
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR INČUKALNA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-

2024.G. APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

Inčukalna novada dome paziņo, ka 2013. gada 22. maija domes sēdē (protokols Nr.14, 25.§) 
apstiprināts Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-2024.g. un izdoti saistošie 
noteikumi Nr.10/2013 „Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi  

Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-2024.g. ir vietējās pašvaldības administratīvās 
teritorijas funkcionālā zonējuma (plānotās (atļautās) izmantošanas) un izmantošanas 
aprobežojumu izmaiņas ar ilgtermiņa perspektīvu 12 gadiem. Lai izvērtētu sagaidāmo 
ietekmi uz vidi saistībā ar teritorijas plānojuma realizāciju tika izstrādāts stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats). Vides pārskatā tika pievērsta papildus uzmanība tam, 
kā teritorijas plānojuma izstrādes mērķi tiek sabalansēti ar vides un kultūrvēsturiskā 
mantojuma (ūdeņi, bioloģiskā daudzveidība, Natura 2000 teritorijas un citas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk ĪADT), kultūras pieminekļi, gaisa kvalitāte, 
iedzīvotāju vides kvalitāte) saglabāšanu un uzlabošanu.  

Teritorijas plānojuma paredz uzturēt līdzšinējo maznozīmīgo slodzi uz vidi un to samazināt- 
paaugstināt labiekārtojuma līmeni un komunālās infrastruktūras efektivitāti (ūdensapgāde 
un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana), veicināt jaunu pieslēgumu centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem veidošanu. Lai samazinātu dažādu saimniecisko darbību ietekmi uz 
apkārtējo vidi, paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu - aizsargjoslas (atbilstoši LR 
„Aizsargjoslu likumam”), teritoriju izmantošanas ierobežojumi ĪADT, kultūras pieminekļu un 
to aizsardzības zonu teritorijās, pie ainaviskā ceļa, ierobežojumi lauksaimniecības un meža 
zemju izmantošanai, tajā skaitā nosacījumi un ierobežojumi zemes lietošanas kategorijas 
maiņai, ierobežojumi blīvas apbūves (Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasta ciemi) teritorijās 
un ražošanas teritorijās, nosacījumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, derīgo 
izrakteņu ieguvei, kas gan tieši, gan netieši samazinās slodzi uz vidi un mazinās darbības 
negatīvo ietekmi, vai arī aizliegs konkrētu darbību. Pie šādiem pasākumiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk TIAN) atrodami sekojoši nosacījumi.  

Teritorijas plānojums konceptuāli paredz saglabāt pašreizējo teritorijas apdzīvojuma 
struktūru - turpinot attīstīt Vangažu pilsētu un esošos ciemus (Inčukalns, Gauja, Krustiņi, 
Griķi, Meža miers, Egļupe un Kļavas), koncentrējot tur gan blīvu dzīvojamo apbūvi, gan 
sabiedriskos un komerciālos objektus, gan arī ražošanas teritorijas. Koncentrējot blīvas 
apbūves teritorijas Vangažu pilsētā un ciemos, samazinot ciemu robežas, nodalot ar zaļo 
buferzonu ražošanas teritorijas no dzīvojamās apbūves, pozitīvi tiks ietekmēta lauku ainava 
un samazināsies urbāno teritoriju ietekme uz vidi.  

Tā kā, salīdzinoši ar iepriekšējo plānošanas periodu, ir būtiski samazinātas plānotās blīvas 
apbūves teritorijas (dzīvojamās, ražošanas, publiskās), iekļauti nosacījumi dabas, tajā skaitā 
ainavisko, kultūrvēsturisko teritoriju izmantošanai un aizsardzībai, tehniskās infrastruktūras 
efektivitātes paaugstināšanai u.c., novada teritorijā prognozējama vides kvalitātes 
paaugstināšanās. 

 



Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti  

Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-2024.g. un Vides pārskats tika izstrādāts 
vienlaicīgi, tādejādi jau izstrādes laikā teritorijas plānojumā tika ietverti Vides pārskata 
priekšlikumi un ieteikumi. Sagatavojot teritorijas plānojumu un vides pārskatu, izvērtēti un 
ņemti vērā vai arī noraidīti, atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, kompetencei, 
darba grupas un pašvaldības lēmumiem, saņemtie valsts institūciju nosacījumi un atzinumi, 
fizisko un juridisko personu iesniegumi/priekšlikumi, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 
rekomendācijas. Sabiedrības informēšanai par teritorijas plānojuma grozījumu un Vides 
pārskata izstrādi notika sabiedriskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām.  
Par teritorijas plānojuma 1.redakciju tika saņemti atzinumi no 18 kompetentajām 
institūcijām un trijām kaimiņu pašvaldībām. Būtiskākos ieteikumus un rekomendācijas 
papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanai sniedza 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrija, Veselības inspekcija, Rīgas plānošanas reģions, VMD Rīgas reģionālā 
virsmežniecība, AS „Latvijas valsts meži” un Dabas aizsardzības pārvalde. Visi saņemtie 
atzinumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās, 
pieņemot lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Plānošanas dokuments, kā arī Vides pārskata projekts tika 
precizēts un papildināts atbilstoši institūciju rekomendācijām un darba grupās nolemtajam. 
Par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju atzinums tika saņemts tikai no vienas 
institūcijas no VAS „Latvijas Valsts meži”. Līdz ar to uzskatāms, ka kopumā atbildīgās 
institūcijas un sabiedrība ir pozitīvi novērtējušas sagatavoto Inčukalna novada teritorijas 
plānojumu, ka tas izstrādāts atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas un 
aizsardzības mērķiem, kā arī saskaņā ar kultūras mantojuma, sugu un biotopu aizsardzības 
prasībām.  

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais 
variants 

Teritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāti alternatīvie varianti. Vides pārskatā tika 
secināts, ka plānošanas dokumenta - Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. 
īstenošana, ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašvaldības 
izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti kā ir pašlaik. Tā realizācija 
neradīs būtisku ietekmi uz ĪADT, tajā skaitā Natura 2000 teritorijām, kā arī netiek paredzētas 
pārrobežu ietekmes. Kopumā secināts, ka Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-
2024.g. nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem 
un nacionālajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem. Apstiprinātais Inčukalna novada 
teritorijas plānojums 2013.-2024.g. veicinās ilgtspējīgu un videi draudzīgu pašvaldības 
teritorijas attīstību. 

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot 
monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus 

Lai novērstu teritorijas plānojuma īstenošanas varbūtējo negatīvo ietekmi uz vidi, tiks veikts 
teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings. Monitorings tiks veikts ar nolūku konstatēt 
plānošanas dokumenta īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi. Monitorings tiks veikts, 



izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata 
teritoriju, t.i. Inčukalna novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides 
pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā 
laika periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā 
iespējamo attīstību. 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings tiks veikts pēc katrām nākamajām pašvaldības 
vēlēšanām, kā arī plānošanas dokumenta darbības beigu posmā, lai katra jaunievēlētā 
Inčukalna novada dome varētu novērtēt plānojuma ieviešanas sekmes un noteikt vai 
plānojumam nav nepieciešami grozījumi. 

Ziņas par to, kad Inčukalna novada domei jāizstrādā monitoringa ziņojums un tas jāiesniedz 
Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai, apkopotas tabulā: 

Gadi Ietekmes objekts Ietekme 

2013. Pašvaldības vēlēšanas Jaunā novada dome izvērtē vides aizsardzības 
prioritātes, prioritāro vides jautājumu risināšana. 

2013. NATURA 2000 teritorijas, novada 
rīcības programmas pārskatīšana 

Teritorijas plānojuma sasaiste un atbilstība dabas 
aizsardzības plāniem, baseinu apsaimniekošanas 
plāniem, jaunievēlētās pašvaldības prioritātes. 

2018. Pašvaldības vēlēšanas Jaunā novada dome izvērtē vides aizsardzības 
prioritātes, prioritāro vides jautājumu risināšana. 

2025. Teritorijas plānojuma pārskatīšana Teritorijas plānojuma panākumi un trūkumi, 
grozījumi vai darba uzdevuma jaunas redakcijas 
izstrādei sastādīšana. 

 


