PASKAIDROJUMA RAKSTS LOKĀLPLĀNOJUMAM NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA “GAUJASKRASTI” TERITORIJĀ
LOKĀLPLĀNOJUMA PAMATOJUMS UN RISINĀJUMA APRAKSTS,
ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI UN SAISTĪBA AR
BLAKUS ESOŠAJĀM TERITORIJĀM
Ar mērķi, veikt Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.
grozījumus, izstrādājot lokālplānojumu un pamatot funkcionālā zonējuma maiņu
no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DZS)
nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijā, Inčukalna novada dome 2016.gada
20.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Gaujaskrasti” Inčukalna pagastā , Inčukalna novadā”.
Nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” īpašnieks ierosinājis pašvaldībai atļaut
uzsākt lokālplānojuma izstrādi, ar mērķi izmantot sava īpašuma teritorijas daļu,
kura atrodas ārpus meža zemes, piekļaujas savrupmāju apbūves teritorijai un
pašvaldības ielai, vienas savrupmājas būvniecībai, un ir iesniedzis
lokālplānojuma izstrādātājai izvērtēšanai papildus sagatavotus materiālus ar
aktualizētu teritorijas topogrāfisko plānu M 1:500, kurā ir attēlots teritorijas reljefs,
pļava un dabīgā meža audze.
2016.gada 23.martā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu
Nr.15 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”
lokālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijā. Lēmums ir
pievienots lokālplānojuma izstrādes procesā izmantoto materiālu sastāvam.
Šī lokāplānojuma risinājumi atbilst Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2035.gadam Savrupmāju apbūves teritorijās noteiktajiem ilgtermiņa
prioritārajiem mērķiem – pēc iespējas kompaktāku šo apbūvējamo teritoriju
veidošana.

1.foto. Plānotā savrupmājas apbūves teritorija, kura
apbūves teritoriju.

robežojas ar esošo dzīvojamās

Ņemot vērā biotopu ekspertes atzinumā konstatēto, ka ir ieteicama
teritorijā esošo dabisko biotopu, ko veido dažāda vecuma priedes, saglabāšana
ar mērķi veicināt bioloģisko daudzveidību un VAS „Latvijas Valsts ceļi”
nosacījumos izteiktos iebildumus pret jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju
veidošanu ap autoceļiem ar intensīvu satiksmi, 2016.gada 15.jūnijā Inčukalna
novada dome pieņēma lēmumu „Par grozījumiem lokālplānojuma darba
uzdevumā Nr.LP-2016-1 lokālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam
„Gaujaskrasti”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā”, (prot. Nr.10, 66.§),
nosakot pieļaujamo teritorijas daļas platību, kurā pieļaujam funkcionālā zonējuma
maiņa uz savrupmāju apbūves teritoriju (DZS) un prasību pārējā teritorijas daļā
noteikt funkcionālo zonējumu – Mežu teritorija (M).

2.foto. Skats no pašvaldības ielas uz plānojamo teritoriju.

Saskaņā ar spēkā esošo Inčukalna novada teritorijas plānojumu, nekustamā
īpašuma „Gaujaskrasti” teritorija atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA)
(skatīt paskaidrojuma raksta pielikumā). Ar šo lokālplānojumu tiek izstrādāti
Inčukalna novada teritorijas plānojuma grozījumi Krustiņu ciema teritorijas daļā,
nosakot nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijā savrupmāju apbūves
teritoriju apm. 0,054 ha platībā, transporta infrastruktūras teritorija (TR), ielas
sarkano līniju teritorijā, apm. 0,027 ha platībā, savukārt pārējā teritorijas daļā –
mežu teritorijas (M), apm.0,193 ha platībā. Veicot teritorijas plānojuma
grozījumus, tiek ievērotas funkcionālās zonas un to apzīmējumi, kādi ir noteikti
spēkā esošajos 2013.gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Lokālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijā tiek
veikta ņemot vērā apbūves veidošanas principu ciema teritorijā, kā arī
savrupmāju apbūvi blakus esošajos nekustamajos īpašumos un iespēju
plānojamās apbūves teritorijā nodrošināt centralizētu ūdensapgādi, elektroapgādi
un citu, nepieciešamo inženierkomunikāciju izmantošanu.
Lokālplānojumā netiek paredzēta iespēja zemes gabalu sadalīt. Plānotās
apbūves (vienas dzīvojamās mājas) novietne ir orientējoši norādīta grafiskās

daļas lapā 1 „Funkcionālā
inženierkomunikāciju shēma”.

zonējuma

plāns,

aizsargjoslas,

galveno

3.foto. Skats no valsts autoceļa A3 uz esošo savrupmāju apbūves zonu gar Krustiņu ciema
Ievkalnu ielu.

Lokālplānojuma risinājumā, pamatojoties uz esošās situācijas izvērtējumu,
Inčukalna novada teritorijas daļai, nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijā,
Krustiņu ciemā, teritorijā, kuru no autoceļa norobežo apm. 100 m plata meža
audze un, kur, gar pašvaldības ielu ir izveidota savrupmāju apbūves zona (skatīt
3.foto), tajā iekļaujoties, tiek plānota teritorija vienai savrupmājai.
Nosakot savrupmāju apbūves funkcionālo zonējumu nelielā nekustamā
īpašuma „Gaujaskrasti” teritorijas daļā, ir ņemts vērā zemesgabala izdevīgais
novietojums pie pašvaldības ielas ar nodrošinātu inženiertehnisko infrastruktūru.
Savukārt no valsts autoceļa A3, pa Ievkalnu ielu, tiek nodrošināta piekļuve,
Krustiņu ciema teritorijai.

4.foto. Ievkalnu ielas un valsts autoceļa A3 atzara krustojums.

Plānojamajā teritorijā ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas un apgrūtinājumi,
atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Inčukalna novada Teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem:
- ielas sarkano līniju teritorija 0,027 ha;
- kanalizācijas spiedvada aizsargjosla 0,013 ha;
- ūdensvada aizsargjosla 0,005 ha;
- elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 0,011 ha;
- elektrolīnijas aizsargjosla ciemos 0,023 ha;
- elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 0,005 ha.
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