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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Šo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - Apbūves noteikumi) darbības 
robežas ir zemes vienība ar kad. Nr 8064 007 0322 (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija),  
kas  atrodas  Gaujā,  Inčukalna  pagastā,  Inčukalna  novadā.  Darbības  robežu  skatīt 
lokālplānojuma grafiskajā daļā, teritorijas planotās (atļautās) izmantošanas kartē TS-2.

2. Lokālplānojuma  teritorijas  izmantošanā  un  apbūvē  piemēro  Inčukalna  novada  saistošos 
noteikumus, kas apstiprinātas ar Inčukalna novada domes 22.05.2013. lēmumu (protokols 
Nr.  14, § 25.) „Par  saistošo  noteikumu  Nr.  10/2013  "Par  Inčukalna  novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantpšanas un apbūves noteikumiem 
un Grafisko daļu” apstiprināšanu" prasības tiktāl, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. DEFINĪCIJAS

3. Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

4. Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

5. Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

6. Iebraukšana lokālplānojuma teritorijā tiek organizēta no esošā pieslēguma AS "Latvijas valsts 
meži" uzņēmuma autoceļam Silciema ceļš.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

7. Nenosaka

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

8. Nenosaka

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

9. Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

10. Pirms  derīgo  izrakteņu  ieguves  pēc  lokālplānojuma  apstiprināšanas  ,  saņemt  derīgo 
izrakteņu atļauju un izstrādāt derīgo izrakteņu projektu.

10.1. Īstenojot darbības Lokālplānojuma teritorijā jāizpilda Stratēģiskā IVN Vides pārskatā 
ietvertās  rekomendācijas  un  Vides  pārraudzības  valsts  biroja  Atzinumā  ietvertās 
prasības.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM 
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši  
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam 
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

11. Publiskās  apbūves  teritorija  (P)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  gan 
komerciālu,  gan nekomerciālu  publiska  rakstura  iestāžu un objektu  izvietošanu,  paredzot 
atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

12. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

13. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

14. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

15. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

16. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

17. līdz 150 līdz 12 1 30

1. izņemot atsevišķus gadījums, kad ēkas augstuma palielināšana ir nepieciešama 
tās funkciju nodrošināšanai, saskaņojot ar Pašvaldību.
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4.4.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)

4.6.1.1. Pamatinformācija

18. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu derīgo 
izrakteņu ieguves karjeriem nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un 
transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

19. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

20. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

21. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

22. 10

4.6.1.5. Citi noteikumi

23. Derīgo izrakteņu ieguvi  veic  atbilstoši  normatīvos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātam un 
saskaņotam derīgo izrakteņu ieguves projektam.

24. Karjeru teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.

25. Ja  derīgo  izrakteņu  ieguve  tiek  pārtraukta  uz  laiku  ilgāku  par  pieciem  gadiem,  derīgo 
izrakteņu ieguvējam ir jāveic derīgo izrakteņu vietas konservācija, nodrošinot ieguves vietas 
un ar to saistīto urbumu un monitoringa tīkla saglabāšanu tādā stāvoklī, kas nepasliktina 
apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nerada draudus videi.

26. Pēc derīgo  izrakteņu  karjera  ekspluatācijas beigām,  derīgo izrakteņu ieguvējam ir  jāveic 
karjeru  teritorijas  rekultivācija  saskaņā  ar  projektu.  Rekultivācija  jāuzsāk  gada  laikā  pēc 
derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

27. Pēc  karjera  rekultivācijas  teritorijā  atļautā  publiskā  apbūve  un  izmantošana  atbilstoši  P 
apakšzonā atļautiem izmantošanas veidiem un apbūves parametriem.
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4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

28. Pēc lokālplānojuma stāšanās spēkā,  atbilstoši  likumam, saņemt  derīgo izrakteņu atļauju, 
izstrādā un saskaņo derīgo izrakteņu projektu un uzsāk derīgo izrakteņu ieguvi.

29. Rūpnieciskās  teritorijas  (R2)  rekultivācijas  rezultātā,  izstrādājot  un  saskaņojot  attiecīgu 
būvprojektu, izbūvē dīķi ar platību līdz 5 ha,  transporta un gājēju infrastruktūra kā arī būves 
dīķa apsaimniekošanai.

30. Attīstīt  Publiskās  apbūves  teritoriju  (P)  izstrādājot  un  saskaņot  attiecīgus  būvprojektus 
Inčukalna novada būvvaldē.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

31. Nenosaka
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