Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervētajā teritorijā (abas apskatītās 
teritorijas atrodas šajā teritorijā) jebkura jauna būvniecība un būvlaide jāsaskaņo ar VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” un Pašvaldības būvvaldi. 
 

 

 

 
11 Ar tiem var iepazīties portālā likumi.lv, saite:  https://likumi.lv/ta/id/83439-aizsargjoslu-ap-udens-nemsanas-
vietam-noteiksanas-metodika 
12 Ar tiem var iepazīties portālā likumi.lv, saite: https://likumi.lv/ta/id/236750-zemes-dzilu-izmantosanas-
licencu-un-biezi-sastopamo-derigo-izraktenu-ieguves-atlauju-izsniegsanas-kartiba-ka-ari-publiskas-pers... 
13 Saite: https://videscentrs.lvgmc.lv/geologijas-pakalpojumi/hidrogeologiska-informacija. 

 
14 Saite: https://videscentrs.lvgmc.lv/geologijas-pakalpojumi/hidrogeologiska-informacija. 
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*6.,7. un 8. attēlā iespējamās apbūves izvietojums ir priekšlikums, kas izmantots aprēķinu veikšanai, bet to ietekmēs šajā 
dokumentā minēto institūciju nosacījumi un teritorijas apgrūtinājumi. Iespējamie apjomi var mainīties.  

Būtiski saprast vai ūdensapgādes urbums darbojas un ap to ir jāņem vērā aizsargjosla. Tas ietekmē ēku izvietojumu.  6. un 7. 
attēlā nav ņemts vērā ūdensapgādes urbuma novietojums. Pirms īpašuma iegādes nepieciešams iegūt informāciju par 
teritorijā esošo ūdensapgādes urbumu, kas norādīts Inčukalna novada TP funkcionālā zonējuma kartē.  

 

 

6.attēls. Iespējamās apbūves izvietojuma priekšlikums ar apbūves laukumu 3900 m2. Kartes avots: 
https://www.kadastrs.lv/#result * 
https://is.mantojums.lv/9164 

7.attēls. Iespējamās apbūves izvietojuma priekšlikums ar apbūves laukumu 4703 m2. Šajā gadījumā 
jāpārvieto elektrolīnija. Kartes avots: https://www.kadastrs.lv/#result * 
https://is.mantojums.lv/9164 
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1.tabula. Esošie apbūves tehniskie parametri 

Stāvu skaits 
Ēku apbūves 

laukumu 
summa m2 

Zemes vienības 
platība attiecīgajā 
funkcionālajā zonā 

m2 

Apbūves 
blīvums % 

Apbūves 
intensitāte 

Brīvās 
teritorijas 
rādītājs % 

1 stāvs  
(esošā apbūve) 

2800  

(t.sk. 1200 m2 
kultūras pieminekļa 

daļa) 

15820   17,70 % 17,70 % 61,44 %* 

* Brīvās teritorijas rādītāju nevar precīzi aprēķināt, jo nav pieejami precīzi dati par brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu 
novietņu platībām zemesgabalā, u.c. nepieciešamie parametri. Aprēķiniem izmantoti dati, kas iegūti no izmantojot 
kadastrs.lv rīkus un kartes. 

2.tabula. Prognozētie apbūves tehniskie parametri 

Max. Stāvu skaits 
(nav noteikts)  

max. augstums  
(max. augstums 12 m) 

Max apbūves 
intensitāte %  

(max. norma – 150%) 

Max virszemes 
stāvu platību 

summa m2 

(1200m2 kultūras 
pieminekļa daļa, kurai 
stāvu skats nemainās) 

Teorētiskais 
apbūves 

laukums m2 

Min. brīvās 
teritorijas 

rādītājs % (1) 
(min. norma 30%) (2) 

1 stāvs / 6 m 25% 1200+2700= 3900
         3900  (3)  63 % 

1 stāvs/ 6m 29% 1200+3683=4703 4703 58% 
1 stāvs / 6 m 31% 1200+3746=4946 4946 56% 

2 stāvi / 8 m 42%  1200+5400=6600 3900 63% 

2 stāvi/8 m 54% 1200+7366=8566 4703 58% 

2 stāvi / 8 m 55% 1200+7492=8692 4946 56% 

8.attēls. Iespējamās apbūves izvietojuma priekšlikums ar apbūves laukumu 4946 m2. Kartes avots: 
https://www.kadastrs.lv/#result * 
https://is.mantojums.lv/9164 
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3 stāvi/ 12 m 59%  1200+8100=9300 3900  63 % 

3 stāvi/ 12 m 77% 1200+11049=12249 4703 51%(4) 

3 stāvi/ 12 m 86% 1200+11238=12438 4946 50 %(4) 

(1) Pieņemot, ka autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība ir 2000 m2.  

(2) Rādītāju ietekmē piebraucamo ceļu un autostāvvietu platības, bet rādītājs nedrīkst būt mazāks par 30%. 

(3) Pieņemot, ka esošo būvi paplašina, neveidojot vairāk par vienu stāvu 

(4) Pieņemot, ka autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība ir 3000 m2.  

 

4.2. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA 

Apbūves parametri šai teritorijai jānosaka detālplānojumā, līdz ar to šim zemes īpašumam ir jāizstrādā 
detālplānojums. To izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētam zemes vienību izmantošanai un apbūves 
parametriem, kā arī precizētu zemes vienības un aprobežojumus.  Zemes vienības platība attiecīgajā 
funkcionālajā zonā ir -13800 m2. Aptuvenā esošās ēkas platība 300 m2, piebraucamo ceļu un laukumu 
platība 1900 m2. 

Bet ņemot vērā, ka šajā zonā ir noteikts Apbūves maksimālais augstums – 16 m, var secināt, ka ir 
iespējams realizēt apbūvi līdz 4 stāvu augstumam. Līdz ar to, pieņemot vidējus apbūves parametrus, 
kas var būt piemēroti tirdzniecības un pakalpojumu, un/vai noliktavu apbūvei, kā arī nepārsniedzot 
blakus esošajā zemes vienībā atļautos maksimālos apbūves tehniskos parametrus, iespējamās 
apbūves platības un citi apbūves tehniskie parametri varētu būt atbilstoši 3.tabulā norādītajiem.  

3.tabula. Esošie un prognozētie apbūves tehniskie parametri 

Max. Stāvu skaits 
(nav noteikts)  

max. augstums  
(max. augstums 16 m) 

Teorētiskais 
apbūves 

laukums m2 

Apbūves 
blīvums % 

Max 
virszemes 

stāvu platību 
summa m2 

Max apbūves 
intensitāte % 
(max. norma – 

150%)  

Brīvās teritorijas 
rādītājs %  

(min. norma 30%) (1) 

(Esoša ēka)  
1 stāvs (2) 300 2% 300 2% 84% 

4 stāvi / 16 m 5050 37% 20200 146% 49% (3) 

(1) Brīvās teritorijas rādītāju nevar precīzi aprēķināt, jo nav pieejami precīzi dati par brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu 
novietņu platībām zemesgabalā, u.c. nepieciešamie parametri. Aprēķiniem izmantoti dati, kas iegūti no izmantojot 
kadastrs.lv rīkus un kartes 
(2) Esošā situācija  

(3) Pieņemot, ka piebraucamo ceļu un autostāvvietu platība nav lielāka par 2000m2.  

 

4.3.  SECINĀJUMI  
Zemes vienībā “Sēnīte” ar kadastra nr. 80640020048 ir iespējams palielināt esošo būvapjomu (izņemot 
kultūras pieminekļa ēkas daļu) vai būvēt jaunu (intensificēt), jo to pieļauj šobrīd noteiktie apbūves 
tehniskie parametri Publiskās apbūves teritorijai (P) un esošais ēku izvietojums.  

Plānojot attīstību zemes vienībā ar kadastra nr. 80640020005 Tehniskās apbūves teritorijā (Ta) 
teritorijā, vēlama konsultācija ar Inčukalna novada pašvaldības speciālistiem, ņemot vēra, ka 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļauts punkts, ka maksimālā apbūves intensitāte 
un minimālā brīvā zaļā teritorija jānosaka detālplānojumā vai ar arhitektūras un plānošanas 
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uzdevumu. Tā kā Būvniecību reglamentējošie normatīvie akti vairs neparedz nepieciešamību 
pašvaldībā saņemt arhitektūras un plānošanas uzdevumu pirms būvniecības procesa uzsākšanas, tad 
nepieciešama būtu detālplānojuma izstrāde. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 6.punktā teikts, ka [..]detālplānojums — detalizēts 
vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes 
vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un 
aprobežojumus[..]. Savukārt, 28.panta 3.daļā teikts, ka [..] detālplānojumu izstrādā pirms jaunas 
būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem 
risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi [..]. 

Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumu Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju 
ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 13.punkts nosaka, ka Ceļa pievienojumu valsts autoceļiem 
atļauts veidot, ja attiecīgais ceļa pievienojums atbilst detālplānojumam, satiksmes drošības prasībām 
un Latvijas nacionālajam standartam [..]. 

Īpaša nozīme jāpievērš piebraukšanas nodrošināšanai pie nekustamiem īpašumiem. Piebraukšana 
iespējama tikai no Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža. Piebraukšana no Valsts 
galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža fiziski nav iespējama esošā reljefa dēļ. 
Piebraukšanas nodrošināšana var palielināt kopējās investīcijas attīstībā, projekta izstrādē un 
realizācijā. Pirms teritorijas attīstības plānošanas vēlams veikt konsultācijas par iespējamiem 
risinājumiem piebraukšanas nodrošināšanai.  

Brīvo teritoriju ietekmē autostāvvietu skaits, ko nosaka Latvijas Standarts “Vienlīmeņa autostāvvietu 
projektēšanas noteikumi” (LVS 190-7). Stāvvietu skaitu nosaka būvju galvenais lietošanas veids 
(tirdzniecības ēka,  birojs utt.) un tā platība. Nepieciešamo stāvvietu skaits var ietekmēt arī būves 
platības izvēli. Šajā vietā jāņem vērā 20kV elektrolīnijas aizsargjosla, kas ierobežo teritorijas 
izmantošanu. 

Papildus jāņem vērā, ka teritorija atrodas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai 
rezervētajā teritorijā (abas apskatītās teritorijas atrodas šajā teritorijā), līdz ar to jebkura jauna 
būvniecība un būvlaide jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Pašvaldības būvvaldi. Jebkuru 
saimniecisko darbību aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli drīkst veikt tikai ar 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju 15. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas skar 
pieminekli vai tā aizsargjoslu jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi 16.  

 

 

 
15 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 38.pantu, saite: https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums 
16 Saskaņā ar MK 26.08.2003. noteikumiem nr. 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, saite: 
https://likumi.lv/ta/id/78458-noteikumi-par-kulturas-piemineklu-uzskaiti-aizsardzibu-izmantosanu-
restauraciju-valsts-pirmpirkuma-tiesibam-un-vidi-degradejosa-objekta-statusa-pieskirsanu 


