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IEVADS 

Ikšėiles novada pašvaldībai uz doto brīdi nav vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no 
1998.gadā izstrādātā Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenplāna un 2006.gadā izstrādātajiem Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma grozījumiem 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem). Līdz ar to esošajā 
situācijā teritorijas plānojumi neveidotu vienotu priekšstatu par visu Ikšėiles novada administratīvo teritoriju, un 
pašvaldības darbu regulē atšėirīgi plānošanas dokumenti ar atšėirīgām pieejām un risinājumiem. To pastiprina 
faktors, ka Ikšėiles pilsētas teritorijas plānojums (ăenerālplāns) ir izstrādāts pirms 12 gadiem un saturiski ir stipri 
atšėirīgs no plānojumiem, kādiem tiem būtu jābūt saskaĦā ar pašreiz spēkā esošo normatīvo regulējumu. 

Lai to novērstu, Ikšėiles novada pašvaldība 2009.gada 19.augustā pieĦēma lēmumu par jauna novada teritorijas 
plānojuma izstrādi. Atbilstoši 2009.gada 25.novembrī Ikšėiles novada domē apstiprinātajam teritorijas plānojuma 
darba uzdevumam, Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam galvenais mērėis ir izstrādāt 
teritorijas plānojumu Ikšėiles novada teritorijai atbilstoši novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijai, ar ilgtermiĦa 
perspektīvu uz 12 gadiem. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likumam 
(2002), tajā tiek noteikta novada teritorijas atĜautā izmantošana un šīs izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas 
plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) 
sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un 
restaurāciju, inženierkomunikāciju, ceĜu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes transformāciju, 
zemes dzīĜu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojuma saturs izveidots, Ħemot vērā 
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums  sastāv no 4 savstarpēji saistītām daĜām: 

1.sējums. Paskaidrojuma rakstā tiek atspoguĜota informācija par novada attīstības procesiem un tiek sniegts 
paskaidrojums pieĦemtajiem risinājumiem. 

2.sējums. Grafiskajā daĜā ietilpst Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”. 27.punktā prasītie kartogrāfiskie materiāli, kā arī tematiskās kartes, kas 
papildina paskaidrojuma rakstu. 

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka obligātās prasības novada teritorijas 
izmantošanai, nosacījumus turpmākajam plānošanas procesam un noteikumus būvniecības īstenošanai. 

4.sējums. Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādes procesu ietverts visa plānojuma izstrādes procesa (sākot ar 
lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu) lietvedības dokumentu apkopojums – lēmumi, izsniegtie 
nosacījumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli un tml. 

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas Ikšėiles novada domē tā grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma raksts, kas arī ir teritorijas 
plānojuma nozīmīga daĜa, kalpos kā dokuments pašvaldības darbam novada plānošanas jautājumos. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības plānošanas dokuments attiecībā 
uz zemju izmantošanu līdz 2023.gadam, kas palīdzēs pašvaldībai izvērtēt katru attīstības ieceri, šo ieceru 
iesniedzējiem saskaĦot savu darbību ar novada attīstības kopējām interesēm, bet iedzīvotājiem un uzĦēmējiem – 
iegūt informāciju par novada nākotnes attīstības iespējām un nosacījumiem. 

Plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība. 

Teritorijas plānojumā izmantoti 2010.gadā Ikšėiles novada teritorijā uzĦemti SIA „Metrum” speciālistu Māras 
Kalvānes, Ilzes Circenes un Armīna Skudras fotoattēli. 
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1.1. Tiesiskais satvars 

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem jābalstās 
katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās attīstības programma un teritorijas plānojums. 

SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas funkcijas, 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas 
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo 
pārraudzību. Jāatzīmē, ka ar 2010.gada 29.jūlijā Ikšėiles novada domē tika apstiprināta Ikšėiles novada attīstības 
programma 2010.–2016.gadam. 

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu saturu, īpaši, 
teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi normatīvie dokumenti. Tās nevar 
realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Atbilstoši Reăionālās attīstības likumam (2002) vietējās pašvaldības vidēja termiĦa attīstības plānošanas 
dokumentu — attīstības programmu — izstrādā un īsteno atbilstoši tā plānošanas reăiona teritorijas attīstības 
programmai, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam, 
izvērtējot to vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas, ar kurām robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība.  

Savukārt, saskaĦā ar Teritorijas plānošanas likuma (2002) nostādnēm, teritorijas plānojums ir teritorijas 
plānošanas dokumentu kopums, kas izstrādāts 12 gadiem un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Šajā dokumentu kopumā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta 
teritorijas pašreizējā un plānotā (atĜautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Teritorijas 
plānojums sniedz priekšstatu par pašvaldībā esošajiem resursiem, fiksē šos resursus telpiskajā aspektā, nosaka 
teritorijas izmantošanas nosacījumus un iezīmē perspektīvu. Tas ietver sevī visu veidu apbūves, transporta un 
citu inženierkomunikāciju izvietojumu un attīstību, nosaka teritorijas izmantošanas veidus un vides aizsardzības 
pasākumus. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas Ĝoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, tādējādi teritorijas 
plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un ka īpašumu nedrīkst 
izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā ikviena 
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziĦas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 

Teritorijas plānošanas likums (2002) nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, mērėus un uzdevumus, 
teritorijas attīstību plānu veidus, plānošanas kārtību, valsts institūciju un pašvaldību kompetenci, kā arī 
sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā. Šī likuma 3.pantā ietvertais ilgtspējības princips nosaka, ka teritorijas 
plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko 
attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un 
saglabāšanu. Ilgtspējības principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta darbība – tam jāaizstāv nākamo paaudžu 
tiesības uz resursu pieejamību. Kā cits būtisks plānošanas princips minams atklātības princips. Vadoties no 
likuma „Par pašvaldībām” 3.panta, pašvaldībām jādarbojas, „ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to pašvaldībām ir jāuzĦemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības 
jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaĜa. Ar 
sabiedrības līdzdalību „Teritorijas plānošanas likuma” 9.panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un 
juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas 
plānojumiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un 
iesniegt priekšlikumus. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiĦā iesniegt rakstveida 
priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saĦemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā principa 
īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības viedokĜa 
uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba. 
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Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaĦā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaĦā ar normatīvajiem aktiem) 
un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaĦota ar zemes 
gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). SaskaĦā ar likuma 2.pata 4.daĜu izdoti Ministru 
kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.). Šie noteikumi nosaka vispārīgas prasības un 
kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī 
būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā Ministru kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami” (03.02.2009.), Ministru kabineta 
noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” (21.07.2008.), 
Ministru kabineta noteikumi Nr.241 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un 
būves” (15.06.1999.), Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (01.02.2000.) un citi normatīvi reglamentē ēku un būvju projektēšanu, 
būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, Ħemot vērā konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) nosaka pašvaldību atbildību par vides aizsardzību un dabas 
resursu izmantošanu. 

Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu konkrētās 
robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un aizsargjoslu noteikšanas 
metodiku. Ir pieĦemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē prasības konkrētu aizsargjoslu 
noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un 
Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, - Meža likums (2000), Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceĜiem (1992), Par kultūras pieminekĜu aizsardzību 
(1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un Ministru 
kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, plānojuma izstrādes un īstenošanas process kĜūst 
arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību akti nereti ir pretrunīgi un 
tādējādi ir apgrūtināta to piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas principus, mērėus un 
uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas veidošanas principi Eiropas 
telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti tiek izmantoti telpiskajā plānošanā kā 
vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

1992.gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un attīstību un Ilgtspējīgas 
attīstības rīcības programma 21.gadsimtam jeb Agenda 21 uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības centrā ir cilvēks. Tajā 
teikts, ka tiesības attīstīties jāīsteno, nodrošinot esošo un nākamo paaudžu attīstības un vides vajadzības. 

1996.gada Stambulas Pasaules apdzīvoto vietu konferences Deklarācijai par apdzīvotām vietām un Apdzīvoto 
vietu dienaskārtībai jeb Habitat II ir divi galvenie mērėi: atbilstošs mājoklis katram un ilgtspējīgas cilvēku 
apmetnes jeb apdzīvotas vietas urbanizētā pasaulē. Attiecībā uz apdzīvotām vietām šeit panākta vienošanās, ka 
jāaizsargā un jāsaglabā vēsturiskas apdzīvojuma struktūras, ieskaitot kultūras un dabas mantojumu un ainavas, 
jāveicina līdzsvarotāku apdzīvojuma struktūru, stimulējot produktīvas investīcijas, darba vietu radīšanu un sociālo 
infrastruktūru ciemos, mazās un vidējās pilsētās. Dokuments atzīmē, ka dzīves kvalitāte un ekonomiskā attīstība 
apdzīvotās vietās ir cieši saistīta ar iedzīvotāju skaita izmaiĦām un demogrāfisko raksturojumu, kā arī tādiem 
attīstības aspektiem kā izglītība, veselība, dabas resursu izmantošanas līmenis, vides stāvoklis, ekonomiskās un 
sociālās attīstības raksturs un kvalitāte. 

Latvijas Nacionālajā ziĦojumā pasaules konferencei par cilvēkapmetnēm (apdzīvotām vietām) Habitatt II (Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, 1996) viena no prioritātēm ir noteikta līdzsvarota un policentriska 
apdzīvoto vietu tīkla veidošana, īpaši veicinot tādu pasākumu īstenošanu, kas veidotu pamatu apdzīvoto vietu un 
teritoriju ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas pilsētu un ciemu vides humanizēšanai. 
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ANO Pasaules komisijas ZiĦojums par pilsētu nākotni 21.gadsimtā, kuru 2000.gadā akceptējusi Pasaules 
konference Urban 21 Berlīnē, pievēršas apdzīvoto vietu globālajām tendencēm un to ekonomiskajai bāzei, 
atzīmējot, ka pašreizējās izmaiĦas Austrumeiropas apdzīvotajās vietās raksturo divi īpaši simboli – „privātā 
automašīna” un „vienăimenes māja”. Minētais dokuments atzīst, ka neskatoties uz globalizāciju, pieaug vietējās 
ekonomikas nozīme, kuras ietekmē svarīgi kĜūst tādi vietējie faktori kā: labas kvalitātes mājokĜi un infrastruktūra, 
elastīgs darba tirgus, elastīgi, uzticami un efektīvi noteikumi uzĦēmējsabiedrībām, atraktīva kultūras dzīve un 
kvalitatīva arhitektoniskā vide. 

Eiropas Ainavu konvencijā (2000) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērėis ir panākt lielāku vienotību starp tās 
dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai panāktu ilgtspējīgu 
attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru un harmoniju. Tajā pašā laikā 
apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloăijas, vides un sociālajā jomā, ka tās ir 
saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana var radīt jaunas 
darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daĜa jebkurā vietā: pilsētās un 
laukos, gan noplicinātos, gan labas kvalitātes apgabalos, gan arī apgabalos, kas atzīti par izcili skaistiem, un 
tādos apgabalos, kas tiek izmantoti ikdienā. Savukārt pārmaiĦas plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un 
atpūtā, kā arī pārmaiĦas pasaules ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos gadījumos paātrina ainavu 
pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir 
jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un apsaimniekotu, kā arī veiktu plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir galvenais 
indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ikvienam 
piešėir tiesības un atbildību. 

Vides aizsardzības politikas vadlīnijas nosaka Vides aizsardzības politikas plāns (VAPP) Latvijai, kas apstiprināts 
Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdē 1995.gada 25.aprīlī. VAPP ir izvirzīti četri ilgtermiĦa vides 
aizsardzības mērėi: 

• vides kvalitātes būtiska uzlabošanās teritorijās, kur tā rada paaugstinātu risku cilvēka veselībai un 
ekosistēmu stabilitātei, vienlaikus nepieĜaujot vides kvalitātes pasliktināšanos pārējā teritorijā; 

• esošās bioloăiskās daudzveidības un Latvijai raksturīgās ainavas saglabāšana; 
• dabas resursu ilgtspējīga izmantošana; 
• vides aizsardzības politikas integrācija visās nozarēs un dzīves sfērās (tautsaimniecībā kopumā un 
nozaru stratēăiskajos plānos, likumdošanā un sabiedriskajā apziĦā), tādējādi radot pamatu sabiedrības 
un valsts ilgtspējīgai attīstībai. 

 
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
norādītas tās institūcijas, no kurām teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaĦem nosacījumi teritorijas plānojuma 
izstrādei un atzinumi par izstrādāto plānojumu. SaskaĦā ar šiem noteikumiem, Ikšėiles novada dome nosacījumus 
teritorijas plānojuma izstrādei ir pieprasījusi: 

� Veselības inspekcijai; 
� Rīgas plānošanas reăionam; 
� Valsts vides dienesta Lielrīgas reăiona vides pārvaldei; 
� SIA „Lattelecom”; 
� Dabas aizsardzības pārvaldei; 
� VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 
� AS „Latvijas Gāze”; 
� Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 
� VAS „Latvijas Valsts ceĜi”; 
� VAS „Latvijas Valsts meži”; 
� VAS „Latvijas DzelzceĜš”; 
� Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai; 
� Pašvaldības aăentūrai „Līvi”; 
� Valsts meža dienesta Rīgas reăionālai virsmežniecībai. 
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Lai noskaidrotu kaimiĦu pašvaldību viedokli par Ikšėiles novada attīstību un iespējamām kopīgajām interešu 
teritorijām, Ikšėiles novada dome 2010.gada 27.jūlijā nosūtījusi vēstuli kaimiĦu novada pašvaldībām: 

� Ėekavas novada domei; 
� Ėeguma novada domei; 
� Salaspils novada domei; 
� Ogres novada domei; 
� Ropažu novada domei. 

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiĦu pašvaldībām, izstrādātā Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. IV sējumā „Pārskats par teritorijas 
plānojuma izstrādi” ietverti institūciju izsniegtie nosacījumi un kaimiĦu pašvaldību viedoklis, kas tika saĦemti, 
uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, un to apkopojums. 

 
1.2. Metodika 

Tā kā Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenplāns izstrādāts pirms 12 gadiem, t.i. 1998.gadā, Ikšėiles novada 
domei jauno teritorijas plānojuma procesu, sadarbībā ar darba izpildītājiem, ir iespējams izstrādāt, izmantojot 
pavisam citas metodes nekā iepriekšējā teritorijas plānošanas procesā, un teritorijas plānojuma izstrādes procesā 
iesaistīt ne tikai plānošanas speciālistus, bet arī Ikšėiles novada iedzīvotājus. Šī ir arī jauna iespēja vērtēt 
notiekošos novada teritorijas attīstības procesus kompleksi, pētot un analizējot gan pilsētas, gan arī pārējo 
novada teritoriju, jo pirmo reizi novada teritorijai tiek izstrādāts vienots teritorijas plānojums. 

Sekojot līdzi plānošanas aktualitātēm un ievērojot Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pēc 
01.01.2011. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) izstrādātajā „Telpiskās plānošanas sistēmas 
attīstības koncepcija” noteikto, kas apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 14.jūlijā, darba mērėa sekmīgai 
sasniegšanai darba izpildes procesā tika izvirzītas astoĦas galvenās pieejas. Uz šīm pieejām, ievērojot 
2009.gada 25.novembrī Ikšėiles novada domē apstiprinātā Darba uzdevuma 5.punktā „Teritorijas plānojuma 
izstrādes principi” noteikto, tika balstīts viss darba process: 

1. Darbs starpdisciplinārā komandā; 
2. Kvalitatīvu topogrāfijas materiālu izstrāde; 
3. Atklāta komunikācija ar Ikšėiles novada pašvaldību un sabiedrību plānošanas laikā; 
4. Plānošana, saistot teritorijas plānojumu ar citiem plānošanas dokumentiem; 
5. Izpēte dabā – pamats konkrētu un reālu mērėu formulēšanai; 
6. Teritorijas konteksta izpratne – Ikšėiles novada unikalitātes apzināšana; 
7. Teritorijas plānošana, veidojot ăeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzi; 
8. Teritorijas plānošana tiesību normu ietvaros. 

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei ir cilvēkfaktora nozīme jeb konkrētajā 
projektā iesaistītās komandas pieredze, zināšanas un spēja sadarboties, atsevišėām nozaru problēmām rodot 
vienotu, kompleksu risinājumu jaunā kvalitātes līmenī. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba 
izpildes uzdevumi ir saistīti ar dažādām plānošanas sfērām, tāpēc tas tika izstrādāts, strādājot starpdisciplinārā 
komandā. 

Sadarbībā ar Ikšėiles novada speciālistiem, Ikšėiles novada teritorijas plānojumu izstrādāja: 

- Projekta vadītāja, teritorijas plānotāja – Arch. Māra Kalvāne; 
- Teritorijas plānotāja – MSc.soc.zin., MSc. geogr. Ilze Circene; 
- Transporta tīklu inženieris – Eng. Vilnis Salenieks; 
- Vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists – Arch. Ēriks CērpiĦš; 
- Kartogrāfs – BSc. geogr. Armīns Skudra; 
- Juriste – BSc. jur., MSc. soc.zin. Gunta Emerberga; 
- Vides speciāliste - BSc. vid.zin. Vita Jevdokimova. 
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Pirms Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes uzsākšanas tika izstrādāta teritorijas 
plānojuma sabiedrības informēšanas pasākumu programma, kas tika prezentēta 2010.gada 11.augustā Ikšėiles 
novada domes tautsaimniecības komitejā. 

Lai iedzīvotājiem būtu ērti sniegt savus komentārus un ierosinājumus par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma, kā 
arī tā vides pārskata izstrādi un pašu plānošanas procesu, projekta izstrādes sākumposmā tika izveidota e-pasta 
adrese planojamikskili@metrum.lv, uz kuru katram interesentam tika dota iespēja uzrakstīt sev interesējošu 
jautājumu, komentāru vai priekšlikumu, nodrošinot, ka uz atsūtīto e-pastu 3 dienu laikā tiek sniegta atbilde vai 
komentārs. Līdz 2011.gada 21.jūnijam uz šo e-pastu netika saĦemts neviens priekšlikums vai komentārs. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām iedzīvotāju interešu grupām. 
Ir jāpieĦem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami sarežăīti daudzo ieinteresēto pušu dēĜ, kuras katra 
vēlas apmierināt savas intereses. Novada telpa piedāvā iespējas jaunu ekonomisko aktivitāšu un nodarbinātības 
attīstībai. Tā arī palīdz noteikt tās vides kvalitāti, kā arī ir svarīgs elements sociālā un vēsturiskā mantojuma 
pareizā izmantošanā. Šo iemeslu dēĜ visi lēmumi ir jāpieĦem, paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā 
tiks īstenota. ĥemot vērā potenciālo konfliktējošo pušu interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas 
kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju slāĦu vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daĜu no vēlamās 
telpiskās struktūras. Šodien pieĦemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut nākotnes attīstības potenciālu. Telpiskās 
plānošanas mērėis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu telpisku struktūru, kas nodrošinātu kvalitāti un 
ilgtspējību. 

Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un prognozēm, ir Ĝoti 
sarežăīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Nav iespējams ar 100% garantiju zinātniski paredzēt ekonomisko 
pārmaiĦu un migrācijas plūsmu izvēršanos, vai arī, kāda līmeĦa resursi būs pieejami sociālai, ekonomiskai un 
telpiskai attīstībai ilgtermiĦā – pārsvarā objektīvi paredzamas ir tikai iespējamās tendences jeb attīstības scenāriji. 
Šo iemeslu dēĜ telpiskajiem plāniem ir jābūt pielāgojamiem esošai situācijai. TādēĜ arī telpiskā plānošana nevar 
piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai. Drīzāk tā ir jāskata kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša 
aktivitāte. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaĜa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais 
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguĜota esošos plānos, 
pētījumos, dokumentos, iespējamos ar Ikšėiles novada kaimiĦu pašvaldību un Rīgas plānošanas reăionu kopumā 
saistītos attīstības projektos. Pieredzes un zināšanu saistība ir Ĝoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā 
nodrošinot tā risinājumu pamatotību, īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu. 

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek spēkā noteiktu laika periodu (līdz 
12 gadiem). TādēĜ arī process ir tas, kas veido plānojuma saturu. Tas ir process, kur notiek vēlamās telpiskās 
struktūras izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu pieĦemšanas 
palīdzību. 

Pašreiz Latvijā ir izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi. Lai detalizētāk atspoguĜotu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir 
sagatavota šī nodaĜa, kuras izstrādes mērėis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku. 

Plānošanas process sastāv no vairākiem soĜiem. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes plānošanas 
principu pamatā ir šī plānošanas procesa, kas iesākts 2010.gada jūnija beigās, sadalīšana trīs posmos: 1) izpētes 
posms; 2) plānošanas posms un 3) īstenošanas posms. 

Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti nodalāms, jo paralēli izpētei nepārtraukti tiek domāts par 
plānoto situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas vēl izpētes un materiāli ir darbam 
nepieciešami. 
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1.2.1. Izpētes posms 

Ikšėiles novada izpētes posms sākās 2010.gada jūnijā, apzinot un apkopojot pieejamo informāciju par laiku no 
lēmuma pieĦemšanas brīža Ikšėiles novada domē līdz SIA „Metrum” darbības uzsākšanai pie Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma izstrādes. No 2010.gada jūlija līdz pat decembrim, paralēli esošo materiālu izpētei, notika 
novada teritorijas apsekošana, ar mērėi veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko materiālu 
aktualizāciju un novada teritorijas un atsevišėu objektu novērtēšanu, Ħemot par pamatu 2007.gada VA „Latvijas 
Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” ortofoto karti un Valsts Zemes dienesta aktuālo kadastra informāciju 
(informācija uz 2010.gada augustu). 

1.tabula 
Ikšėiles novada teritorijas apsekošana un tikšanās novada pašvaldībā 

 
Nr. Datums Brauciena mērėis 
1. 2010.gada 21.jūlijā Iepazīšanās tikšanās pašvaldībā, brauciens uz Tīnūžiem 
2. 2010.gada 30.septembris Tikšanās pašvaldībā, Ikšėiles pilsētas apsekošana 
3. 2010.gada 6.oktobris Ikšėiles pilsētas un tās apkārtnes teritorijas apsekošana 
4. 2010.gada 12.oktobris Kultūrvēstures jautājumu pārrunāšana Ikšėiles novada domē, Ikšėiles 

piepilsētas, Jaunikšėiles un Saulesdārza apsekošana 
5. 2010.gada 26.oktobris Vides jautājumu pārrunāšana pašvaldībā, Ikšėiles piepilsētas un 

Ikšėiles lauku teritorijas apsekošana 
6. 2010.gada 2.novembris Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 2010-2030 un Ikšėiles 

novada attīstības programmas 2010-2020 publiskās apspriešanas 
sanāksme Tīnūžu pagasta pārvaldē 

7. 2010.gada 22.novembris Aktuālo plānošanas jautājumu pārrunāšana, darba procesa vadības 
pārrunāšana 

8. 2010.gada 26.novembris Tikšanās Ikšėiles novada domē par sarkano līniju izstrādi, izstrādāto 
detālplānojumu risinājumu apkopošana 

9. 2010.gada 17.decembris Tikšanās Ikšėiles novada domē, esošās situācijas precizēšana, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projekta pārrunāšana 

10. 2010.gada 28.decembrī Ikšėiles novada topogrāfijas ar mēroga noteiktību 1:10 000 
saĦemšana un aktuālo jautājumu pārrunāšana 

11. 2011.gada 4.janvāris Darba procesa vadības pārrunāšana 
12. 2011.gada 19.janvāris Ikšėiles novada telpiskās attīstības struktūras pārrunāšana 
13. 2011.gada 9.marts Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumu 

pārrunāšana 
14. 2011.gada 12.aprīlis Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumu 

pārrunāšana 
15. 2011.gada 20.aprīlis Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumu 

pārrunāšana 
16. 2011.gada 9.maijs Oficiālās darba grupas (darba grupa izveidota ar Ikšėiles novada 

domes 2010.gada 18.augusta lēmumu) Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.-2023.gadam izstrādei organizēšana, un tikšanās 
tika organizēta ar novada lauksaimniekiem 

17. 2011.gada 13.jūnijs Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumu 
pārrunāšana 

18. 2011.gada 15.jūnijs Ikšėiles novada domes Tautsaimniecības komiteja par Ikšėiles 
novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 2010-2030 Ikšėiles novada 
attīstības programmas 2010-2020 apstiprināšanu un Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijas un tā 
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai 

19. 2011.gada 16.augusts Ikšėiles novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana Tīnūžu 
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pagasta pārvaldē 
20. 2011.gada 18.augusts Ikšėiles novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana Ikšėiles 

novada domē 
21. 2011.gada 16.septembris Oficiālā darba grupa (darba grupa izveidota ar Ikšėiles novada 

domes 2010.gada 18.augusta lēmumu), kas veltīta teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātu 
apsriešanai 

Šobrīd terminu teritorijas pašreizējā izmantošana lieto plānošanas normatīvajos aktos – Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (4.1.p.; 27.2.p.), bet netiek definēts, kas 
ar to jāsaprot. Definējot šo jēdzienu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādei, tiek izmantoti šādi kritēriji 
pašreizējās izmantošanas noteikšanai un to pielietošana: 

1) faktiskā/ reālā teritorijas izmantošana jeb situācija „dabā” – aktuālais teritorijas stāvoklis tās 
apsekošanas brīdī; 

2) Ikšėiles novada Būvvaldē akceptēts būvprojekts/ izsniegta būvatĜauja, kas ir spēkā teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā (iepriekš apkopojot datus Ikšėiles novada Būvvaldes sniegtos datus par pēdējiem 3 
gadiem, attiecīgi no 2008.gada līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei). 

Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfijas kartes, VA 
„Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” izsniegtā 2007.gada novada ortofotokarte, kadastrālā informācija, 
kā arī apstiprināto teritorijas plānojumu grafiskās daĜas materiāli. No attiecīgajām institūcijām - VA „Latvijas 
Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un Valsts zemes dienesta - tika pieprasīti un pasūtīti Ikšėiles novada 
kartogrāfiskā materiāla dati (topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1:10 000, ortofotokarte un kadastrālā 
informācija), savukārt topogrāfiju plānošanas vajadzībām Ikšėiles pilsētas teritorijai ar mēroga noteiktību 1:2000 
un Ikšėiles novada ciemu teritorijām ar mēroga noteiktību 1:5000 sagatavoja SIA „Metrum”. 

Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību 
robežām piesaistīta kadastrālā informācija par nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā valdītāja, 
lietotāja statusu, zemes vienības platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėi, valdošo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju kvalitātes novērtējumu ballēs u.c. informācija. No apstiprinātajām teritorijas plānojuma 
grafiskajām daĜām tika atlasīta informācija par kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, inženiertehnisko apgādi 
u.c. Šī informācija darba procesā tika pārbaudīta un precizēta. 

Lai izstrādātu teritorijas plānojuma saistošo daĜu un pieĦemtu vēlamos attīstības risinājumus, tajā izmantoti šādi 
pamatmateriāli un informācija: 

• Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 2010–2030 darba versijas; 
• Spēkā esošais 1998.gada Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenplāns; 
• Spēkā esošie 2006.gada Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006-2010 lauku teritorijai (ar 
2009.gada grozījumiem); 

• Ikšėiles novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie materiāli; 
• Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti; 
• Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija par novada teritoriju; 
• Latvijas Valsts arhīvā pieejamie materiāli; 
• Darba grupas, tikšanās ar iedzīvotājiem un speciālistiem; 
• Iedzīvotāju priekšlikumi. 

 

1.2.2. Plānošanas posms 

Paralēli Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādei, pašvaldībā, sadarbībā ar uzĦēmumu SIA „AC 
Konsultācijas” (projekta vadītājs Artūrs Caune), noritēja darbs pie Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 
2010.–2030.gadam. Stratēăija ar Ikšėiles novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumu „Par Ikšėiles novada 
ilgtermiĦa attīstības stratēăijas un attīstības programmas projektu publisko apspriešanu” tika nodota 
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sabiedriskajai apspriešanai. SIA „Metrum” 2010.gada 17.novembrī sagatavoja un nosūtīja pašvaldībai un 
uzĦēmumam SIA „AC Konsultācijas” priekšlikumus un komentārus par izstrādāto Ikšėiles novada ilgtermiĦa 
attīstības stratēăijas projektu (iesniegtos priekšlikumus un komentārus skatīt teritorijas plānojuma IV sējumā - 
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi), kā arī piedalījās atsevišėās apspriedēs, kas saistītas ar šī projekta 
izstrādi. 

Pirms detalizētas Ikšėiles novada teritorijas plānošanas – teritorijas izmantošanas veidu noteikšanas, noteikumu 
izstrādes u.tml. - SIA „Metrum” sagatavoja savu priekšlikumu Ikšėiles novada telpiskai attīstībai, izstrādājot karti 
„Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. Tajā grafiski tika piedāvāta novada turpmākā 
konceptuālā attīstība, parādot Ikšėiles pilsētas, ciemu un lauku teritoriju attīstību un to sasaisti ar apkārtējām 
novada teritorijām - Ogres, Salaspils un Ropažu novadu. Plašāk par attīstības koncepcijas risinājumiem skatīt 
Paskaidrojuma raksta sadaĜā „Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. 

Sākot no Ikšėiles novada domes lēmuma par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 2009.gada 19.augustā 
līdz Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanai, tika pieĦemti iedzīvotāju un zemes 
īpašnieku iesniegumi par priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei. Tāpat arī tika apkopoti tie priekšlikumi, 
kas saĦemti līdz lēmuma par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai 2010.gada 19.augustā, 
attiecīgi tie, kas bija rakstījuši iesniegumus par priekšlikumiem teritorijas plānojumam pēc Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma grozījumiem 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) apstiprināšanas. No 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes uzsākšanas (2009.gada 19.augusts) līdz 
1.redakcijas izstrādei tika saĦemti 16 rakstiski iesniegumi. 

1.redakcijas un gala redakciajs izstrādē svarīgas ir apspriedes (pārrunas) ar pašvaldības un institūciju 
pārstāvjiem. Ar Ikšėiles novada domes 2010.gada 18.augusta lēmumu tika izveidota darba grupa Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādei. Darba grupā tika iekĜauti šādi speciālisti un deputāti: 

1. Jānis Veilands, darba grupas vadītājs, teritorijas plānotājs; 
2. Guntars Kurmis, Ikšėiles novada pašvaldības izpilddirektors; 
3. Zigurds Zēns, domes deputāts, tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; 
4. Ivars ViĜums, domes deputāts, PA „Līvi” (Ikšėiles novada pašvaldības SIA "Ikšėiles māja”) 
ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs; 

5. Ingūna Urtāne, domes deputāte; 
6. Anda KauliĦa, būvvaldes vadītāja; 
7. Sarmīte Augstkalna, nekustamā īpašuma speciāliste; 
8. Ainārs StiliĦš, domes deputāts. 

2.tabula 
Organizētās oficiālās darba grupas  

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam izstrādei  
 

Nr. 
Vieta, 
datums 

Pārrunātie jautājumi, definētie priekšlikumi Darba grupas dalībnieki 

1. Ikšėiles 
novada 
pašvaldība, 
2011.gada 
20.aprīlis 
plkst.13.00 

Darba grupa organizēta atbilstoši Ikšėiles novada 
domes 2010.gada 18.augusta lēmumam. Darba 
grupā izskatītie jautājumi - teritorijas plānojuma 
izstrādes process un SIA „Metrum” iepazīstināšana 
ar izstrādātajiem priekšlikumiem teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstrādei.  

Jānis Veilands, Ilze Circene, 
Armīns Skudra, Māra Kalvāne, 
Zigurds Zēns,  Ingūna Urtāne, 
Indra Leja, Ivars ViĜums, Anda 
KauliĦa, Sarmīte Augstkalna, 
Artis Markots, Ăirts Baėis 

2. Tīnūžu 
Tautas nams, 
2011.gada 
9.maijs 
plkst.17.00 

Tikšanās tika organizēta ar novada lauksaimniekiem, 
lai uzklausītu viĦu viedokli par piedāvāto 
priekšlikumu noteikt  teritorijas plānojumā 
lauksaimniecības teritorijas un piemērot šīm 
teritorijām specifiskus noteikumus – lielākas no jauna 
veidojamās zemes gabalu minimālās platības, lai 
veidotos vienlaidus nedalīti zemes nogabali. 
Apkopojot klātesošo viedokli, un pamatojoties uz 

Jānis Veilands, Ilze Circene, 
Armīns Skudra, Jānis Šmits, 
Ainārs StiliĦš, Lilija Voškāne,  
Dzidra Dombrovska, Gunārs 
Eihmanis, Jānis Rudzītis, 
Guntars Kurmis un Indra Leja 
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sanāksmē teikto, ka daĜa lauksaimnieku, Ħemot vērā 
jau izveidojušos zemes sadalījumu raksturu Ikšėiles 
novada teritorijā, jau ir aizgājuši no novada teritorijas 
uz kaimiĦu pašvaldību teritorijām, kur ir labāki 
priekšnosacījumi lauksaimniecības attīstībai, tika 
rasts priekšlikums neatzīmēt lauksaimniecības 
teritorijas novada teritorijas plānojumā ar specifiskām 
prasībām, tā vietā Ĝaujot Ikšėiles novada teritorijā 
attīstīt apbūvi, un parcelēt zemi nelielos gabalos – 1 
vai 2 ha platībā.  

 Ikšėiles 
novada 
pašvaldība 
2011.gada 
16.septembris 
plkst. 13.00 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas rezultātu apspriešana, 
pārrunāšana 

Jānis Veilands, Ilze Circene, 
Armīns Skudra, Māra Kalvāne, 
Guntars Kurmis, Ivars ViĜums, 
Anda KauliĦa, Indulis TrapiĦš, 
kā arī interešu pārstāvji SIA 
„Rīgas meži” valdes 
priekšsēdētājs Aivars TauriĦš, 
nekustamā īpašuma „Ozolkalni” 
īpašnieki Rihards Moris un 
Kārlis Sproăis 

Teritorijas plānojuma redakcijā ir sagatavota grafiskā un teksta daĜa, kas sastāv no I sējuma - Paskaidrojuma 
raksta, II sējuma - Grafiskās daĜas, III sējuma - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un IV sējuma - 
Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi. 
 
1.2.3. Īstenošanas posms 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daĜa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc Rīgas plānošanas 
reăiona pozitīva atzinuma saĦemšanas, Ikšėiles novada domē tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi. 
Paskaidrojuma raksts kalpos kā informatīvs un rekomendējošs dokuments Ikšėiles novada pašvaldības darbā. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums (teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas kartes) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves 
teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Ikšėiles novada attīstība 
telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan 
dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan 
atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam redzējumam. 
Tā kā novads, līdzīgi dzīvam organismam, atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad teritorijas plānojuma īstenošana nav 
kāda vienreizēja atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas plānojums un noteikumi spēlē ikdienas darbarīku 
lomu. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos - tas sastāv no paskaidrojuma daĜas, saistošās daĜas – 
tekstuālās un grafiskās, kā arī plānošanas procesa pārskata daĜas. Apraksta daĜa nodrošina informāciju vēlamās 
telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. Saistošā sadaĜa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās 
telpiskās struktūras sasniegšanai. 

Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, bet gan drīzāk kā 
ilgtermiĦa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir struktūra, kurā var 
atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju, un kurā tiek saĦemti piedāvājumi un tiek uzrādīta 
ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides dimensijas, kas saistītas ar 
izmaiĦām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daĜu summu. TādēĜ ir vajadzīga saikne, kas aptver 
visas šīs sastāvdaĜas, kas atĜauj dažādu sektoru bieži pretrunīgās prasības līdzsvarot. Plānošana ir jāizmanto kā 
saskaĦots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas stiprajām pusēm. 
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1.3. Līdzšinējās novada plānošanas iezīmes 

 
„Cilvēks, kas neapzina savu pagātni, 

 ir cilvēks bez nākotnes, ja nocērt kokam saknes, tas nokalst.” 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva, jo tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un pēctecības 
principi garantē, ka plānošanas dokumenti reaăē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, mainoties spēkā esošā 
plānojuma pamatojumam, tiek saglabātas tās daĜas, kuru pamatojums nav mainījies. Katrs izstrādātais plānojums 
atstāj būtiskas izmaiĦas uz konkrētās teritorijas attīstību. Katrā plānojumā ir atrodamas iezīmes, kuras, ievērojot 
pēctecības principu, ir saglabājamas un iekĜaujamas jaunajā plānojumā. Šajā teritorijas plānojumā, Ħemot vērā 
pēctecības principu, izvērtēti iepriekšējie plānošanas dokumenti, kas attiecināmi uz Ikšėiles novada teritoriju. 

 
1.3.1. Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti 

1998.gadā arhitektu biroja „Ėīpsala” arhitekti Inese Tumaševska, Indra Valtere un Inese Aizstrauta izstrādāja 
Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ekonomiskās attīstības programmu 1998.–2010.gadam. Dokuments tika 
izstrādāts kā Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.–2010.gadam sastāvdaĜa. Programmā tika 
noteikta pašvaldības nākotnes vīzija 2010.gadam, kas balstās uz tā laika esošās situācijas analīzi. Pašvaldība, 
atbilstoši attīstības programmai, vīziju noteica šādi - „Ikšėiles labklājība balstās uz savu, noteiktu vietu Latvijas 
valsts transporta un sakaru sistēmā, uz augstu kultūras un izglītības līmeni, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. 
Ikšėile ir kĜuvusi par prestižu dzīves vietu - tur ir nodrošināti labi dzīves un darba apstākĜi, ir sasniegts augsts 
iedzīvotāju dzīves līmenis un sociālā drošība. Ikšėilē un tās lauku 
teritorijā ir augstvērtīga un sakopta vide, tiek saglabāti un izmantoti 
kultūras un vēstures pieminekĜi, kas Ĝāvis tai kĜūt par vienu no 
iecienītākajiem tūrisma un atpūtas maršrutiem u.c. Tā kā attīstības 
programmā netika noteikti indikatori, ar kuru palīdzību būtu iespējams 
noteikt, vai vēlamā attīstības vīzija tiek sasniegta, 2011.gadā katram 
iespējams tikai subjektīvi novērtēt, vai vīzijas raksturojums ir tā vide, 
kurā ikšėilieši dzīvo patreiz. 

2010.gada sākumā Ikšėiles novada pašvaldība sadarbībā ar uzĦēmumu 
SIA „AC Konsultācijas” (projekta vadītājs Artūrs Caune) uzsāka darbu 
pie Ikšėiles novada attīstības programmas un Ikšėiles novada 
stratēăijas 2010.–2030.gadam izstrādes. IlgtermiĦa attīstības 
stratēăija ir pirmais šāda veida dokuments Ikšėiles novada pašvaldības 
vēsturē. ĥemot vērā, ka normatīvajos aktos šodien pašvaldībām netiek 
noteikta prasība izstrādāt vietējās pašvaldības attīstības stratēăiju, SIA 
„Metrum” pozitīvi novērtē to, ka Ikšėiles novada pašvaldība pievienojas 
to pašvaldību skaitam (Rīgai, Jelgavai), kas pēc savas iniciatīvas ir 
pieĦēmušas lēmumu par šāda dokumenta izstrādi. Līdz šim vietējo 
pašvaldību līmenī kopumā joprojām dominē īstermiĦa skatījums uz 
teritorijas attīstību. Tiesiskais regulējums varētu būt viens no faktoriem, 
kas noteicis to, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi tiek 
izstrādāti kā pārāk detalizēti un fragmentēti dokumenti, nerisinot teritorijas telpiskās struktūras dažādo elementu 
attīstību kopumā. To varētu attiecināt arī uz abiem esošajiem Ikšėiles novada teritorijas plānojumiem - Ikšėiles 
pilsētas ar lauku teritoriju ăenplānu 1998-2010 un Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2006-2010 
lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem), kuros netiek piedāvāts konceptuāls skatījums uz teritorijas attīstību. 

Tā kā teritorijas plānojuma izstrāde norisinājās paralēli teritorijas plānojuma izstrādei, SIA „Metrum” sniedza 
komentārus un priekšlikumus par izstrādāto stratēăijas projektu (iesniegtos priekšlikumus un komentārus skatīt 
teritorijas plānojuma IV sējumā - Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi) un piedalījās atsevišėās apspriedēs, 
kas saistītas ar stratēăijas izstrādi. Papildus SIA Metrum” piedāvāja savu priekšlikumu par novada telpisko 
attīstību, izstrādājot karti „Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. Tajā grafiski tika 
piedāvāta novada turpmākā konceptuālā attīstība, attēlojot Ikšėiles pilsētas, ciemu un lauku teritoriju attīstību un 

1.attēls. Pirmā attīstības programma Ikšėiles 
pašvaldības attīstībai pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas 
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to sasaisti ar apkārtējām novada teritorijām - Ogres, Salaspils un Ropažu novadu. Plašāk par piedāvātajiem 
attīstības koncepcijas risinājumiem skatīt Paskaidrojuma raksta sadaĜā „Ikšėiles novada perspektīvā struktūra 
(attīstības koncepcija)”. 
 
1.3.2. Izstrādātie telpiskās plānošanas dokumenti 

1.3.2.1. Spēkā esošie telpiskās plānošanas dokumenti 

Informāciju par pirmo Ikšėiles plānojuma shēmu detalizēti izpētījis vēstures izzinātājs Artis Ērglis, sniedzot 
informāciju grāmatā „Ikšėiles almanahs”.1 1958.gadā arhitekte un rakstniece Zenta Ērgle (Arta ĒrgĜa vecmāmiĦa) 
izstrādāja Ikšėiles vasarnīcu ciemata plānojuma shēmu. 1958.gadā plānā veikti papildinājumi. Tajā tika paredzēts 
veidot apbūves gabalus 1200 m2 lielumā. Ogres rajona Komunālās saimniecības nodaĜai tika uzdots līdz 
1955.gada 1.oktobrim nospraust dabā ciemata plānojuma shēmu, savukārt Ikšėiles ciema padomes 
priekšsēdētājam uzlikts par pienākumu vasarnīcu ciematu izbūvēt saskaĦā ar plānojuma shēmu, kā arī 
nodrošināt shēmā paredzēto ciemata labierīcību izbūvi, ielu un apstādījumu ierīkošanu. Vasarnīcu ciemata 
teritorija ietver Ozolu, Birzes, Priežu, Īso, Lejas, NeĜėu, Ganu, Peldu, Krasta, Robežu un Rīgas ielu līdz 
krustojumam ar Ozolu ielu. Ar šo projektu tika likts pamats tai ielu un apbūves struktūrai, kas ar nākamo 
desmitgažu uzslāĦojumiem un izmaiĦām eksistē vēl joprojām. 

Projektā arhitekte Zenta Ērgle pievērsusi lielu uzmanību ainaviskajam faktoram, skatu punktiem, lai iespējamās 
ēkas „sēdētu” vidē. Būtisks faktors bija arī iedzīvotāju ērtības gan centra vietas izvēlē ap Tautas namu, gan ielu 
tīkla projektēšanā, gan, piemēram, stāvāko nogāžu iekĜaušana zaĜajās zonās nevis apbūves gabalos. Sākot 
projektēšanu, 1955.gadā Ikšėiles platība bija 120,14 ha, pēc kolhozu zemes pievienošanas 1958.gadā Ikšėiles 
vasarnīcu ciemata teritorija pieauga līdz 150 ha. Iedzīvotāju skaits no 1951.gada dokumentos minētajiem 812 
cilvēkiem, 1958.gadā konstatētajiem 3000, pieaudzis līdz 40172. 

Līdz šim Ikšėiles novada teritorijā nav izstrādāts neviens teritorijas plānojums, kas aptver visu novada teritoriju. 
Pašreiz teritorijas izmantošanu regulē divi teritorijas plānojumi - 1998.gadā izstrādātais Ikšėiles pilsētas ar lauku 
teritoriju ăenplāns (skatīt 3.attēlu) un 2006.gadā izstrādātie Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006-
2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem). 

Spēkā esošais Ikšėiles novada teritorijas plānojums 

2.attēls. Spēkā esošais Ikšėiles novada teritorijas plānojums 
                                                
1 Artis ĒrgĜis, raksts „Desmit gadi Ikšėiles attīstībā” grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 
2010 
2 Avots: Ikšėiles novada pašvaldības 2010.gada 9. novembra iedzīvotāju reăistra dati 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 
2006-2010 Ikšėiles novada lauku teritorijai (ar 

2009.gada grozījumiem) 
 

- Lēmums par Ikšėiles novada TP grozījumu 
izstrādes uzsākšanu pieĦemts domes 2004.gada 
22.decembra sēdē; 

- TP grozījumi apstiprināti 2006.gada 18.oktobrī, 
izstrādātājs SIA „Grupa 93”, grozījumi Izstrādāti 
saskaĦā ar 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883; 

- 2008.gada 16.jūlija Ikšėiles novada dome pieĦēma 
lēmumu uzsākt grozījumus, grozījumus izstrādā 
SIA „Metrum”; 

- 2009.gada grozījumi tiek apstiprināti ar 2009.gada 
22.jūlija domes sēdes lēmumu. 

Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju 
ăenerālplāns 1998.–2010.gadam 

 
- Lēmums par ăenerālplāna izstrādes 
uzsākšanu pieĦemts Ikšėiles pilsētas ar l.t. 
domes sēdē 1997.gada 26.novembrī; 

- Ăenerālplāns pieĦemts ar Ikšėiles pilsētas ar 
l.t. domes 1999.gada 17.februāra lēmumu 
Nr.8-3., izstrādātājs SIA „Saimnieks Serviss” 
arhitektu birojs „ĖĪPSALA”; 

 - Izstrādāti saskaĦā ar 06.09.1994. MK 
noteikumiem Nr.194. PieĦemti ar Ikšėiles 
novada domes lēmumu kā saistošie 
noteikumi Nr.3 2005.gada 15.jūnijā un ar 
lēmumu 2006.gada 16.jūnijā atzīti par spēku 
zaudējušiem Ikšėiles lauku teritorijā. 
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1998.gadā izstrādātais Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenplāns nosaka teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu līdz par 2011.gadam (13 gadus!) Ikšėiles pilsētas teritorijā (skatīt 3.attēlu). 

Līdz Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 Ikšėiles novada lauku teritorijai stāšanai spēkā 
(lēmums par apstiprināšanu pieĦemts 2006.gada 18.oktobrī) ar šo teritorijas plānojumu tika regulēta zemes 
izmantošana arī lauku teritorijai. 1998.gadā izstrādātā Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplānā noteiktā 
plānotā (atĜautā) izmantošana īpaši lauku teritorijā no šodienas skatupunkta pieĜāva iespēju veidot sadrumstalotu 
apbūvi, izstrādājot detālplānojumus esošajai lauksaimniecības teritorijai. Arī normatīvie akti teritorijas plānošanas 
jomā tajā laikā pieĜāva veikt grozījumus teritorijas plānojumā ar atsevišėiem saistošajiem noteikumiem izstrādājot 
detālplānojumus, kuru detalizācijas pakāpe tomēr ir lielāka, un izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu vai tā 
grozījumus nevar tikt pilnīgi ietverti neradot savstarpēji pretrunīgas prasības, piemēram, aizsargjoslu teritorijās. 
Tādējādi, Ikšėiles novada lauku teritorijai līdz pašvaldības teritorijas plānojuma 2006.gada grozījumu 
apstiprināšanas tika izstrādāti 26 detālplānojumi, kuri pēc būtības bija grozījumi 1998.gada ăenerālplānā, bet 
formēti tika gan kā grozījumi, gan kā detalizācija (reizēm neizdodot saistošos noteikumus), gan kā atsevišėi 
saistošie noteikumi. Līdz ar 2006.gada grozījumu stāšanos spēkā, Ikšėiles novada lauku teritorijā spēku zaudēja 
1998.gada ăenerālplāns. 2006.gada grozījumos izstrādāto detālplānojumu risinājumi konkrētajās teritorijās tika 
vispārināti atbilstoši no jauna izveidotajiem plānotās (atĜautās) izmantošanas veidiem, bet netika pieĦemti lēmumi 
par detālplānojumu turpmāko juridisko statusu. 

Izvērtējot ăenplānā iekĜautos attīstības risinājumus pilsētas teritorijai, galvenokārt tos, kas attiecas uz teritorijas 
plānoto (atĜauto) izmantošanu, atzīmējams, ka ăenplānā iekĜautie risinājumi kopumā vērtējami kā pamatoti, 
nepieĜaujot haotisku un nestrukturizētu pilsētas attīstību. Vērtējot ăenplānā iekĜauto ideju īstenošanu, redzams, ka 
daĜa no plānotajām apbūves un darījumu teritorijām, kas tika plānotas toreiz, nav tikušas realizētas. Izteikti tas 
novērojams teritorijā starp Ziedu un Mūrkroga ielas teritoriju, kas ir maz apbūvēta, un veidojas kā sala Ikšėiles 
pilsētas struktūrā. ĥemot to vērā, pirms norādot jaunas apbūves teritorijas, primāri būtu izvērtējama šo pilsētai 
tuvu pieguĜošo teritoriju attīstība apbūvei. 
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No jauna veidojamo zemes gabalu minimālā platība šajā projektā noteikta 1200 m2, kas, analizējot esošo zemes 
sadalījuma struktūru pilsētas teritorijā šodien, ir uzskatāma par pamatotu, un saglabājamu jaunajā teritorijas 
plānojumā. Atsevišėi būtu skatāmas pilsētai attālākās teritorijas, kuras perspektīvē varētu tikt iekĜautas pilsētas 
robežās, un kur iezīmējas atšėirīgi apbūves rajoni ar dažādām apbūves tradīcijām. Šajās teritorijās no jauna 
veidojamo zemes gabalu minimālajām platībām būtu ieteicams piemērot individuālus rādītājus, kas arī tiek 
piedāvāts jaunā teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai izstrāde uzsākta 2005.gadā un 
pabeigta 2006.gadā, Ikšėiles novada domei sadarbojoties ar konsultāciju uzĦēmumu „Grupa 93”. Tie aptver 
Ikšėiles novada lauku teritoriju, aktualizējot 1998.gadā izstrādāto teritorijas plānojumu (ăenerālplānu). 

Analizējot kopumā Ikšėiles novada lauku teritorijas plānojuma 2006.gadā izstrādātos grozījumus, iezīmējas 
vairākas tolaik plānojumā iekĜautās normas, kuras šodien rada problēmas, un no sabalansētas un ilgtspējīgas 
novada attīstības aspekta, vērtējamas visai kritiski. Kā galvenās pieĜautās kĜūdas jāatzīmē faktors, ka: 

3.attēls. 1998.gadā izstrādātais teritorijas plānojums (ăenplāns), kas regulē teritorijas attīstības jautājumus pilsētai līdz 
2011.gadam, brīdim, kad tiek apstiprināts jaunais novada teritorijas plānojums. Darba autori - arhitektu biroja „Ėīpsala” arhitekti 
Inese Tumaševska, Indra Valtere un Inese Aizstrauta 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 19 

- 1998.gada ăenplānā lietotais teritorijas izmantošanas veids „lauksaimniecības teritorijas” tika izslēgts no 
teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijas, tā vietā lietojot apzīmējumu „lauku dzīvojamās apbūves 
teritorijas”; 

- tika turpināts pieĜaut (sekojot 1998.gada ăenplānā lietotajām normām attiecībā uz zemes dalīšanu lauku 
teritorijās) nelielu zemes gabalu dalīšanu lauku teritorijās, nosakot, ka jaunveidojamo minimālo platība 
0,5 ha (ko ar detālplānojumu var samazināt līdz 0,24 ha); 

- „lauku dzīvojamās apbūves teritorijās” tika pieĜauta ne tikai savrupmāju, bet arī rindu māju un 
daudzdzīvokĜu māju būvniecība; 

- atĜauta meža zemju transformēšana citos izmantošanas veidos, saĦemot ikreizēju Valsts meža dienesta 
atĜauju. 

2007.gada 20.jūnijā (domes sēdes protokols Nr.6, lēmums Nr.58 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1998-
2010 saskaĦošanu ar Rīgas reăiona teritorijas plānojumu 2005-2025, saistošo noteikumu Nr.5 daĜas apturēšanu”) 
novada dome nolemj atcelt 16.05.2007. lēmumu un, pamatojoties uz Rīgas reăiona teritorijas plānojuma 
vadlīnijām, apturēt 18.10.2006. saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 
2006-2010 lauku teritorijai” 1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atsevišėus punktus. 
Darbība tiek apturēta punktiem, kuri nosaka lauku apbūves teritoriju un mežu teritoriju izmantošanas un apbūves 
nosacījumus, kā arī prasības zemju sadalei saudzējamās ainaviskās teritorijās ap Mazo Juglu. 

Lai gan Ikšėiles novada dome 2007.gadā reaăēja uz teritorijas plānojumā pieĜautajām kĜūdām, kas vērtējams 
atzinīgi, juridiski šīs kĜūdas tika mainītas tikai līdz ar 2009.gada grozījumu stāšanās spēkā, jo normatīvi 2007.gadā 
paredzēja, ka teritorijas plānojumā izmaiĦas var tikt veiktas tikai ar teritorijas plānojuma grozījumu procedūras 
veikšanu. 

Tādējādi kopumā jāsecina, ka plānošana (neplānošana?) lauku teritorijā līdz ar pieĦemto 1998.gada ăenplānu un 
2006.gada teritorijas plānojuma grozījumiem atstājusi Ikšėiles pilsētā un pašvaldības lauku ainavā nekontrolētu 
apbūves attīstību, iezīmējot dabā urbāna rakstura teritorijas ārpus ciemiem un Ikšėiles pilsētas robežām (skatīt 
piemēru 4.attēlā, kurā redzams paradokss, kad sīkāk sadalītie zemes gabali plānotajai apbūvei atrodas ne ciema, 
bet ārpus ciema teritorijā). Šādās teritorijās, tai skaitā Kranciema teritorijā, nav ekonomiski izdevīgi nodrošināt 
centralizētus komunālos pakalpojumus, nepieciešamību pēc kuriem nosaka vides saglabāšanas prasības. 
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Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) 

2008.gada 16.jūlijā Ikšėiles novada dome pieĦēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.7, p.25 „Par Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma grozījumiem Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006.-2010. lauku 
teritorijai un Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplānā 1998-2010”) uzsākt grozījumus Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma grozījumos 2006.-2010. lauku teritorijai. 2008.gada 20.augustā Ikšėiles novada domē tika 
apstiprināts grozījumu Darba uzdevums (sēdes protokola izraksts Nr.8, p.10 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006.-2021. 
lauku teritorijai un grozījumiem Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplānā 1998-2010). 

Izvērtējot Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplānā 1998-2010 esošo materiālu formātus un neatbilstību 
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām, tika 
rasts priekšlikums precizēt 2008.gada 20.augustā Ikšėiles novada domē apstiprināto Darba uzdevumu (atbilstoši 
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 35.punktam), 
nosakot, ka grozījumi tiek veikti tikai Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2006.–2010.gadam lauku teritorijai. 
Teritorijas plānojuma grozījumus ar Ĝoti precīzi definētu darba uzdevumu, sadarbībā ar Ikšėiles novada domes 
pašvaldības speciālistiem, izstrādāja SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene, kartogrāfs Armīns 
Skudra un projekta vadītāja asistente Vita Jevdokimova. 

2009.gada grozījumu izstrādei tika noteikti 9 uzdevumi, kas apstiprināti Ikšėiles novada domes sēdē 2008.gada 
17.decembrī: 

1. Attēlot applūstošās teritorijas kartē „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”, ievērojot virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanu saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 2008.gada 6.aprīĜa grozījumiem, 
un papildināt paskaidrojuma raksta sadaĜu 3.3.6. „Paaugstināta riska objekti un teritorijas” ar aktuālo 
informāciju par applūstošajām teritorijām. 

4.attēls. Zemes dalījuma struktūra Kranciema ciema robežu teritorijā (atzīmēta ar sarkanu līniju) un ārpus tās 
Sagatavoja SIA „Metrum”, izmantojot VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” ortofoto karti un Valsts zemes dienesta 
2010.gada kadastra datus 
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2. Precizēt izmaiĦas Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. II daĜas „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” p.3.2.5 „Lauku apbūves teritorijas” (DzL) un p.3.7.1. „Mežu 
teritorijas”, kā arī izvērtēt citus ar šīm sadaĜām saistītos noteikumu punktus. 

3. Papildināt Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. II daĜas „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikumu „Detālplānojumu saraksts” ar aktuālo informāciju par 
spēkā esošajiem detālplānojumiem un grafiskās daĜas karti „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” 
ar informāciju par apstiprinātajiem un izstrādes stadijā esošajiem detālplānojumiem. 

4. Precizēt Ikšėiles novada apdzīvoto vietu perspektīvās robežas un perspektīvo ceĜu shēmu, saskaĦā ar 
izstrādātajiem un realizētajiem detālplānojumiem. 

5. Precizēt teritorijas plānojuma dokumentos norādīto kultūras un arhitektūras pieminekĜu atrašanās vietu 
un to aizsargjoslas. 

6. Izskatīt fizisku un juridisku personu ierosinājumus, tajā skaitā par derīgo izrakteĦu krātuvju ierīkošanu, 
un pozitīva izvērtējuma gadījumā mainīt teritorijas izmantošanas veidu grafiskās daĜās kartē 
„Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”. 

7. IekĜaut Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. I daĜas „Paskaidrojuma raksts” 
sadaĜu „Zemes gabali, kas nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai”, nosakot tajā teritorijas, 
kas nepieciešamas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto funkciju izpildei. 

8. IekĜaut teritorijas plānojumā informāciju par ăeodēziskajiem atbalsta punktiem. 

9. Atjaunot informāciju Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2010. I daĜas 
„Paskaidrojuma raksts” 2.1.4.sadaĜā „Apkārtējās pašvaldības”. No 2009.gada 24.marta līdz 5.maijam 
tika organizēta Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai (ar 
2009.gada grozījumiem) 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. 

Izpildot šos 9 noteiktos darba uzdevumus, tika risināti un, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Rīgas plānošanas 
reăiona teritorijas (telpiskā) plānojuma vadlīnijām, koriăēti un papildināti atsevišėi jautājumi līdz jaunā novada 
teritorijas plānojuma izstrādei. 

Uz 2011.gada 10.jūniju Ikšėiles novada pašvaldības teritorijā tiek atzīti par spēkā esošiem 86 detālplānojumi. 

Ikšėiles novada domes 2009.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.13/2009 „Par Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 2006-2010 Ikšėiles lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) grafiskās daĜas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu” 2.punktā minēto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu V.nodaĜā „Pielikumi” 
ir iekĜauts 1.pielikums „Detālplānojumu saraksts” (turpmāk tekstā – detālplānojumu saraksts). Detālplānojumu 
sarakstā minēti spēkā esošie detālplānojumi, kuri pieĦemti līdz 2009.gada 1.martam. Pārskatot detālplānojumu 
sarakstu, lai iekĜautu aktuālo informāciju Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam, tajā ir veikti 
papildinājumi par līdz 2011.gada 1.janvārim apstiprinātajiem detālplānojumiem un netiek iekĜauti uzsāktie, bet 
neapstiprinātie detālplānojumi.  

Detālplānojumu sarakstā svītrots ar 24.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.43/2010 atzītais par spēku 
zaudējušu (spēkā no 02.12.2010., atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 01.12.2010., laidiens Nr.190, 
publicētajam paziĦojumam) detālplānojums „Ādami” 2.zemes vienībai (skatīt 7.attēlā ar numuru 13), ar 
23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011 atzītais par spēku zaudējušu (spēkā no 10.03.2011., atbilstoši 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.03.2011., laidiens Nr.38, publicētajam paziĦojumam) detālplānojums „Daivari” 
(skatīt 7.attēlā ar numuru 14) un detālplānojumi „Ikšėiles pilsēta 42., 43.,44. kvartāls”, „Zuši”, „Rolleri”, „Laimas”, 
„LauciĦi” 5., 6.z.v., „Ādamlauks”, „Rozīši”, „Kalna LubiĦas”, „Lielkancersili”, „Zvaigznītes”, „EzeriĦi”, „PĜavlejas”, 
„Jesperi-3”, kuri nav spēkā vai arī zaudēs spēku, apstiprinot Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-
2023.gadam saistošos noteikumus. 

Detālplānojums „Ikšėiles pilsēta 42., 43.,44. kvartāls” (skatīt 7.attēlā ar numuru 1) 

Detālplānojums „Ikšėiles pilsēta 42., 43.,44. kvartāls” netika iekĜauts detālplānojumu sarakstā. Tas apstiprināts 
19.01.2000. ar Ikšėiles pilsētas ar lauku teritorijas domes lēmumu Nr.25 (protokols Nr.1) „Par detālplānojumu” kā 
parcelācijas projekts Ikšėiles pilsētas teritorijā starp Peldu un Rīgas ielām un esošajiem īpašumiem, izveidojot 8 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 22 

mazstāvu apbūves zemes vienības. Detālplānojuma teritorijā ir veikta zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un 
apbūve, noteiktos apgrūtinājumus nepieciešams precizēt atbilstoši aktuālajai situācijai dabā un izmaiĦām 
normatīvajos aktos. Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam prasības Mazstāvu un Vairākstāvu 
dzīvojamās apbūves zonējumam ietver šajā detālplānojumā noteiktās prasības. Atsevišėi saistošie noteikumi nav 
tikti pieĦemti, tāpēc par spēku zaudējušu nepieciešams atzīt tikai 19.01.2000. lēmumu. 

Detālplānojums „Zuši” (skatīt 7.attēlā ar numuru 2) 

Detālplānojums „Zuši” izstrādāts zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7494 012 0561 un 7494 012 0657 
Jaunikšėiles ciemā. Izstrāde uzsākta atbilstoši Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju domes 16.11.1999. lēmumam 
Nr.8 (protokols Nr.12) „Par detālplānojumu” un 19.04.2000. lēmumam Nr.14 (protokols Nr.4) „Par Ikšėiles pilsētas 
ar lauku teritoriju ăenerālplāna grozījumiem” teritorijai starp Riekstu, KastaĦu, ZīĜu ielām un dzelzceĜu kā 
ăenerālplāna grozījumi jauktas darījumu un dzīvojamās, apstādījumu, dabas un apzaĜumotās teritoriju zonējumā 
nosakot vasarnīcu apbūves teritoriju. Detālplānojums „Zuši” apstiprināts 18.04.2002. Atsevišėi saistošie noteikumi 
nav tikti pieĦemti, tāpēc par spēku zaudējušu nepieciešams atzīt tikai 18.04.2002. lēmumu. Ar 18.10.2006. (prot. 
Nr.11; p.5. ) saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2006–2010 lauku 
teritorijai” (spēkā ar 28.10.2006.) 7.punktu Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāns lauku teritorijā tika 
atzīts par spēku zaudējušu. Detālplānojuma teritorija tika iekĜauta Piepilsētas dzīvojamās apbūves zonā. 
Izstrādājot Ikšėiles novada teritorija plānojumu 2011.-2023.gadam, detālplānojuma „Zuši” teritorija tiek iekĜauta 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā un Tehniskās apbūves teritorijā (ielas), jo teritorijas plānojuma prasības 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonējumam ir līdzvērtīgas detālplānojumā noteiktajām prasībām. Apakšzonējumu 
nepieciešams noteikt teritorijā, kas robežojas ar dzelzceĜu, saglabājot apbūves izvietojuma zonu 20 m aiz 
būvlaides līnijas un pārējās teritorijas apzaĜumošanu par 50%. 

Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto apbūves un ielu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, kā arī daudzos 
gadījumos papildus izveidotas mazākas zemes vienības un zemes vienības daĜēji ir apbūvētas. Nav izbūvēts 
plānotais ZīĜu ielas turpinājums. 

Detālplānojums „Rolleri” (skatīt 7.attēlā ar numuru 3) 

Apstiprināts 2004.gada 18.februārī ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.12 (protokols Nr.2) „Par zemes gabala 
„Rolleri” detālplānojuma apstiprināšanu” kā ăenerālplāna detalizācija, apbūves noteikumi ir tikai rindkopa 
paskaidrojuma rakstā nosakot, ka plānotā detālplānojuma teritorijas izmantošana atbilst Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonai. Atsevišėi saistošie noteikumi nav tikti pieĦemti, tāpēc par spēku 
zaudējušu nepieciešams atzīt tikai 18.02.2004. lēmumu. Visas izveidotās zemes vienības ir apbūvētas. Ikšėiles 
novada teritorija plānojumā 2011.-2023.gadam iekĜaujot detālplānojuma teritoriju Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
zonā, nekustamo īpašumu īpašnieku atĜautās apbūves iespējas netiks ierobežotas. 

Detālplānojums „Laimas” (skatīt 7.attēlā ar numuru 4) 

Apstiprināts ar Ikšėiles novada domes 2004.gada 21.aprīĜa lēmumu Nr.29 (protokols Nr.4) „Par zemes gabala 
„Laimas” detālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi „Par zemes gabala „Laimas” 
detālplānojuma saistošās daĜas apstiprināšanu” (sēdes protokola izraksts Nr.4, lēmums Nr.30) kā grozījumi 
ăenerālplānā. Ar Ikšėiles novada domes 18.10.2006. (prot. Nr.11; p.5.) saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2006–2010 lauku teritorijai” (spēkā ar 28.10.2006.) 7.punktu 
ăenerālplāns detālplānojuma „Laimas” teritorijā tika atzīts par spēku zaudējušu. Tādējādi no 28.10.2006. 
detālplānojuma „Laimas” saistošie noteikumi nevarēja tikt piemēroti. Lai novērstu iespējamos pārpratumus tie 
atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodot saistošos noteikumus pēc Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-
2023.gadam stāšanās spēkā. 

Detālplānojuma sastāvā nav apbūves noteikumu. No paskaidrojuma raksta izriet, ka plānotā detālplānojuma 
teritorijas izmantošana atbilst Ikšėiles novada teritorijas plānojuma Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonai. 
Teritorijas apsekošanā 2004.gada 5.aprīlī Dr.h.geogr. M.LaiviĦš konstatējis vienu aizsārgājama koka statusam 
atbilstošu ozolu, kā arī vēl četrus saudzējamus ozolus. Šī informācija ir iekĜauta Ikšėiles novada teritorija 
plānojuma 2011.-2023.gadam Paskaidrojuma rakstā. Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto zemes vienību 
kadastrālā uzmērīšana un reăistrēšana zemesgrāmatā, tām noteikti plānotie nekustamā īpašuma lietošanas 
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mērėi, kā arī tās daĜēji ir apbūvētas, tāpēc nekustamo īpašumu īpašnieku atĜautās apbūves iespējas netiks 
ierobežotas. 

Detālplānojums „LauciĦi” 5., 6.z.v. (skatīt 7.attēlā ar numuru 5) 

Apstiprināts ar Ikšėiles novada domes 2004.gada 16.jūnija lēmumu Nr.17 (protokols Nr.6) „Par zemes gabala 
„LauciĦi” detālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par zemes gabala „LauciĦi” 
detālplānojuma saistošās daĜas apstiprināšanu” (sēdes protokola izraksts Nr.6, lēmums Nr.18) kā grozījumi 
ăenerālplānā. Ar Ikšėiles novada domes 18.10.2006. (prot. Nr.11; p.5 ) saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2006–2010 lauku teritorijai” (spēkā ar 28.10.2006.) 7.punktu 
ăenerālplāns detālplānojuma „LauciĦi” teritorijā tika atzīts par spēku zaudējušu. Tādējādi no 28.10.2006. 
detālplānojuma „LauciĦi” saistošie noteikumi nevarēja tikt piemēroti. Lai novērstu iespējamos pārpratumus tie 
atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodot saistošos noteikumus pēc Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-
2023.gadam stāšanās spēkā. 

Detālplānojuma sastāvā nav apbūves noteikumu. RAPLM (pēc 01.01.2011. Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrija) 23.12.2004. vēstulē Nr.7-6/9622/8821 norādīts uz konstatētajām atkāpēm no normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām detālplānojuma izstrādē. No paskaidrojuma raksta izriet, ka plānotā detālplānojuma 
teritorijas izmantošana atbilst Ikšėiles novada teritorijas plānojumā iekĜautajai Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
zonai. Ikšėiles novada teritorija plānojumā 2011.-2023.gadam 6.z.v. parcelēm Nr.55 (NeĜėu iela 9) un Nr.59 
jāsaglabā noteiktā izmantošana kā rekreācijas teritorijas (zaĜumvietas). Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto 
zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un reăistrēšana zemesgrāmatā, tām ir noteikti plānotie nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėi, kā arī tās daĜēji ir apbūvētas, tāpēc nekustamo īpašumu īpašnieku atĜautās apbūves 
iespējas netiks ierobežotas. 

Detālplānojums „Ādamlauks” (skatīt 7.attēlā ar numuru 6) 

Detālplānojums „Ādamlauks” (ietver īpašumus „Ādami”, „Indrāni”, „Ādamlauks”, „Robini”, „Dančukrogs”, „Lībieši”) 
apstiprināts 19.05.2004. ar Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.5) „Par 
detālplānojuma „Ādamlauks” apstiprināšanu” kā Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.-
2010.gadam grozījumi un izdoti Ikšėiles novada domes 19.05.2004. saistošie noteikumi Nr.5 (protokols Nr.5, 
punkts Nr.25) „Par detālplānojuma „Ādamlauks” saistošās daĜas apstiprināšanu”. 15.06.2005. apstiprinot 
saistošos noteikumus Nr.3 „Ikšėiles novada teritorijas plānojums”, ar kuriem ăenerālplāns 1998.-2010.gadam 
izdots kā saistošie noteikumi, nav norādīts kādi grozījumi tajā ir veikti, bet tas nemaina šī detālplānojuma juridisko 
statusu kā ar 18.10.2006. (prot. Nr.11; p.5. ) saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem 2006–2010 lauku teritorijai” (spēkā ar 28.10.2006.) 7.punktu atzītu par spēku zaudējušu. Tādējādi no 
28.10.2006. tie nevarēja tikt piemēroti. Lai novērstu iespējamos pārpratumus, 19.05.2004. saistošie noteikumi 
Nr.5 „Par detālplānojuma „Ādamlauks” saistošās daĜas apstiprināšanu” atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodot 
saistošos noteikumus pēc Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam stāšanās spēkā. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā ar 2006.gada grozījumiem visa detālplānojuma „Ādamlauks” teritorija tika 
iekĜauta Piepilsētas dzīvojamās apbūves zonā neĦemot vērā detālplānojuma zonējuma risinājumus. 
Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto apbūves un ielu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un zemes 
vienības daĜēji ir apbūvētas, izĦemot Ikšėiles novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Robini” un 
nekustamajā īpašumā „Lībieši”, kura teritorijai 16.05.2007. ir uzsākta jauna detālplānojuma izstrāde, kura nav 
pabeigta. Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam prasības Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
zonējumam ir līdzvērtīgas detālplānojumā noteiktajām prasībām dzīvojamās apbūves teritorijām, tāpēc nav 
nepieciešams noteikt īpašu zonējuma veidu. 

Detālplānojums „Rozīši” (skatīt 7.attēlā ar numuru 7) 

Detālplānojums „Rozīši” apstiprināts ar Ikšėiles novada domes 22.12.2004. lēmumu Nr.31.2 (protokols Nr.12) „Par 
detālplānojuma izstrādi”. Nav informācijas par saistošo noteikumu izdošanu. Pēc detālplānojuma apstiprināšanas 
ir veikti plānoto zemes vienību robežu koriăēšana, izdalot KārĜa ielu atsevišėā zemes vienībā un apvienojot 
parceles Nr.9 un Nr.11. Detālplānojuma apbūves noteikumi paredz tikai vieĦăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamo 
māju un saimniecības ēku apbūvi, kas neatbilst esošajai situācijai. Ikšėiles novada teritorija plānojumā 2011.-
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2023.gadam iekĜaujot detālplānojuma teritoriju Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā, nekustamo īpašumu 
īpašnieku atĜautās apbūves iespējas netiks ierobežotas. 

Detālplānojums „Kalna LubiĦas” (skatīt 7.attēlā ar numuru 8) 

Detālplānojums „Kalna LubiĦas” apstiprināts 10.03.2005. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3) 
„Par detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma risinājums paredz grozīt spēkā esošajā Ikšėiles pilsētas ar 
lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.-2010.gadam noteikto atĜauto izmantošanu – lauksaimniecības un mežu 
teritoriju, par mazstāvu apbūves, lauksaimniecības, publiskās apbūves un tehniskās infrastruktūras teritoriju, bet 
tie nav formēti kā saistošo noteikumu grozījumi. Ăenerālplāns 1998.-2010.gadam tika izdots kā saistošie 
noteikumi tikai 15.06.2005. (saistošie noteikumi Nr.3 „Ikšėiles novada teritorijas plānojums”), neminot, ka 
ăenerālplānā 1998.-2010.gadam ir tikuši veikti grozījumi. Ar 18.10.2006. (prot. Nr.11; p.5.) saistošajiem 
noteikumiem Nr.5 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2006–2010 lauku teritorijai” (spēkā ar 
28.10.2006.) detālplānojuma teritorija tika iekĜauta Saulesdārza ciema teritorijā un plānotā (atĜautā) izmantošana 
visai teritorijai ir noteikta – savrupmāju apbūves teritorija. 

Tā kā detālplānojuma „Kalna LubiĦas” sastāvā no normatīvajos aktos noteiktās saistošās daĜas ir iekĜauta tikai 
daĜēji grafiskā daĜa, bet nav iekĜauti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, tad detālplānojumu var 
izmantot tikai kā pamatojumu jaunu zemes vienību, apgrūtinājumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu 
noteikšanai, tāpēc detālplānojums pašlaik ir uzskatāms par realizētu un 10.03.2005. Ikšėiles novada domes 
lēmums Nr.7 (protokols Nr.3) „Par detālplānojuma apstiprināšanu” atzīstams par spēku zaudējušu (atsevišėi 
saistošie noteikumi nav izdoti). 

Prasības teritorijas izmantošanai jānosaka Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam Mazstāvu 
apbūves un publiskās apbūves zonējumā, detālplānojuma teritoriju iekĜaujot atsevisėā apakšzonā ar minimālo 
jaunveidojamo zemes vienību platību 0,15 ha, kā arī saglabājot noteiktās ielu sarkanās līnijas. 

Detālplānojums „Lielkancersili” (skatīt 7.attēlā ar numuru 9) 

Detālplānojums „Lielkancersili” apstiprināts 18.05.2005. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.17 (protokols Nr.8) 
„Par detālplānojuma „Lielkancersili” apstiprināšanu” un izdoti Ikšėiles novada domes 18.05.2005. saistošie 
noteikumi (protokols Nr.8, punkts Nr.18) „Par detālplānojuma „Lielkancersili” saistošās daĜas apstiprināšanu”. Šajā 
lēmumā vai saistošajos noteikumos nav norādīts, ka detālplānojums būtībā izstrādāts kā spēkā esošo Ikšėiles 
pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.-2010.gadam grozījumi, jo lauksaimniecības teritorijai paredzēta 
turpmākā izmantošana atbilstoši Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonējumam (skatīt detālplānojuma 
„Lielkancersili” paskaidrojuma raksta 3.6.p. „Apbūves noteikumi”), kā arī ir plānotas atsevišėas zemes vienības 
ainaviski kopta meža, dīėa, sabiedriskas nozīmes objektu un tehniskās infrastruktūras nodrošinājumam. ĥemot 
vērā, ka apbūve vairāk kā 100 zemes vienībās jaunizveidotajā ciemā „Kancersili” (ciema statuss noteikts ar 
Ikšėiles novada domes 16.11.2002. lēmumu Nr.22 (protokols Nr.17)) ir plānota lauksaimniecības zemēs, 
detālplānojuma satiksmes infrastruktūras, centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves risinājumu 
realizācija nosakāma kā obligāta prasība pirms ēku pieĦemšanas ekspluatācijā. Tādējādi detālplānojuma 
teritorijas apbūvei paredzētās zemes vienības iekĜaujot Ikšėiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam 
attiecīgajā zonējumā, tā izdalīta atsevišėā apakšzonā. Detālplānojumā plānoto zemes vienību kadastrālā 
uzmērīšana ir veikta, tāpēc tā atzīšana par spēku zaudējušu neradīs papildus izdevumus nekustamo īpašumu 
īpašniekiem SIA „Westmen Haus” un SIA „V8-33” („Stērstes”). 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā ar 2006.gada grozījumiem visa detālplānojuma „Lielkancersili” teritorija tika 
iekĜauta savrupmāju apbūves zonā, nenosakot detālplānojuma zonējumam atbilstošas prasības un radot 
pretrunas saistošajos noteikumos. Detālplānojuma „Lielkancersili” saistošo noteikumu apbūves noteikumu daĜa 
atbilst Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.-2010.gadam attiecīgajām atsevišėu teritoriju 
izmantošanas noteikumu sadaĜām un nav sasaistīta ar grafiskās daĜas ĂP-1 karti un šo neatbilstību dēĜ, 
detālplānojuma noteikumi nav viennozīmīgi pielietojami. Plānoto zemes vienību skaits un adresācija ir vēlāk 
precizēta ar Ikšėiles novada domes 17.01.2007. lēmumu. 
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Detālplānojums „Zvaigznītes” (skatīt 7.attēlā ar numuru 10) 

Detālplānojums „Zvaigznītes” apstiprināts 19.10.2005. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.14) 
„Par detālplānojuma „Zvaigznītes” apstiprināšanu” un izdoti Ikšėiles novada domes 19.10.2005. saistošie 
noteikumi „Detālais plānojums zemes gabalam „Zvaigznītes”, kadastra numurs 7494-012-0422, Ikšėiles novada 
lauku teritorijā”. Šo saistošo noteikumu 1.punkts nosaka, ka detālplānojuma teritorijā izmantošanu regulē Ikšėiles 
novada saistošie Apbūves noteikumi. Līdz ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, iepriekš noteiktās prasības 
zaudēs spēku. Tāpēc arī šie saistošie noteikumi ir atzīstami par spēku zaudējušiem un detālplānojuma teritorija 
iekĜaujama Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonējumā. Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto zemes vienību 
kadastrālā uzmērīšana un reăistrēšana zemesgrāmatā, tām noteikti plānotie nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėi, tāpēc zemes vienību īpašniekiem netiks radīti ar lēmuma pieĦemšanu saistīti izdevumi. Detālplānojumā 
noteiktā aizsargjoslas teritorija gar 20 kV elektrolīniju neatbilst Aizsargjoslu likumā noteiktajam. Apgrūtinājumu 
aktualizācijai nepieciešamības gadījumā jāizgatavo aktualizēti zemes vienību apgrūtinājumu plāni. 

Detālplānojums „EzeriĦi” (skatīt 7.attēlā ar numuru 11) 

Detālplānojums „EzeriĦi” apstiprināts 16.11.2005. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.17) „Par 
detālplānojuma „EzeriĦi” apstiprināšanu” un izdoti Ikšėiles novada domes 16.11.2005. saistošie noteikumi 
(protokols Nr.17, punkts Nr.16) „Par detālplānojuma „EzeriĦi” saistošās daĜas apstiprināšanu”. Šo saistošo 
noteikumu 1.punkts nosaka, ka detālplānojuma teritorijā izmantošanu regulē Ikšėiles novada saistošie Apbūves 
noteikumi. Līdz ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, iepriekš noteiktās prasības zaudēs spēku. Tāpēc arī šie 
saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem un detālplānojuma teritorija iekĜaujama mazstāvu 
dzīvojamās apbūves zonējumā. Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana 
un reăistrēšana zemesgrāmatā, tām noteikti plānotie nekustamā īpašuma lietošanas mērėi, tāpēc zemes vienību 
īpašniekiem netiks radīti ar lēmuma pieĦemšanu saistīti izdevumi. Detālplānojumā noteiktā ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar gāzes vadu neatbilst Aizsargjoslu likumā noteiktajam, nav noteikta kapsētas 
aizsargjosla un Ħemot vērā, ka daĜa no detālplānojuma teritorijas ir iekĜauta apdzīvotas vietas robežās, noteiktās 
autoceĜu un elektrolīniju aizsargjoslas neatbilst prasībām ciema teritorijā. Apgrūtinājumu aktualizācijai 
nepieciešamības gadījumā jāizgatavo aktualizēti zemes vienību apgrūtinājumu plāni. Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023.gadam ir iekĜautas noteiktās ielu sarkanās līnijas, bet mēroga noteiktības dēĜ nevar tikt 
attēlots apbūves un plānoto inženierkomunikāciju izvietojums, tāpēc Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-
2023.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteikts, ka detālplānojuma „EzeriĦi” grafiskās 
daĜas risinājumi var tikt izmantoti plānojot apbūvi. 

Detālplānojums „PĜavlejas” (skatīt 7.attēlā ar numuru 12) 

Detālplānojums „PĜavlejas” apstiprināts 21.06.2006. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.37 (protokols Nr.6) „Par 
detālplānojuma zemes īpašumam „PĜavlejas” galīgās redakcijas apstiprināšanu” un un izdoti Ikšėiles novada 
domes 21.06.2006. saistošie noteikumi ( protokols Nr.6, punkts Nr.38) „Par detālplānojuma zemes īpašumam 
„PĜavlejas” projekta grafiskās daĜas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. RAPLM (pēc 01.01.2011. Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) 15.09.2006. vēstulē Nr.1-22/8730/7859 lūgts pārskatīt 
detālplānojuma risinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, jo detālplānojuma dokumentācijai pievienotie 
apbūves noteikumi neatbilst spēkā esošajam Ikšėiles novada teritorijas plānojumam un to saturā nav ievērotas 
normatīvo aktu prasības, kā arī detālplānojums neatbilst Aizsargjoslu likuma prasībām drošības aizsargjoslās ap 
gāzesvadiem, nav saĦemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums un nav ievērotas dokumentu 
noformēšanas prasības. Detālplānojums „PĜavlejas” nav iekĜauts Detālplānojumu sarakstā, bet pašvaldības rīcībā 
pašlaik nav informācija par Ikšėiles novada domes pieĦemtiem lēmumiem par detālplānojuma spēka zaudēšanu. 
Valsts nekustamo īpašumu kadstra informācijas sistēmā ir reăistrētas visas detālplānojumā plānotās zemes 
vienības. 

Detālplānojuma apbūves noteikumu saturā ir iekĜauta tikai Vispārīgo noteikumu daĜa, kurā noteikts, ka pēc jaunā 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma stāšanās spēkā tie attiecas arī uz detālplānojuma „PĜavlejas” teritoriju. Tas 
neatbilst 09.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 7.punktā 
noteiktajam, ka detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības administratīvās daĜas plānojums, un šādi 
formulēti atsevišėi saistošie noteikumi nevajadzīgi dublē spēkā esošos saistošos noteikumus par Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem un grafisko daĜu. Tāpēc lēmumu par detālplānojuma „PĜavlejas” 
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apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu, izveidotajām zemes 
vienībām zonējumu Lauku zemes un Tehniskās apbūves teritorijas un aprobežojumus nosakot Ikšėiles novada 
teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam neizdalot atsevišėu apakšzonējumu. 

Detālplānojums „Jesperi-3” (skatīt 7.attēlā ar numuru 15) 

Detālplānojums „Jesperi-3” apstiprināts 19.09.2007. ar Ikšėiles novada domes lēmumu Nr.22 (protokols Nr.10) 
„Par detālplānojuma zemes īpašumam „Jesperi-3” galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdoti Ikšėiles novada 
domes 19.09.2007. saistošie noteikumi Nr.31 (protokols Nr.10, punkts Nr.23) „Par detālplānojuma zemes 
īpašumam „Jesperi-3” projekta grafiskās daĜas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (stājušies spēkā 
12.10.2007). Tomēr joprojām nav izpildītas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 19.punkta prasības par viena apstiprinātā detālplānojuma 
eksemplāra glabāšanu vietējā pašvaldībā un 79.punkta prasība par detālplānojuma iesniegšanu Valsts zemes 
dienesta teritoriālajā struktūrvienībā divu nedēĜu laikā pēc apstiprināšanas. Analogas prasības bija spēkā arī 
detālplānojuma apstiprināšanas brīdī. Pašlaik nekustamā īpašuma „Jesperi-3”, Saulesdārzs, Tīnūžu pag., Ikšėiles 
nov. (kadastra Nr.74940070165) īpašnieks ir AS „SEB BANKA” (reă.Nr.4000315743). Detālplānojuma izstrādātājs 
- SIA „FBS GRUPA” (reă. Nr. 40003430119). Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā 25.07.2011. AS „SEB BANKA” un SIA „FBS GRUPA” tika nosūtīts 
uzaicinājums līdz 25.08.2011. informēt par savu nostāju minēto normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai. 
Rakstiskas atbildes netika saĦemtas, vienīgi SIA „FBS GRUPA” pārstāve mutiski informēja, ka detālplānojuma 
izstrādātāji neplāno veikt nepieciešamās darbības. ĥemot vērā nekustamā īpašuma „Jesperi-3” īpašnieka 
neieinteresētību detālplānojuma atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšanā, kā arī to, ka Valsts nekustamo 
īpašumu kadastra informācijas sistēmā nav reăistrētas detālplānojumā plānotās zemes vienības, detālplānojums 
atzīstams par spēku zaudējušu. 

Pārējo Detālplānojumu sarakstā iekĜauto detālplānojumu prasības ir atstājamas spēkā, jo to piemērošana 
uzskatāma par lietderīgu. Piemēram, Detālplānojums „Saulrīti” apstiprināts 18.05.2005. ar Ikšėiles novada 
domes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.8) „Par detālplānojuma „Saulrīti” apstiprināšanu” un izdoti Ikšėiles novada 
domes 18.05.2005. saistošie noteikumi  (protokols Nr.8, punkts Nr.16) „Par detālplānojuma „Saulrīti” saistošās 
daĜas apstiprināšanu” (spēkā no 22.06.2005.). Detālplānojuma risinājums paredz grozīt spēkā esošajā Ikšėiles 
pilsētas ar lauku teritoriju ăenerālplāna 1998.-2010.gadam noteikto atĜauto izmantošanu – Lauksaimniecības 
(mazsaimniecības) teritoriju, par Mazstāvu apbūves teritoriju, bet tie ir izdoti kā atsevišėi saistošie noteikumi. 
Ăenerālplāns 1998.-2010.gadam tika izdots kā saistošie noteikumi tikai 15.06.2005. (saistošie noteikumi Nr.3 
„Ikšėiles novada teritorijas plānojums”) neminot, ka ăenerālplānā 1998.-2010.gadam ir tikuši veikti grozījumi. Ar 
18.10.2006. (prot. Nr.11; p.5.) saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem 2006–2010 lauku teritorijai” (spēkā ar 28.10.2006.) detālplānojuma teritorija tika iekĜauta 
Daugavmalas ciema teritorijā (perspektīvā Ikšėiles pilsētas teritorija) un plānotā (atĜautā) izmantošana noteikta – 
Savrupmāju apbūves teritorija. Detālplānojuma teritorijā ir veikta plānoto apbūves un ielu zemes vienību 
kadastrālā uzmērīšana. Nav izbūvēta plānotā ĀdmiĦu iela un nav uzsākta zemes vienību apbūve, nekustamo 
īpašumu valsts kadastra datu bāzē nav reăistrēti darījumi par zemes vienību īpašumtiesību maiĦu. Par 
nepieciešamību atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu tā risinājumu aktualitātes zaudēšanas dēĜ var tikt 
pieĦemts atsevišės lēmums. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam iekĜaujot detālplānojuma 
teritoriju Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonējumā, netiks radītas būtiskas pretrunas ar detālplānojumā 
noteiktajām un detālplānojuma darbības laikā saistošajām prasībām. Neatbilstība ir noteiktajā Daugavas upes 
aizsargjoslas teritorijā, kura detālplānojumā nav noteikta Aizsargjoslu likumā, kuram ir augstāks spēks par 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, noteiktajā apjomā līdz dambja ārējai nogāzei, bet visā detālplānojuma 
teritorijā. Līdzīgas nebūtiskas neatbilstības ir arī blakus esošās teritorijas „Daugmalieši” detālplānojumā, kurš 
apstiprināts 20.08.2003. ar Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.8) un izdoti 
saistošie noteikumi Nr.3. Detālplānojuma „Daugmalieši” teritorijā no 9 zemes vienībām apbūvētas nav tikai divas, 
ir izbūvēta Pilskalna iela. Detālplānojuma saistošie noteikumi (apbūves noteikumi un grafiskā daĜa) tikai precizē 
katras zemes vienības apgrūtinājumus (Aizsargjoslu likumam neatbilst noteiktā Daugavas upes aizsargjosla un 
Zvejniecības likumam noteiktā tauvas josla), apbūves izvietojuma ierobežojumus, tehniskās infrastruktūras izbūvi 
un Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam detālplānojuma teritorija iekĜaurta Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves zonējumā. 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt pieĦemts atsevišės lēmums par aktualitāti zaudējušu detālplānojumu atzīšanu 
par spēku zaudējušiem. Piemēram, detālplānojums „Rudzīši” ir apstiprināts 15.06.2005. ar Ikšėiles novada 
domes lēmumu Nr.18 (protokols Nr.9) „Par detālplānojuma „Rudzīši” apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi 
(protokols Nr.9, punkts Nr.19) „Par detālplānojuma „Rudzīši” saistošās daĜas apstiprināšanu”, kuru pielikuma 
satura daĜa, kurā tiek noteiktas prasības detālplānojuma teritorijā, ir identiska ăenerālplāna 1998.-2010. Mazstāvu 
dzīvojamās teritorijas sadaĜai, kura pašlaik uzskatāma par novecojušu. Grafiskās daĜas risinājumi atbilst 
normatīvajiem aktiem. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam šī detālplānojuma teritorija 
iekĜauta Lauku zemes zonējumā. 

 
1.3.2.2. Ieskats vēsturē - ciemata „Tīnūži” plānojuma un apbūves projekts  

Pastāvot Latvijā kolektīvajām saimniecībām, 1960.gadu beigās noritēja strauja lauku centru attīstība, kas 
noteica nepieciešamību pēc ciemata plāniem lauku teritorijās. 

Pēc materiālu izpētes Latvijas Valsts arhīvā (2010.gada decembrī), konstatējams, ka 1971./1973.gadā izstrādāts 
un 1974.gada 11.aprīlī Latvijas PSR Ogres rajona DarbaĜaužu deputātu padomes izpildu komitejā apstiprināts 
Latvijas PSR Ogres rajona perspektīvās saimniecības „Juglas Zieds” galvenā ciemata „Tīnūži” plānojuma un 
apbūves projekta 1.etaps3. Turpmākajās rindkopās sniegts īss apraksts par to, pievienojot SIA „Metrum” 
sagatavoto kartogrāfisko materiālu, kurā atspoguĜotas galvenās plānošanas idejas attiecībā uz Tīnūžu kā 
apdzīvotās vietas attīstību, pārzīmējot to no projekta materiāliem uz paustpapīra (skatīt 5.attēlu). 

Perspektīvās saimniecības „Juglas Zieds” galvenā ciemata „Tīnūži” plānojuma un apbūves projektu izstrādāja 
Latvijas Kolhozu projektēšanas institūts „LATKOLHOZPROJEKT”, projekta autore I.Zaharāne. Ciemata 
plānojuma un apbūves zonējuma pamatā ir ideja organizēt komunālo, individuālo un sabiedrisko ēku būvniecību 
tā, lai izveidotos vienots ciemats ar iespējami pareizi iekārtotu apbūvi, kas atbilstu teritorijas reljefam, grunts 
apstākĜiem, kā arī ceĜiem, pastāvošajai apbūvei un apstādījumiem. 

Projektā minēts, ka valdošo vēju virziens ciematā ir dienvidrietumu, gruntsūdens dziĜums 0,5 - 7,5 metri, grunts – 
grants un māls. Projektā tiek paredzēts iedzīvotāju skaita pieaugums Tīnūžos līdz 420, savukārt Turlaknē – 210 
(2010.gadā Tīnūžos deklarēti 720, savukārt Turlkanē 175.iedzīvotāji4). Jaunprojektējamo apbūves gabalu lielums 
vienăimenes, dvīĦu un rindu ēku celtniecībai tika paredzēts no 300 m2 – 1200 m2 vienai ăimenei. Šī projekta 
2.etaps izstrādāts 1975.gadā5. 

Pozitīvi vērtējams, ka Tīnūžu ciemata teritorija tika plānota kompakti (skatīt 5.attēlu), un to būtu ieteicams ievērot 
arī mūsdienās, plānojot apdzīvotās vietas, ne tikai Tīnūžus Ikšėiles novada teritorijā. 

Iepazīstoties ar 1971./1973.gadā plānotajām idejām Tīnūžu ciemata attīstībai (skatīt 6.attēlu), redzams, ka ne visi 
tolaik paredzētie risinājumi ir tikuši realizēti. Izvērtējot tolaik plānoto ideju pārmantojamību jaunajā novada 
teritorijas plānojumā, jāatzīmē sekmīgie risinājumi ciemata dienvidu daĜā - paredzētās kompaktās individuālās 
apbūves teritorijas ar plānoto ielu struktūru, kā arī apbūves attīstības plānošana, paredzot tās pakāpenisku 
attīstību pa kārtām – no centra virzienā uz perifēriju. Šādus principus būtu ieteicams saglabāt arī mūsdienu 
plānošanā. 

                                                
3 Latvijas Valsts arhīvs, fonda nr.2554, apraksta nr.1, lieta 881 
4 Avots: Ikšėiles novada pašvaldības 2010.gada 9.novembra iedzīvotāju reăistra dati 
5 Latvijas Valsts arhīvs, fonda nr.2554, apraksta nr.1, lieta 949 
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5.attēls. Plānošanas idejas Tīnūžu ciema attīstībai 1971./1973.gadā. Sagatavoja SIA „Metrum” pēc Latvijas Valsts arhīva fonda 
nr.2554, apraksta nr.1, lietas 881 izpētes 
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6.attēls. Plānošanas idejas Tīnūžu ciema attīstībai 1971./1973.gadā. Sagatavoja SIA „Metrum” pēc Latvijas Valsts arhīva fonda nr.2554, apraksta nr.1, lietas 881 izpētes 
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7.attēls 
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II DAěA 
 

IKŠĖILES NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, 
ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN IESPĒJAS 
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2.1. Novada ăeogrāfiskais novietojums, apdzīvojums un kapsētas 

2.1.1. Novada ăeogrāfiskais novietojums 

Ikšėiles novada platība pēc Valsts zemes dienesta kadastrālās informācijas aizĦem 130,56 km². Novads atrodas 
25 km attālumā no Rīgas, 7 km attālumā no Ogres, abpus Rīgas – Daugavpils valsts galvenajam autoceĜam (A6) 
un dzelzceĜam, pie Daugavas un vietā, kur veidojas Rīgas HES ūdenskrātuve. Ikšėiles novads robežojas ar Ogres 
novadu, Ropažu novadu, Salaspils novadu, Ėeguma un Ėekavas novadu (skatīt 8.attēlu). 

1992.gada 17.decembrī Ikšėilei piešėīra pilsētas tiesības. 1997.gadā, apvienojoties funkcionāli saistītajām Ikšėiles 
un Tīnūžu pašvaldībām, izveidoja jaunu administratīvu vienību - Ikšėiles pilsētu ar lauku teritoriju. 2004.gadā, 
izveidojot Ikšėiles novadu, tika izveidotas divas administratīvā iedalījuma vienības - Ikšėiles pilsēta un Ikšėiles 
lauku teritorija. 2008.gada 31.decembrī, stājoties spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 
kuru tika noteikta pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, Ikšėiles novads saglabāja līdzšinējo statusu. Ar šī 
likuma grozījumiem, kuri stājās spēkā 2010.gada 15.februārī, Ikšėiles lauku teritorija tika pārdēvēta par Tīnūžu 
pagastu. 

Novadu šėērso divas nozīmīgas transporta maăistrāles ar augstu satiksmes intensitāti: Rīgas – Daugavpils valsts 
galvenais autoceĜš (A6) un Rīgas – Daugavpils dzelzceĜa līnija. Novada vidusdaĜu šėērso P5 Ogres – Ulbrokas 
ceĜš ar atzarojumiem uz Ikšėili un Ropažiem. Šeit tiek plānots valsts reăionālā autoceĜa P 80 Tīnūži – Koknese 
perspektīvais turpinājums, kurš pēc ievades Rīgas pilsētā tiks iekĜauts starptautiskajā maršrutā E22 (turpmāk 
tektā plānotais P80 (E22)). 

 
2.1.2. Novada apdzīvojums 

 
„Vispirms, katram ir jāizšėiras, vai tas pēc savas nodarbošanās –  

ne acumirklīgās, bet gan pamatnodarbošanās – pēc savām spējām un tieksmēm  
iederas uz l a u k i e m vai p i ls ē t ā s. Īpašums jāiegādājas un jāveido tikai tur,  

kur katrs jūt savu dziĜāko aicinājumu.”  
(„Norādījumi mazēku būvētājiem pilsētās un ciemos”, 1939.gads) 

 
Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reăistra 2010.gada 1.jūlija un Ikšėiles novada pašvaldības 
2010.gada 9.novembra iedzīvotāju reăistra datiem novadā dzīvo 8764 iedzīvotāji, tai skaitā Ikšėiles pilsētā - 4017. 
Iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 1995.gadu, ir pieaudzis par 39%. Pieaugums galvenokārt ir skaidrojams ar 
iedzīvotāju ilgtermiĦa migrāciju, iedzīvotājiem pārceĜoties uz dzīvi ārpus lielajām pilsētām. 

Ikšėiles novada iedzīvotāju blīvums, saskaĦā ar 2010.gada Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju 
reăistra datiem (67,1 cilvēki/ 1km2), ir gandrīz divas reizes augstāks nekā valstī vidējais (35,0 cilvēki/km2). Tas ir 
augstāks nekā tuvumā esošajos Ogres un Ropažu novados, taču nesasniedz Ėekavas novada un Salaspils 
novada blīvumu. Cilvēki labprāt izvēlas Ikšėili par savu dzīvesvietu izdevīgā ăeogrāfiskā novietojuma (Rīgas 
tuvuma) un attīstītās infrastruktūras dēĜ. 

3.tabula 
Iedzīvotāju skaits Ikšėiles novada blīvi apdzīvotajās vietās6 

 
Apdzīvotās vietas nosaukums Iedzīvotāju skaits 
Ikšėiles pilsēta 4017 
Aizupes 97 
Ādamlauks 641 
Ceplīši 106 
Daugavmala 782 
Dobelnieki 54 
Jaunikšėile 596 
Kalnāji 43 

                                                
6 Avots: Ikšėiles novada pašvaldības 2010.gada 9.novembra iedzīvotāju reăistra dati 
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Kancersili 27 
Kranciems 27 
Saulesdārzs 46 
Tīnūži 720 
Turkalne 175 

Ikšėiles novada apdzīvojuma iezīmes līdz 17.gs. Daugava kā nozīmīgs ūdensceĜš, ir bijis nozīmīgs apdzīvoto 
vietu veidošanās faktors jau tad, kad Ikšėile kā apdzīvota vieta veidojusies 9.gadsimtā. Vēlāk apdzīvotās vietas 
sākušas veidoties gar Mazo Juglu. 1185.gadā šeit uzmūrēta pirmā mūra celtne Latvijā – Livonijas bīskapa pils 
kapela jeb baznīca. Pati pils tika uzbūvēta blakus baznīcai 1186 gadā kanoniėa Meinarda vadībā. Kad Meinards 
tika iecelts par pirmo Ikšėiles bīskapu, Ikšėile kĜuva par kristietības izplatības centru Latvijā. Vēlākajos karos pils 
un baznīca tikušas nopostītas un pašlaik, pēc Rīgas HES ūdenskrātuves uzpludināšanas (lēmums būvēt Rīgas 
HES tika pieĦemts 1966.gadā), iekonservētās baznīcas drupas apskatāmas uz izveidojušās salas. 

Ap 1638.gadu tajā ietilpa astoĦas muižas, no kuram bagātākās bija Ikšėiles un Tīnūžu muižas. Ikšėile atradās 
divu svarīgu tranzītceĜu krustojumā: austrumu - rietumu virzienā pa un gar Daugavu no Rīgas uz Koknesi, un 
tālāk gāja Polockas ceĜš; ziemeĜu – dienvidu virzienā veda senais ZemgaĜu, Kurzemes ceĜš. Tas vedis no 
Bauskas, cauri Iecavai, Baldonei un pārceĜoties pāri Daugavai gājis cauri Tīnūžiem, Ropažiem uz Turaidu, tālāk 
uz IgauĦiem. 

Ikšėiles novada apdzīvojuma iezīmes 19.gs. 19.gs. Ikšėiles pagasta zemes bija arī Daugavas kreisajā krastā – 
Berkavas muiža un Meža muiža. Izveidojoties Ogres pilsētai, kas tolaik ietilpa Ikšėiles pagastā, tā platība 
pamazām samazinājās. Ikšėiles attīstību veicināja dolomīta lauztuves, visur tika būvēti kaĜėa un ăipša cepĜi, kas 
bija Ĝoti pieprasīts būvmateriāls ne tikai Rīgā. Abus Daugavas krastus savienoja pārceltuve. 19.gs. sākumā 
pārceltuve tika uzlabota pēc tās īpašnieka J.ĖīseĜa patenta, ar torsi, un bija pirmā tādas konstrukcijas pārceltuve 
Latvijā. Pēc Rīgas – Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceĜa līnijas atklāšanas 1861.gadā sākās ne tikai strauja Ogres 
pilsētas attīstība, bet arī Ikšėiles apbūve. Ikšėiles dzelzceĜa stacija atvērta 1863.gadā, lai līnijai piesaistītu vairāk 
pasažieru. No šejienes tos ar pajūgiem un pārceltuves starpniecību nogādāja uz Baldones kūrortu. 

Ikšėile kā turīgu pilsētnieku vasarnīcu rajons sāka attīstīties jau tajā laikā, kad Latvija atradās cariskās Krievijas 
sastāvā. 1874.gadā Rīgas pilsēta toreiz Ikšėiles pagastā ietilpstošo Ogres parku sadalīja gruntsgabalos vasarnīcu 
celšanai. To var uzskatīt par Ogres pilsētas sākumu. Iespējams, tas bija viens no iemesliem, kas sāka piesaistīt 
atpūtniekus arī netālu esošajai Ikšėiles pagasta centrālajai daĜai. ViĦi varēja iegādāties zemi un būvēt savai 
rocībai atbilstošas ēkas. Šī tendence turpinājās arī Latvijas pirmās neatkarības laikā 20.gs. 30-tajos gados, kad 
blakus zemnieku saimniecībām attīstījās arī vasaras mājas. Būtiskākais ierobežojošais faktors bija finanšu 
līdzekĜi. 

Ikšėiles novada apdzīvojuma iezīmes 20.gs. 20.gs. sākumā gar ceĜu, kas savienoja Ikšėiles muižu un dzelzceĜa 
staciju, izauga māju rinda, ar 6 pūrvietu zemes gabaliem, jeb tā sauktām amatnieku zemēm. 

Kā rāda 1935.gada Ikšėiles apdzīvotās vietas sadalīšanas projekts7, Daugavas pusē iepirka lielākus zemes 
gabalus un cēla lielākas vasarnīcas, bet, piemēram, tagadējās Lejas ielas rajonā vasarnīcu platības bija 
mazākas. Zemes gabalus dalīja arī pirmajos pēckara gados, līdz 1950.gadā pārtrauca. Visvairāk apbūves gabalu 
sadalīja un vasarnīcas sāka būvēt 20.gs. 50-to gadu vidū un otrā pusē, tad pamatos izveidojās tas Ikšėiles 
veidols, kādu to redzam arī mūsdienās.8 

20.gs. sākumā pašreizējā novada teritorijā notikusi intensīva saimniekošana. Tīnūžos jeb Lindenbergas muižas 
centrā bijis kaĜėu ceplis un ėieăeĜnīca, ūdensdzirnavas, Līču krogs un alus darītava. 20-tajos un 30-tajos gados 
Tīnūžos atradusies un darbojusies lauksaimniecības biedrība „Jugla” un „Tīnūžu piensaimnieku sabiedrība”. 
Tīnūžu centrā bijusi tvaika dziĦas pienotava. 20.gs. 20-tajos gados pašreizējā Ikšėiles novada teritorijā bija 
vairākas muižas: Ikšėiles muiža, Tīnūžu muiža, Turkalnes muiža un Kaparāmura muiža. 20-tajos gados pastāvēja 
viensētu puduri: Kranciems un Dobelnieki, kas mūsdienās ir pārdēvēti par ciemiem. Pašreizējā novada teritorijā 

                                                
7 Rīgas apriĦėis. Dzīve un darbs. Rīga: Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1937. 7.lpp. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, LVA, 1679-208-
2260-1.lp. (fonds- apraksts- lieta -lapa). 
8 Informācija apkopota no Arta ĒrgĜa sastādītā raksta „Desmit gadi Ikšėiles attīstībā” grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums 
Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 
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meža zemes mijās ar lauksaimniecības zemēm. Novadā neveidojās vienlaidus lielas lauksaimniecības zemes 
platības. Satiksme no Rīgas uz Ogri noritēja pa ceĜu, kas vijās gar Daugavu. Jau 20-tajos gados iezīmējās 
pašreizējā novada struktūras elementi: Daugava, ceĜš gar Daugavu, dzelzceĜš un Mazā Jugla. 

Pamazām dabiskā Daugavas senkrasta dienvidu terasē, teritorijā starp toreizējo Rīgas - Daugavpils šoseju un 
dzelzceĜu veidojās ar dārziem un zaĜumiem bagāts savrupmāju rajons. 1930-tajos gados tika uzbūvēts Ikšėiles 
tautas nams. Pēc arhitekta J.KundziĦa projekta tika uzbūvēta un 1933.gadā iesvētīta jauna luterāĦu baznīca. 

Pēc 1. pasaules kara, Pirmās Latvijas Republikas laikā, pamatojoties uz Agrāro reformu, Tīnūžu muižas zeme 
tika sadalīta 40 jaunsaimniecībās, bet Ikšėiles muižas zeme – 92 jaunsaimniecībās. Katrā no tam izveidojās 
apdzīvota vieta – viensēta. Radās liels, izkliedētu lauku viensētu tīkls, kas bija tipisks visiem lauku pagastiem 
periodā līdz 2. pasaules karam. 

Pēc padomju okupantu iebrukšanas Latvijā būtiskais laika posms bija zemju nacionalizācija. Pēc 2. pasaules kara 
bijušā Ikšėiles pagasta teritorijā izveidoja kolhozu „Ikšėile” ar ciemu (pilsētciemu) un Tīnūžu ciemu, kura zemi 
apsaimniekoja kolhozs „Juglas Zieds”. 

Latvijas PSR Ministru padome 1951.gada 4.jūlijā pieĦēma lēmumu Nr.7969 un 1951.gada 11.oktobrī lēmumu 
Nr.126710, saskaĦā ar tiem Ikšėilei paredzēts vasarnīcu ciemata statuss. Vasarnīcu ciematam tika paredzēts 25-
30 ha priežu meža zemes dzelzceĜa stacijas tuvumā. Tiek uzsvērts, ka Ikšėile paugurainības, meža un ērtās 
satiksmes dēĜ ar Rīgu ir tipisks vasarnīcu ciemats. Kā noprotams no dokumentiem, 1951.gada pavasarī un 
vasarā notika cīĦa par Ikšėili kā vasarnīcu ciematu vai kā StaĜina v.n. kolhoza centru. Par pirmo variantu bija 
LPSR Komunālās saimniecības un Veselības aizsardzības ministrija. Par otro variantu iestājās pats kolhozs, 
Ogres rajona IK un Lauksaimniecības ministrija. Izskatās, ka toreiz cīĦa bijusi visai asa.11 

Padomju varas gados 60-70-tajos gados arvien vairāk tika apgūtas lauksaimniecības zemes, nelieli mežu puduri 
tika izcirsti, veidojot vienlaidus lielākas lauksaimniecības zemes platības. Vērojot Ikšėiles novada ainavu, var 
redzēt laika atstātos elementus un procesus, kas ir ietekmējuši novada teritorijas veidošanos. 

Pēc Rīgas HES uzbūvēšanas un ūdenskrātuves uzpludināšanas tika uzbūvēta jauna automaăistrāle, kas 
funkcionāli un telpiski pārdalīja Ikšėili divās atsevišėās daĜās. 

Pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.gada 4.maijā ar LR Augstākās Padomes 
Prezidija 1992.gada 17.decembra lēmumu Ikšėilei tika piešėirts pilsētas statuss. Notiek zemes reforma, kuras 
rezultātā tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, notiek kolhozu un zemes privatizācija. Šie procesi maina 
zemes izmantošanu. 

Līdz 21.gs. sākumam urbanizācija skāra vairākus esošo pilsētu areālus. Iedzīvotāji pārsvarā koncentrējās 
pašreizējā Ikšėiles pilsētas teritorijā. 90-to gadu beigās sākās jauns Pierīgas urbanizācijas posms, kur 
urbanizācijas spiediens izplatījās arī Ikšėiles pilsētas un tās lauku teritorijā. Arvien pieauga pieprasījums un 
piedāvājums pēc zemēm, kuras var tikt izmantotas savrupmāju apbūvei. Teritorijas plānojums tika veidots 
balstoties uz zemju piedāvājumu un pieprasījumu, neĦemot vērā dzīves vides kvalitātes prasības un kopējo 
pašvaldības attīstību. 

Ikšėiles novada apdzīvojums 21.gs. Galvenais pakalpojumu centrs ir Ikšėiles pilsēta, kur darbojas Ikšėiles 
vidusskola, bērnudārzs „UrdaviĦa”, Ikšėiles kultūras biedrības nams, pasts, aptieka, ăimenes ārstu prakses, 
zobārstniecība. Ikšėilē veiksmīgi darbojas un rada darbavietas iedzīvotājiem mēbeĜu ražotāji SIA „Dižozols Plus” 
un IU „Rotas mēbeĜu darbnīca”, kokapstrādes uzĦēmums SIA „Irbe”. Tāpat redzamāko uzĦēmumu vidū Ikšėilē ir 
tirdzniecības uzĦēmumi: „Lejas veikals”, SIA „Ilma L”, SIA „ESPI Grupa” un „Stūra veikals”. Otrs pakalpojumu 
centrs ir Tīnūži, kur atrodas Tīnūžu pamatskola, Tīnūžu tautas nams, tirdzniecības uzĦēmumi - SIA „Vanags”, 
frizētava un skaistumkopšanas salons. 

                                                
9 Latvijas Valsts arhīvs, LVA, 270-2-1335-223.lp. Lēmuma apspriešanas protokols Nr.27 un saistītie dokumenti, LVA, 270-2-1412, 105., 
116., 194. un 196.lp. 
10 Komisijas darba apkopojums atrodams LVA, 270-2-1398-137.-158.lp., Ikšėilei veltītā atzinuma daĜa 140.-142.lp. 
11 Informācija apkopota no Arta ĒrgĜa sastādītā raksta „Desmit gadi Ikšėiles attīstībā” grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums 
Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 
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Raksturīgi, ka Ikšėiles pilsētai nav izteikta, vienota centra. Gan telpiski, gan funkcionāli abas pilsētas daĜas ir 
atšėirīgas, un katrā no tām izveidojies savs centrs. Vecākajā pilsētas daĜā – teritorijā starp Daugavu un Rīgas – 
Daugavpils šoseju - ir vienstāvu un divstāvu dzīvojamā apbūve ar plašām zaĜām teritorijām, ko veido dārzi, parki 
un atsevišėas koku audzes. Šeit atrodas kapsēta, estrāde, vidusskola, kultūras biedrības nams un novada dome, 
kas kopā veido Ikšėiles sabiedrisko centru. 

Pilsētas daĜā starp automaăistrāli dominē daudzdzīvokĜu māju kvartāls ar tirdzniecības centru un bērnudārzu. 
Šajā daĜā atrodas arī Ikšėiles luterāĦu baznīcas ēka. 

Pilsētas kopējā struktūrā loăiski iekĜaujas individuālo dzīvojamo māju kvartāls, kas pieslēdzas pilsētas austrumu 
robežai starp dzelzceĜu un Rīgas - Daugavpils šoseju (Ādamlauki) ar 140 apbūves gabaliem, kas agrāk oficiālās 
atskaitēs nodēvēts par Juglas Ziedu. 

Pateicoties Daugavas upei ar daudzveidīgām atpūtas iespējām vasarā un zaĜai struktūrai, reljefam, tradicionālai 
mazstāvu apbūvei, Ikšėile tiek uzskatīta par prestižu un izdevīgu dzīvesvietu. Mazstāvu apbūve ar lielu dārzu un 
parku īpatsvaru, Daugavas un Mazās Juglas upes apkārtne nodrošina pievilcīgu dzīves telpu. Tas veicinājis 
Ikšėiles novada apbūves attīstību. Daudzi Turkalnes apkārtnes iedzīvotāji nodarbināti Ogres novadā un izmanto 
tur esošos pakalpojumus, jo ērtāk no Turkalnes ir nokĜūt Ogres pilsētā, nekā Ikšėilē. Savukārt Dobelnieku 
apdzīvotā teritorija cieši saistīta ar Salaspils novadu, kur tiek veidota apbūve tuvu Ikšėiles novada robežai, 
tādējādi radot iespējas izmantot šīs vietas sniegtās priekšrocības. 

Ikšėiles novadā pēdējo gadu laikā apdzīvojuma struktūru ir mainījis urbanizācijas process, kas atstāj lielu ietekmi 
uz dzīves telpu kopumā. Izdevīgais novietojums, ērta satiksme un nelielais attālums līdz Rīgai veicina iedzīvotāju 
diennakts migrāciju. Ik dienu vairāk kā puse no Ikšėiles iedzīvotajiem brauc strādāt un mācīties uz Rīgu vai Ogri. 

Ikšėiles novada spēkā esošajā teritorijas plānojumā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006-
2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) - ciema statuss noteikts 10 ciemu teritorijām – Tīnūžiem, 
Turkalnei, Jaunikšėilei, Daugavmalai, Ādamlaukiem, Turkalnei, Ceplīšiem, Saulesdārzam, Aizupēm, Kalnājiem un 
Dobelniekiem, no kuriem ne visos tiek nodrošināti ikdienas pakalpojumi. Zināmā mērā Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma grozījumi 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) un lielais skaits ciemu teritoriju 
veicina haotisku, nestrukturētu apbūvi, kas, iespējams, veidojusies ar mērėi ātri iegūt peĜĦu, nedomājot par 
teritorijas attīstību ilgtermiĦā. 
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MĒRĖI UN RISINĀJUMI 

Tiek izvirzīti mērėi Ikšėiles novada apdzīvojuma attīstībai: 

- Ikšėiles pilsēta kā novada centrs nodrošina nepieciešamos pakalpojumus iedzīvotājiem, ir novada 
administratīvais centrs, kultūras, izglītības un dzīves centrs. 

- Novadu spēcina aktīva apdzīvojuma centru sistēma (Tīnūžu ciems, Dobelnieku un Turkalnes lauku 
apdzīvoto vietu centri), kas spēj papildināt Ikšėiles novada potenciālu un aktivizēt attīstību pieguĜošajās 
lauku teritorijās. 

- Ikšėiles pilsētā un Tīnūžu ciemā izveidotas centralizētas komunikācijas; 
- Novada attālie lauku areāli attīstās, saprātīgi izmantojot esošo mazo vietējo centru iespējas un 
respektējot viensētas kā apdzīvoto vietu veidu, apkopojot un aktīvi iesaistot attīstībā esošos dabas 
resursus, aizsargājamos dabas un kultūrvēsturiskos objektus un teritorijas. 

- Lauku teritorijās attīstīti priekšnosacījumi tradicionālā dispersā apdzīvojuma veida – viensēta un viensētu 
grupu – pastāvēšanai kā teritorijas relatīvi vienmērīgas apdzīvotības garantam. 

- Lauku teritoriju atdzīvināšanai jānotiek, saglabājot tradicionālās nozares, orientējot tās uz specializāciju 
un jaunu apakšnozaru, piemēram, ekoloăiskās lauksaimniecības, puėkopības u.c. specializāciju. 

- Rekreācijas teritoriju izveide atpūtai un tūrismam pievilcīgās vietās (nodrošināt Daugavas un Mazās 
Juglas pieejamību iedzīvotājiem), saglabājot dabas un kultūras vērtības. 

Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijas izstrāde, kā arī jaunais teritorijas plānojums pašvaldībai dod 
iespēju izvērtēt līdzšinējo attīstību un noteikt galvenos vēlamos attīstības virzienus nākotnē. Plānojot 
apdzīvojuma attīstību perspektīvē Ikšėiles novadā, būtu ieteicams plānot apdzīvojumu, nepieĜaujot jaunu 
apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem apdzīvojuma centriem un vienlaidus joslveida apbūves veidošanos 
gar autoceĜiem. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes laikā tiek pārskatītas 
plānojumā noteiktās ciemu robežas un apdzīvoto vietu ciemu statuss. 1991.gada 6.jūnija likuma „Par Latvijas 
Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 11.pants nosaka, ka 
ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta 
apbūve un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ciema 
statuss noteikts visām iepriekš noteiktajām ciema teritorijām, izĦemot Kranciemu, kā arī Ādamlauku, 
Daugavmalu un Jaunikšėili, kuru teritoriju lielākā daĜa tiek iekĜauta Ikšėiles pilsētā. Kopumā, līdz ar Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma risinājumiem, ir šādas ciemu un pilsētu platību robežas izmaiĦas: 
 

Apdzīvotās vietas 
nosaukums 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
grozījumos 2006-2010 lauku teritorijai 
(ar 2009.gada grozījumiem) noteiktās 
robežu platības 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.–2023.gadam 
noteiktās robežu platības 

Ikšėiles pilsēta 12,21 km2 (kopā ar Ādamlauka, 
Daugavmalas un Jaunikšėiles ciemiem) 

8,61 km2 

Tīnūži 4,22 km2 1,85 km2 

Turkalne 1,36 km2 1,22 km2 

Ceplīši 0,36 km2 0,17 km2 

Saulesdārzs 0,85 km2 0,63 km2 

Aizupes 0,17 km2 0,16 km2 

Kalnāji 0,06 km2 0,06 km2 

Dobelnieki 0,97 km2 1,05 km2 

Kancersili 0,35 km2 0,35 km2 

Kranciems 0,53 km2 - 
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Vērtējot pašreizējo situāciju, konstatējams, ka Kranciema apdzīvotajā vietā ir tikai 27 deklarētie iedzīvotāji 
(skatīt 8.attēlu), un, analizējot zemes īpašuma struktūru, redzams, ka apdzīvotās vietas teritorijā ir tikai viens 
zemes gabals, kura platība ir mazāka par 5000 m2 (skatīt 36.attēlu), un apdzīvotajā vietā visiem esošajiem 
zemes gabaliem ir piešėirts nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – 0201 – zemes, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (skatīt 34.attēlu). Tādējādi, Ħemot vērā šo informāciju, kā arī faktoru, 
ka pirms tam pieĦemtie plānošanas risinājumi ir jau tā radījuši nepamatotu spiedienu uz lauku teritoriju 
transformāciju par apbūves teritorijām, izstrādājot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes, blīva 
apbūve  tiek plānota tur, kur tā jau ir neatgriezeniski sākusi attīstīties (notikusi zemes parcelācija, piešėirti 
individuālo dzīvojamo māju apbūves lietošanas mērėi u.tml.). Attiecībā uz Kranciema apdzīvotās vietas 
attīstību, teritorijas plānojuma risinājumi, Ħemot vērā izpētes materiālos un apsekojuma laikā gūto informāciju, 
neparedz Kranciema teritorijā attīstīt jaunu blīvu dzīvojamās apbūves veidošanos. 

Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Izstrādājot jauno Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumu, arī tās ir pārskatītas, piedāvājot attīstīt kompaktu apdzīvojuma sistēmu un samazinot mākslīgi 
radītās lielās robežas iepriekšējā plānojuma izstrādes laikā 2006.gadā. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 
2011.–2023.gadam izstrādes laikā pilsētas un ciemu perspektīvās robežas noteiktas, vadoties no: 

- Zināma blīvuma apbūves esamības; 
- Nepieciešamības pilsētas un ciemu teritorijās iekĜaut sabiedriski nozīmīgus objektus; 
- Nepieciešamības apdzīvoto vietu robežas pēc iespējas noteikt pa īpašumu robežām vai pa dabas 
vai cilvēku darbības iezīmētām robežšėirtnēm (gadījumā, ja robeža tiek noteikta pa ceĜu, ceĜš tiek 
iezīmēts pilsētas vai ciema teritorijā tā sarkano līniju ietvaros). Ikšėiles pilsētas robežu aprakstu 
vietās, kuras tas nesakrīt ar zemes vienību robežu skatīt 10.attēlā). 

 
Mainot Ikšėiles pilsētas un Ikšėiles novada ciemu robežas, par aktuālu jautājumu kĜūst Ikšėiles novada 
adresācijas jautājumu sakārtošana atbilstoši teritorijas plānojuma jaunajiem telpiskajiem risinājumiem 
attiecībā uz apdzīvoto vietu robežām. Tādējādi jaunā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 
tika sagatavota datu bāze, kurā apkopota un salīdzināta Adrešu reăistra informācija ar zemes vienību robežu 
aprakstošo informāciju pēc teritorijas plānojumā noteiktajām plānotajām apdzīvoto vietu robežām. Grafiski šo 
informāciju skatīt 12.attēlā. Šīs analīzes rezultātā tika idetificētas tās teritorijas, kurās esošās adreses nesakrīt 
ar jaunajā teritorijas plānojumā piemērojamām adresēm, kas izriet no jaunajām pilsētas un ciemu robežām. 
Datu bāze kalpos par pamatu tālākam Ikšėiles novada pašvaldības darbam, pakāpeniski panākot Adrešu 
reăistra saskanību ar teritorijas plānojumā noteiktajām plānotajām apdzīvoto vietu robežām.  
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8.attēls 
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9.attēls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
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10.attēls. 
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11.attēls. 
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12.attēls.  
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2.1.3. Novada kapsētas 

Ikšėiles novadā pamatā tiek izmantota Lazdukalna 
kapsēta, kas atrodas ap 2 km attālumā no Ikšėiles 
pilsētas un ir pietiekami ērti izvietota un 
sasniedzama. Vecajā Ikšėiles kapsētā (Ikšėiles 
pilsētas LuterāĦu kapi un Ikšėiles pilsētas 
Pareizticīgo kapi) jauni apbedījumi atĜauti ierobežoti. 
Pašvaldības teritorijā atrodas daĜa no Ogres pilsētas 
kapsētas, kas atrodas pie pašas Ogres pilsētas 
robežas. ĥemot to vērā, Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā tiek attēlotas sanitārās aizsargjoslas 300 
metru platumā šo kapu teritorijai atbilstoši 
29.12.1998. MK noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu 
ap kapsētām noteikšanas metodika”. Pie Ikšėiles 
novada robežas, Ogres novada Suntažu pagasta 
teritorijā atrodas kapsēta, kas vairs netiek izmantota 
apbedījumiem. Atbilstoši tam, Ikšėiles novada 
teritorijas plānojumā aizsargjosla attiecībā uz šo kapsētu netiek noteikta. Dzīvnieku kapsētas novadā pašlaik nav.  

Novada teritorijā atrodas šādas vēsturiskas kapsētas, kurās apbedījumi veikti pirms vairāk nekā 25 gadiem, tāpēc 
sanitārās aizsargjoslas atbilstoši 29.12.1998. MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas 
metodika” 5.punktam, teritorijas plānojumā šīm kapsētām netiek noteiktas: 

- Liepāderu (I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – pie pašvaldības ceĜa Dobelniekos; 
- Kaparāmura (I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – pie valsts autoceĜa V965 300 metru attālumā no 

Kaparāmuru mājām; 
- Kaparāmura II (I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – 500 metru attālumā no Kaparāmura BrāĜu 

kapiem, valsts autoceĜa V965 otrā pusē; 
- LuĦău (I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – pie valsts autoceĜa V965 200m attālumā no Ezerlīču 

mājām; 
- Lejastīnūžu (I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – pie valsts autoceĜa P10 500 metru attālumā no tilta 

pār Mazās Juglas upi Ropažu virzienā; 
- Sila (1905.gada un  I pasaules kara karavīru BrāĜu kapi) – pie pašvaldības ceĜa Vaidas - Kalnāji, starp 

Kalnājiem un autoceĜu P80. 

Sākotnēji Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” (saĦemts 
28.09.2009.) un Ogres novada pašvaldības (saĦemts 08.09.2010.) iesniegumu par teritorijas rezervēšanu 
kapsētas izveidei, darba variantā tika paredzētas projektēšanas iespējas jaunas kapsētas izveidei (teritorijā uz 
ziemeĜiem no dabas parka „Ogres Zilie kalni” teritorijas), kas saistāma ar Ogres novada pašvaldības interesēm. 
Tā kā šis jautājums kā būtisks tika apspriests 15.06.2011. Ikšėiles novada pašvaldības Tautsaimniecības 
komitejā, un deputātu kopējais viedoklis bija noraidošs attiecībā uz šādas kapsētas plānošanu, Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijā jaunas kapsētas teritorija Ogres novada pašvaldībai netiek plānota. Deputātu 
viedoklis tika pamatots ar to, ka kapsēta ir nepieciešama nevis Ikšėiles, bet gan Ogres novada pašvaldības 
vajadzībām, faktoru, ka līdz ar kapsētas izveidi Ikšėiles novada zemes īpašnieki tiek apgrūtināti ar sanitāro 
aizsargjoslu 300 metru platumā atbilstoši 29.12.1998. MK noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām 
noteikšanas metodika”, kā arī vēlmi šīs teritorijas apkārtnē perspektīvē attīstīt rekreācijas teritorijas. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apsriešanas laikā atkārtoti tika saĦemts 
priekšlikums no Ogres novada pašlvadības (2011.gada 18.jūlijā). Tajā tika lūgts, sakarā ar joprojām esošo aktuāli 
nepieciešamību ierīkot jaunus Ogres kapus Ogres novada pašvaldībai piederošajās blakusesošajās zemju 
platības „Smiltaines”, kadastra Nr.7490130019, un „Smiltāji”, kadastra Nr.74940130025, kas atrodas Ikšėiles 
novada administratīvajā teritorijā, lūdzam veikt izmaiĦas (grozījumus) ar Ikšėiles novada pašvaldības 22.06.2011. 
domes lēmumu „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata prokjekta nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai un izstrādes laika grafika precizēšanu” (prot. Nr.7; 23.§) 

13.attēls. Lazdukalna kapsēta 
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apstiprinātajā Ikšėiles novada teritorijas plānojumā (1.redakcija), iekĜauto (iezīmējot) teritorijas plānojumā Ogres 
kapu teritoriju zemju platībās „Smiltaines” un „Smiltāji”. Izvērtējot un skatot šo priekšlikumu Ikšėiles novada domes 
2011.gada 28.septembra domes sēdē, priekšlikums tika atbalstīts, Ħemot vērā 02.09.2011. noslēgto sadarbības 
līgumu starp Ogres un Ikšėiles novada pašvaldībām, nekustamā īpašuma "Mācību poligons" izmantošanas 
iespējām kapsētas ierīkošanai un Ikšėiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2011.gada 21.septembra 
sēdē nolemto. 

Līdz ar to, teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā, kurā noteikta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana tiek 
paredzēta vieta jaunai kapsētai, attēlojot arī plānoto 300 metru plato aizsargjoslu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.2. Dabas apstākĜi 

2.2.1. Reljefs, ăeoloăiskā uzbūve un ăeodēziskie punkti 

Novada virsmā dominē viĜĦots līdzenums, kas pazeminās rietumu virzienā. Ikšėiles novadā ir bijušā Ogres rajona 
administratīvās teritorijas zemākās teritorijas (ar atzīmēm 25 m virs jūras līmeĦa). Šeit gruntsūdens atrodas tuvu 
zemes virsmai. Tīnūžu pagasta rietumu daĜā atrodas viens no zemākajiem Ogres rajona virsmas punktiem, kura 
absolūtais augstums ir ap 10 m v.j.l12. Pēdējais apledojums atstājis savdabīgus ăeomorfoloăiskus veidojumus - 
osus, ko sauc arī par kangariem. Tie ir šauri, kilometriem gari viĜĦveida pauguri (un to virknes) ar stāvām 
nogāzēm. Osi visai savdabīgi izceĜas virs tuvākās apkārtnes virsmas. Osi pārsvarā sastāv no grants un dažāda 
rupjuma smilts kārtām. 

 
Gar Daugavas labo krastu no nosusinātā Kaparāmura ezera vietas pie Ikšėiles cauri Ogres pilsētai līdz Ėegumam 
stiepjas Ogres Kangari. Šie ir garākie kangari bij. Ogres rajona administratīvajā teritorijā (15 km). DaĜu no Ogres 
Kangariem, kas stiepjas cauri Ogrei, sauc par Zilajiem kalniem un Vilku kalniem. Zilie kalni, kuru pakājē atrodas 

                                                
12 Ogres rajona teritorijas plānojums (projekts), 2003 

RISINĀJUMI 

Kadastra ietvaros Ikšėiles novadā esošajām kapsētām teritorijas plānojuma kartēs, kurās tiek noteikta 
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, tiek paredzētas paplašināšanas iespējas. Teritorijas plānojuma kartē 
„Ikšėiles novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”, tiek paredzēta jauna kapsēta, nosakot arī plānoto 
300 metru aizsargjoslu (Ogres novada pašvaldības priekšlikums). Ap kapsētām grafiskās daĜas kartēs, kurās 
tiek noteikta plānotā (atĜautā) izmantošana, tiek noteikta 300 metru sanitārā aizsargjosla atbilstoši 
29.12.1998. MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” 2.punktam. 
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Jaunogres dzīvojamais masīvs, ir iecienīta atpūtas vieta. Ogres zilajiem kalniem piešėirts īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas dabas parka statuss. Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā šim dabas parkam tiek 
izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns. 

Ikšėiles pašvaldības teritorija ir salīdzinoši bagāta ar neatjaunojamiem dabas resursiem jeb derīgajiem 
izrakteĦiem. Tīnūžu pagastā ir bij. Ogres rajona teritorijas lielākās dolomīta atradnes, kā arī grants un smilts 
atradnes un kūdras atradnes. Lielākās dolomīta atradnes, saskaĦā ar ăeoloăiskas uzbūves īpatnībām, atrodas 
Tīnūžu pagasta ziemeĜaustrumos ap Kranciemu. Kranciema atradnes platība ir aptuveni 123 ha. Atradne 
iegūstamo dolomītu var izmantot celtniecības kaĜėu, lauksaimniecības kaĜėu, šėembu, būvakmens, dolomītu miltu, 
dekoratīvo akmeĦu un atsiju ražošanai. Šobrīd atradnē notiek aktīvi dolomīta ieguves procesi. Atradnei ir piešėirts 
valsts nozīmes derīgā izrakteĦa statuss, un tā ir attēlota arī Ikšėiles novada teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas kartē.  

Pašvaldības teritorijā ir vairākas smilts un grants atradnes, un uzskaitītas pavisam 35 nelielas kūdras atradnes, 
tomēr lielākajā daĜā atradĦu krājumi ir pārāk nelieli, lai tiktu rūpnieciski izmantoti. Lielākoties teritorijā izplatītas 
zema tipa kūdras atradnes. Nevienā atradnē nenotiek kūdras ieguve rūpnieciskajām vajadzībām. 

Derīgo izrakteĦu – dolomīta, grants un kūdras ieguve ir svarīga daudzu nozaru attīstībai – būvniecībai, ceĜu būvei 
un lauksaimniecībai. Tāpēc Ikšėiles novadā tā ir attīstāma arī perspektīvā. Tomēr derīgo izrakteĦu ieguves 
rezultātā izveidotie karjeri parasti veido estētiski nepievilcīgu ainavu. Tāpēc, lai mazinātu karjeru izveides 
negatīvo ietekmi uz ainavas estētisko vērtību, Ikšėiles novadā būtu jāievēro šādi derīgo izrakteĦu teritoriju 
izmantošanas pamatprincipi: 

1. Jāattīsta dolomītu ieguve Kranciema, Turkalnes atradnēs un Kranciema perspektīvajā laukumā. 
2. Jāatsakās no karjeru ierīkošanas apdzīvotu vietu (Ikšėile un Tīnūži) tiešā tuvumā. 
3. Karjeri veidojami tā, lai skatu uz tiem no ceĜiem un apdzīvotām vietām nosegtu meži vai koku stādījumu joslas. 
4. Pēc karjera izmantošanas veicama tā rekultivācija, izstrādājot rekultivācijas plānu, kurā būtu izvērtētas arī 
iespējas veidot estētiski vērtīgu ainavu. 

ĥemot vērā, ka karjeru teritoriju attīstība ir viens no aktuāliem jautājumiem, kas jārisina teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros, SIA „Metrum” 2010.gada 12.novembrī izsūtīja karjeru īpašniekiem vēstules (kopā trīs 
īpašniekiem), ar mērėi noskaidrot karjera īpašnieka (vai nomnieka) ilgtermiĦa plānus attiecībā uz derīgo izrakteĦu 
ieguves teritorijas attīstību un paplašināšanu. No izsūtītajām vēstulēm, atpakaĜ tika saĦemta viena vēstule, 
paskaidrojot, ka perspektīvē plānots paplašināt karjeru izstrādes teritoriju (teritorija uz ziemeĜiem no Lazdukalnu 
kapiem). 

No Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas (2009.gada 19.augusts) līdz 2011.gada 10.jūnijam 
tika saĦemti 3 iesniegumi (divi no tiem par vienu un to pašu teritoriju) par priekšlikumu veidot zemes gabalos 
derīgo izrakteĦu ieguves vietas. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas pašreizējā un plānotā (atĜautā) 
izmantošana, tiek attēloti ăeodēziskie punkti (pieejamās informāciajs ietvaros attēloti tikai VA "Latvijas 
Ăeotelpiskās informācijas aăentūra" valsts ăeodēziskā tīkla datubāzē iekĜautie punkti). Tiem, atbilstoši likumam 
„Aizsargjoslu likums” (1997), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteikta 5 metru plata 
aizsargjosla. 
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14.attēls 
Ikšėiles novada teritorijā esošie ăeodēziskie atbalsta punkti* 

 
Nosaukums Klase Koordinātes x;y (LKS 92) Apsekojuma gads 

0308 N1 299775.589; 530507.243 2004 
10,50010 G3; Gr3 302543.630; 534944.509 2003 
11,50011 G3; Gr3 303501.711; 536086.699 2009 
12,50012 G3; Gr3 303256.127; 541252.104 2009 
125,59125 G3; Gr3 303071.133; 528140.624 2009 

13 G3 302360.330; 542216.787 2009 
14,50014 G3; Gr3 301433.764; 542941.990 2009 
15,50015 G3; Gr3 304773.188; 544040.932 2009 
1528 N1 297987.828; 532379.301 2004 

16,50016 G3; Gr3 302342.368; 546336.043 2009 
2,50002 G3; Gr3 301443.884; 527657.728 2009 
3 G3 301986.273; 529745.890 2003 

309,309 N1 299399.816; 530745.469 2004 
347 N1 299243.263; 530605.898 2004 
362 N1 299523.893; 531139.094 2004 

4,50004 G3; Gr3 305647.719; 531476.278 2009 
5,50005 G3; Gr3 305087.933; 532419.928 2009 
53,50053 G3; Gr3 299734.883; 529070.947 2009 
54 G3 298859.368; 529354.326 2009 

55,50055 G3; Gr3 300849.752; 530515.583 2009 
56,50056 G3; Gr3 299915.188; 530356.912 2004 
57 G3 299349; 227; 530933.668 2004 

58,50058 G3; Gr3 29831.863; 531714.702 2004 
5897,5897 N1 297347; 534032 2004 
59,50059 G3; Gr3 299120.472; 531641.697 2004 
6,50006 G3; Gr3 303179.405; 532946.837 2009 
61 G3 297774.553; 531647.493 2004 

62,50062 G3; Gr3 297424.162; 531084.464 2004 
63 G3 297670.013; 532362.154 2004 
64 G3 297169.370; 533188.452 2004 

7,50007 G3; Gr3 301528.943; 532110.730 2009 
8 G3 302544.387; 534027.056 2009 

8216 (Ikšėile), 59029 G3; Gr3 298539.314; 529784.459 2009 
870 N1 300426; 528348 2004 

9,50009 G3; Gr3 303305.966; 534833.470 2009 
Ausmas T3 299812.4; 529412.8 2009 
Blomi T1 300154.4; 535092.2 2009 
Derti T3 302384.4; 546470.0 2009 
Gravas T3 300383.7; 528799.1 2006 
Ikšėile T3 299237.8; 530627.5 2007 
Ikšėile T1 300353.7; 530227.7 2006 

Kranciems, 59028 G2; Gr2 304172.993; 538953.410 2009 
Lejaskalni T3 301538.5; 528861.6 2009 
Ludviėi T3 302639.4; 544641.2 2009 
Selēki T3 303091.5; 528152.6 2009 
Tūrkalne T3 301304.2; 542179.7 2009 
Vērnieki T3 300700.9; 527579.4 2009 
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ZeltiĦi T3 301615.9; 530145.2 2009 
Avots: VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācija” datu bāze, 2011  * - N – Nivelēšanas punktu klase, G – GPS punktu 
klase, Gr – Gravimetriskā tīkla klase, T - Triangulācijas tīkla klase 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISINĀJUMI 

Darba grupā 2011.gada 20.aprīlī tika rasts priekšlikums, nosakot prasības teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos, atĜaut veidot karjerus novada teritorijā saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. Teritorijas plānojuma kartēs, kurās tiek noteikta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, netiek 
attēlotas visas esošās derīgo izrakteĦu teritorijas, bet tās, kas tiek aktīvi izmantotas, tai skaitā Kranciema 
karjers, norādot teritoriju, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīĜu nogabals. 
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2.2.2. ŪdeĦi 

Ikšėiles novads atrodas Daugavas lielbaseina teritorijā un ietilpst Daugavas apgabalā. Tās hidrogrāfisko tīklu 
veido Daugava (tek gar Ikšėiles novada robežu), Mazā Juglas upe u.c. mazākas upes kā, piemēram, Mazās 
Juglas pietekas – Ežupe, Urga, Lēăerurga, UrdziĦa Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 71,37 km, to 
skaitā regulētas ir 29,42 km. 80% ūdensnoteku piesērējušas, nepieciešama to pārtīrīšana.13 

Upju režīmam ir raksturīgi pavasara pali un mazūdens periodi, kā arī periodiski vasaras, rudens un ziemas 
uzplūdi. Ir liels skaits mākslīgo kanālu un meliorācijas grāvju. Daugava visā garumā un Mazā Jugla (no Abzes 
upes ietekas līdz grīvai) ir publiskās upes. 

Daugava ir Latvijas lielākā upe, tā kopējais garums ir 1005 km, no tiem 352 km Latvijā. Ikšėiles novada teritorijā 
Daugavas krasta garums ir 9,13 km (tajā skaitā mākslīgi nostiprināti krasti – valnis ar iespēju pārvietoties 
cilvēkiem un velosipēdiem - 4,13 km). Mazā Jugla ir desmitā garākā upe Latvijā un trešā lielākā bijušā Ogres 
rajona upe. Tās garums – 119 km. Pie Mazās Juglas (netālu no Tīnūžiem) no 1926.–1995.gadam darbojās 
hidroloăisko novērojumu stacija „Mazā Jugla – StariĦi”. 2010.gadā stacijai uzsākta rekonstrukcijas projekta 
izstrāde. 

Novadā atrodas vairāki lielāki un mazāki ezeri: Selēku ezers, Dobelnieku dzirnavezers, Kaėu ezers un Dubkalnu 
grantskarjera ūdenskrātuve. Kaparāmura ezers un Velnezers pēc 2. pasaules kara tika nosusināti. Laika gaitā ir 
uzpludinātas vairākas ūdenskrātuves, piemēram, Mežezers. Vislielākā nozīme kā rekreācijas objektam ir Selēku 
ezeram un Mežezeram, tā kā tie atrodas samērā tuvu apdzīvotām vietām un vasarās pastiprināti tiek izmantoti 
atpūtai. Ikšėiles novadā ir iespēja organizēt atpūtu arī pie mākslīgajām ūdenstilpēm, piemēram, pie Dubkalnu 
karjera. Iecienīta atpūtas vieta ir arī Daugavas piekraste iepretim Meinarda salai. 

1927.gadā tika uzbūvēta Dobelnieku HES, kas nodrošināja ar elektroenerăiju Ėeguma HES būvniecību. 
Dobelnieku HES darbojās līdz 20.gs. 60-tajiem gadiem, tad tā tika likvidēta un nopostīta. 1998.gadā to atjaunoja 
SIA „Mazā Jugla Hidro” sadarbībā ar norvēău uzĦēmumu AS „Hydroenergy Kjell H. Joa”. Dobelnieku HES 
atrodas uz Mazās Juglas 29 km no tās ietekas Juglas ezerā, uz Ikšėiles novada un bij. Rīgas rajona robežas, un 
darbojas ar jaudu 300 kW. 

1966.gadā tika uzsākta Rīgas HES celtniecība, kuru nodeva ekspluatācijā 1978.gadā. Spēkstacijas dambis 
šėērso Daugavu, Doles salu un sauso Daugavu - no Doles salas pašlaik palikusi tikai lejasdaĜa. Uzstādītā jauda ir 
402 MW. HES darbojas 6 Kaplāna tipa turbīnas, kas vidēji ūdenīgā gadā saražo 690 milj. kWh elektroenerăijas 
(2009.gadā Rīgas HES saražojusi 792,5 GWh elektroenerăijas). Lai regulētu spriegumu elektrotīklos, stacija tiek 
darbināta arī sinhronā kompensatora režīmā, šādi nodrošinot iztrūkstošās jaudas. Tā ir lielākā pēc platības un 
otra lielākā pēc tilpuma Latvijā (256 milj. m³). Ūdenskrātuves garums ir 35,0 km, vidējais dziĜums ir 7,1 m (lielākais 
– 17,4 m), lejasdaĜa ir ietverta dambjos. Lejpus Rīgas ūdenskrātuves Daugavas platums sasniedz 700 m, dziĜums 
ir 15 m. 

Izbūvējot Rīgas HES ūdenskrātuvi, ir izbūvēti dambji 6,6 km garumā. Lai ūdenskrātuvei pieguĜošo platību liekos 
ūdeĦus pārsūknētu, Ikšėilē ir izbūvēta sūkĦu stacija Ikšėile 1, kura atsūknē ūdeni no 350 ha lielas platības, un 
sūkĦu stacija Ikšėile 2, kura atsūknē ūdeni no 800 ha lielas platības. SūkĦu staciju darbību nodrošina VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.14 

Visā teritorijā gar Rīgas HES hidroăeoloăiskie apstākĜi ir jāraksturo kā sarežăīti: augsts gruntsūdens līmenis, kas 
pēc HES ūdenskrātuves ierīkošanas paaugstinājies par 0,5 - 2 metriem, nelabvēlīgi virsūdeĦu novadīšanas 
apstākĜi, pārmērīgs teritorijas mitrums. Līdzenais un viegli viĜĦotais reljefs, augšĦu tipi un bagātīgais nokrišĦu 
daudzums veicina lieka mitruma uzkrāšanos, tāpēc reăionā ir nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
nosusināšana.15 

Kopumā Ikšėiles novadā nav pārāk daudz virszemes ūdeĦu, bet esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam 
ir neaizvietojama ainaviskā vērtība, kā arī tie ir arī būtisks rekreācijas resurss. Piemēram, Selēku ezers un 

                                                
13 06.10.2010. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nosacījumi Nr.249z 
14 06.10.2010. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nosacījumi Nr.249z 
15 Ietekmes uz vidi novērtējums automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecībai noslēguma 
ziĦojums, JV „ERR”, 2009 
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Mežezers ir samērā nelieli un sekli un tiek intensīvi izmantoti rekreācijas vajadzībām. Vienlaicīgi, vasarās 
neorganizēta atpūtnieku plūsma rada draudus ezeru krastu ekosistēmai un paaugstinās ūdens bakterioloăiskais 
piesārĦojums. Arī Daugavas upē pie Ikšėiles pilsētas var izveidoties piesārĦojums, ja posmā no ElkšĦiem līdz 
Ikšėiles pilsētai veidotos vairāki jauni un nekontrolēti publiski objekti. 

SaskaĦā ar Veselības inspekcijas veiktā monitoringa rezultātiem, 2009.gada peldsezonā mikrobioloăiskā kvalitāte 
visās peldvietās atbilda normatīvo aktu prasībām, t.i., Mazā Juglas upē, Mežezerā (Jaunogres ez.) un Selēku 
ezerā. Latvijā noteiktu oficiālu peldvietu Ikšėiles novadā pašlaik nav. 

Paredzot novadā izveidot oficiāli publisku peldvietu, jāĦem vērā, ka tās labiekārtošanai ir liela nozīme kvalitātes 
prasībām atbilstošu peldūdeĦu nodrošināšanā. Prasības peldvietu iekārtošanai un higiēnai nosaka 06.04.2010. 
MK noteikumi Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008.  Ministr kabineta noteikumi 
Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības”. Peldvietas ir jānodrošina ar ăērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, 
atkritumi peldvietā ir jāsavāc un jāizved. Peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem jautājumiem, 
ierīkojot peldvietā informatīvus stendus, kas ir peldvietas īpašnieka pienākums. 

Virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes uzlabošanai 2009.gadā ir izstrādāts Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015.gadam. 

 

 

 

 

 

 
2.2.3. Meži 

Pēc Valsts zemes dienesta 2010.gada 1.janvārī sniegtajiem datiem pēc zemes lietošanas veidiem meža zemes 
Ikšėiles novada teritorijā sastāda 5983,8 ha, kas ir 44,6% no kopējās Ikšėiles novada teritorijas platības. Zemes 
vienību skaits, kuru zemes lietošanas veids ir mežs – sastāda 165 zemes vienības. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4. Lauksaimniecības zemes 

Galvenais augšĦu tips ir velēnu podzolētās augsnes un nedaudz velēnu gleja. Tās tiek uzskatītas par relatīvi 
nabadzīgākām, un to uzlabošanai nepieciešama mēslojuma iestrāde organisko vielu un minerālvielu satura 
palielināšanai, kā arī regulāra kaĜėošana skābuma novēršanai. Visvairāk izplatītais augšĦu mehāniskais sastāvs ir 
viegls un vidējs smilšmāls. Galvenās augsnes auglības saglabāšanas problēmas ir humusa (organiskās vielas) 
satura samazināšanās un augsnes paskābināšanās. Augsnes uzskatāmas par samērā tīrām no piesārĦojuma ar 
smagajiem metāliem un radionuklīdiem. Ir samazinājies minerālmēslu pielietojums, krities arī kūtsmēslu 
pielietojums, līdz ar to samazinājies piesārĦojums, kas rodas noplūstot barības vielām upju baseinos16. 

                                                
16 Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju ekonomiskās attīstības programma, 1997 

RISINĀJUMI 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daĜas kartē, kurās tiek attēlota teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana, noteiktas upju un ezeru aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), kā 
arī grafiski atzīmētas applūstošās teritorijas. Applūstošās teritorijas ir noteiktas balstoties uz 2011.gada 
28.septembrī sniegtajiem Valsts SIA „Melioprojekts” datiem. 

RISINĀJUMI 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam iekĜautie risinājumi paredz mežos no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālo platību 2 hektāri. Līdz ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem netiek pieĜauta jauna dzīvojamo māju būvniecība meža teritorijās. 

SaskaĦā ar likumu „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.) 11.pantu, pilsētām, izstrādājot pašvaldības teritorijas 
plānojumu, ir jārisina jautājums par mežu aizsargjoslu ap pilsētu, lai nodrošinātu pilsētu iedzīvotājiem atpūtai 
veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākĜus, kā arī, lai samazinātu vai kompensētu pilsētu negatīvo 
ietekmi uz vidi. Pamatojoties uz to, Ikšėiles novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē noteikta 
mežu aizsargjosla ap Ikšėiles pilsētu, un tās ir mežu platības uz ziemeĜiem no pilsētas 59 ha platībā. 
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Pēc Valsts zemes dienesta 2010.gada 1.janvārī sniegtajiem datiem pēc zemes lietošanas veidiem 
lauksaimniecības zemes sastāda 4530,5 ha, kas ir 33,8% no kopējās Ikšėiles novada teritorijas. Zemes vienību 
skaits, kuru zemes lietošanas veids ir lauksaimniecības zemes – sastāda 2640 zemes vienības. 

Pēc VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumi”, Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜas sniegtās 
informācijas teritorijas plānojuma izstrādei (2010.gada 6.oktobrī), Ikšėiles novadā 80% lauksamniecībā 
izmantojamās zemes ir meliorētas. Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu 
materiāli ir VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārziĦā. Lai novērtētu meliorācijas sistēmu 
stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju. 

Pašvaldības lauksaimniecības zemju vidējais novērtējums pēc Valsts zemes dienesta 2010.gada augustā 
sniegtās informācijas teritorijas plānojuma izstrādei ir 36 balles (lielākajai daĜai zemes gabalu vērtība ir ~40 
ballēm), kas ir tuvu vidējam bijušā Ogres rajona teritorijā. Zemes vienības valdošo lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju kvalitātes novērtējumu ballēs skatīt 15.attēlā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISINĀJUMI 

Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, un 
kuras tiek noteiktas kā Lauku zemes, perspektīvē pieĜaujama daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās 
no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 1 ha. 

Sākotnēji tika noteikti un grafiski atzīmēti vērtīgo lauksaimniecības zemju areāli, tomēr pēc diskusijām 
2011.gada 9.maijā ar novada lauksaimniekiem, tika rasts priekšlikums šādas vērtīgās lauksaimniecības 
teritorijas ar specifiskiem noteikumiem attiecībā uz zemes dalīšanu un apbūves attīstību, nenoteikt. Līdz ar to 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē netiek izdalītas augstvērtīgās 
lauksaimniecības zemes. 
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15.attēls 
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Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Ikšėiles novadā attēlots 4.tabulā. 
4.tabula 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Ikšėiles novadā 
 

Nr.p.k. ŪSI kods 
Valsts ūdensnoteku 

nosaukums 
Garums Ikšėiles 
novadā, km  

Regulētais 
ūdensnotekas 
garums Ikšėiles 
novadā, km 

1. 412345454:01 UrdziĦa 5,61 5,61 
2. 412345434:01 Ežupīte 5,55 5,55 
3. 412345436:01 Urga 7,67 7,67 
4. 412345452:01 b.n. 6,87 6,87 
5. 41338:01 Kausupītes ass Daugavā 0,43 0,00 
6. 41234544:01 Liăerurga 3,72 3,72 
7. 4123454:01 Mazā Jugla 32,85 0,00 
8. 4:01 Daugava 8,67 0,00 
  Kopā: 71,37 29,42 

Avots: Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu, Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜas nosacījumos sniegtā informācija, 2010 

 
2.3. Satiksmes infrastruktūra 

2.3.1. DzelzceĜš, ceĜi un ielas 

Novadu šėērso divas Ĝoti svarīgas transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais 
autoceĜš Rīga – Daugavpils (A6) un Rīgas – Daugavpils dzelzceĜa līnija (skatīt 17. un 18.attēlu). Valsts galvenais 
autoceĜš Rīga – Daugavpils būtībā sadala Ikšėiles pilsētu divās daĜās, ko visā pilsētas gandrīz 2 km garumā 
sasaista 4 divlīmeĦu krustojumi, 3 gājēju tuneĜi un Skolas ielas caurbrauktuve zem automaăistrāles estakādes. 

AngĜu inženieru vadībā izbūvētā divceĜu dzelzceĜa līnijas oficiālā atklāšana norisinājās 1861.gada 12.septembrī, 
savukārt jaunas Rīgas - Ogres šosejas izbūve tika paredzēta līdz ar Rīgas HES ūdenskrātuves izveidi, jo 
līdzšinējais autoceĜš tiktu daĜēji applūdināts. Sākotnēji bija paredzēts būvēt, iztaisnojot un paplašinot jau esošo 
šoseju. Vietās, kas atradās zemāk par paredzēto ūdens uzstādījumu - 18 metriem virs jūras līmeĦa - to būtu 
vajadzējis paaugstināt, līdz ar to šoseja reizē veiktu arī ūdenskrātuves aizsargdambja funkcijas. Izcērtot kokus un 
veicot zināmus zemes darbus, jau bija attīrīta jaunbūvējamā šosejas posma trase, kas no „Veckurzemniekiem” 
turpinājās taisnā līnijā līdz „Pārslām”. Tad būvniecību pārtrauca, projektu Daugavas tiešā tuvuma dēĜ atzīstot par 
nedrošu. Šosejas būvniecība tika pārorientēta uz no jauna izvēlēto vietu tuvāk dzelzceĜam, šėērsojot pamatkrastu. 
Daugavmalā palika nospiedumi ainavā, kas starp pārējām notikušajām izmaiĦām saskatāmi vēl šodien. 

Izmantojot dzelzceĜa līniju, tiek veikti kravu un pasažieru pārvadājumi. Ikšėilē atrodas dzelzceĜa pieturas punkts 
„Ikšėile”. Kravas pārvadājumiem tuvākā ir Ogres dzelzceĜa stacija. DzelzceĜa kustības intensitāte ir augsta. 
Ikšėiles novada teritorijas tuvumā (250 metri no Saulesdārza ciema robežas) atrodas Saulkalnes stacija, ko aktīvi 
izmanto arī Ikšėiles novada iedzīvotāji. Ikšėiles pilsētā, kā arī Saulesdārza ciemā pie robežas ar Salaspils novadu, 
atrodas dzelzceĜa pārbrauktuves. Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ir bīstamo kravu 
pārvadājumi un trokšĦi. Valsts autoceĜš A6 uzskatāms par vienu no lielākajiem vides piesārĦojuma avotiem 
novadā. Lai arī automaăistrāles posms Ikšėiles pilsētas teritorijā ir salīdzinoši drošs, tomēr pastāv risks 
iedzīvotāju drošībai gadījumos, ja avārijās iesaistītas automašīnas, kas pārvadā bīstamās kravas. 

Ikšėiles novada teritorijā atrodas trīs valsts reăionālie autoceĜi: 

- P5 Ulbroka – Ogre; 
- P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšėile. 

Un trīs valsts vietējie autoceĜi: 

- V965 Kaparāmuri – Dobelnieki; 
- V968 Ogre – Jugla; 
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- V966 Turkalne – Tīnūži. 

SaskaĦā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs atspoguĜoto informāciju, 
kas tika ăeometriski aprēėināta, par pamatu Ħemot topogrāfiju ar mēroga noteiktību 1:10 000, novadā valsts 
galvenais autoceĜš aizĦem (A6) 8,12 km, valsts reăionālie autoceĜi 25,81 km, vietējie autoceĜi 22,32 km un 66,84 
km pašvaldības ceĜi. Aprēėinot pašvaldības ceĜu kopgarumu, tika Ħemta vērā noteiktā Ikšėiles pilsētas plānotā 
robeža (ar veiktajām korekcijām teritorijas plānojuma gala redakcijā), līdz ar to kopējā garumā netika ieskaitīti tie 
pašvaldības ceĜi, kas atrodas plānotās pilsētas teritorijā, un kuri klasificējami kā ielas. Kopgaruma aprēėinā tika 
ieskaitītas Rīgas un Līvciema ielas ārpus plānotās Ikšėiles pilsētas robežas. Tie ceĜi/ielas, kas atrodas ciemu 
teritorijās, kopgarumā netika ieskaitīti. 

CeĜi kopumā veido labi attīstītu ceĜu tīkla karkasu, kas nodrošina piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un 
ražošanas objektiem. 

Kā progresīvu perspektīvā attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošinātu tūrisma 
attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespējas nodrošināt pārvietošanos starp 
salīdzinoši netāli izvietotām apdzīvotām vietām. Šobrīd novadā veloceĜš ir izbūvēts tikai uz poldera 
aizsargdambja.17 

Ikšėiles novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām, kuru skars plānotais P80 (E22). Pašreizējā brīdī ir veikti 
priekšizpētes darbi un sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma publiskā apspriešana. Priekšizpētes projekta 
izstrādes gaitā tika izstrādāti 3 trases varianti (akceptēts 3.variants ar Ikšėiles novada domes 2010.gada 
22.septembra lēmumu, kas iekĜauts LR Satiksmes ministrijas pētījumā „Nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas”). Pēc priekšizpētes projekta realizācijas tiks uzsākts skiču 
projekts, pēc kura sekos tehniskais projekts, bet būvniecības darbus ir paredzēts uzsākt ne ātrāk kā 2014.gadā.18 

Jaunā starptautiskā maršruta P80 (E22) izbūves mērėis ir labāka sākuma un galamērėa satiksmes sadale Rīgas 
perifērijā, lai samazinātu spiedienu uz „kritiskajiem” punktiem, kur bieži ir vērojami satiksmes sastrēgumi (īpaši uz 
Maskavas ielu Ėengaragā). Tas tiks panākts, atdalot vietējo satiksmi no reăionālās/starpreăionālās un tranzīta 
satiksmes plūsmas, kura šobrīd viena otru traucē uz esošajiem ceĜiem – īpaši uz valsts galvenā autoceĜa A6 Rīga 
– Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki), kā arī uz valsts reăionālajiem autoceĜiem P5 Ulbroka 
– Ogre un P4 Rīga – ĒrgĜi. Šai sakarā jauns P80 (E22) posms Kranciems – Slāvu aplis tiks ierīkots kā 
tālsatiksmes automaăistrāle saskaĦā ar Eiropas standartam, un vietējā satiksme paliks uz pieguĜošā autoceĜu 
tīkla, kur tiks saglabāti visi vietējie pievadceĜi. 

Plānotā automaăistrāle, galvenokārt, atslogos galvenā autoceĜa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 
robeža (Pāternieki)/esošā E22 un P5 Ulbroka – Ogre – pieguĜošās blīvi apdzīvotās teritorijas Ogrē, Ikšėilē, 
Salaspilī, Ulbrokā, Sauriešos un īpaši, Maskavas ielu (Rīgā) no caurbraucošās tranzīta satiksmes un (gan 
trokšĦa, gan izplūdes gāžu) emisijas situācija uzlabosies, salīdzinot ar projekta neieviešanas gadījumu. Jauna 
automaăistrāle izveidos tiešu, 30 km garu ātrgaitas savienojumu starp A.Deglava ielas/Lubānas ielas/Slāvu apĜa 
teritoriju Rīgā un agrāk plānotā P80 (E22) posma Tīnūži – ViskaĜi rietumu punktu pie Kranciema dolomīta karjera. 

Viens no teritorijas plānojuma uzdevumiem ir noteikt sarkanās līnijas pilsētas un novada ciemu teritorijā esošajām 
ielām. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā tās noteiktas pilsētas un ciemu teritorijā esošajām ielām. Sarkanās 
līnijas tiek noteiktas saskaĦā ar noteikto Teritorijas plānošanas likumā (2002) un likumā „Aizsargjoslu likums” 
(1997), kā arī saskaĦā ar 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” Ħemot vērā plānojuma mērogu. Mēroga dēĜ ielu sarkanās līnijas ir precizējamas zemāka 
līmeĦa plānojumos un projektos. Pēc saistošo noteikumu izdošanas arī teritorijas plānojumā noteiktās ielu 
sarkanās līnijas iegūst likuma spēku, tāpēc tās ir jāĦem vērā pat gadījumā, ja tās nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Projektējot Ikšėiles novada ielu sarkanās līnijas, tika Ħemti vērā šādi faktori, kas katrā situācijā tika izvērtēti 
atsevišėi: 

- esošās sarkanās līnijas; 
- esošās zemes gabalu robežas; 

                                                
17 Ikšėiles novada attīstības programma 2010-2020 (1.redakcija, 2010) 
18 http://www.lvceli.lv/LV/?i=1085 
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- esoša apbūve; 
- projektētās ēkas un zemesgabali; ; 
- īpašumpiederība; 
- inženierkomunikāciju izvietojum; 
- ielu nozīme. 

Ielu nosaukumi Ikšėiles pilsētā galvenokārt doti saistībā ar tuvākās apkārtnes pazīmēm. Šāda ielu nosaukumu 
izvēle ir arī dzīvotspējīga, jo, ja salīdzina tā laika plānu ar tagadējo Ikšėiles shēmu, visi pārējie nosaukumi ir 
saglabājušies nemainīti. Protams, teritorijai pieaugot, Ikšėilei attīstoties, nākuši klāt jauni nosaukumi. Ikšėiles 
tradīcija un savdabība ir nesaukt ielas cilvēku un politiskos vārdos. Ilgu laiku Ikšėilē bija tikai viena cilvēka vārdā 
nosaukta iela - AusekĜa iela, tas gan ir vēlāks nosaukums un neatradās Ikšėiles vasarnīcu ciemata, bet gan 
kolhoza teritorijā. Otrs tāds ielas nosaukums parādījās 20.gs. 90-tajos gados, kad Padomju ielu loăiski pārdēvēja 
par izcilā ikšėilieša gleznotāja JāĦa Kugas ielu. Pēc Arta ĒrgĜa ierosinājuma 2010.gadā sastādītajā rakstā „Desmit 
gadi Ikšėiles attīstībā” grāmatā „Ikšėiles almanahs” 19, arī mūsdienās vēlams, lai ielu vārdu došanā būtu vērojama 
konsekvence un sistēma, ievērojot principu dot ielas nosaukumu saistībā ar tuvākās apkārtnes pazīmēm. 
Atbalstot ierosinājumu, priekšlikums to ievērot arī tālākā procesā pie ielu nosaukumu piešėiršanas. 

Ikšėiles novada plānoto pilsētas un ciemu ielu klasifikācija un to sarkanās līnijas ir noteiktas teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī shematiski Ikšėiles ielu klasifikācijas shēma parādīta 
17.attēlā. ĥemot vērā, ka teritorijas plānojuma izstrādes brīdī, Daugavas prospekts, Mērnieku iela, Lībiešu iela, 
Irbenāju iela, Ozolu iela krustojas vienā satiksmes mezglā, radot bīstamu un nepārredzamu krustojumu, Mērnieku 
ielas pieslēgums Daugavas prospektam plānots caur zemesgabalu ar kadastra Nr.74050010471. Esošais 
Mērnieku ielas sarkanās līnijas posms no Dīėu ielas līdz Lībiešu ielai atstājams inženierkomunikāciju izvietošanai. 

 
2.3.2. Lidlauks 

Teritorijā starp veco Rīgas - Daugavpils šoseju un Daugavu darbojas Ikšėiles lidlauks amatieru sporta 
vajadzībām. SIA „Classic Air” Ikšėiles lidlauks atrodas „DaugaviĦās”, kas ierīkots 1993.gadā kā lidaparātu 
nosēšanās laukums. Lidlauks ir vispārējās aviācijas (civilās aviācijas) lidlauks, no kura neveic gaisa 
pārvadājumus, un kurš ir paredzēts izmantošanai gaisa kuăiem ar maksimālo pacelšanās masu līdz 5700 
kilogramiem. Ikšėiles lidlauku arī šobrīd apsaimnieko Voldemāra Upleja lidkompānija SIA „Classic Air” (dibināta 
1991.gada 30.oktobrī). 

Lai veicinātu tūrisma attīstību un nodrošinātu rekreācijas iespēju pieprasījumu, Rīgas reăiona telpiskajā 
plānojumā ir noteikts, ka ir jāsniedz atbalsts mazās aviācijas infrastruktūras izveidei, nodrošinot, ka reăionā 
attīstās esošie un veidojas jauni nelieli lidlauki - pieaug mazo sportam un atpūtai izmantojamo lidlauku skaits un 
sekojoši tūrisma attīstības iespējas. Pie minētajiem lidlaukiem jārezervē teritorijas attiecīgas infrastruktūras 
attīstībai. 

Lidlauka attīstības telpiskās robežas kā „Tehniskā apbūve” tiek noteikta Ikšėiles teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam grafiskās daĜas kartē „Ikšėiles pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”. Lidlauka attīstībai 
pēc iespējas jāizmanto esošā Ikšėiles lidlauka teritorija, bet pieĜaujama esošā skrejceĜa saīsināšana tā austrumu 
galā. 

                                                
19 Informācija apkopota no Arta ĒrgĜa sastādītā raksta „Desmit gadi Ikšėiles attīstībā” grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums 
Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 55 

 

Lidlauka skrejceĜam jāspēj nodrošināt gaisa kuău pacelšanās/nolaišanās divos virzienos. Ikšėiles lidlauka 
minimāli ievērojamie parametri noteikti kā vispārējās aviācijas lidlaukam ar neinstrumentālas nosēšanās skrejceĜu 
atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 14.pielikuma „ICAO Starptautiskie standarti un ieteicamā 
prakse lidlauku projektēšanai un ekspluatācijai” un LR likuma „Par aviāciju” noteiktajām prasībām ierobežojumiem 
objektu būvēšanai, ierīkošanai un izvietošanai lidlauku tuvumā. SaskaĦā ar ICAO lidlauku kodētajiem 
apzīmējumiem 1A lidlauka tipam atbilstošās lidjoslas garums ir mazāks nekā 800 metri, gaisa kuău spārnu 
vēziens līdz 15 metri (neietverot), bet attālums starp gaisa kuău galvenās šasijas ārējiem riteĦiem līdz 4,5 
metriem. 

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskā daĜā noteiktajiem 
būvniecības augstuma ierobežojumiem, par pamatu jāĦem bāzes vērtība 19,0 metri vjl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Inženiertehniskā apgāde 

2.4.1. Ūdensapgāde un kanalizācijas sistēma 

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus Ikšėilē nodrošina Ikšėiles novada pašvaldības SIA „Ikšėiles 
māja”. Ikšėiles pilsētas un Tīnūžu ciemu plānu ar pašreizējamiem un projektētajiem ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem skatīt 19., 20. un 21.attēlā.  

16. attēls. Ikšėiles lidlauks, avots: www.aviofoto.lv, fotografēts 2008.gada 16.augustā 

RISINĀJUMI 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
nodaĜā 4.14. „Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai” ir ietverti 
Ikšėiles lidlauka darbības nosacījumi un lidlauka ietekmes zonā esošo īpašumu izmantošanas aprobežojumi, 
kā arī noteikumu 9.pielikumā ir ietverta Ikšėiles lidlauka lidjoslas minimālā ievērojamo parametru shēma 
(plāns un griezums), kā arī pieĜaujamo apbūves augstumu shēma lidlauka pacelšanās/nocelšanās sektorā un 
pārejas virsmas teritorijā līdz 30 metru augstumam no lidlauka kontrolpunkta apbsolūtā augstuma. 
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Centralizēti ūdeni saĦem Tīnūžu ciemā, kur ūdensvads izbūvēts visā centra teritorijā. Attīstoties apbūvei, urbuma 
jauda atĜauj pieslēgt vēl jaunus patērētājus, izbūvējot jaunus ūdensvadus. Pie urbuma izbūvētas atdzelžošanas 
iekārtas. „Ogres Zilajos kalnos” ir ierīkota centralizēta ūdensgūtne Ogres pilsētas apgādei (apkalpo SIA „KP 
Tehnoloăija”). Potenciālie draudi saistīti ar urbuma atstāšanu bez uzraudzības. 

Pārējie novada iedzīvotāji izmanto ūdeni no artēziskajām akām, tas atbilst dzeramā ūdens standarta prasībām. 
Individuālo māju kvartālos citos ciemos ūdens tiek Ħemts no individuālām grodu akām, un, pēc Vides veselības 
centra datiem, lielā daĜā aku ūdens neatbilst dzeramā ūdens sanitārajām prasībām pēc mikrobioloăiskajiem un 
ėīmiskajiem rādītājiem. Ikšėiles novadā ir trīs notekūdeĦu savākšanas sistēmas – Ikšėiles pilsētā, Tīnūžu ciemā 
un Ceplīšos tuberkulozes slimnīcai. 

NotekūdeĦu savākšanas sistēma Ikšėiles pilsētā ir sadalīta divās daĜās - Augšas un Lejas kanalizācijas tīklos. 
Savāktie notekūdeĦi tiek attīrīti bioloăiskajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās (NAI). NAI maksimālā jauda ir 460 
m3/dnn un tās nodrošina notekūdeĦu attīrīšanu atbilstoši ES prasībām iekārtām ar CE20 no 2000 līdz 10 000. 
NAI izplūde ir Mazās Juglas upes baseinā. Ikšėiles NAI gadā rodas aptuveni 21 t dūĦu. DūĦas netiek mehāniski 
apstrādātas un tālāk izmantotas lauksaimniecībā. DūĦas tiek uzglabātas dūĦu laukos. Centralizētā kanalizācijas 
sistēma aptver tikai daĜu pilsētas. 

Ikšėiles lauku teritorijā esošajā Tīnūžu ciemā dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku notekūdeĦi netiek bioloăiski 
attīrīti. Centralizētai notekūdeĦu savākšanai sistēmai Tīnūžos pieslēgti visi patērētāji, kas pieslēgti centralizētai 
ūdensapgādei. 2006.gadā tika pabeigts uzstādīt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Iekārtoti niedru filtrācijas lauki. 

Ceplīšos izbūvētās bioloăiskās attīrīšanas iekārtas apkalpo tuberkulozes slimnīcu. NAI būvētas 20.gs. 60-tajos 
gados ar projektēto jaudu 6500 m3/dnn, tās ir tehniski nolietotas un darbojas nepilnīgi (izmanto trešdaĜu jaudas). 

Lietus ūdeĦu kanalizācijas sistēma projektēta un darbojas tikai Ikšėiles pilsētas centrālajā daĜā (Skolas, Stacijas 
ielas), pārējā novada teritorijā un ciemos nepieciešama to sakārtošana. 

                                                
20 cilvēkekvivalents 

RISINĀJUMI 

Novada teritorijā esošajām attīrīšanas iekārtām, kā arī ap ūdens Ħemšanas vietām grafiskās daĜas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartēs, atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), ir noteiktas aizsargjoslas: 

- Ikšėiles pilsētas, Ceplīšu ciema un Ogres pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm – 200 metri; 
- Tīnūžu ciema notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm - 100 metri; 
- Kancersilu ciema plānotajām notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm – 50 metri; 
- Stingra režīma aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām – 10 metri; 
- Ėīmiskā režīma aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām Ikšėiles pilsētā Mūrkroga ielā 33 - attēlota 

Ikšėiles pilsētas teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartei, un tas ir 380 metri; 
- Ėīmiskā režīma aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietu Ikšėiles pilsētā Dainu ielā 4A - attēlota 

Ikšėiles pilsētas teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartei, un tas ir 380 metri; 
- Ėīmiskā režīma aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietu Ikšėiles novada Tīnūžos  - attēlota Ikšėiles 

novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartei, un tas ir 530 metri; 
- Ėīmiskā režīma aizsargjosla ap katru centralizētās ūdens Ħemšanas vietu dabas parkā „Ogres Zilie 

kalni” - 500 metri. Tā kā centralizētās ūdens Ħemšanas vietas dabas parkā „Ogres Zilie kalni” 
ietilpst arī ėīmiskajā aizsargjoslā (4,6 km diametrā), kas noteikta Ogres novadā esošajam 
(esošajiem) urbumiem, tiem grafiskajā daĜā katram urbumam 500 metri netiek grafiski atzīmēti;  

- Bakterioloăiskās aizsargjoslas nav noteiktas, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz PĜaviĦu, Amatas un 
Gaujas horizontam ir vairāk kā 2700 dienn. 
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2.4.2. Siltumapgāde 

Ikšėiles pilsētas siltumapgādes sistēma ir pašvaldības pārziĦā (PSIA „Ikšėiles māja”). Ikšėiles pilsētā pašlaik ir 2 
katlu mājas. Dainu ielas katlu māja pārĦemta 1992.gadā, un apgādā ar siltumu daudzstāvu dzīvojamo māju 
kvartālu Skolas, Melioratoru un Stacijas ielās, bērnudārzu „UrdaviĦa”, dzīvojamās mājas Dainu ielā, vidusskolu, 
kultūras biedrības namu un dažas iestādes. Kā pamatkurināmais tiek izmantota dabas gāze. Kādreizējā Peldu 
ielas katlu māja pašlaik slēgta kā neefektīva, un siltuma patērētāji – dzīvojamās mājas uz Rīgas, Krasta un 
Stadiona ielas un Ogres MSVP tika pieslēgti moduĜa katlam uz Daugavas ielas. Individuālajās dzīvojamās mājās 
ir vietējā apkures sistēma. 

Ikšėilē, līdzīgi kā daudzās citās Latvijas pilsētās, viena no pamata problēmām ir siltumapgādes patērētāju 
iespējas norēėināties par pakalpojumu. Izmaksu pieaugums saistīts ar kurināmā cenu kāpumu, siltumavotu 
neekonomisku darbību un siltumtīklu kritisko stāvokli. 1994.gadā firma EEE izstrādāja Ikšėiles pilsētas 
siltumapgādes konceptuālo projektu. Tas paredz esošo siltumavotu optimizāciju, piedāvājot trīs alternatīvus 
risinājumus, ēku siltināšanas pasākumus, kā arī regulēšanas ierīču uzstādīšanu patērētājiem. Tiek veikti 
pasākumi siltumapgādes uzlabošanai, piemēram, Dainu ielas katlu mājas patērētājiem ir uzstādīti karstā ūdens 
skaitītāji. 

Lauku teritorijā sabiedriskajiem objektiem ierīkoti lokālie katli. Lauku teritorijā ir pārsvarā vietējā apkures sistēma. 
Aizvien vairāk iedzīvotāji izmanto gāzes apkuri, kas ir perspektīvākais apkures veids turpmāk. 
 
2.4.3. Elektroapgāde 

Ikšėiles novada teritoriju šėērso viena elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu no 20-110 kV un divas 
augstsprieguma līnijas ar nominālo spriegumu lielāku par 110 kV (330 kV). Šīs līnijas atrodas vienotā sistēmā un 
tās apkalpo AS „Latvenergo” meitas uzĦēmums „Augstsprieguma tīkls”. 

Pašvaldības teritorijā elektroenerăijas patērētāji barojas no 20kV un 0,4kV elektrotīkla, ko apkalpo AS „Sadales 
tīkls” Centrālais reăions . Teritorijā uzstādīto 20 kV sprieguma elektropārvades līniju kopgarums sastāda 94,404 
km. Elektroenerăijas tīklam ir pieslēgti 1680 privātie un 124 juridiskie patērētāji. Vieni no lielākiem patērētājiem 
elektroenerăijas patērētājiem ir karjeri, kur viena sasniedz pat 1200 kW slodzes, hokeja halle, kokskaidu granulu 
ražotne un citi. 

 
2.4.4. Gāzes apgāde 

Ikšėiles novada apdzīvotajās vietās gāzes apgāde iespējama no esošajiem augstā, vidējā un zemā spiediena 
sadales gāzesvadiem. Ikšėiles novada teritoriju šėērso maăistrālais gāzesvada Rīga - Daugavpils DN 500 mm, 
maăistrālā gāzesvada atzars uz GRS – „Ogre” DN 200 mm, un GRS – „Ogre”. Maăistrālo gāzesvadu sistēmu 
Ikšėiles novada teritorijā apkalpo akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknis „Gāzes transports”. 
Ikšėiles novada teritorijā atrodas esošie augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa un P<0,01 
MPa) un zemā spiediena (P<0,0025 MPa) sadales gāzesvadi. Sadales gāzesvadu sistēmu Ikšėiles novada 
teritorijā apkalpo akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ogres iecirknis. Dabas gāzes infrastruktūru apsaimnieko 
akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”. 
 
RISINĀJUMI 

Novada teritorijā esošajām inženierkomunikācijām Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam 
noteiktas aizsargjoslas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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17.attēls 
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18.attēls 
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2.6. Vides stāvoklis 

2.6.1. Vides pārskata izstrāde 

SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēăisko novērtējumu veic plānošanas 
dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas plānojumiem. 
Likumdošanas prasības paredz stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros sagatavot Vides 
pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas attiecināms uz tām 
plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). 

ĥemot vērā, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojumā paredzētas izmaiĦas, kas saistītas ar likuma „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbībām transporta, derīgo izrakteĦu ieguves un enerăētikas (vēja 
elektrostaciju būvniecība) jomā, kā arī Ikšėiles novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas 
teritorija - dabas parks „Ogres Zilie kalni”, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā – VPVB) 28.09.2009. 
pieĦēma lēmumu Nr.35 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – SIVN) mērėis ir novērtēt plānošanas dokumenta 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kas tiek veikts ar mērėi: 

� veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, 
� veicināt integratīva plānošanas dokumenta izstrādi un pieĦemšanu, sabalansējot sociālekonomisko 
novada attīstību ar vides aspektiem, 

� nodrošināt vides jautājumu integrēšanu plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā, 
� novērst vai samazināt plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, 
� nodrošināt sabiedrības informēšanu par iespējamām ietekmēm,  
� iesaistīt sabiedrību lēmuma pieĦemšanā. 

SIVN procedūras gaitā sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piedāvātajiem 
plānotās (atĜautās) izmantošanas risinājumiem un grafisko daĜu. 

 
2.6.2. Paaugstināta riska objekti un teritorijas 

Ikšėiles novadā ir vairāki paaugstināta riska objekti un teritorijas. 
5.tabula 

Riska teritorijas Ikšėiles novadā 
 

Riska teritorijas un objekti Potenciālais piesārĦojums vai avāriju risks 
AutoceĜš A6 Rīga – Daugavpils - Krāslava- 
Latvijas - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 

Bīstamo kravu avārijas; 
Augsnes un gaisa piesārĦojums ar ėīmiskām vielām 

DzelzceĜa līnija Indra – Daugavpils – 
Krustpils – Rīga 

Bīstamo kravu avārijas; 
Augsnes un gaisa piesārĦojums ar ėīmiskām vielām 

Daugavas - Rīgas HES ūdenskrātuve Plūdu bīstamība avārijas gadījumā Ogres rajona Ikšėiles 
lauku teritorijā un Ikšėilē 

Teritorijas ap maăistrālo augsta un vidēja 
spiediena gāzes vadiem 

Avārijas bīstamība 

Teritorijas zeme 330 kV un 110 kV 
elektropārvades līnijām 

Avārijas bīstamība 

Meži Ugunsgrēka bīstamība 
Mazā Juglas upe Plūdu bīstamība  
Ikšėiles– I polderis Paaugstināta applūšanas riska teritorijas 
Ikšėiles–II polderis Paaugstināta applūšanas riska teritorijas 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 64 

PiesārĦotās vietas var būt – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūĦas, kā arī ēku un ražotĦu teritorijas. Lai 
piesārĦotās vietas neapdraudētu vidi, kā arī cilvēku veselību un dzīvību, tiek nodrošināta šo vietu inventarizācija 
un uzskaite, lai pēc tam varētu veikt to sanāciju. 

Ikšėiles-I poldera sistēma aptver Ikšėiles pilsētas teritoriju, kas piekĜaujas HES ūdenskrātuves aizsardambim. 
Zemes virsas atzīmes dambja zonā ap 16,0 m. Teritorijas aizsardzībai ierīkota dziĜā drenāža. Drenu kolektori uztver 
dambju filtrācijas ūdeĦus, pazemina gruntsūdens līmeni platībās. Kolektoros infiltrējas arī sateces baseina 
virsūdeĦi, jo teritorijā nav grāvju sistēmu. SūkĦu stacija novietota dambja pakājē, tās izmēri plānā 10x19 m. 
SūkĦu stacijai 3 stāvi. Virszemes stāva augstums 9,5 m, sienas izbūvētas no silikātėieăeĜiem. Jumts ar 
dzelzsbetona sijām un paneĜiem. Stacijai 8 lieli logi ar izmēriem 3x2 m. SūkĦu stacija pārsūknē tikai drenāžas 
sistēmu noteci un tās darbības samērā vienmērīga. Noteces svārstības atkarīgas no HES ūdenskrātuves ūdens 
līmeĦiem un nokrišĦu infiltrācijas intensitātes. SūkĦu stacijas konstrukcija spēj nodrošināt projektēto ūdens režīmu 
objektā. Izpildot nosusināšanas sistēmas izpēti, novēroti sekojoši defekti un trūkumi: 21 

1. Apkārtnes grunts sēšanās un ēkas pamatu nostiprinājumu deformācija; 
2. Pagalma nosusināšanas būvju trūkums; 
3. Betona konstrukcijas erozija; 
4. Spiedvadu bojājumi; 
5. Asfalta bojājumi; 
6. Kolektoru un aku bojājumi un piesērējumi. 

Pasākumi sūkĦu stacijas un nosusināšanas sistēmas darbības pilnveidošanai: 

1. SūkĦu stacijas siltināšana, aizmūrējot daĜēji logus un nomainot durvis; 
2. Pagalma nosusināšana un nostiprinājumu atjaunošana; 
3. Spiedvadu remonts; 
4. Drenu kolektoru un aku remonts un tīrīšana; 
5. Asfalta segas atjaunošana uz aizsargdambja; 
6. SūkĦu nomaiĦa. 

Ikšėiles-II poldera sistēma aptver Ikšėiles pilsētas DR daĜu un tai pieguĜošās lauksaimniecības platības. Zemes 
virsas atzīmes platību zemākajās vietās 14-16 m. Sistēmā ietilpst dambju filtrācijas dziĜā drenāža, platību drenāža 
un novadgrāvji. Ūdens pievadīšanai sūkĦu stacijai izbūvēts 1,24 km garš pievadkanāls ar nostiprinātu krājbaseina 
daĜu lejasgalā. Visas drenāžas sistēmas ietek pievadkanālā un krājbaseina. Jāatzīmē, ka dambju drenāža starp 
sūkĦu stacijām Ikšėile I un Ikšėile II savienota un vienas sūkĦu stacijas avārijas gadījumā otra daĜēji spēj 
pārsūknēt visus ūdeĦus, neĜaujot applūst platībām. SūkĦu stacija novietota pie dambja krājbaseina galā, tās izmēri 
plānā 25,5x12,5 m. Stacijai divi stāvi. SūkĦu stacija spēj atsūknēt pietiekošo ūdeni un nodrošināt nepieciešamo 
gruntsūdens režīmu. Atsūknēšanas režīms nodrošina kolektoru ievadīšanu krājbaseinā virs ūdens līmeĦa. 
Apsekošanas laikā sistēmā konstatēti trūkumi un nepilnības22: 

1. Nepieciešama sūkĦu stacijas siltināšana; 
2. Izskalojumi pagalmā un krājbaseinā nostiprinājumos; 
3. Apkalpes tilta nolietošanās; 
4. Krājbaseinā piesērēšana; 
5. Augsts gruntsūdens līmenis pagalmā; 
6. Spiedvadu bojājumi; 
7. Drenu vadu un aku piesērējumi un bojājumi. 

 

                                                
21 Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības sūkĦu staciju un būvju atjaunošanas un darbības uzlabošanas Tehniski ekonomiskie 
priekšlikumi, Projektēšanas un informācijas valsts  uzĦēmums "Meliorprojekts”, 1999. 
22 Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības sūkĦu staciju un būvju atjaunošanas un darbības uzlabošanas Tehniski ekonomiskie 
priekšlikumi, Projektēšanas un informācijas valsts  uzĦēmums „Meliorprojekts”, 1999. 
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Pasākumi sistēmas darbības uzlabošanai: 

1. Logu un durvju pārbūve sūkĦu stacijai; 
2. Krājbaseinā pārtīrīšana; 
3. Nostiprinājumu atjaunošana; 
4. Pagalma nosusināšana; 
5. Spiedvadu remonts; 
6. Drenāžas un aku pārtīrīšana un remonts; 
7. Asfalta segas atjaunošana uz aizsargdambja; 
8. SūkĦu nomaina. 

Ikšėiles novadā esošie polderi (polderu teritoriju (tā platība, sakaĦā ar 22.attēlā atzīmēto, ir  481 ha) skatīt 22.attēlā) 
nav nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderu. 

Novada teritorijā praktiski nav lielu rūpniecības uzĦēmumu, kas sekmētu vides piesārĦošanu, tādēĜ lielākā 
piesārĦojošu vielu koncentrācija rodas un to ietekme novērojama ap transporta maăistrālēm un degvielas 
uzpildes stacijām. 

2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārĦoto vietu apzināšana un uzskaite. Informācija ir 
apkopota LVĂMC datu bāzē par piesārĦotajām un potenciāli piesārĦotajām vietām23. Datu bāzē piesārĦotās 
vietas ir iedalītas 2 kategorijās: 

- Potenciāli piesārĦota vieta, kur, Ħemot vērā teritorijas izmantošanas veidu, ilgumu un citus apstākĜus, 
iespējams grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums; 

- PiesārĦota vieta, kur, veicot apsekojumu, konstatēts grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums. 

SaskaĦā ar LVĂMC datu bāzē pieejamo informāciju Ikšėiles novadā ir 3 piesārĦotās vietas un 8 potenciāli 
piesārĦotas vietas. 

6.tabula 
PiesārĦotas vietas24 

 
Objekta Nr. datu bāzē, 

nosaukums, atrašanās vieta 
Ekonomiskās 
darbības veids 

Apraksts 

74948/3922* 
SIA „OVI” DUS, Ikšėiles pag., 
Tīnūžu un Mālkalnes ielu 
krustojumā 

AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Degvielas uzpildes stacija; konstatēti naftas 
produkti gruntsūdenī (apsekots 2005.gadā) 

74948/3640 
SIA „Šleins” DUS, Ikšėiles pag. 

AutomobiĜu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Degvielas uzpildes stacija no 1958. gada. 
Gruntsūdens piesārĦots ar naftas produktiem; 
piesārĦojums konstatēts vienā no 3 akām 
(2004.gadā) 

74257/3636 Bijusī sadzīves 
atkritumu izgāztuve „LuĦăe” 
(rekultivēta) 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

Gruntsūdens piesārĦojums 

* Pēc numura skatīt piesārĦotas vietas atrašanos 22.attēlā 
 

7.tabula 
Potenciāli piesārĦotas vietas 

 
Objekta Nr. datu bāzē, 

nosaukums, atrašanās vieta 
Ekonomiskās 
darbības veids 

Apraksts 

74948/3955 Lauksaimnieciskie Bijušais lauksaimniecības aviācijas lidlauks ar 

                                                
23 http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html 
24 http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/  
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Lidlauks, bij. kolhoza „Juglas 
Zieds”, Ikšėile 

pakalpojumi minerālmēslu un pesticīdu noliktavu. Iespējams 
grunts un gruntsūdeĦu piesārĦojums (apsekots 
2005.gadā) 

74948/3954 
Ogres virsmežniecības 
ėimikāliju noliktava, Ikšėile (atrodas 
„Norupes kokaudzētava” teritorijā, 
kuras pārvaldītājs ir SIA „Rīgas 
meži”) 

Glabāšana un 
noliktavu 
saimniecība 

Kokaudzētavas minerālmēslu noliktava un 
pesticīdu noliktava. Ilgstošas darbības ar 
ėīmiskām vielām (apsekots 2005.gadā) 

74948/3952 
Bijušās Ikšėiles PMK garāžas 
un DUS 

AutomobiĜu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Kravas mašīnu remonts, degvielas glabāšana un 
uzpilde. Vides institūciju fiksēta avārija ar 
degvielas noplūdi (apsekots 2005.gadā) 

74948/3951 
Mehāniskās darbnīcas 
Ikšėiles lpag. (kolhoza „Juglas 
zieds” mehāniskās darbnīcas) 

AutomobiĜu 
tehniskā apkope 
un remonts 

Līdz 1995.gadam tehnikas remonts, tagad 
izmanto citiem mērėiem. Ilgstoša darbība ar 
naftas produktiem, blakus esošajā DUS konstatēti 
naftas produkti gruntsūdenī (apsekots 2005.gadā) 

74948/3959 
Minerālmēslu un pesticīdu 
noliktava, Ikšėile 

Glabāšana un 
noliktavu 
saimniecība 

Kolhoza minerālmēslu un pesticīdu noliktava. 
Iespējams piesārĦojums ar ėīmiskām vielām 

74948/3957 
Cūku ferma „Mežvidi”, 
Ikšėiles pag. 

Cūku audzēšana Kolhoza „Juglas zieds” cūku nobarošanas 
omplekss. Ilgstoši noslogota teritorija (apsekots 
2005.gadā) 

74948/3956 
Bijusī „Juglas zieds” 
dārzniecība 

Augkopība; 
dārzeĦkopība; 
dārzkopība 

Pesticīdu noliktava pie dārzniecības BAO izveda 
1,038 t pesticīdu (apsekots 2005.gadā) 

74948/3953 
Mehāniskās darbnīcas un 
DUS Tīnūžos 

AutomobiĜu 
tehniskā apkope 
un remonts 

Mehāniskās darbnīcas lauksaimniecības tehnikas 
remontam un degvielas uzpilde. Iespējams grunts 
un gruntsūdens piesārĦojums ar naftas 
produktiem 

* Pēc numura skatīt potenciāli piesārĦotas vietas atrašanos 22.attēlā 
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22.attēls 
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2.7. Ikšėiles novada ainavas 
 

„Dabā viss jau eksistē,  
gan skaistums, gan garīgums, gan saprātīgums.  

Mums vajag tikai to ieraudzīt un saprast.  
/A.Pundurs, D.Meiere/ 

Kopš Latvijas Republikas Saeima ir pieĦēmusi likumu „Par Eiropas ainavu konvenciju” (2007.gada 29.marts), 
ainavu politikas, tajā skaitā ainavu plānošanas, jautājumi risināmi saskaĦā ar Konvencijā paustajām atziĦām. 
Vispirms, Latvijas situācijā īpašu nozīmi iegūst Konvencijā paustie atzinumi, ka ainava ir visur - gan pilsētās, gan 
laukos, gan degradētās teritorijās, gan izcili skaistās vietās, gan ikdienišėās teritorijās. Būtisks ir Konvencijā 
paustais atzinums, ka cilvēks ir ainavas daĜa, tās aktīvs elements. Ainava ir gan mantojums no iepriekšējām 
paaudzēm, gan dzīves un darbības vieta pašreiz dzīvojošajām paaudzēm. Tādējādi var runāt par katra cilvēka, 
zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja reālu piedalīšanos ainavu aizsardzībā, kopšanā un veidošanā. Ainava ir 
dzīves kvalitātes nozīmīgs nosacījums. Novada ainaviskā attīstība ir plānotāju, arhitektu un iedzīvotāju 
kopdarbības produkts. Notikušo izmaiĦu vērienīgums Ĝauj runāt ne tikai par izmaiĦām ainavā, bet par vienas 
ainavas nomaiĦu pret citu, neatgriezeniski ietekmējot arī tur dzīvojošo cilvēku dzīves. 

Ainava veidojusies cilvēku un dabas mijiedarbības rezultātā. 20.gs. otrā puse līdz ar Rīgas HES celtniecību 
ienesa ievērojamas pārmaiĦas Ikšėiles ainavas raksturā. Spēkstacijas izveide ir būtiskākais pagrieziens, kas 
tuvinājis Daugavmalas ainavu tādai, kāda tā ir šobrīd. Vienlaikus tā ir uzskatāms piemērs, kad vietējās intereses 
un identitāte tiek pretstatīta reăionālām un nacionālām vajadzībām.25 

Pēdējos 10 gadus ainavas attīstību ietekmēja īstermiĦa ekonomiskās intereses, kuras neatgriezeniski 
ietekmējušas ainavas estētiskās, kā arī ekoloăiskās funkcijas. Zemes gabalus dalīja un pārdeva pārpircējiem ar 
mērėi iegūt ātru peĜĦu, neradot kvalitatīvu dzīves vidi, kuras pamatā ir ainava ar savu daudzfunkcionalitāti. 

Pēc Latvijas ainavu kartes, Ikšėilē var izdalīt šādas ainavas: smilšaino līdzenumu mežaines ainavu, osu grēdu 
ainavu, upju ainavu. Viena no Ikšėiles dabas bagātībām ir upes, tās ir ietekmējušas novada vēsturisko attīstību un 
ainavu kopumā. Novada ainava skaidri parāda posmus, kādi ir skāruši novada teritoriju. 

Ikšėiles ainavas veidošanos ir ietekmējuši šādi faktori: 

- Kristietības pirmsākumu centrs (Meinarda sala) un apmetnes Daugavas krastos (10–13.gs); 
- Muižu un lielsaimniecību veidošanās (alejas, veci ozoli ...) (17.–20.gs.); 
- Padomju laika saimniekošana un teritorijas attīstība (20.gs. vidus); 
- Rīgas HES būvniecība (20.gs. 70-80-tie gadi); 
- Zemes reforma pēc Latvijas neatkarības atgūšanas (20.gs. beigas, 21.gs. sākums); 
- Ekonomiskais uzplaukums un „celtniecības bums” (21.gs. sākums). 

ĥemot vērā, ka ainava visu laiku attīstās cilvēku un dabas mijiedarbības procesā, turpmāk Ikšėiles novada ainavu 
ietekmēs arī perspektīvais P80 (E22) autoceĜš, derīgo izrakteĦu ieguve, kas šajā novadā ir aktuāla un ir jāĦem 
vērā plānojot Ikšėiles novada teritoriju. Tā kā lielu teritorijas daĜu aizĦem meži, kurus apsaimnieko gan SIA „Rīgas 
meži”, gan privātie īpašnieki, izmaiĦas mežu ainavā var radīt to apsaimniekošanas pieejas. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
25 Informācija apkopota no Dāvja KĜaviĦa sastādītā raksta „Daugavmalas ainavas biogrāfija: Rīgas HES radītās pārmaiĦas” grāmatā 
„Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 

RISINĀJUMI 

Ikšėiles novada teritorijas teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskajā daĜā nav attēlotas ainaviski 
vērtīgas teritorijas, taču teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības novada teritorijas 
ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. 

Pēc pašvaldības, zemes īpašnieku vai lietotāju iniciatīvas, konkrētām vietām īpašo ainavu areālu robežās vai 
ārpus tām, izvērtējot plānotās darbības, kas var ietekmēt ainavu vizuālos resursus, ir izstrādājams lokālais 
ainavu plāns (detālisks ainavu plāns/projekts). 
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2.8. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma objekti 

2.8.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  

Ikšėiles novada teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija (NATURA 2000) dabas parks „Ogres Zilie kalni”, kam īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss 
piešėirts 2004.gadā.26. Parka kopējā platība ir 309,7 ha, Ikšėiles novada teritorijā - 287,8. Teritorijas lielāko daĜu 
aizĦem Latvijā Ĝoti rets Biotopu Direktīvas I pielikumā atzīmētais biotops – skujkoku meži uz osiem. Sastopamas 6 
aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaĜĦiem – meža silpurene, smiltāju 
esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša puėgalve, pundurbērzs un pĜavas silpurene.27 Dabas parka teritorija nav 
apdzīvota. 

„Ogres Zilie kalni” ir Ogres Kangaru osu grēdas sastāvdaĜa. Ăeomorfoloăiskā uzbūve, reljefa un augsnes 
īpatnības sekmēja bagātas floras izveidošanos. Teritorijā konstatētas 16 Latvijā retas un aizsargājamas augu 
sugas un 5 ES aizsargājamas augu sugas. Augstā bioloăiskā vērtība piemīt dabiskajiem meža biotopiem, kā arī 
Latvijā un ES aizsargājamiem biotopiem (skujkoku meži uz osiem, priežu meži ar meža silpureni, priežu meži ar 
asinssarkano gandreni). 

Latvijas Dabas fonds izstrādāja dabas parkam dabas aizsardzības plānu laika posmam līdz 2010.gadam, kas 
apstiprināts ar LR 01.06.2004. Vides ministrijas rīkojumu Nr.164. Jauna plāna izstrāde uzsākta 2010.gada 
sākumā un tas tiks izstrādāts laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam (Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.-2023.gadam izstrādes laikā nav apstiprināts). Dabas parkam tika gatavoti arī individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, taču līdz šim brīdim tie nav apstiprināti. 

Izstrādātā plāna galvenais uzdevums ir saskaĦot dabas aizsardzības, dabas lieguma uzturēšanas un 
apsaimniekošanas režīma prasības ar dabas resursu izmantošanas un reăiona attīstības interesēm, nodrošinot 
teritorijas vērtību saglabāšanu. 

Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiĦa mērėi: 

• Nodrošināta koordinēta teritorijas pārvalde un apsaimniekošana; 
• Teritorijas iezīmēta administratīvi teritoriālo vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentos saskaĦā ar Latvijas likumdošanu; 

• Saglabātas teritorijas dabas vērtības, vienlaicīgi nodrošinot teritorijas izmantošanu sabiedrības interesēs 
– atpūtai un sportam. 

Teritorijas apsaimniekošanas īstermiĦa mērėi: 

• Teritorijas bioloăisko vērtību saglabāšana un uzturēšana; 
• Teritorijas rekreācijas vērtības paaugstināšana, atpūtnieku plūsmas novirzīšana; 
• Teritorijas dabas vērtību stāvokĜa un piedāvāto pasākumu efektivitātes vērtēšana. 

Dabas aizsardzības plāns nosaka arī nepieciešamos vai pieĜaujamos teritorijas apsaimniekošanas un citus 
nepieciešamos pasākumus, kā arī teritorijas iedalījumu zonās, atbilstoši veicamajiem dabas aizsardzības un 
izmantošanas pasākumiem. Dabas parka „Ogres Zilie kalni” saimnieciskās darbības ierobežojumus nosaka gan 
vispārējie dabas aizsardzības noteikumi, gan dabas aizsardzības plāns. Atšėirībā no dabas rezervātiem un dabas 
liegumiem, kur vadošā funkcija ir bioloăiskās daudzveidības saglabāšana, nacionālajos un dabas parkos ir 
pieĜaujama saimnieciskā darbība, t.sk. „Ogres Zilajos kalnos”. 

Ikšėiles novadā nav izveidotu mikroliegumu, savukārt atrodas 16 aizsargājamie koki (skatīt 8.tabulu). 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 08.04.2004. MK noteikumi Nr.267 „Grozījumi MK 09.03.1999. noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”” 
27 www.daba.gov.lv  
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8.tabula 
Aizsargājamie koki28 

 

Suga Atrašanās vieta 
Apkārt-
mērs, m 

Aug-
stums, m 

Apraksts Statuss 

Parastais 
ozols 
(Quercus 
robur L.) 

Ikšėile, Daugavas 
labajā krastā pie 
dambja, 300 m ZR 
no Mūru mājām 
tīruma vidū 

4,23 19 Veselības stāvoklis nav zināms. 
3,5 augstumā dalās 5 
skeletzaros, 3 m augstumā liels 
zars uz Z; plīsis Z, ZR virzienā, 
galotne sausa, no 3 m augstuma 
līdz lejai - vaĜējs dobums. Iespēris 
zibens, saknes apartas. Apsekots 
1998.gadā 

Dzīvs 

Parastais 
ozols 
(Quercus 
robur L.) 

Turkalne, 
M.Juglas 
labajā krastā, 100 
m no Muižu 
mājam 

5,47 31 Zaru gali iekaltuši, 
ZR pie pamata dobums. Apsekots 
1994.gadā 

Dzīvs 

Parastais 
ozols 
(Quercus 
robur L.) 

BĜodnieki 4 20 Atsevišėi sausi zari. Apsekots 
1998.gadā 

Dzīvs 

Parastais 
ozols 
(Quercus 
robur L.) 

Turbas, M. Juglas 
kreisajā krastā 

7,15 27 Veselības stāvoklis nav zināms. 
Apsekots 1997.gadā  (neprecīzs, 
datu avots - Cepītis J. Vides 
Vēstis, 2 1997g.) 

Dzīvs 

Parastais 
ozols 
(Quercus 
robur L.) 

Brieži, 30 m A no 
dzīv. Mājas 
pagalmā 

4,08 28 Sazarojas 4 m 
augstumā, trupe; 
austrumu pusē 
apakšējie zari 
nokaltuši. Apsekots 1995.gadā 

Dzīvs 

Parastā liepa 
(Tilia 
cordata Mill.) 

Tīnūži, pie bij. 
pagasta padomes 

4,96 27 Veselības stāvoklis nav zināms. 
Apsekots 1994.gadā 

Dzīvs 

Vīksna 
(Ulmus 
laevis Pall.) 

Lāgeri, 200 m DA 
no mājām, Juglas 
labais krasts 

4,97 24 Veselības stāvoklis nav zināms. 
Apsekots 1994.gadā 

Dzīvs 

Vīksna 
(Ulmus 
laevis Pall.) 

Kampēni, A pie 
dzīv. mājas, 
M. Juglas labais 
krasts 

4,92 27 2 m augstumā dalās 2 
stumbros, A 1,5-2,0 m 
augstumā atlūzis zars. Apsekots 
1995.gadā 

Dzīvs 

Zviedrijas 
kadiėis 
(Juniperus 
communis 
var. 
Suecica) 

600 m Z no 
Kranciema 
autobusa pieturas. 
Tīruma vidū aiz 
Kadiėu mājām 

1,02 7,5 Forma cilindriska. Apsekots 
1994.gadā 

Dzīvs 

Amūras 
korėa koks 

Ikšėilē, Lejas ielā 9 1,5 15 Ministru kabineta 2010.gada 
16.marta noteikumos Nr.264 šāda 

Dzīvs 

                                                
28 http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_MEK un pēc Eksperta slēdziena par nekustamā īpašuma „Laimas” 
(kadastra numura Nr.74940120250) biotopu stāvokli sniegtās informācijas 
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suga nav minēta, bet līdz ar 
teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu tas ir aizsargājams 
un atzīstams kā vērtība. Koks  
atrodas privātā teritorijā un 
reăistrēts kā apgrūtinājums. 

Pelēkais 
valrieksts  

Ikšėilē, Liepu ielā 
5 

Nav datu Nav datu Ministru kabineta 2010.gada 
16.marta noteikumos Nr.264 šāda 
suga nav minēta, bet līdz ar 
teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu tas ir aizsargājams 
un atzīstams kā vērtība. 

Dzīvs 

Ozols Nekustamā 
īpašuma „Laimas” 
(kadastra numura 
Nr.74940120250) 
teritorijā 

4,4 Nav datu Atbilst dižkoka kategorijai. 
Ozolam nepieciešams 2-2,5 m 
augstumā nostīpot stumbru, lai 
apturētu tā sadalīšanos. Ozols 
apsekots 2004.gada 2.aprīlī. 

Dzīvs 

4 ozoli Nekustamā 
īpašuma „Laimas” 
(kadastra numura 
Nr.74940120250) 
teritorijā 

3,5, 2,6 
m un 3,2 
m (4. 
ozols 
pilnībā 
nokaltis) 

Nav datu Neatbilst dižkoka kategorijai, bet 
līdz ar teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu tie ir aizsargājami 
un atzīstami kā vērtība. 

Dzīvi 

JāĦem vērā, ka kopumā novada teritorijā pēdējās desmitgadēs nav veikta datu bāzēs esošo dižkoku apsekošana 
un datu precizēšana. 

Esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parks „Ogres Zilie kalni”, 2011.gadā ir izstrādāts un ar 
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 18.07.2011. rīkojumu Nr.351 apstiprināts dabas 
aizsardzības plāns, bet nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Izstrādājot Ikšėiles 
novada teritorijas plānojumu, ir Ħemts vērā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas parka „Ogres Zilie kalni”, 
dabas aizsardzības plāna 2011. – 2021.gadam apstiprinātā redakcija. 

 
2.8.2. Aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti 

“Ir lietas,  
ko rūsa un kodes nemaitā”  

Ikšėile un Ikšėiles novads, īpaši Ikšėiles pilsēta (ıks kıll), kas savā skanējumā norāda uz līvu izcelsmi, ar savu 
kultūrvēsturisko mantojumu ieĦem īpašu vietu Latvijā. Kaut arī kādreiz krāšĦā Daugavas ieleja ar daudzām 
salām, gleznainajiem krastiem un interesanti apbūvi ir tikusi nopostīta divos pasaules karos, iznīcināta, 
appludināta un pārvērsta līdz nepazīšanai pēckara gados, tomēr ir saglabājušās vēl Ĝoti daudzas kultūras vērtības 
un vēstures piemiĦas liecības. Kaut arī tikai nedaudzas no tām ir iekĜautas oficiālos aizsargājamo kultūras 
pieminekĜu sarakstos. 

Ikšėiles novadā atrodas 11 nekustamie valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi, no kuriem valsts nozīmes ir 4, 
bet pārējie – vietējas nozīmes kultūras pieminekĜi. Starp nekustamajiem valsts aizsardzībā esošajiem kultūras 
pieminekĜiem 5 ir arheoloăijas pieminekĜi, 5 arhitektūras pieminekĜi un 1 vēstures piemineklis. Novada teritorijā 
atrodas arī divi valsts nozīmes nekustamie mākslas pieminekĜi - kapa piemineklis S.R.Šteinbrikai (Nr. 4068) un 

RISINĀJUMI 
Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ir noteiktas plašas „Rekreācijas teritorijas” (ZR) 
dabas parka „Ogres Zilie kalni” apkārtnē, kas vienlīdz ērti būs izmantojamas kā Ikšėiles novada, tā arī Ogres 
pilsētas iedzīvotājiem. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādāti atsevišėi noteikumi šo 
teritoriju turpmākai attīstībai un izmantošanai. 
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Kapa piemineklis F.D.Laskovskim (Nr. 4067). Šie pieminekĜi atrodas Ikšėiles LuterāĦu kapos. Kultūras pieminekĜu 
aizsardzību nosaka likums ”Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un citi spēkā esošie normatīvie akti. 

9.tabula 
Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekĜi Ikšėiles novadā 

 

Avots: Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas sniegtā informācija Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 
izstrādei 

KābeĜu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1880) 
Piemineklis datēts ar 12.–13.gs. Etniskā piederība – lībieši. Senkapi tiek dēvēti arī par Lazdu kalnu un 
KābeĜkalnu. KābeĜu senkapi atrodas Daugavas krastā, ap 1,2 km uz rietumiem no Ikšėiles dzelzceĜa stacijas, ap 
300 m uz dienvidiem no Rīgas – Daugavpils šosejas un dzelzceĜa. Senvieta situēta ap 200 m garā, 150 m platā 
un 30 m augstā paugurā, kuru vietējie iedzīvotāji sauc par Lazdu kalnu. Kalna dienvidu pakājē uzbūvēts Rīgas 
HES ūdenskrātuves dambis, 100 m uz Z atrodas vecais Rīgas – Daugavpils lielceĜš, pakājē – tīrums. A pusē 
atrodas Adatu (bijušās KābeĜu) mājas. Nogāze pret Daugavu stāva, pārējās lēzenas. Pašreiz saskaitāmi ap 30 
kapu kalniĦi, kuru diametrs 5-10 m, augstums līdz 1,5 m. kalniĦi labāk saglabājušies kalna ZA pusē. Daudzos 
saskatāmās senas rakumu pēdas. Uz uzkalniĦiem esot uzceltas arī Adatu mājas. KābeĜu kalns postīts ar kara 
laika ierakumiem un bumbu bedrēm. Otrā pasaules kara laikā kalna ziemeĜu puse bijusi krievu armijas 
automašīnu novietne – visā nogāzē saraktas 10 m garas un 5 m platas bedres. Jauni postījumi kalnā nav 
vērojami zemes īpašnieki sākuši izzāăēt mazvērtīgos kokus un krūmus, kas padara pieminekli pārskatāmāku un 
izceĜ apkārtējā ainavā. Labāk saskatāmi arī kapu uzkalniĦi. Saimnieki ir paredzējuši kalnu iežogot, lai pasargātu 
to no postīšanas. Senkapi arheoloăiski pētīti 1897.gadā. 

Lejaskalnu pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1884) 
Pilskalns atrodas 1,3 km uz Z no Rīga – Daugavpils dzelzceĜa līnijas un šosejas, starp Kurzemnieku un 
Lejaskalnu mājām. Pilskalnam vislabāk piekĜūt pa ceĜu, kas no Saulkalnes dzelzceĜa stacijas ZA virzienā iet uz 
Selēku ezeru. Piemineklis atrodas ap 120 m uz DR no vecās Lejaskalnu dzīvojamās mājas. Pilskalns ierīkots uz 
25 m augstas, iegarenas DA ZR virzienā orientētas kalna virsotnes. Plakums ap 60 m garš un 40 m plats. DR un 

Nr. 

Valsts 
aizsar-
dzības 
Nr. 

Nozīme PieminekĜa nosaukums Atrašanās vieta 
PieminekĜa 
veids 

1. 1880. Valsts KābeĜu senkapi Tīnūžu pagasts, pie Adatām, bij. 
Kābelēm 

Arheoloăija 

2. 1881. Vietējas Lejaskalnu pilskalns Tīnūžu pagasts, pie Lejaskalniem Arheoloăija 
3. 1882. Vietējas Lielpāderu senkapi Tīnūžu pagasts, pie Lielpāderiem Arheoloăija 
4. 1883. Vietējas Zemturu viduslaiku kapsēta Tīnūžu pagasts, pie Zemturiem Arheoloăija 
5. 1884. Valsts Ankeršmitu senkapi Tīnūžu pagasts, pie Ankeršmitiem 

un Drukām 
Arheoloăija 

6. 2884. Valsts Ikšėiles baznīcas drupas 
(pirmā mūra celtne Baltijā). 
1184.gads 

Tīnūžu pagasts, Ikšėile, Daugavas 
salā 

Arhitektūra 

7. 8231. Vietējas Ikšėiles pareizticīgo 
baznīca.1936.gads 

Tīnūžu pagasts, Ikšėiles 
pareizticīgo draudzes kapos 

Arhitektūra 

8. 2885. Valsts Ikšėiles luterāĦu baznīca. 
1932.gads 

Tīnūžu pagasts, Kalēju iela 1 Arhitektūra 

9. 8232. Vietējas Dzīvojamā ēka. 1924.gads Ikšėile, JāĦa Kugas iela 11 Arhitektūra 
10. 2892. Valsts Tīnūžu muižas pārvaldnieka 

māja. 1912.gads 
Tīnūžu pagasts, Tīnūži Arhitektūra 

11. 8683. Vietējas Ikšėiles brīvdabas estrāde. 
20.gs. 80-tie gadi 

Ikšėile, Lībiešu iela 4 Vēsturiska 
notikuma 
vieta  
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ZR nogāzes stāvas. Pilskalna DR puse mākslīgi paaugstināta no pārējās apkārtnes par apmēram 3 m. Pilskalns 
tiek datēts ar agro dzelzs laikmetu, un ticis izmantots kā īslaicīga patvēruma vieta. 

Lielpāderu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1882) 
Senkapi atrodas Mazās Juglas kreisajā krastā, ap 1,5 km uz Z no Ogres - Tīnūžu – Rīgas šosejas, ap 250 m uz 
ZR no Lielpāderu mājām, 150 m uz ZA no bijušās Tīnūžu pamatskolas. Piemineklis un tā apkārtne ievērojami 
postīta. Šobrīd senkapi atrodas apstrādāta tīruma vidū, un izceĜas kā neliels, ap 1 m augsts pacēlums ar 
lēzenām, izplūdušām malām. No pārējās mālainās apkārtnes tas atšėiras ar gaišas smilts zemes sastāvu. KalniĦa 
malā atrodas nokaltis ozols. AkmeĦu ietvērējriĦėis nopostīts visā senvietas teritorijā, ap 15 reiz 15 m lielā 
laukumā izarti cilvēku kauli. Atrasta monēta KārĜa XI (1660.-1697.gads) šiliĦš. Senkapu datējums agrais dzelzs 
laikmets, viduslaiki. 

Zemturu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.1883) 
Kapsēta datējama ar 15.–18.gs. Kapsēta atrodas vecās Rīgas – Daugavpils šosejas labajā pusē, ap 250 m no 
Daugavas krasta, pie Zemturu (bijušās Ikšėiles draudzes skolas) un Amāliju mājām 5 m uz A no Zemturu siena 
šėūĦa. Kapsēta aizĦem apmēram 100 reiz 50 m lielu platību. Virsma līdzena, ar nelielu paaugstinājumu Z daĜā. 
Zemes sastāvs – smilts. Piemineklis labi pārskatāms. 

Ankeršmitu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1882) 

Atrodas uz A no „Kābelēm”, starp „Ankeršmitiem” un „Drukām”, uz senākās Daugavas salas, nelielā pakalna, kas 
daĜēji apaudzis ar apsēm. Senkapos atrodas 17.gs. vietējo iedzīvotāju kapulauks. To konstatēja 1960.gadā, kad 
ar ekskavatoru izraka bedri jaunceĜamai mājai un atraka cilvēku kaulus, monētas, saktiĦas un nažus, kas tagad 
glabājas Latvijas Vēstures muzejā. 

Pirmās mūra celtnes Baltijā – Ikšėiles baznīcas – drupas (valsts aizsardzības Nr.2884) 
Ikšėiles baznīcas drupas šobrīd atrodas ne vairs kā agrāk - upes labajā krastā, bet, pēc Rīgas HES uzbūvēšanas, 
Daugavas vidū uz salas. Ikšėiles baznīca uzskatāma par vecāko sakrālo mūra celtni Latvijā un Baltijā, kuras 
drupas saglabājušās līdz mūsdienām. Holšteinas pilsētas Zēgebergas klostera augustīniešu ordeĦa kanoniėis 
Meinards baznīcu uzcēla 1184.-1185-tajos gados. Pati pils uzcelta tikai 1186.gadā. Līdz Rīgas dibināšanai, 
2001.gadam dievnams bija Livonijas bīskapa sēdeklis. Sākumā baznīca bijusi neliela romāĦu stila divjomu celtne. 
Altāris atradies celtnes A galā, grīda bijusi klāta ar kaĜėakmens plāksnēm. Sākotnēji baznīcai nav bijis torĦa - tikai 
R daĜā neliela izbūve zvanam. 1201.gadā Ikšėiles pils tika izlēĦota K.Meiendorfam. Pirmā Livonijas bīskapa pils 
tika nopostīta 15.gs. beigās. Ikšėiles baznīca cieta daudzos karos, un tāpēc tika vairākkārt pārbūvēta. Lielākajā 
pārbūvē 1879.gadā baznīcu pilnīgi pārveidoja, pagarinot A-R virzienā un jaunajā celtnē ietverot agrāko ēku. 
Baznīcai uzcēla arī augstu zvanu torni. Dievnams tika nopostīts 1916.gadā, 1. pasaules kara laikā. Konservācijā 
fiksētas pārbūves 1630., 1688., 1754. un 1879-tajos gados.29 Pilsdrupas pilnīgi apbērtas ar zemi, bet no baznīcas 
mūriem redzama tikai augšējā daĜa, un tās mūri apbērti ar 1,5-2 m augstumā. Celtnes drupas eksponē romānikas 
un gotikas arhitektūras stilus. 
 

 
DaĜēji saglabājušās divjomu ēkas ārsienas, centrālais balsts, atsevišėu velvju pēdas, smailloka arka starp 
draudzes telpu un vēlāk piebūvēto altārdaĜu. SaliĦas galā no jauna uzstādīts 1864.gadā veidotais Meiendorfu 

                                                
29 www.pilis.lv un informācija no Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas arhīva 

23.attēls. Pirmās mūra celtnes Baltijā – Ikšėiles baznīcas – drupas 
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piemiĦas akmens (kartē iekĜauts ar kārtas numuru 16). Ikšėiles pilsētā, iepretī salai pašvaldība izkopj sabiedriski 
pieejamu krastu, autostāvvietu. Sala aizvien aktīvāk tiek iesaistīta tūrisma aprit. Līdz salai var nokĜūt ar laivu, ar 
pārceltuvi. Šobrīd salā ir uzstādīts 10 m augsts metāla krusts (mākslinieks E.Samovičs) un akmens altāris 
(tēlnieks J.Karlovs). Konservācijas nolūkos 2002.gadā drupām uzlikts metāla segums. 

Ikšėiles pareizticīgo baznīca (valsts aizsardzības Nr.8231) 
Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ir Ikšėiles pareizticīgo baznīcas kapela ar vērtīgām ikonām. Kapella 
celta 1936.gadā pēc V.Šervinska projekta. Dievnama arhitektūrā izturēts Vladimiras apgabala celtniecības 
tradīciju gars. Cara vārti bija iecerēti klasicisma stilā ar kanonā paredzētajām trim durvīm, bet vietu trūkuma dēĜ, 
realizēti tikai centrālie vārti, pārējā plakne dekorēta vienkāršām svētbildēm, kuras izvietotas kanonā paredzētajā 
secībā30. 

Ikšėiles luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības Nr.2885) 
Baznīca būvēta pēc J.KundziĦa projekta 1932.gadā. Padomju varas gados baznīca izmantota kā Latvijas Valsts 
bibliotēkas grāmatu glabātava. Draudze atjaunota 1989.gadā, baznīca draudzes rīcībā nodota 1998.gadā31. 
Šobrīd baznīcas telpās notiek dievkalpojumi, kā arī koncerti. 

 

Dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr.8232) 
Valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekĜa statusu latviešu mākslinieka, scenogrāfa, Latvijas Mākslas 
Akadēmijas profesora un rektora, skatuves glezniecības pamatlicēja Latvijā JāĦa Kuga dzīvojamai mājai 
piešėirta 1995.gadā. Mākslinieks dzimis 1878.gadā Ikšėiles pagasta PuriĦos. 1918.gada 18.novembrī 
mākslinieks dekorēja bijušā krievu teātra (tagad Latvijas Nacionālā teātra) skatuvi Latvijas neatkarības 
pasludināšanai. Pēc drauga aicinājuma iekārtot Ikšėilē sev apmešanās vietu, mākslinieks 1923.gadā iegādājies 
apbūves gabalu 0,27 ha platībā. Apbūves projektu ir zīmējis pats mākslinieks. 32  

Tīnūžu muižas pārvaldnieka ēka (valsts aizsardzības Nr.2892) 
Rīgas arhitekts barons Gerdhards fon Tīzenhauens (1878-1917), kas pazīstams, galvenokārt pateicoties viĦa 
projektētajām piepilsētas villām, kopā ar P. Ėempi 1912.gadā izgatavoja projektu dzīvojamajai ēkai Tīnūžu 
muižā, ko Jozefs fon Volfs cēla savam sievas tēvam. Izstrādājot projektu tā autori centās pieskaĦot ēku īstajai 
18.gadsimta 60-tajos gados celtajai muižas dzīvojamajai ēkai (Bruăis 1996). No 1920. - 1930.gadiem Grīnevalda 
namā atradās Ikšėiles pagasta valde un Ikšėiles pagasta tiesa, no 1936.gada arī Tīnūžu pasta nodaĜa. Pēc II 

                                                
30 www.ogre.lv, www.vietas.lv un informācija no Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas arhīva 
31 Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas arhīva materiāli 
32 Informācija apkopota no Valda Villeruša sastādītā raksta „Jānis Kuga Ikšėilē” grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums 
Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 

24.attēls. Mākslinieka JāĦa Kuga dzīvojamai mājai 25.attēls. Ikšėiles luterāĦu baznīca 
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pasaules kara ēkā atradās pasts, bibliotēka un ciema padome. 1950.gadā kolhoza „Juglas zieds” kantoris, bet 
1962.gadā ēkas telpas tiek pārveidotas un remontētas, lai 1964.gadā pārvaldnieka mājā atvērtu Tīnūžu 
četrgadīgo skolu. Skola pastāvēja līdz 1972.gada pavasarim, pēc tam telpas tika izmantotas kolhoza ēdnīcas 
vajadzībām, tur atkal atradās bibliotēka un ciema padome un no 1972.gadā tajā darbu sāka sadzīves 
pakalpojumu punkts. 1992.gadā mājā notika kapitālais remonts, lai atkal to piemērotu skolas vajadzībām, tā tiek 
atvērta 1994.gadā (Stēlnieks, 1998). Kopš 1999.gada, kad skola pārvācās uz jauno ēku, muižas pārvaldnieka 
māja stāv tukša (Jēkabsone, 2006). 2009.gadā risināti jautājumi par bērnudārza izveidi Tīnūžu muižas 
pārvaldnieka mājā. 

Ikšėiles brīvdabas estrāde. 20.gs. 80-tie gadi (valsts aizsardzības Nr.8683) 
Daugavas pieguĜošais senkrasts ar tam pieguĜošo 
teritoriju Ikšėiles centrā, Lībiešu ielā 4, 20.gs. beigās 
bijusi Ikšėiles novadam nozīmīgu notikumu vieta. 
Brīvdabas estrādi Daugavas senkrasta malā izveidoja 
Ikšėiles Ĝaudis sabiedriskā kārtā 20.gs. 80-to gadu 
sākumā. Ikšėiles brīvdabas estrādes celšanas idejas 
autore bija latviešu teātra režisore Marga Tetere - 
Valdmane (1912-1991). Estrādes projektu sabiedriskā 
kārtā izstrādāja būvinženieris Artūrs Freimanis. 
Estrādes sienas mūrētas no Ikšėiles vēsturiskajai 
apbūvei un Daugavas krastiem raksturīgā 
kaĜėakmens. Estrādi atklāja 1981.gada 23.jūnijā.33 

Kultūras mantojuma objekti kā liecinieki par vietas 
attīstību laika ritējumā, apdzīvojumu, citiem vārdiem - 
par cilvēka dzīvi un darbību, atrodas ainavās un 
organiska to sastāvdaĜas. Jebkuru teritoriju plānošanā būtu jāapskata gan tās kultūrvēsturiskās vērtības, kas 
atrodas valsts aizsardzībā kā pieminekĜi, gan arī tās, kas valsts līmenī nav tiesiski aizsargātas. Ikšėiles novada 
teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes laikā noteikti novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti (sk. 
10.tabulu). 

Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekĜiem Ikšėiles novadā atrodas vairākas ēkas vai objekti, kas 
glabā vēsturiskas apbūves vai notikumu liecības. To turpmāko izmantošanu ietekmē ēku stāvoklis, līdzšinējā 
izmantošana un īpašnieku iespējas un ieinteresētība. Ar teritorijas plānojumu tiek vērsta uzmanība uz 
kultūrvēsturisko nozīmi. Īpašas prasības netiek noteiktas 

10.tabula 
Novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti 

 
Nr. Nosaukums, pieminekĜa veids Atrašanās vieta/piezīmes 
1. VaroĦu altāris  Atrodas Tīnūžu pamatskolas skolas teritorijā 

2. 
Vecais Rīgas – Polockas ceĜš Starp Daugavu un A6 valsts galveno autoceĜu „Rīga – 

Daugavpils” 
3. Dobelnieku ūdensdzirnavas ar kanālu Dobelnieku ciema centrā uz M.Juglas upes 

4. 
Piemineklis pirmajā pasaules karā 
kritušajiem  

Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940080053 

5. 
Konrāda Meiendorfa piemiĦas akmens. 
Uzstādījis Boriss Ikskils 1864.gadā 

Uz Sv. Meinarda salas, pie vecās baznīcas drupām 

6. Mūra kroga drupas Pie „Pārslām”, zemes vienībā ar kadastra Nr.74940120256 
7. Danču krogs Pretī atpūtas kompleksam „Meidrops” 
8. Atzīmes akmens Daugavas krastā, pretī Sv. Meinarda salai 
9. Zemturu skola Atrodas Upes un Rīgas ielas kristojuma tuvumā. Skola ir 

                                                
33 Informācija apkopota no Maijas Avotas sastādītā raksta „Ikšėiles brīvdabas estrāde – valsts aizsargājams kultūras piemineklis” 
grāmatā „Ikšėiles almanahs”, 3.laidiens, Veltījums Ikšėiles 825.gadadienai, Ikšėile, 2010 

26.attēls. Ikšėiles brīvdabas estrāde ziemas noskaĦās 
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bijusi pirmā izglītības iestāde apkārtnē. Pašlaik tiek izmantota 
kā dzīvojamā māja. 

10. Turkalnes muiža Turkalnē, pie valsts ceĜa V966, M.Juglas 
11. Turkalnes skola Zemes īpašumā „RasiĦas” 
12. Lielpāderu skola Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940020075 
13. Kaparāmuru kapi Zemes vienībā ar kadastra Nr.74940080086 
14. Mežsarga māja Pie Selēku ezera 
15. ElkšĦu skola ElkšĦos, pie Rīgas ielas 

16. 

Šipes krogs Bijis iekĜauts Valsts aizsardzībā esošo pieminekĜu sarakstā 
kā valsts aizsardzībā esošs kultūras piemineklis, bet, 
pamatojoties uz to, ka no kroga palikušas vien drupas, un 
objekts atrodas avārijas stāvoklī, ar Kultūras ministrijas 
2007.gada 14.aprīĜa rīkojumu piemineklis no saraksta 
izslēgts. 

Pēc kultūrvēstures speciālista un arhitekta Ērika CērpiĦa ieteikumiem, Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
2011.–2023.gadam izstrādes ietvaros tiek atzīmēti notikumi un parādības, kuru izcelšana būtu nozīmīga Ikšėiles 
novada tēlam, un tās ir: 

1. Ledus laikmets - Zilo kalnu morēna; 
2. Kristietības ienākšana Latvijā - Meinhards; 
3. Pirmais pasaules karš - Latviešu strēlnieki (cīĦu vietas); 
4. Lauku dzīve. Viensētas, ceĜi, alejas, lauki; 
5. Vasarnieki un vasarnīcas. Lielās nogāzes apbūve; 
6. Transporta elementi, ceĜš gar Daugavu; 
7. Kultūras dzīve, estrāde, Tīnūžu kultūras centrs. 
 

RISINĀJUMI 

Novadā esošajiem valsts aizsardzībā esošiem kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023.gadam noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kā to nosaka 15.07.2003. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”. 

Teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam grafiskās daĜas kartē „Ikšėiles novada teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana” tiek attēlotas tās aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kas iekĜaujas Ikšėiles novada teritorijā no 
sekojošiem Ogres novada valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekĜiem – Zilais kalns – pilskalns 
(Nr.1861), Sanatorija „Ogre” (Nr.8274), Ogres kapu kapliča (Nr.8483), 8 dzīvojamās ēkas (Nr.8295, Nr.8283, 
Nr.8284, Nr.8288, Nr.8285, Nr.8289, Nr.8286, Nr.8287). 

Teritorijas plānojumā noteikti novada nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi, kuriem saskaĦā ar teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem noteiktas vispārējās prasības to izmantošanai un aizsardzībai. 
Aizsargjolas (aizsardzības zonas) tiem netiek noteiktas. 
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27.attēls 
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2.9. Zemes izmantošana un īpašuma struktūra 

2.9.1. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupām 

Vērtējot teritoriju kopplatības pēc Nekustamo īpašumu lietošanas mērėu (mērėus apvienojot) grupām, redzams, 
ka Ikšėiles novada teritorijā no Ikšėiles novada kopējās teritorijas platības (130 km2) 52,6% aizĦem 
lauksaimniecības zemes (skatīt 28.attēlu), 32% aizĦem mežu zemes. Lai arī Ikšėiles novads tiek dēvēts par 
pierīgas teritorijas „guĜamrajonu”, statistikas dati liecina, ka lielai daĜai zemes gabalu kā lietošanas mērėis piešėirts 
lauksaimniecība uz mežsaimniecība. Mazstāvu un vairākstāvu dzīvojamā apbūve aizĦem kopā mazāk par 5%. 

Lauksaimniecība (52% ) Mežsaimniecība (32% )

Lauksaimniecība (52%)

Mežsaimniecība (32%)

Ūdens objektu zeme (4%)

Mazstāvu dzīvojamā apbūve (4%)

Vairākstāvu dzīvojamā apbūve (< 1%)

Publiskā apbūve (1%)

Ražošanas objektu apbūves zeme (<1%)

Tehniskā infrastruktūra (4%)

Aizsargājamās, rekreācijas nozīmes zemes un kapsētu teritorijas
(2%)

Derīgo izrakteĦu teritorijas (1%)

 
28.attēls. Teritoriju kopplatības pēc Nekustamo īpašumu lietošanas mērėu (mērėus apvienojot) grupām Ikšėiles novada teritorijā 
2010.gadā (% no novada kopplatības). 
Avots: 2010.gada augusta Valsts zemes dienesta dati 

 
2.9.2. Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības 

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta gatavošanā izmantota Valsts zemes dienesta informācija par 
nekustamo īpašuma statusu uz 2010.gada augustu. Šie dati liecina, ka kopumā Ikšėiles novadā ir reăistrēti 6586 
īpašumi (2009.gadā pēc Valsts zemes dienesta datiem bija 6456 īpašumi), no kuriem Ikšėiles novada pašvaldībai 
pieder 437 zemes vienības (skatīt 29.attēlu). Lielākā daĜa īpašumu – 5335 atrodas fizisku personu īpašumā, 
valsts īpašumā atrodas 90, savukārt juridisku personu īpašumā 655 zemes vienības. Īpaša nozīme ir pašvaldības 
zemju īpašumam un lietojumam novada attīstības nodrošināšanā. Pietiekami zemju resursi Ĝauj teritorijas 
plānošanā paredzēt ielu un inženierkomunikāciju, izglītības un kultūras, atpūtas teritoriju attīstību, kuru kopumā 
iedzīvotāju interesēs var nodrošināt praktiski tikai pašvaldība. 
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90; 1%69; 1%

437; 7% 655; 10%

5335; 81%

Fiziska persona Juridiska persona Ikšėiles novada pašvaldība Valsts Nav datu

 
29.attēls. Zemes īpašumu piederība Ikšėiles novada teritorijā pēc zemes īpašumu skaita 
Avots: VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 2010.gada augustu 

Vērtējot zemes īpašumu piederību Ikšėiles novada teritorijā pēc zemes īpašumu platības, visvairāk teritorijas ir 
fizisku personu īpašumā, attiecīgi tie ir 55%. Juridisku personu īpašumā ir 35%, Ikšėiles novada pašvaldības 3%, 
un valsts – 4% īpašumā. 

3,94; 3%5,38; 4%

4,42; 3%
45,99; 35%

70,83; 55%

fiziska persona juridiska persona pašvaldība valsts nav datu

 
30.attēls. Zemes īpašumu piederība Ikšėiles novada teritorijā pēc zemes īpašumu platības 
Avots: VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 2010.gada augustu 

 
2.9.3. Būvniecības aktivitātes pēdējos gados novada teritorijā 

Pieprasījums un cenu līmenis Rīgas reăionā ir atkarīgs no atrašanās vietas, attāluma līdz Rīgai, infrastruktūras un 
sabiedriskās transporta pieejamības. Straujš būvniecības aktivitātes kāpums Ikšėiles novadā iezīmējas sākot ar 
2003.gadu, sasniedzot maksimumu 2006.gadā, pēc kura novērojams straujš kritums (skatīt 31.attēlu). Vērtējot 
Ikšėiles novada Būvvaldē sniegtos datus par izsniegtajām būvatĜaujām pēdējo 3 gadu laikā, attiecīgi no 2008.–
2010.gadam, izsniegtajām būvatĜaujām. 

2010.gadā (no 2010.gada janvāra līdz decembrim) Ikšėiles novada būvvaldē izsniegta 61 būvatĜauja, no kurām 24 
attiecināmas uz dzīvojamo māju, 22 – tehniska rakstura būvju un 15 cita veida būvju būvniecību/rekonstrukciju. 
2009.gadā kopā izsniegtas 162 būvatĜaujas, no kurām 58 attiecināmas uz dzīvojamo māju, un 2008.gadā 
izsniegtas 43 būvatĜaujas, no kurām 23 attiecināmas uz dzīvojamo māju. 
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2.9.4. Esošo zemes gabalu platības novada teritorijā 

Lai veicinātu Ikšėiles novada teritorijai raksturīgās zemes īpašumu struktūras un apbūves īpatnību saglabāšanos 
un būtu iespējams objektīvāk noteikt Ikšėiles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāmās 
minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, tika analizētas pašreizējo zemes gabalu platības atsevišėās 
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Sagatavoja SIA „Metrum” saskaĦā ar Ikšėiles novada Būvvaldes sniegto informāciju 
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Ikšėiles pilsētas teritorijās un iepriekš izstrādātajos Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006-2010 
lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem) noteikto ciemu robežu teritorijās (skatīt 11.tabulu un 33.attēlu). 

Esošo zemes gabalu platības analīzei izmantota Valsts zemes dienesta sniegtā kadastrālā informācija, kas 
aktuāla uz 2010.gada augustu. 

11.tabula 
Esošo zemes gabalu platības Ikšėiles novada teritorijas blīvi apdzīvotajās vietās 

 

Apdzīvotās 
vietas 

nosaukums 

Mazākās 
zemes 
vienības 
platība 

apdzīvotajā 
vietā 

Lielākās zemes 
vienības platība 
apdzīvotajā vietā 

Vidējā zemes 
vienības platība 
apdzīvotajā vietā 

To zemes gabalu vidējā 
platība apdzīvotajā vietā, 
kuriem NĪLM kods ir 060134 

30 m2 170 986 m2  

(17 ha) 
3667 m2 1570 m2 Ikšėiles pilsēta 

un tai 
pieguĜošās 
teritorijas 

Neskatoties uz to, ka Ikšėiles pilsētas pašreizējās robežas ietvaros vēsturiski izveidojies Ĝoti 
sarežăīts zemes dalījumu režăis, redzams, ka pilsētas teritorijā absolūti dominē zemes 
gabali platībā ap 1200 m2. Jaunikšėilē situācija ir līdzīga, gandrīz visi zemes gabali ir lielumā 
ap 1300 m2, savukārt starp veco Ikšėili un Daugavu dominē diva veida zemes gabalu 
platības - 2000 m2 un 2500 m2. Starp Saulkalni un Ikšėili pašreizējā situācijā atrodas lauku 
zemes, un tās ir dalītas bez vienotiem principiem,  attiecīgi nav iespējams izdalīt kādu 
dominējošo platību, piemēram, 1500, 2500, 5000 vai 10 000 m2. Ādamlauku vecākajā daĜā 
dominē zemes gabali ar platību 1500 m2, savukārt jaunākajā daĜā - 1250 m2. Pašreizējā 
meža teritorijas neapbūvētajā daĜā (detālplānojuma teritorija „Mežpūces”) zemes gabali 
sadalīti pa 5000 m2. Vecās Ikšėiles austrumu pusē cieši pieguĜošajā teritorijā dominē 1250 
m2 lieli zemes gabali, bet tālāk uz austrumiem (līdz vecajai skolai) zemes gabali dalīti pa 
1500, 2000 un 2500 m2, un neviens no šiem rādītājiem nav izteikti dominējošs. 

Esošo zemes gabalu platību analīze (attiecīgi vērtējot pilsētas kvartālus atsevišėi un 
ievērojot vēsturisko zemju dalījumu, kur tas ir loăisks un pamatots) ir par pamatu tam, kāpēc 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktas dažādas minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības esošajā un plānotajā 
Ikšėiles pilsētas daĜā. 

63 m2 158 946 m2 

(15 ha) 
9801 m2 3088 m2 Tīnūži 

Tīnūžu ciema teritorijā galvenokārt zemes dalītas un jaunbūves atrodas uz ~5000 m2 lielām 
zemes vienībām. Tas norāda, ka Tīnūžu ciemā to robežu ietvaros, kas noteiktas Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma grozījumos 2006-2010 lauku teritorijai (ar 2009.gada 
grozījumiem), dominē lieli zemes gabali ar lauku zemes raksturu un tādas teritorijas, kurām 
būtu piedēvējams urbānas teritorijas raksturs, ir visai maz.  

395 m2 139 871 m2  

(13 ha) 
9384 m2 2675 m2 Turkalne 

Izplatītākais dalījums Turkalnē ir 5000 m2. Mazliet mazāk ir tādu zemes gabalu, kuru platība 
ir blīvai apbūve raksturīga - 2500 m2. ĥemot vērā Turkalnes ciema teritorijas raksturu, 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos no jauna veidojama 
zemes gabala minimālā platībā ir noteikta lielāka par 1200 m2, attiecīgi -  2400 m2. 

Kranciems 4836 m2 82 564 m2  21701 m2 -  

                                                
34 Nekustamā īpašuma lietošanas mērėis saskaĦā ar 20.06.2006. Ministru Kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība" - Individuālo dzīvojamo māju apbūve 
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(8 ha) 
Kranciema teritorijā nav neviena zemes gabala, kura mērėis, saskaĦā ar 20.06.2006. 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”, būtu noteikts ar 
kodu 0601 kā individuālo dzīvojamo māju apbūve. Teritorijā kopumā raksturīga lauku tipa 
apbūve, un ciema teritorijā nav izveidojusies koncentrēta apbūve, kas raksturīga urbānām 
teritorijām. ĥemot vērā šos apstākĜus, kā arī faktoru, ka ciema teritorijā nav atbilstošas 
infrastruktūras, jaunajā teritorijas plānojumā tiek piedāvāts nenoteikt ciema statusu 
Kranciema apdzīvotajai vietai. 

577 m2 48 906 m2 

(4 ha) 
7420 m2 1842 m2 Ceplīši 

Ciema teritorijai īpašu un specifisku nozīmi piešėir tuberkulozes un plaušu slimību valsts 
aăentūras filiāle „Ceplīši”. Atšėirībā no citiem Ikšėiles novada ciemiem, kuri noteikti 
iepriekšējā teritorijas plānojuma izstrādes laikā, šajā ciemā raksturīga koncentrēta apbūve. 
Teritorijā senākie zemes dalījumi dalīti no 2000 - 2500 m2, bet jaunie - ap 6500 m2. 
Paplašinot esošo apbūvi, to nebūt ieteicams veidot pie Mazās Juglas upes (papildus Ħemot 
vērā arī faktoru, ka rietumu daĜā atrodas attīrīšanas iekārtas, kurām normatīvie akti nosaka 
stingrus aizliegumus jaunai  būvniecībai), bet ciema ziemeĜu virzienā, kas arī tiek piedāvāts 
līdz ar teritorijas plānojuma teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas karti. 

1258 m2 49 229 m2 

(4 ha) 
2851 m2 1876 m2 Kancersili 

Ciema teritorijā ir viena dzīvojamā māja, un tā atrodas uz 3800 m2 liela zemes gabala. Tām 
teritorijām, kurām saskaĦā ar 20.06.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”, ir noteikts lietošanas mērėis ar kodu 0601 kā 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (tie ir arī zemes gabali, kas attēlo patieso ciema zemes 
dalīšanas ainu), ir lielumā no 1500 līdz 2000 m2 (atkarībā no konfigurācijas). Tā kā ciema 
teritorijā ir tikai viena dzīvojamā māja, tās perspektīvā attīstība var būt visdažādākā. Tā kā 
teritorijā ir izstrādāts detālplānojums, un daĜēji jau izbūvētas komunikācijas, jaunajā 
teritorijas plānojumā šai teritorijai tiek noteikts ciema statuss. 

228 m2 47 892 m2 

(4 ha) 
3051 m2 1665 m2 Dobelnieki 

Tiem bijušajiem mazdārziĦu zemes gabaliem, kuriem lietošanas mērėis ir ar kodu 0601 kā 
individuālo dzīvojamo māju apbūve,  zemes gabala platība ir 600 m2 vai 1200 m2 (tie, kas 
jau apvienoti). Jaunās ēkas būvētas gan uz apvienotajiem, gan neapvienotajiem gabaliem. 
Otra ciema daĜa ir sadalīta un pamatā apbūvēta uz 2500 - 3000 m2 lieliem zemes gabaliem. 

99 m2 69 199 m2 

(6 ha) 
5564 m2 1499 m2 Saulesdārzs 

Saulesdārza ciema teritorijā, kur vēsturiski bijuši mazdārziĦu, dominē zemes gabali no 600 - 
900 m2, savukārt jaunajā dalījumā raksturīgi zemes gabali ar platību 1600 m2. Pāris zemes 
gabali ir ar 2500 m2 lielu platību. 

1053 m2 6629 m2 

(0,6 ha) 
1724 m2 1637 m2 Kalnāji 

Divi zemes gabali ar apbūvi ir ap 2500 m2, pārējie ap 1500 m2 

856 m2 145 281 m2 

(14 ha) 
24 885 m2 

(2 ha) 
- Aizupes 

Aizupes teritorijā nav neviena zemes gabala, kura mērėis, saskaĦā ar 20.06.2006. Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”, būtu noteikts ar kodu 
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0601 kā individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Ciema teritorijā neatrodas neviena privātmāja. 

Esošo zemes gabalu platības analīzei izmantota Valsts zemes dienesta sniegtā kadastrālā informācija, kas aktuāla uz 2010.gada 
augustu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISINĀJUMI 

Pamatojoties uz analīzes materiāliem, kā arī Ħemot vērā augstāk stāvošo plānošanas dokumentu vadlīnijas, 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos no jauna veidojamās minimālās 
platības diferencētas atkarībā no konkrētās vietas specifikas, vēsturiskajām īpatnībām un ekonomiskā 
pamatojuma. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteiktas šādas no 
jauna veidojamo zemes gabalu minimālās platības „Mazstāvu dzīvojamās apbūves” teritorijās: 

- Ikšėiles pilsētas teritorijā – 1200 m2, izĦemot ar „DzM-3” un „DzM-4” apzīmētajās teritorijās; 
- Tīnūžu ciema teritorijā – 2400 m2, izĦemot ar „DzM-1” un „DzM-5” apzīmētajās teritorijās; 
- Dobelnieku ciema teritorijā – 2400 m2, izĦemot ar „DzM-6” apzīmētajās teritorijās; 
- Turkalnes ciema teritorijā – 2400 m2; 
- Ceplīšu, Kalnāju un Saulesdārza ciemu teritorijās – 1200 m2; 
- Kancersilu ciema teritorijā – 1500 m2. 
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33.attēls 
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34.attēls 
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35.attēls 
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36.attēls 

 
 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība                                                                                                                                                                             88 

37.attēls 
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III DAěA 
 

IKŠĖILES NOVADA PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA 
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3.1. Teritoriālais konteksts 

3.1.1. Nacionālais konteksts 

Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam ir stratēăisks dokuments, kas izvirza ne tikai vidēja termiĦa 
mērėus un prioritātes, bet arī nosaka vadlīnijas visu līmeĦu un nozaru plānošanas dokumentu izstrādei. 

Dokumentā tiek norādīts, ka reăionālās attīstības mērėis ir veicināt izaugsmi reăionos, nodrošināt līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišėu tās daĜu īpatnības un iespējas, samazinot 
nelabvēlīgās atšėirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās 
iezīmes un attīstības potenciālu. Dažādām teritorijām ir iespējams izvēlēties dažādus attīstības ceĜus, balstoties 
uz konkrētai vietai raksturīgām iezīmēm un salīdzinošajām priekšrocībām, lai Latvija kĜūtu pievilcīga telpa 
darbam, dzīvei un atpūtai ne tikai šai, bet arī nākamajām paaudzēm. 

Kā atzīmēts Nacionālajā attīstības plānā – pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa ir viens no cilvēkam 
nozīmīgākajiem labklājības (dzīves kvalitātes) rādītājiem. Tirgus ekonomikas apstākĜos mājokĜu pieejamību 
kopumā nosaka vispārējais dzīves līmenis valstī, tāpēc valsts dalība mājokĜu attīstībā no makroekonomiskā 
viedokĜa ir jāvērtē kā būtisks ieguldījums tautas attīstībā. Mainījušies mājokĜu būvniecības finansēšanas avoti un 
sociālie mērėi. Tagad to galvenokārt finansē privātais kapitāls, kas būvniecību īsteno ekonomiski aktīvajās 
teritorijās, kur ir visaugstākais mājokĜu pieprasījums un pārdošanas cenas. Valsts un pašvaldības atbalsts šobrīd 
virzīts tikai uz maznodrošinātu un krīzes situācijā nonākušu iedzīvotāju mājokĜa jautājumu risināšanu. 
Nepieciešams veicināt esošo mājokĜu efektīvu izmantošanu (t.sk. progresīvu apsaimniekošanu, atjaunināšanu un 
modernizēšanu), radīt priekšnosacījumus daudzveidīgam mājokĜu piedāvājumam, lai palielinātu mājokĜu 
pieejamību iedzīvotāju grupām ar dažādu ienākumu līmeni. 

Tajā pašā laikā dzīves telpas jēdziens ietver sevī ne tikai indivīdam piederošo īpašumu vai viĦa apdzīvoto mājokli, 
bet arī privāto un publisko telpu kopumu ap šo mājokli, tostarp arī dabas un kultūrvidi, kuras ir neatĦemama 
kvalitatīvas dzīves telpas sastāvdaĜa. Kopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums ir viens no 
ilgtspējīgas un līdzsvarotas teritoriālās attīstības nosacījumiem. Šajā jomā nozīmīgi ir saglabāt un stiprināt 
kultūrvēsturisko novadu un vietējo kultūru savdabību un identitāti, izkopjot un uzturot novadu un vietējās kultūras 
tradīcijas, rituālus, mutvārdu daiĜradi, valodas dialektus un izloksnes u.tml. Nepieciešams attīstīt vietējo tūrismu, 
veidojot uz Latvijas vēstures, kultūras un dabas izzināšanu orientētus tūrisma produktus, veidot kvalitatīvu 
pilsētas un lauku kultūrainavu, harmoniski apvienojot kultūrvēsturiskās liecības, dabas objektus un jaunradītās 
laikmetīgās vērtības, kā arī radīt pastāvīgu sadarbību un dialogu starp teritoriju plānotājiem, arhitektiem, vides 
dizaineriem un vietējiem iedzīvotājiem. 

Īpaši tiek atzīmēts, ka vides kvalitāte ir pamats cilvēku dzīvei un saimnieciskajai darbībai. Tā ir viens no 
svarīgākajiem dzīves kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm dabiskās vides 
kvalitāte Latvijā ir augstāka. To raksturo lielāka bioloăiskā daudzveidība un augstāks saimnieciskās darbības 
mazskartas vides īpatsvars, stabilāks ekosistēmu līdzsvars, zemāks vides piesārĦojums. Latvijas dabiskās vides 
kvalitāte ir nacionāla vērtība un nozīmīgs valsts un reăionu attīstības resurss. 

Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide ir nepieciešama veselīgas dzīves vides un ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai Latvijā, valsts starptautisko saistību izpildei un arī kā Latvijas identitātes zīme. Lai saglabātu 
bioloăisko daudzveidību un nodrošinātu aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, īpaši 
svarīgi ir sabalansēt iespējamās saimnieciskās darbības un teritoriju apsaimniekošanu ar dabas aizsardzības 
prasībām. Pilsoniskas sabiedrības veidošanā izšėiroša nozīme ir sabiedrības informēšanai un plašākai 
iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā, tādējādi palielinot sabiedrības izpratni par dabas vides vērtībām un 
izpratni par nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu arī nākamajām paaudzēm. Plānojot un vadot 
attīstības procesus, jāveicina bioloăiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju saglabāšana un saprātīga 
izmantošana, jāiesaista aizsargājamās dabas teritorijas ekonomiskajā apritē, nosakot atšėirīgas saimnieciskās 
darbības liegumu zonas un sniedzot to izveides sociālekonomisko pamatojumu, kā arī piesaistot finansējumu 
apsaimniekošanai. Nepieciešams arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un saglabāšanā, 
iedzīvotājus savlaicīgi un patiesi informējot par vides kvalitāti un dabas resursiem, atbalstīt dabas vides ilgtspējīgu 
izmantošanu iedzīvotāju atpūtai un sekmēt ekotūrismu. Latvijas dabas un kultūrvēsturiskais mantojums dod 
iespēju straujāk attīstīt tūrismu un radīt jaunas darba vietas laukos, jo tūrisma resursi ir pieejami visā valsts 
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teritorijā. Tajā pašā laikā ir nepieciešama sabiedrības izprotoša attieksme, kas var veicināt dabas resursu 
racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu un atjaunošanu, kā arī samazināt slodzi uz dabu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ir izstrādāts saskaĦā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăiju – „Latvija 2030”. Aprakstu par tās ievērošanu teritorijas plānojuma izstrādē skatīt Paskaidrojuma raksta 
3.2.1.sadaĜā „Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)” un teritorijas plānojuma IV sējuma 
„Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” 5.sadaĜā „ZiĦojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka 
plānošanas līmeĦa teritorijas plānojuma prasībām”. 

 
3.1.2. Reăionālais konteksts 

Rīgas plānošanas reăionā ir izstrādāti un apstiprināti šādi reăiona attīstības dokumenti: 

Rīgas plānošanas reăiona attīstības stratēăija (2000.-2020.), aktualizēta 2008.gadā 

Rīgas reăiona attīstības stratēăija tika izstrādāta 2000.gadā. Mainoties situācijai reăionā radās nepieciešamība 
pēc attīstības stratēăijas satura un ilgtermiĦa prioritāšu izvērtēšanas un aktualizācijas. Aktualizētā stratēăija 
apstiprināta Rīgas plānošanas reăiona attīstības padomes sēdē 2008.gada 22.decembrī. Rīgas plānošanas 
reăiona attīstības stratēăija ir ilgtermiĦa reăionālās politikas plānošanas dokuments. 

Stratēăijas izstrādes mērėis ir noteikt reăiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības pamatnostādnes, orientierus, 
mērėus un uzdevumus, lai uz vietējās, reăionālās un starptautiskās sadarbības pamata strādātu kopējai reăiona 
izaugsmei. 

Aktualizētā Rīgas reăiona attīstības stratēăija 2000.-2020.gadam ir pamatdokuments reăionā apvienojušos 
pašvaldību uz partnerattiecībām balstītai saskaĦotu lēmumu pieĦemšanai un rīcībai. Stratēăija iezīmē reăiona 
attīstības mērėus un uzdevumus, ko nevar veikt viena atsevišėa pašvaldība, bet kam nepieciešama savstarpēja 
vienošanās un kopējas rīcības. Stratēăijas īstenošana paredzami radīs priekšnoteikumus reăiona un visu tajā 
ietilpstošo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. 

Rīgas reăiona attīstības programma (2005.-2011.), uzsākta aktualizācija 2009.gadā 

Rīgas reăiona attīstības programma ir apstiprināta Rīgas plānošanas reăiona attīstības padomes sēdē 
2005.gada 7.janvārī. Rīgas reăiona attīstības programma ir vidēja termiĦa reăionālās politikas plānošanas 
dokuments. Programmas izstrādes mērėis ir reăiona kopīgo attīstības interešu noteikšana un integrēšana 
nacionālas un starptautiskas nozīmes attīstības dokumentos un to ievērošanas nodrošināšana vietēja līmeĦa 
attīstības dokumentos. Programma sastāv no trīs pamatdaĜām. 1.daĜā ir veikta esošās situācijas analīze. Tās 
ilustrēšanai ir sagatavots kartogrāfiskās informācijas materiāls. Pielikumā iekĜauta apjomīga reăiona statistikas 
datu bāze, kas programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas ietvaros būs regulāri aktualizējama. 2.daĜa sniedz 
Rīgas reăiona attīstības vīziju - kā attīstīsies reăions plānotajā periodā. 3.daĜā ir nosprausti attīstības mērėi un 
rīcības virzieni to sasniegšanai. Rīcības virzieni pēc svarīguma ir sagrupēti divās grupās – primārie un 
sekundārie. Katra rīcības virziena ietvaros ir noteikti uzdevumi, savukārt uzdevumu ietvaros - rīcības un 
pasākumi to izpildei. Programmas noslēgumā ir paredzēta kārtība, kas nodrošina pašas programmas īstenošanu 
un uzraudzību. 

Rīgas plānošanas reăiona inovatīvās attīstības programma (2005.-2010.) 

Rīgas plānošanas reăiona inovatīvās attīstības programma ir apstiprināta Rīgas plānošanas reăiona attīstības 
padomes sēdē 2005.gada 7.janvārī. Inovatīvās attīstības programma ir vidēja termiĦa reăionālās politikas 
plānošanas dokuments. 

Programmas mērėis ir veicināt jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu, kas sekmē Rīgas pilsētas un Rīgas 
reăiona ekonomisko izaugsmi. Programmā izvērtēta esošā situācija informācijas tehnoloăiju un inovāciju jomā 
Rīgas reăionā un Rīgā, ir sagatavoti projekta priekšlikumi saistībā ar augsto tehnoloăiju attīstību un inovācijām, 
noteiktas prioritātes – infrastruktūras, cilvēkresursu attīstība un inovācijām atvērtas sabiedrības veidošana. Ir 
noteikti galvenie pasākumi, sagatavoti priekšlikumi projekta idejām inovāciju jomā. Programma paredz 
monitoringa pasākumus inovāciju sistēmas ieviešanai reăionā. 
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Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums (2005.-2025.) 

Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums ir apstiprināts Rīgas plānošanas reăiona attīstības 
padomes sēdē 2007.gada 2.februārī. Tas ir ilgtermiĦa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Telpiskā 
plānojuma izstrādes mērėis ir telpiskā redzējuma izveide reăiona attīstības stratēăijā nosprausto ekonomisko un 
sociālo mērėu īstenošanai, kas tiek skatīti teritoriālā (telpiskā) griezumā. 

Plānojums sastāv no Esošās situācijas raksturojuma, attīstības telpiskās perspektīvas, teritorijas plānošanas 
vadlīnijām un pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Reăiona teritorija (telpa) tiek skatīta atsevišėi akcentējot apdzīvojumu, infrastruktūru, lauku vidi. Šie ir galvenie 
komponenti, kas veido un ietekmē teritorijas attīstību. Ir izvēlēti trīs prioritāri telpiskās struktūras pilnveidošanas 
virzieni: 

- saliedēts un policentrisks apdzīvojums, 
- augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme, 
- dinamiski lauku areāli un kvalitatīva vide. 

Plānojuma ieviešana notiek balstoties uz rīcībām un vadlīnijām atsevisėu telpu plānošanā, kas jāĦem vērā valsts 
institūcijām un pašvaldībām. Par Plānojuma ieviešanu un uzraudzību ir atbildīgs Rīgas plānošanas reăions. 

SaskaĦā ar likumu „Teritorijas plānošanas likums” sākot ar 2009.gada 1.augustu rajonu pašvaldību teritorijas 
plānojumi ir nodoti plānošanas reăionam, lai nodrošinātu rajonu plānojumos ietvertās informācijas izmantošanu 
turpmākās plānošanas procesā. Rajonu teritorijas plānojumi ir iekĜauti plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 
pielikuma veidā. 

Reăiona apdzīvojuma struktūrā Ikšėile ierindota rajona pilsētu starpā ar pakalpojumu, ražošanas, darījumu, 
“guĜamistabas” funkcijām; Tīnūži un pārējie ciemi - pārvaldes, pakalpojumu, ražošanas, darījumu funkcijām. Visām 
apdzīvotajām vietām piešėirts vietējo centru statuss. Perspektīvajā reăiona telpiskajā struktūrā Ikšėiles teritorija 
noteikta kā Rīgas zaĜā loka vides aizsardzības un rekreācijas telpa (pie Ogres un novada Z daĜa) un lauku telpa ar 
jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu. 

Lai arī Mazā Jugla nav minēta kā Rīgas reăionam nozīmīga upe, Rīgas reăiona telpiskajā plānā izvirzītos 
principus pie upju teritorijām ir lietderīgi ievērot plānojot arī Mazās Juglas apkārtni: 

- Gar upēm nav pieĜaujama vienlaidus apbūves attīstība. Upju krastiem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai un 
jānodrošina vienlaidu pārvietošanās iespējas gar tiem (atpūtas takas, tūrisma maršruti, veloceliĦi, u.c.); 

- Upju ielejās jāaizliedz darbības, kas apdraud upju un to ieleju ekoloăiskās funkcijas. Īpaša uzmanība 
jāpievērš reăiona vērtības - lašu upju aizsardzībai; 

- Nav pieĜaujama jaunu parcelāciju izdale upju ielejās ārpus ciemiem un lielāku privāto teritoriju gar upēm 
nožogošana. Aizliedzama būvniecība upju palienēs. 

Reăiona telpiskajā plānojumā izvirzīti apdzīvojuma veidošanas mērėi ir: 

- Veidot/attīstīt telpisku struktūru, kas, balstoties uz/maksimāli izmantojot apdzīvojuma potenciālu, saistītu 
dažādos reăiona areālus un telpiskos elementus vienotā sistēmā; 

- Attīstīt esošos apdzīvojuma centrus, bagātinot to funkcijas atbilstoši šo centru un apkārtējo teritoriju 
resursiem un teritoriālā izvietojuma noteiktiem priekšnosacījumiem; 

- Lauku teritorijās attīstīt priekšnosacījumus tradicionālā dispersā apdzīvojuma veida – viensētu un 
viensētu grupu – pastāvēšanai kā teritorijas relatīvi vienmērīgas apdzīvotības garantam; 

- Pierīgas areālā veicināt/panākt jaunas apbūves izvietošanu/koncentrēšanos pastāvošajos apdzīvojuma 
centros – pilsētās un lauku ciemos, lai areālā saglabātu neapbūvētas teritorijas ekoloăiskā līdzsvara 
uzturēšanai un rekreācijai, kā arī iespējamai nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstībai. 

Rīgas reăiona vērtība un attīstības resurss ir arī tā teritoriju šėērsojošās lielās upes - Daugava, Lielupe, Gauja - 
un vidējās - Salaca, Ogre un Abava, un to ieleju ainava,kā arī mazās upes, upītes un strauti. Upēm ir svarīga 
ekoloăiskā funkcija, tās ir pamats dabas struktūrai – reăiona ekoloăiskajam tīklam, savstarpēji savienojot dabas 
elementus. 
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Tāpat kā gar Daugavu, arī gar citām upēm nav pieĜaujama vienlaidus apbūves attīstīšana. Sabiedrībai ir jābūt 
piekĜuvei upju krastiem un jānodrošina nepārtrauktas pārvietošanās iespējas gar tiem (atpūtas takas, tūrisma 
maršruti, veloceliĦi, u.c.). 

Lai veicinātu tūrisma attīstību un nodrošinātu rekreācijas iespēju pieprasījumu, Rīgas reăiona telpiskajā 
plānojumā ir noteikts, ka ir jāsniedz atbalsts mazās aviācijas infrastruktūras izveidei, nodrošinot, ka reăionā 
attīstās esošie un veidojas jauni nelieli lidlauki - pieaug mazo sportam un atpūtai izmantojamo lidlauku skaits un 
sekojoši tūrisma attīstības iespējas.  

 

3.1.3. Bijušā rajona konteksts 

Ogres rajona teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz LR likuma „Teritorijas attīstības plānošanas 
likums” (15.10.1998.) un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.62 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem” 
(24.02.1998.), un saskaĦā ar Ogres rajona padomes 1999.gada 21.decembra sēdes lēmumu Nr.22 „Par Ogres 
rajona teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Plānojuma izstrāde pabeigta, piemērojot LR Ministru kabineta 
noteikumus Nr.770 „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (11.10.2005). 

Ogres rajona teritorijas plānojums ir rajona teritorijas turpmākās attīstības un izmantošanas politikas dokuments 
ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem. Ogres rajona teritorijas plānojuma izstrādi veica Ogres rajona pašvaldība. 

Ogres rajona teritorijas plānojumā noteikti perspektīvie rajona attīstības virzieni un mērėi šādās jomās: 
infrastruktūras un komunikāciju infrastruktūras attīstība, apdzīvojuma telpas attīstība, atvērtās telpoas un vides 
kvalitātes attīstība. 

 
3.1.4. Kopīgās interešu teritorijas 

Ar Ikšėiles novada un kaimiĦu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar novadu funkcionāli saistītas 
teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus novada robežas. Faktiski dabā lielākoties to robežas nav pasakāmas. 
Blakus esošās teritorijas ietekmē viena otru, un plānošanas procesā apkārtējās teritorijas konteksts ir Ĝoti svarīgs. 
Vairāku pašvaldību kopējās intereses veidojas, balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu pakalpojumu, 
atsevišėu resursu sniegšanā. Bieži pašvaldībai trūkst atbilstošu teritoriju ar likumu noteikto funkciju veikšanai un 
tādēĜ tiek izmantota blakus esošo pašvaldību teritorija un pakalpojumi, par to savstarpēji vienojoties. Ja 
vienošanās nav iespējama, pašvaldība deleăē šo jautājumu risināšanu augstāka līmeĦa plānojumos. Tas notiek 
arī gadījumos, kad intereses skar vairākas pašvaldības vai plānojamais objekts ir svarīgs pašvaldības teritorijai, 
tomēr tā realizācija ir saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem. Daudzus jautājumus var atrisināt pašvaldībām 
sadarbojoties. 

Ikšėiles novada teritorija robežojas ar Salaspils, Ėeguma, Ėekavas, Ogres, Ropažu novadiem. 

Salaspils novada teritorijai no 2002.gada ir spēkā esošs (apstiprināts Salaspils novada domes sēdē 2009.gada 
21.aprīlī (protokols Nr.12, 2§)) teritorijas plānojums 2002.–2012.gadam ar grozījumiem. 2004.gada novembrī 
Salaspils pilsētai ar lauku teritoriju tika piešėirts Salaspils novada statuss, bet 2005.gada 23.februārī Salaspils 
novada dome pieĦēma lēmumu par „Par Salaspils novada Attīstības plāna (ăenerālplāna) grozījumu izstrādi”. 
2006.gada 30.augustā Salaspils novada dome pārdēvē spēkā esošo „Attīstības plānu (ăenerālplānu)” par 
„Teritorijas plānojumu”. 

Ar Salaspils novadu Ikšėiles novada pašvaldībai skar šādi kopīgi jautājumi: 

1. Pieslēgums Salaspils novada pašvaldības ceĜam C-11 „ApvedceĜš - d/s Salenieki - Tīnūži” Ikšėiles 
novada publiskas lietošanas ceĜam. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā izvērtēt iespēju veidot šo 
pieslēgumu; 

2. Perspektīvais P80 (E22) autoceĜš, kas šėērso Salapils un Ikšėiles novadus. Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā, jārespektē to pieslēguma vietas Salaspils novada teritorijai, minēto izpētes teritoriju trases 
jau noteiktas un apstiprinātas Salaspils novada teritorijas plānojuma 2009.gada grozījumos; 

3. Salaspils novada dārzkopības teritorijas d/s „Upeslīči” pieslēgums valsts autoceĜam P5 Ulbroka – Ogre, 
tiek nodrošināts, šėērsojot mežu Ikšėiles novada teritorijā; 
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4. Salaspils novada pašvaldības ceĜš C16 „Bajāri – GausiĦi - Saulkalnes stacija” Salaspils novada robežās 
beidzas pie Ikšėiles novada robežas; ceĜa trase tiek virzīta caur Ikšėiles novada teritoriju, kas, izstrādājot 
Ikšėiles novada teritorijas plānojumu, ir ievērtējama un respektējama; 

5. Salaspils novada teritorijas plānojumā ir noteikta perspektīvā autoceĜa A6 paralēlā pašvaldības ceĜa 
trase vietējo pieslēgumu nodrošināšanai, kas izvietota starp autoceĜu A6 un Daugavas upi no „autoceĜa 
A6/A7 ceĜumezgla” Salaspils pilsētas teritorijā (ielu I-72 „Zviedru iela”) līdz Saulkalnei (pašvaldības ceĜš 
C-10 „Daugavpils šoseja - Saulkalne”), noslēdzas pie Ikšėiles novada robežas. Minētā ceĜa trase ar 
pieslēgumi plānotam divlīmeĦu „A6 ceĜumezglam Saulkalnē”, kā arī plānotais minētā ceĜumezgla 
pieslēgums dzelzceĜa Rīga - Daugavpils pārbrauktuvei pie Ikšėiles novada robežas, kuru savukārt 
saistīta ar piebrauktuves nodrošināšanu dzelzceĜa stacijai „Saulkalne” pa pašvaldības C-9 „ApvedceĜš – 
st. Saulkalne”, respektējamas, izstrādājot Ikšėiles novada transporta struktūru.35 

Ikšėiles teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros akcentējamas šādas kopīgo interešu teritorijas un jautājumi ar 
Salaspils novada pašvladību: 

- Ikšėiles teritoriju attīstība pie Saulkalnes un Saulesdārzu ciemiem (potenciālie kopējie ūdensapgādes, 
siltumapgādes, notekūdeĦu saimniecības infrastruktūras risinājumi); 

- Riska teritorijas un objekti, kas turpinās Salaspils novada teritorijā (poldera teritorija, A6, maăistrālais 
gāzes vads un dzelzceĜa līnija). 

- Ikšėiles novada iedzīvotāji izmanto Saulkalnes ciemu, lai nokĜūtu uz A6 ceĜa. 
- Kopīgi tūrisma maršruti, izmantojot ūdens transportu, piestājot Sv.Meinarda salā. 

Ėeguma novada teritorijas plānojums, izstrādāts, pamatojoties uz Ėeguma novada domes 2003.gada 2.jūlija 
lēmumu (prot. Nr.14, 24.§) „Par teritoriālās attīstības plānošanas uzsākšanu”, 2003.gada 16.jūlija lēmumu (prot. 
Nr.15, 10.§) „Par Ėeguma novada teritorijas plānojuma izstrādi” un Ėeguma novada domes 2005.gada 15.jūnija 
lēmumu (protokols Nr.14, 16.§) „Par Ėeguma novada teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojumu izstrādājusi 
pašvaldības darba grupa deputāta LaimoĦa Bicāna vadībā. 2006.gada 01.novembrī Ėeguma novada dome 
pieĦēma lēmumu par Ėeguma novada teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumu uzsākšanu (protokola 
Nr.30, 9.). Ar 2008.gada 02.janvāri Ėeguma novada dome sadarbībā ar konsultāciju uzĦēmumu „GIS PRO” 
uzsāka darbu pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, Ħemot par pamatu spēka esošo plānojumu. 

Ėeguma novada pašvaldība atzīmē, ka pašvaldības teritorija robežojas ar Ikšėiles novadu pa valsts upi Daugavu. 
Izstrādājot attiecīgo teritorijas plānojumu, būvvaldes teritorijas plānotāja devusi norādījumus – ierosinājumus 
savstarpējo plānojumu saskaĦošanai un attīstības stratēăijai, kas nav mainījušies ar teritorijas reformas 
īstenošanu valstī. Izstrādājot Ėeguma novada teritorijas plānojuma grozījumus, kas stājās spēkā 2009.gada 
18.decembrī, ir ievērota savstarpējo plānojumu sasaiste. Ėeguma novada būvvaldei nav īpašu nosacījumu 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Ikšėiles teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros akcentējamas šādi kopējo interešu jautājumi (Ėeguma novada 
teritorija, ar kuru Ikšėiles novadam ir (nosacīta) robeža pa Daugavu, atrodas pretējā Daugavas upes krastā) - 
Daugavas baseina apsaimniekošanas, kopīgi tūrisma maršruti, izmantojot ūdens transportu, piestājot 
Sv.Meinarda salā u.c. 

Ėekavas novadam nav izstrādāta vienota teritorijas plānojuma. Ėekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-
2021.gadam apstiprināts ar Ėekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 06.05.2009. lēmumu (sēdes 
protokola pielikums Nr.1, protokols Nr.19; 1§ 1.1.p.) „Par Ėekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009. 
2021.gadam apstiprināšanu”. 

Ėekavas novadam ar Ikšėiles novadu kopīgās interešu teritorijas ir Daugavas upe, pa kurieni iet abu novadu 
kopīgā robeža. Izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu jāĦem vērā, ka Daugavas upes krastam 
pieguĜošās teritorijas Ėekavas novadā iepretim Ikšėiles novadam ir paredzētas dzīvojamai apbūvei un rekreācijai, 
tādēĜ nebūtu pieĜaujama tādas saimnieciskās darbības atĜaušana Ikšėiles novadā tuvu Daugavas upes krastam, 
kura palielinātu vides piesārĦojumu un degradētu esošās ainavas. 

                                                
35 Salaspils novada domes 08.09.2009. vēstule (nosacījumi) Nr.1-15/1023 
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Ikšėiles teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros akcentējami šādi kopējo interešu jautājumi (Daugmales pagasta 
teritorija atrodas pretējā Daugavas upes krastā) - Daugavas baseina apsaimniekošanas, kopīgi tūrisma maršruti, 
izmantojot ūdens transportu u.c.36 

Ogres novadā ietilpstošajam Ogres pagastam un pilsētai (līdz administratīvi teritoriālai reformai) teritorijas 
plānojums izstrādāts 2005.gadā nākamo 7 gadu periodam (apstiprināts ar Ogres novada domes 2006.gada 
27.aprīĜa lēmumu Nr.10, 1.§ „Par saistošo noteikumu Nr.60 „Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un 
Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu”. 2007.gadā SIA „Arhitekta Edgara 
BērziĦa birojs” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību izstrādāja Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumus 
(apstiprināti ar 2007.gada 12.jūlijā pieĦemto lēmumu Nr.16, 5.§ „Par saistošo noteikumu Nr.92 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.60 „Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un Ogres novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu”). 

Ogres novads ir izvirzījis sekojošas kopīgās interešu teritorijas vai kopīgi risināmos jautājumus: 

1. Saglabāt jau saskaĦoto apvedceĜa izbūves iespēju ap Ogres pilsētas centru, savienojot Mednieku ielu 
ar autoceĜu P5 Ulbroka – Ogre un paredzot lokveida kustību Mežezera ielas – Mālkalnes prospekta – 
Jaunatnes ielas – Tīnūžu ielas krustojumā; 

2. VeloceliĦš gar Daugavu pa Ogres salas aizsargdambi, ar iespēju to turpināt tālāk Ikšėiles novadā pa 
veco (Ikšėiles) šoseju; 

3. Teritorijā starp Ogres pilsētas attīrīšanas iekārtām un autoceĜiem Rīga - Daugavpils saglabāt atĜauto un 
plānoto izmantošanu – jauktas darījumu iestāžu un ražošanas teritorija, ar perspektīvu šajā teritorijā 
izvietot jaunas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas; 

4. Saglabāt Valsts ăeoloăijas dienesta un SIA „Aqua Brambis”  noteikto Ogres pilsētas ūdensapgādes 
urbumu ėīmisko aizsargjoslu, kas tiek attēlota jau iepriekš, izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma grozījumus; 

5. ĥemt vērā SIA „Rīgas meži” priekšlikumu par jaunu kapu teritoriju izveidošanu tai piederošajās mežu 
platībās Ikšėiles novadā.37 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam netiek plānota plānota jaunas kapsētas izveide (skatīt 
Paskaidrojuma raksta 2.1.3.sadaĜu „Novada kapsētas”. 

Ikšėiles teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros akcentējami šādi kopējo interešu jautājumi: 

- Aizupes – blīvi apdzīvotā vieta, kas attīstās, pateicoties Ogres tuvumam, izmanto Ogres pilsētas 
infrastruktūru un pakalpojumus; 

- VeloceĜa maršruta izveide gar Daugavu pa veco Rīgas – Daugavpils šoseju; 
- Dabas parks „Ogres Zilie kalni”. Parka teritorija atrodas tuvu Ogres pilsētai, galveno slodzi uz teritoriju 
veido Ogres pilsētas iedzīvotāji, kas parku aktīvi izmanto pilsētas iedzīvotāji atpūtai, pastaigām, 
slēpošanai; 

- Daugavas baseina un M.Juglas apakšbaseina apsaimniekošanas jautājumi; 
- Drošības, ainavas aizsardzības un pakalpojumu attīstība ap automaăistrālēm (A6, plānotais P80 (E22)); 
- DzelzceĜa infrastruktūra, kas šėērso abas pilsētas; 
- Ogres notekūdeĦu attīrīšanas aizsargjosla, kas iesniedzas Ikšėiles novada teritorijā. 

Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam apstiprināts ar Ropažu novada domes 2006.gada 
22.februāra lēmumu Nr.2, 65.§ „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma un Ropažu novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.4 „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma laika posmam 2006.-2018.gadam grafisko 
daĜu, izmantošanas un apbūves noteikumiem”. 2007.gada 24.janvārī Ropažu novada dome pieĦēma lēmumu par 
Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi (sēdes lēmums Nr.1., 52.§). 2009.gada grozījumi 
apstiprināti ar Ropažu novada domes 2009.gada 25.marta lēmumu „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 
grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 apstiprināšanu” (prot. izraksts 
Nr. 03, 40.§). 

                                                
36 Ėekavas novada pašvaldības 09.08.2010. vēstule (nosacījumi) Nr.1-7/10/1473 
37 Ogres novada pašvaldības 23.09.2009. vēstule (nosacījumi) Nr.A-1-10./196 
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Ropažu novada pašvaldībai nav īpašu interešu un nosacījumu, kas būtu jāievēro Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma izstrādes gaitā, ja vien pierobežā nav plānota kāda šobrīd nezināma kaitīga, piesārĦojoša vai Ĝoti plašu 
apkārtni ietekmējoša darbība.38 

Ikšėiles teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros akcentējamas šādi kopējo interešu jautājumi: 

- CeĜu infrastruktūra valsts reăionālais autoceĜš P10, plānotais P80 (E22) ceĜa apkārtnes izmantošana 
(potenciāli arī jaunu ražošanas uzĦēmumu izvietošana); 

- Ikšėiles novada ciemi Dobelnieki ar to mazdārziĦu teritorijām un jaunveidojama blīvi apdzīvota vieta 
Kancersils atrodas pie Ropažu novada robežas; 

- Mazās Juglas baseina apsaimniekošanas jautājumi. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes laikā tika izskatīti visi kaimiĦu pašvaldību 
teritoriju plānojumi, un gala rezultātā atzīmētas visās tās aizsargjoslas, kas iekĜaujas Ikšėiles novada teritorijā no 
kaimiĦu pašvaldību teritorijā esošajiem objektiem.  
 
3.2. Teritorijas plānojuma risinājumi 

3.2.1. Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) 

Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) konceptuāli parāda vēlamo Ikšėiles novada telpisko 
attīstību, un ar tās palīdzību tika panākta vienošanās (vienota izpratne) par novada attīstības galvenajiem 
telpiskās attīstības virzieniem. Vēlamie attīstības virzieni tika pārrunāti, un par tiem panākta vienošanās Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā 2011.gada 20.aprīlī39. 

Izstrādātā Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) ir balstīta uz Rīgas plānošanas reăiona 
teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.-2025.gadam, un uz tās pamata tika rasti risinājumi, nosakot Ikšėiles novada 
plānoto (atĜauto) izmantošanu un izvirzot prasības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. SIA „Metrum” izstrādātā koncepcija nav pretrunā ar Ikšėiles novada ilgtermiĦa attīstības stratēăijā 
2010.–2030.gadam un Ikšėiles novada attīstības programmā 2011.- 2017.gadam noteikto. 

Izstrādātajā attīstības koncepcijā tiek noteikti novada nozīmes centri, kā to paredz Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăijas – „Latvija 2030” 330.punktā noteiktais, nosakot, ka novada nozīmes attīstības centrus nosaka 
reăionālā un vietējā līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Kā novada nozīmes centri Ikšėiles 
novada attīstības koncepcijā noteikti Ikšėiles pilsēta un Tīnūžu ciems.  

Tāpat Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā – „Latvija 2030”, papildus citiem plānošanas dokumentiem, tiek 
noteikts, ka teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir jāiekĜauj tās teritorijas, kas nepieciešamas nacionālas 
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī jānosaka reăionālas un vietējas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai rezervējamās teritorijas (288.punkts). Atbilstoši tam, Ikšėiles novada attīstības koncepcijā 
tiek attēlots plānotais P80 (E22) autoceĜš, un teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē rezervēta teritorija 
šīs trases realizēšanai. 

Gan Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam, gan arī Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēăija – „Latvija 2030” ir vērsts uz to, lai apdzīvoto vietu attīstība noritētu kompakti, ievērojot 
pakāpeniskuma principu. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija – „Latvija 2030” 353.punktā ir noteikts, ka 
pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas dabas 
resursu, kā arī piemērojot “kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu, blīvāki 
apbūvi. Ievērojot to, Ikšėiles novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) ir izstrādāta pārskatot iepriekšējā 
plānošanas periodā noteiktās Ikšėiles pilsētas un ciemu robežas, piedāvājot vedot kompaktu apdzīvojuma 
struktūru. Tādejādi arī šajā koncepcijā urbānās attīstības virzienu bultas ir norādītas virzienā uz pilsētas un ciemu 
centriem. Uz šī principa pamata, Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam tiek noteiktas Ikšėiles 
pilsētas un ciemu - Tīnūžu, Turkalnes, Dobelnieku, Ceplīšu, Kancersilu, Kalnāju, Aizupes un Saulesdārza 
precīzas robežas. 

                                                
38 Ropažu novada pašvaldības 17.08.2010. vēstule (nosacījumi) Nr.2-8.2/448 
39 Darba grupā piedaloties Jānim Veilandam, Ilzei Circenei, Armīnam Skudram, Mārai Kalvānei, Zigurdam Zēnam,  Ingūnai Urtānei, 
Indrai Lejai, Ivaram ViĜumam, Andai KauliĦai, Sarmītei Augstkalnai, Artim Markotam, Ăirtam Baėim 
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Attīstības koncepcijā tiek norādītas esošās ražošanas atbalsta vietas un jaunās ražošanas attīstības teritorijas. 
Vērtējot Ikšėiles novada attīstību ilgākā laika periodā kontekstā ar perspektīvo starptautisko maršrutu E22, 
attīstības koncepcijā tiek piedāvāts tālākā perspektīvē attīstīt ražošanu uz ziemeĜiem no Tīnūžiem, abpus 
plānotajam valsts reăionālajam autoceĜam P 80 Tīnūži – Koknese, kurš pēc ievades Rīgas pilsētā tiks iekĜauts 
starptautiskajā maršrutā E22. 

Teritorijās, kurās ir izdalītas lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu, perspektīvē pieĜaujama 
daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 
1 ha. Sākotnēji koncepcijā tika noteikti un grafiski atzīmēti vērtīgo lauksaimniecības zemju areāli, tomēr pēc 
diskusijām 2011.gada 9.maijā40 ar novada lauksaimniekiem, tika rasts priekšlikums šādas vērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas ar specifiskiem noteikumiem attiecībā uz zemes dalīšanu un apbūves attīstību, 
nenoteikt. Līdz ar to koncepcijā netiek izdalītas augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, tā vietā  izdalot tikai lauku 
telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu. 

ĥemot vērā pašvaldībā iesniegto priekšlikumu dabas parka „Ogres zilo kalni” tuvumā attīstīt plašas sporta 
(pamatā golfa) un atpūtas teritorijas, attīstības koncepcijā dabas parka teritorija, plānotā sporta un atpūtas 
teritorija, kā arī bijušās karjera teritorijas tiek atzīmētas kā rekreācijas teritorijas. 

                                                
40 Darba grupā piedaloties Jānim Veilandam, Ilzei Circenei, Armīnam Skudram, Jānim Šmitam, Aināram StiliĦam, Lilijai Voškānei,  
Dzidrai Dombrovskai, Gunāram Eihmanim, Jānim Rudzītim, Guntaram Kurmim un Indrai Lejai 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība  98 

38.attēls 
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3.2.2. Teritoriju izmantošanas veidu iedalījums novada teritorijas plānojumā 

Šajā sadaĜā sniegts izstrādātais un pieĦemtais teritorijas izmantošanas veidu iedalījums jaunajā novada teritorijas 
plānojumā. Papildus šajā sadaĜā pievienota arī pārejas tabula, kurā atspoguĜots salīdzinājums teritorijas 
izmantošanas un atĜautās izmantošanas veidu iedalījuma kontekstā starp jauno izstrādāto teritorijas plānojumu un 
iepriekš izstrādātajiem teritorijas plānojumiem - Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju plānojums, 1999.gads (ar 
2003.gada grozījumiem) un Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2018. Lauku teritorija (ar 2009. 
gada grozījumiem). 
 
Teritoriju izmantošanas veidu iedalījums novada teritorijas plānojumā: 
 

Teritorijas izmantošanas veids 

Grafiskajā 
daĜā noteiktā 
krāsa, tās 
kods 

Paskaidrojums teritorijas 
izmantošanas veidam 

Ieteicamie nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėi atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.496 (spēkā ar 

12.07.2006.) 

1. TERITORIJAS, KUR APBŪVE NAV GALVENAIS TO IZMANTOŠANAS VEIDS 

1.1. ŪDEĥI (Ū) 

 
Daugavas krasts pie mājām „Arsi” 
 

 

 
(204; 236; 255) 

Dabīgas vai mākslīgas 
ūdenstilpes (ezeri, dīėi u.c.) 
un ūdensteces (upes, strauti 
u.c.), kuru izmantošana 
saistīta ar transportu, 
rekreāciju un virszemes 
ūdeĦu noteci, kā arī būves, 
kas saistītas ar attiecīgā 
ūdens baseina izmantošanu 
(laivu piestātnes, peldētavas 
u.c.) un uzturēšanu. 

0301 Publiskie ūdeĦi 
0302 Fizisko un juridisko personu 
          īpašumā vai lietošanā esošo 

ūdeĦu teritorijas 
0303 Dīėsaimniecība 
0202 Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās saimnieciskā 
darbība ir aizliegta ar normatīvo 
aktu 

1.2. MEŽI (M) 

Mežs Ikšėiles piepilsētas daĜā 

 

 
(212; 230; 179) 
 

 

Mežu teritorijas ietver gan 
valsts mežus, kas ir lielāki 
vienoti masīvi, strukturāli 
stabilākas un nemainīgas 
teritorijas, un privātos 
mežus, kuru iezīmes ir 
sīkkontūrainība un 
ekoloăiskā nozīmība ainavā. 
 

0201 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā    darbība ir 
mežsaimniecība 

0202 Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās saimnieciskā 
darbība ir aizliegta ar normatīvo 
aktu 

1.3. ZAěUMVIETAS (Z) 
Šī ir pamatgrupa, kas var izraisīt vislielāko diskusiju, jo līdzšinējā Ikšėiles novada plānošanas praksē tiek lietots jēdziens dabas un 
apzaĜumotās teritorijas (Ikšėiles pilsētas teritorijas plānojumā) un dabas teritorijas (Ikšėiles novada lauku teritorijas teritorijas 
plānojumā, kas vēl tiek iedalītas divās grupās), kas tiek attiecināts uz parkiem, skvēriem, Ikšėiles pilsētas gadījumuā – mežiem un 
tml. Jēdziens „dabas teritorijas” pieĜauj lielu nenoteiktību, it sevišėi attiecībā uz urbanizēto teritoriju zaĜumu struktūras mērėtiecīgu 
veidošanu, jo netiek skaidrots saturiski un funkcionāli. 

Vispārīgā veidā parasti tiek lietots arī vārds zaĜumi, ar to saprotot visas platības, kuras dabā ir zaĜas un kartēs krāsotas zaĜā 
krāsā. Plaši lietots jēdziens ir arī apstādījumi, kas saturiski ir šaurāks par iepriekšējo, jo attiecas tikai uz ar augiem apaudzētām 
un koptām teritorijām. 

TādēĜ piedāvājam lietot jēdzienu zaĜumvietas, kas atrodams jau vēsturiskos pilsētu teritoriju plānojumos un zemes ierīcības 
dokumentos pagājušā gadsimta 20-tos gados. Lietojot jēdzienu zaĜumvietas, ir iespējams runāt par katru konkrētu vietu, kur 
zaĜumu saglabāšana/veidošana ir galvenais mērėis, pilnīgi konkrēti, saistībā ar novietojumu un konkrētas vietas funkcijām, līdz ar 
to – par apsaimniekošanas intensitātes līmeni un citiem jautājumiem. Tā tiek uzsvērta ainavas (arī telpiskās struktūras) elementu 
nozīme plānošanas, funkcionālajā un apsaimniekošanas skatījumā. Citiem vārdiem sakot, tas ir lietišėais skatījums uz tiem 
ainavas elementiem urbanizētā vidē, kas pārstāv cilvēka veidojumus un saistās ar augu valsti. Tātad – to krāsa dabā, kā arī 
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kartēs (kā tas pieĦemts) ir zaĜā. Tas ir vienkāršāks un vienlaikus saturiskāks skatījums, salīdzinot ar iepriekš lietotajiem  
jēdzieniem dabas teritorijas.  

Atkarībā no zaĜumu veida un novietojuma, pašreizējās vai perspektīvās funkcijas, izdalāmas šādas galvenās apakšgrupas: 

� ĪPAŠAS NOZĪMES ZAěUMVIETAS /ZĪ/ - publiski pieejamas zaĜumvietas ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi, lielu ekoloăisko, 
estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, kā arī vietas ar specifiskām funkcijām un 
kurām nepieciešana regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas funkcijām. Tās ietver parkus (arī vēsturiskos muižu parkus), 
alejas, kapsētas, sporta iekārtojumi, iekārtotas atpūtas vietas u.c.  

� CITAS KOPTĀS ZAěUMVIETAS /ZC/ - koptas zaĜumu platības, kas var būt gan publiskas, gan privātas, un kurām vairāk ir 
ekoloăiska (vides kvalitātes) nevis kultūrvēsturiska vai estētiska nozīme. Tās ir teritorijas, kurās atrodas sakĦu dārzi, vizuāli 
un funkcionāli nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās aizsargjoslas, vēja aizsargstādījumi, trokšĦa aizsargstādījumi, 
maskējošie stādījumi u.tml. 

� REKREĀCIJAS TERITORIJAS /ZR/ - labiekārtotas un koptas zaĜumu un atpūtas vietas dabas vidē, kur atpūtai tiek 
izmantots dabas potenciāls un, kur būvēm ir tikai pakārtota nozīme. Tās var būt gan publiskas, gan privātas. 

1.3.1. ĪPAŠAS NOZĪMES 
ZAěUMVIETAS (ZĪ) 

 
Skolas – Lejas ielas stūris 

 
Lazdukalna kapi 

 

 
(171; 255; 46) 

 

Stādījumi ar īpašu 
kultūrvēsturisku nozīmi un 
specifiskām funkcijām, kā 
arī lielu ekoloăisko, estētisko 
un rekreācijas nozīmi, kas 
kalpo arī reprezentācijai kā 
pašvaldības „seja”. 
Tās ir koptas, publiski 
pieejamas zaĜumu platības: 
� parki un skvēri  
� alejas un ielu 

stādījumi 
� kapsēta 
� u.c. 
 
 

0501Dabas pamatnes, parki, zaĜās 
zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atĜautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērėa  

0907 Kapsētu teritorijas un ar tām 
saistīto ceremoniālo ēku un 
krematoriju apbūve 

0503 Sportam un atpūtai aprīkotās 
dabas teritorijas 

1.3.2. CITAS KOPTĀS 
ZAěUMVIETAS (ZC) 

 
Rīgas ielai pieguĜoša teritorija 

 

 
(203; 255; 112) 

 

ZaĜumvietas, kas var būt 
gan publiskas, gan privātas 
zaĜumu teritorijas, kurām ir 
vairāk ekoloăiska (vides 
kvalitātes) nevis 
kultūrvēsturiska vai estētiska 
nozīme. Tās ir arī teritorijas, 
kuras kalpo kā zaĜumu 
koridori un buferzonas starp 
dažādiem teritoriju 
izmantošanas veidiem. 
 

0501Dabas pamatnes, parki, zaĜās 
zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atĜautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērėa 

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 

0502 Pagaidu atĜautā izmantošana 
sakĦu dārziem 

 
 

1.3.3. REKREĀCIJAS 
TERITORIJAS (ZR) 

 Rekreācijas teritorijas ir 
atpūtas vietas dabas vidē, 
kur atpūtai tiek izmantots 
dabas potenciāls un, kur 
būvēm ir tikai pakārtota 
nozīme. Tās ir teritorijas, 
kas var ietvert ar tūrismu un 
atpūtu saistītas ēkas un 
būves. 
� atrakciju parki 

0501 Dabas pamatnes, parki, zaĜās 
zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atĜautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērėa  

0503 Sportam un atpūtai aprīkotās 
dabas teritorijas 
0801 Komercdarbības objektu 
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Ikšėiles brīvdabas estrāde 

� kempingi 
� peldvietas 
� brīvdabas estrādes 
� brīvdabas sporta 

laukumi un artiem 
saistītā apbūve 

� u.c. 

apbūve 
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve 
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas 

autostāvvietas 
0303 Dīėsaimniecība 
 

1.4. LAUKU ZEMES (L)  
Ietver gan lauksaimniecībā izmantojamas, gan arī neizmantijamas zemes, kurās atrodas arī atsevišėas koku grupas (neietver 
mežu „Meža likuma” izpratnē), ūdeĦi u.tml. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas principiem – dabas 
elementi (alejas, koku rindas, augĜu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un vietas tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm 
raksturīgām ēkām (kompakta ēkas plāna forma, divslīpju jumti, tradicionāliem apdares materiāli u.tml.).  
Lauku zemēs neietver tās apbūves vietas, kuras raksturīgas urbanizētām teritorijām (ražošanas apbūve, dzīvojamā apbūve, 
publiskā apbūve). Šo vietu izmantošanā ievēro tās prasības, kas noteiktas urbanizētām teritorijām (pilsētai un ciemiem). 
 

 
Lauku zemes Ikšėiles novada austrumu 
pusē 

 
Lauku zemes autoceĜa Rīga – Daugavpils 
pieguĜošā teritorijā 

 

 
(255 250 240) 

 

Ietver gan lauksaimniecībā 
izmantojamas, gan arī 
neizmantojamas teritorijas. 

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 

0303 Dīėsaimniecība 
0501 Dabas pamatnes, parki, zaĜās 

zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atĜautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērėa  

0503 Sportam un atpūtai aprīkotās 
dabas teritorijas 

0601 Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

0801 Komercdarbības objektu 
apbūve 
1002 Noliktavu apbūve 
1003 Lauksaimnieciska rakstura 

uzĦēmumu apbūve 
1004 Zivsaimniecības un 

zivjaudzētavu apbūve 
1202 upju un kanālu, ūdens 

uzkrāšanas, ūdens 
regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve 

 

2. Apbūves teritorijas 

2.1. DZĪVOJAMĀ APBŪVE (Dz) 
Nosakot dzīvojamās apbūves klasifikāciju un iedalot to mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamajā apbūvē, Ħemti vērā divi galvenie 
kritēriji: (1) teritorijas izmantošana (funkcija)- dzīvošana un (2) apbūves un ar to saistītās teritorijas nozīme vietas telpiskajā 
struktūrā. Šī ir apbūve, kurai raksturīga pilsētas uzbūve un struktūra, ar pilsētai raksturīgām dzīvojamām ēkām un to koncentrāciju 
vienkopus mazās zemes īpašumu vienībās, veidojot lielāku apbūves blīvumu, un kurai nepieciešama centralizēta 
inženiertehniskā apgāde. Šāda pilsētas tipa dzīvojamā apbūve atrodas ne tikai Ikšėilē un ciemu teritorijās, bet arī ārpus tām, 
veidojot urbanizētas teritorijas Ikšėiles novada lauku teritorijā. Tādejādi telpiskajā struktūrā (ainavā) tiek nošėirti atšėirīgi apbūves 
tipi, izveidojot šādas divas apakšgrupas: 

� MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DzM/, kurā funkcionāli un arī telpiski ieskaitāmas savrupmājas (vienăimeĦu un 
divăimeĦu dzīvojamās mājas), dvīĦu mājas, vasarnīcas, dārza mājas (1970-tos, 1980-tos gados celtās), kuras ir tendence 
pārvērst par mitekli pastāvīgai vai sezonas dzīvošanai, kā arī 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas un rindu mājas, 
kuras vizuāli un funkcionāli pēc telpiskajiem apjoma risinājumiem, vietas iekārtojuma un cilvēku dzīves veida ir Ĝoti līdzīgas 
pašreizējām savrupmājām, īpaši vēsturiskā apbūvē. 
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� VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DzV/, kurai funkcionāli un arī telpiski pieder 3 un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās mājas. 

2.1.1. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM)                                                                                                       

 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve Ādamlaukos 

 

 
(255; 245; 143) 
 

� Savrupmājas- 
vienăimeĦu un 
divăimeĦu, dvīĦu 
mājas, vasarnīcas 

� Rindu mājas 
� 1-2 stāvu 

daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās mājas 

0601 Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

0600 Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

0701 Vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokĜu   māju apbūve 
0801 Komercdarbības objektu 
apbūve 
0901 Izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve 
0902 Ārstniecības, veselības un 

sociālās aprūpes iestāžu 
apbūve 

0903 Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve 

0908 Pārējo sabiedriskās nozīme 
objektu apbūve 

2.1.2. VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ  
APBŪVE (DzV)                              

 
Vairākstāvu dzīvojamā apbūve Melioratoru ielā 

 

 
(254; 213; 128) 
 

� 3 un vairāk stāvu  
dzīvojamās mājas  

0702 Trīs, četru un piecu stāvu   
daudzdzīvokĜu māju apbūve 
0801 Komercdarbības objektu 
apbūve 
0901 Izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve 
0902 Ārstniecības, veselības un 

sociālās aprūpes iestāžu 
apbūve 

0903 Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve 

0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve 

1104 TransportlīdzekĜu garāžu 
apbūve 

1105 Atsevišėi nodalītas atklātas   
autostāvvietas 
 

2.2. PUBLISKĀ APBŪVE (P) 
Publiskās apbūves teritorijas raksturo teritoriju un ēku pieejamību sabiedrībai, un tām ir atvērtas, publiskas telpas statuss 
telpiskajā struktūrā (ainavā). Teritoriju un apbūves pieejamības raksturs (iedzīvotāju un citu tās apmeklētāju interese par tām) un 
to telpiskā loma ainavā (telpiskajā struktūrā) ir publiskās apbūves teritorijas klasifikācijas galvenie kritēriji. Šajā pamatgrupā tiek 
ietverta sabiedrisko un komerciestāžu apbūve, kas neatšėiras pēc to lomas telpiskajā struktūrā (neatšėiras ar būvju apjomiem, 
teritorijas iekārtojumu u.tml.), taču tām ir dažādas funkcijas, kas atšėiras pēc tā, kas ir tajās veikto darbību galvenais mērėis – 
noteiktu pakalpojumu sniegšana vai peĜĦas gūšana, bet tajā pašā laikā šīs funkcijas iespējams ātri mainīt vietām. Tādejādi šajā 
grupā netiek izdalītas apašgrupas, lai dotu iespēju plānošanas radošajām izpausmēm un teritorijas plānojuma elastīgai 
īstenošanai. 

Šīs pamatgrupas apzīmēšanai piedāvājam lietot vārdu kopu publiskā apbūve, kas atbilst šobrīd spēkā esošo būvniecību 
regulējošo normatīvo aktu terminoloăijai (Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" /apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567/, kurā norādītas publisko ēku un būvju funkcionālās grupas: izglītības un 
zinātnes ēkas, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes u.tml.), pretstatā darījumu iestādes, 
kas līdzšinējā plānošanas praksē tika lietota saistībā ar pastāvošo nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikāciju un, 
iespējams,  arī  saistībā ar Civillikuma juridiskajiem formulējumiem. 
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Ikšėiles Karmela klosteris 
  

 

 
(254; 115; 128) 

 

Ietver gan sabiedrisku, 
gan komerciālu apbūvi. 
 

0901 Izglītības un zinātnes 
iestāžu apbūve 
0902 Ārstniecības, veselības un 
sociālās aprūpes iestāžu apbūve 
0903 Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve 
0904 Ārzemju diplomātisko 
dienestu, starptautisko 
sabiedrisko organizāciju 
pārstāvniecību ēku apbūve 
0905 Reliăisko organizāciju ēku 
apbūve 
0906 Valsts aizsardzības nozīmes 
objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, 
robežsardzes un soda izciešanas 
iestāžu apbūve 
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve 
0801 Komercdarbības objektu 
apbūves zeme 
1103 DzelzceĜa staciju, autoostu, 
civilo lidostu un upju ostu apbūve 
1104 TransportlīdzekĜu garāžu 

apbūve 
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas   
autostāvvietas 
 

2.3. RAŽOŠANAS APBŪVE (R) 
Teritoriju un apbūves funkcija un to telpiskā loma ainavā (telpiskajā struktūrā) ir ražošanas apbūves teritorijas klasifikācijas 
galvenie kritēriji. Šajā pamatgrupā tiek nošėirti telpiskajā struktūrā (ainavā) atšėirīgi apbūves tipi, izveidojot šādas divas 
apakšgrupas: 

� RAŽOŠANAS OBJEKTI UN NOLIKTAVAS /RR/, kurā ietvertas ir rūpnieciskās ražošanas  būves un teritorijas, 
lauksaimniecības ražošanas uzĦēmumu apbūve (lauksaimnieciska rakstura ražošanas uzĦēmumi ar tekstilizstrādājumu, 
apăērbu un ādas izstrādājumu ražošanas ēkām, kokapstrādes ēkām, celulozes un papīra ražošanas ēkām, mašīnu un 
iekārtu ražošanas un remonta ēkām, pārtikas rūpniecības ēkām - pienotavām, sierotavām, maizes ceptuvēm, desu cehu 
ēkām, u.c. ražotnes), kā arī dažādu noliktavu apbūve u.c. glabāšanas būves/vietas. 

� DERĪGO IZRAKTEĥU IEGUVES TERITORIJA /RD/, kas ir atšėirīgas pēc funkcijas un telpiskā risinājuma no iepriekšējās 
apakšgrupas objektiem un teritorijām. 

2.3.1. RAŽOŠANAS OBJEKTI  UN 
NOLIKTAVAS  (RR) 

 
Ražošanas teritorija pie „Aizkalniem” 

 

 
(194; 158; 215) 

Ietver rūpnieciskās un 
lauksaimnieciskās 
ražošanas teritorijas, kā 
arī  noliktavas. 

1001 Rūpnieciskās ražošanas 
uzĦēmumu apbūve 
1002 Noliktavu apbūve 
1003 Lauksaimnieciska rakstura 
uzĦēmumu apbūve 
1004 Zivsaimniecību un 
zivjaudzētavu apbūve 
1005 Atkritumu apsaimniekošanas 
uzĦēmumu apbūve 
0801 Komercdarbības objektu 
apbūves zeme 
1104 TransportlīdzekĜu garāžu 

apbūve 
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas   
autostāvvietas 
 

2.3.2. DERĪGO IZRAKTEĥU 
IEGUVES TERITORIJA (RD) 

 

  
(205; 198; 116) 

Iever derīgo izrakteĦu 
ieguves teritorijas. 

0401 Derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijas 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība 104 

 
Dolomīta atradne "Kranciems" 

2.4. TEHNISKĀ APBŪVE  (T) 
Šajā pamatgrupā iedalāmas satiksmes infrastruktūras (dzelzceĜš, autoceĜi, pašvaldības ceĜi, komersantu un māju ceĜi, pilsētas un 
ciemu ielas, atklātas autostāvvietas u.tml.), kā arī   inženiertehniskās apgādes tīklu (ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts 
būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem) un ar tām saistīto būvju teritorijas (centralizētās 
siltumapgādes objekti, notekūdeĦu attīrīšanas vietas, atkritumu šėirošanas laukumi u.tml.). Uzskatām, ka nav nepieciešams šeit 
noteikt apakšgrupas, jo reālajā situācijā šie objekti bieži atrodas vienkopus, bet situācijā, ja tie ir noteiktā vietā (piemēram, 
notekūdeĦu attīrīšanas vietas), tās iespējams noteikt kā vietas ar īpašiem noteikumiem, indeksējot konkrēto vietu. 
 

 
DzelzceĜa līnija Rīga – Krustpils 

 

 
SūkĦu stacija „Ikšėile – 2” 

 

 
(225; 225; 225) 

 

Satiksmes infrastruktūras 
(dzelzceĜš, autoceĜi, ceĜi, 
laiukumi, pilsētas un 
ciemu ielas, atklātas 
autostāvvietas u.tml.), kā 
arī   inženiertehniskās 
apgādes tīklu un ar tām 
saistīto būvju teritorijas. 

1001 Rūpnieciskās ražošanas 
uzĦēmumu apbūve 
1002 Noliktavu apbūve 
1101 Zeme dzelzceĜa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceĜu zemes nodalījuma 
joslā 
1103 – dzelzceĜa staciju, autoostu, 
civilo lidostu un upju ostu apbūve 
1102 Lidlauku apbūve 
1104 Transporta līdzekĜu garāžu 
apbūve 
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas 
autostāvvietas 
1201 Ar maăistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām 
un maăistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ėīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruĜvadiem saistīto 
būvju, ūdens Ħemšanas un 
notekūdeĦu attīrīšanas būvju 
apbūve 
1202 Upju un kanālu, ūdens 
uzkrāšanas, ūdens regulēšanas 
un krastu nostiprināšanas būvju 
apbūve 
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Salīdzinājums teritorijas izmantošanas un atĜautās izmantošanas veidu iedalījuma kontekstā starp jauno izstrādāto teritorijas plānojumu un iepriekš izstrādātajiem teritorijas plānojumiem: 
 
 

      
Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju plānojums 1999.gads (ar 2003.gada 

grozījumiem) 
Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grozījumi 2006.-2018. Lauku 

teritorija (ar 2009. gada grozījumiem)  

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011. - 2023. gadam 

Teritorijas izmantošana AtĜautā izmantošana Teritorijas izmantošana AtĜautā izmantošana Teritorijas izmantošana AtĜautā izmantošana 
Zemes, uz kuras apbūve nav primārā teritorijas izmantošana 

Dabas teritorijas 
ĪPAŠAS NOZĪMES 
ZAěUMVIETAS (ZĪ) 

apbūves rādītāji: 
- Kopējā izbūves teritorija tiek 
noteikta no visas teritorijas, bet 
ne vairāk par 5% un tajā tiek 
ietverts: ēkas un citas būves, 
piebraucamie ceĜi, 
autostāvvietas, gājēju ceĜi ar 
cieto segumu, skatu torĦi un 
laukumi vai spēĜu vietas. 
- Zemes gabala minimālā brīvā 
zaĜumu teritorija apbūvē 
nedrīkst būt mazāka par 85%. 
- Nepieciešamo ēku un būvju 
maksimālais stāvu skaits – 1. 

Galvenā izmantošana: 

publiski pieejamas zaĜumvietas ar īpašu kultūrvēsturisku 
nozīmi, lielu ekoloăisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, 
kas kalpo reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, kā arī 
vietas ar specifiskām funkcijām un kurām nepieciešana 
regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas funkcijām. Tās 
ietver parkus (arī vēsturiskos muižu parkus), alejas, 
kapsētas, sporta iekārtojumus, iekārtotas atpūtas vietas 
u.c. 

• apstādījumu ierīkošana un atjaunošana; 
• augĜu dārzu veidošana; 
• kapsētu apsaimniekošana un ierīkošana; 
• atpūtas vietu izveidošana un mazo arhitektūras formu 
izvietošana; 
• kiosku, publisko tualešu un nepieciešamo palīgēku 
būvniecība, ja tās iekĜaujas ainavā un nerada paaugstinātu 
slodzi uz stādījumiem; 
• gājēju un veloceliĦu, laipu un tiltiĦu izbūve; 

• mežaparka ierīkošana un kopšana. 

Dabas pamatnes teritorijas /Z/ 
- Dabas un apzaĜumotās teritorijas 
/ZM/ 
- Jauktas atpūtas teritorijas /ZA/ 
- Aizsargstādījumi /ZS/ 
- Ūenskrātuves /ZU/ 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 

• Nolūki, kādos atĜauts būvēt, 
pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
būves uz zemes dabas pamatnes 
teritorijās /Z/, var izrietēt tikai no 
šo teritoriju īpatnībām un ar tām 
saistīto izmantošanu 
nepieciešamības. 
• Šo teritoriju atĜautās 
izmantošanas un to noteikumus, 
atkarībā no ekoloăiskajiem 
apstākĜiem, pamato ar attiecīgās 
teritorijas detālplānojumu. 
• Dabas un apzaĜumotajā teritorijā 
pieĜaujama mazo arhitektūras 
formu būve, atbilstoši parka vai 
skvēra izmantošanas nozīmei. 
• Jauktas atpūtas teritorijā atĜauta 
sporta, tūrisma un atpūtu saistītu 
objektu būvniecība. 
•  Pilsētas esošās mežu teritorijas 
jāsaglabā kā kopējās rekreācijas 
zonas, neparedzot tās pārbūvēt. 

Koplietošanas apstādījumu 
(parku, skvēru, zaĜo joslu) 
teritorijas /LA/ 
 
Apbūves blīvums: 10% 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: Netiek 
noteikta 
 
Ēku stāvu skaits: 1,5 stāvi 
 

Galvenā izmantošana: 
Brīvdabas telpas labiekārtošana, 
brīvdabas atpūtas organizēšana, 
teritorijas vizuālās kvalitātes un 
mikroklimata uzlabošana. 
 
1) Parki, skvēri, mežaparki; 
2) Apstādījumi, zaĜās joslas; 
3) Labiekārtotas atpūtas vietas pie 
ūdens un atpūtai dabā; 
4) Āra izklaides un atpūtas 
pasākumu iestāžu (atrakciju parku, 
brīvdabas iestrāžu, sporta laukumu) 
apbūve; 
5) Sezonāla rakstura kafejnīcu un 
līdzīgu apkalpes uzĦēmumu 
īslaicīgas lietošanas ēkas un 
konstrukcijas; 
6) Neskartas dabas teritorijas 
apdzīvoto vietu teritorijās. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Sabiedriskās auto stāvvietas 
(apmeklētājiem); 
2) Inženierkomunikāciju objekts. 

CITAS KOPTĀS 
ZAěUMVIETAS (ZC) 
 
AugĜu un sakĦu dārzos ir 
pieĜaujama tikai tāda īslaicīgas 
lietošanas būve, kas 
nepieciešama dārza 
izmantošanas nodrošināšanai, 
bet ne lielāka par 10 m² 
 

Galvenā izmantošana: 
koptas zaĜumu platības, kas var būt gan publiskas, gan 
privātas, un kurām vairāk ir ekoloăiska (vides kvalitātes) 
nevis kultūrvēsturiska vai estētiska nozīme. Tās ir 
teritorijas, kurās atrodas sakĦu dārzi, vizuāli un funkcionāli 
nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās aizsargjoslas, 
vēja aizsargstādījumi, trokšĦa aizsargstādījumi, maskējošie 
stādījumi u.tml. 

• apstādījumu ierīkošana un atjaunošana; 
• augĜu un sakĦu dārzu ierīkošana; 
• gājēju un veloceliĦu, laipu un tiltiĦu izbūve. 
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ŪdeĦu teritorijas /- / Galvenā izmantošana: 
Ūdens uzkrāšana, ūdens 
novadīšana. 
 
1) Ūdens uzkrāšana, ūdens 
novadīšana; 
2) Zivsaimniecība; 
3) Zvejsaimniecība un 
makšėerēšana; 
4) Peldvieta; 
5) Sporta nodarbības, rekreācija, 
atpūta. 
 
Palīgizmantošana: 
Būves atĜautās izmantošanas 
nodrošināšanai: tilti, slūžas, dambji, 
aizsprosti, laivu piestātnes, 
peldētavu laipas un citas ar ūdeĦu 
izmantošanu saistītas būves. 

ŪDEĥI (Ū) Izmantošana ūdeĦu teritorijā saistīta ar rekreāciju, 
zivsaimniecību, ūdens transportu un virszemes ūdeĦu 
noteces regulēšanu, kā arī būvju, kas saistītas ar attiecīgā 
ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar nosacījumu, 
ka darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajos aktos un 
atĜaujās noteiktajām prasībām: 

• ūdens uzkrāšana un novadīšana; 
• zivsaimniecība; 
• zvejošana; 
• peldvietas un cita ar atpūtu, sportu un tūrismu saistītā 
izmantošana; 
• krasta nostiprinājumi un citas inženierbūves; 
• laivu piestātnes; 
• laipu un tiltiĦu ierīkošana; 
• hidrotehniska būve; 
• ūdens Ħemšana ugunsdzēsības un saimnieciskām 
vajadzībām. 

Kapsētu teritorijas /- / Galvenā izmantošana: 
Apbedījumu ierīkošana. 
Apbedījumu ierīkošana 
Apbedīšanas ceremoniālo ēku 
apbūve. 
Palīgizmantošana: Labiekārtojuma 
infrastruktūra (soliĦi, ietves, 
autostāvvieta, atkritumu tvertnes). 

Skat. pie ĪPAŠAS NOZĪMES 
ZAěUMVIETĀM 

 
Mežu teritorijas /MS/ 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
savrupmājām - 30% 
 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts 
 savrupmājām – 2 stāvi 
 

• mežsaimnieciska izmantošana, 
•  savrupmāja, 
lauksaimnieciska izmantošana, 
• zemesgabalos pie valsts 
autoceĜiem, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- degvielas uzpildes satcija, 
• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• būve mājlopiem, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• atklāta uzglabāšana, 
• sporta būve jā palīgizmantošana. 

Mežu teritorijas /- / 
 
Apbūves blīvums: 10%, bet ne 
vairāk 0,5 ha. 
 
 
 

Galvenā izmantošana: 
Mežsaimniecība. 
 
1) Ar meža izmantošanu un 
apsaimniekošanu saistīta darbība. 
2) Izstrādājot labiekārtošanas 
projektu un saskaĦojot to ar Valsts 
meža dienestu, atĜauta mežaparku, 
parku vai citādu labiekārtotu 
koplietošanas teritoriju izveide. 
3) CeĜu, inženiertīklu un objektu 
izbūve. 
(papildināts ar 2009.gada 
grozījumiem) 
4) Tām teritorijām, par kurām 
Ikšėiles novada dome ir pieĦēmusi 
lēmumu par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu, atĜautā 
izmantošana ir 
nosakāma atbilstoši detālplānojuma 
Darba uzdevumam. 
 
Palīgizmantošana: 
Būvniecība atĜautās izmantošanas 
nodrošināšanai. 

MEŽI (M) 
 
Mežos no jauna veidojama 
zemes gabala minimālā platība 
ir 2 hektāri, zemesgabala 
minimālais platums 50 metri 

apbūves rādītāji: 
- Zemesgabalu apbūves 
tehniskie rādītāji (maksimālais 
apbūves blīvums, intensitāte, 
minimālā brīvā zaĜumu teritorija) 
Meža teritorijā (M) netiek 
noteikti. 
- Nepieciešamo ēku un būvju 
maksimālais stāvu skaits – 1 
stāvs ar jumta izbūvi, izĦemot 
novērošanas torĦa būvniecības 
gadījumā. 
-  Teritorijas apkalpei 
nepieciešamās būves, 
autostāvvietas jāizvieto 
autoceĜu, ceĜu un ielu tuvumā. 
 
 

Galvenā izmantošana 
mežu teritorijās saistīta ar to saimniecisko funkciju 
īstenošanu, kā arī vienlaicīgi nodrošinot mežu bioloăisko 
daudzveidību saglabāšanu, mežu sociālās un ekoloăiskās 
funkcijas sekmēšanu. Nolūki, kādos atĜauts izmantot, 
uzturēt un pārvaldīt mežu teritorijas ir: 

• mežsaimnieciskā izmantošana un mežistrādes saskaĦā 
ar normatīvajos aktos noteikto kārtību; 
• apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši 
aizsargājamu sugu un biotopu, raksturīgās meža ainavas 
saglabāšanai; 
• medniecība; 
• ceĜu un citu inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju 
uzturēšana, izbūve, renovācija, rekonstrukcija; 
• savvaĜas dzīvnieku audzēšanas dārzs; 
• telšu vietas, atpūtas vietas (soliĦi, galdiĦi, tualetes), kā 
arī izziĦas, pastaigas un sporta taku, veloceliĦu 
ierīkošana, kas saistītas ar iezīmētiem pastaigu vai 
ceĜojumu maršrutu tīkliem; 
• novērošanas tornis; 
• lauksaimnieciska izmantošana. 
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Lauksaimniecības teritorijas /LS/ 
- Lielsaimniecību teritorijas 
- Mazsaimniecību teritorijas 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
savrupmājām - 30% 
 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts 
 savrupmājām – 2 stāvi 
 
 

• lauksaimnieciska izmantošana, 
• ferma 
• savrupmāja, 
• mežsaimnieciska izmantošana, 
• dīėsaimniecība, 
• zemesgabalos pie valsts 
autoceĜiem, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- degvielas uzpildes stacija, 
• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• būve mājlopiem, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• atklāta uzglabāšana, 
• sporta būve jā palīgizmantošana. 

Ikšėiles novada Lauku teritorijas 
plānojumā 2006.-2018 (ar 2009. 
gada grozījumiem) NAV 

- LAUKU ZEMES (L) 
 
No jauna veidojamā minimālā 
zemesgabala platība ir 1 
hektārs. Ja zemes vienība 
sastāv gan no Mežu teritorijas, 
gan no Lauku zemes teritorijas, 
tad jaunveidojamās zemes 
vienības minimālā platība tiek 
noteikta atbilstoši pēc tā 
teritorijas izmantošanas veida 
prasībām, kas procentuāli veido 
lielāko zemes vienības platību. 

Prasības apbūves zemes 
gabaliem. 
- Apbūves zemes gabalā 
(zemes gabala daĜā)  atĜauts 
būvēt divas dzīvojamās ēkas 
būvprojektā paredzot 
zemesgabala sadales iespēju, 
ja zemes gabals ir lielāks par 2 
hektāriem.  
- ja zemesgabals ir mazāks par 
1 hektāru, tad jāievēro 
zemesgabala minimālā brīvā 
zaĜumu teritorija, kas nedrīkst 
būt mazāka par 50% . 
- maksimālais ēkas vai būves 
stāvu skaits, izĦemot ar 
lauksaimniecisko darbību 
saistītas būves – 2 stāvi; 
maksimālais ēkas un būves 
augstums līdz jumta korei – 9 
metri no izbūvētās vai iekoptās 
virsmas vidējās augstuma 
atzīmes. 

AtĜautā izmantošana: 
• daudzfunkcionālai lauksaimniecībai – lopkopībai, 
zemkopībai, lauku tūrismam, biškopībai, dārzeĦkopībai, 
augĜkopībai un netradicionālajām lauksaimniecības 
nozarēm, kā arī mežsaimniecībai; 
• lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu 
ražošanai un glabāšanai nepieciešamās būves; 
• pakalpojumu objekti, kas funkcionāli saistīti ar 
lauksaimniecisko ražošanu; 
• viensēta (dzīvojamā ēka (ēkas)) ar palīgēkām;  
• tūrisma un atpūtas mītne; 
• amatnieku darbnīcas; 
• telšu laukums; 
• zemes gabalā kas robežojas, vai ietver virszemes 
privātus vai publiskus ūdensobjektus – peldvieta, atpūtas 
vieta; 
• zemstikla kultūru audzēšana; 
• dīėsaimniecība un zivsaimniecība; 
• zemes gabalā, kas atrodas autoceĜa tiešā tuvumā vai 
robežojas ar to, ja pamato ar detālplānojumu, kā arī 
ievērojot citus šo Noteikumu punktus: 
         - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 
         - publiska, ražošanas un tehniska apbūve; 
           -  degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija. 
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 - Tūrisma un rekreācijas 
objektu apbūves teritorijas 
/PT/  
(plānota kā apbūves teritorija) 
 
Apbūves blīvums: 
- Savrupmājai un viensētai – 
atbilstoši 3.2.5.p. 6.ap. 
prasībām; 
-Pārējai atĜautai izmantošanai – 
20%. 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 50% 
 
Maksimālais ēku stāvu skaits: 2 
stāvi 
 

Galvenā izmantošana: 
Ar tūrisma, atpūtas un izklaides 
nozarēm saistīta komercdarbība. 
 
1) Viesnīca, motelis; 
2) Pansija, viesu māja; 
3) Atpūtas, sabiedriskās ēdināšanas 
u.tml. pakalpojumu objekts; 
4) Sporta būve; 
5) Kultūras iestāde, objekts; 
6) Peldvieta, atpūtas vieta pie 
ūdens, atpūtas vieta dabā; 
7) Kempings, telšu vieta, ceĜojumu 
treileru stāvvietas; 
8) Savrupmāja; viensēta; 
9) Dīėu saimniecība; 
10) Meža apsaimniekošana; 
11) Graudkopība, augkopība u.c. 
veida lauksaimniecības produkcijas 
izmantošana (izĦemot lauku 
pārstrādes uzĦēmumus un 
dzīvnieku 
novietnes); 
12) Inženierkomunikācijas un 
iekārtas. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Dzīvoklis; 
2) Saimniecības ēka; 
3) Garāža; 
4) Autostāvvieta; 
5) Inženierbūves. 

REKREĀCIJAS TERITORIJAS 
(ZR) 
(apakšgrupa pie ZaĜumvietām, 
apbūve nav primāra) 

apbūves rādītāji: 
- maksimālais apbūves blīvums 
10%; 
- zemes gabala minimālā brīvā 
zaĜumu teritorija apbūvē 
nedrīkst būt mazāka par 80%; 
- nepieciešamo ēku un būvju 
maksimālais stāvu skaits – 2 
(izĦemot skatu torĦus un 
nepieciešamās inženierbūves).  
- teritorijas apkalpei 
nepieciešamās būves, 
autostāvvietas jāizvieto autoceĜu 
un ielu tuvumā. 
 

Galvenā izmantošana: 
labiekārtotas un koptas zaĜumu un atpūtas vietas dabas 
vidē, kur atpūtai tiek izmantots dabas potenciāls un, kur 
būvēm ir tikai pakārtota nozīme. Tās var būt gan publiskas, 
gan privātas. 

• apstādījumu ierīkošana un atjaunošana; 
• atpūtas vietu izveidošana un mazo arhitektūras formu 
izvietošana; 
• īslaicīgas apmešanās ēku – viesu nama, brīvdienu mājas 
un/vai kempinga ierīkošana; 
• sporta un atpūtas būvju izbūve: 

- brīvdabas sporta laukums, t.sk. golfa laukums, 
- atrakciju vai atpūtas parki un citas brīvā dabā 
aprīkotas teritorijas, t.sk. pludmales aprīkojums; 
-  jāšanas skola/centrs; 

• apjumta vai vaĜēja vasaras estrāde; 
• zooloăiskā un/vai botāniskā dārza ēkas; 
• kiosku, publisko tualešu un nepieciešamo palīgēku 
būvniecība, ja tās iekĜaujas ainavā un nerada paaugstinātu 
slodzi uz stādījumiem; 
• gājēju un veloceliĦu, laipu un tiltiĦu izbūve 

Palīgizmantošana: 

• dzīvojamā funkcija, kas ir pakārtota galvenajai 
izmantošanai;  
• publisko tualešu būves; 
• apsardzes ēkas; 
• rotaĜu laukumi. 

Apbūves teritorijas 
Dzīvojamās apbūves teritorijas           
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Mazstāvu dzīvojamās teritorijas 
/DzM/ 
 
Apbūves blīvums: 30% 
 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits:   2 stāvi, ja ar 
detālplānojumu nav noteikts citādi 
 

• savrupmāja (vienas vai divu 
ăimeĦu dzīvojamā māja), 
• dvīĦu māja (divas bloėētas 
ăimenes dzīvojamās mājas), 
• rindu māja, 
• mazstāvu daudzdzīvokĜu nams, 
• atsevišėā zemesgabalā, ja to 
pamato ar detālplānojumu, vai 
mazstāvu daudzīvokĜu nama 
pirmajā stāvā - vietējās nozīmes: 
- pirmskolas bērnu iestāde, 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- sporta būve, 
• zemes gabalos pie 
maăistrālajām ielām vai valsts 
autoceĜiem, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- pārvaldes iestāde, 
- darījumu iestāde, 
• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• sporta būve jā palīgizmantošana. 

Savrupmājas apbūves 
teritorijas /DzS/ 
 
Apbūves blīvums: 
- Savrupmājai, dvīĦu mājai - 
40% 
- Rindu mājai, daudzdzīvokĜu 
namam –60%; 
- Darījumu vai sabiedriskam 
objektam – 60%; 
- Savrupmājām, kas atrodas 
starp Daugavu un c1 „Vecā 
Daugavas-Rīgas šoseja”: 
(1) Savrupmājai – 20%; 
(2) DvīĦu mājai – 20%; 
(3) Rindu mājai – 30%; 
(4) DaudzdzīvokĜu namam – 

30% 
(5) Darījumu vai sabiedriskam 

objektam – 40%. 
Meža zemēs un zemēs, kas 
transformētas no meža zemēm, 
- 20%. 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 
- Savrupmājai, dvīĦu mājai - 
50%; 
- Rindu mājai, daudzdzīvokĜu 
namam – 40%; 
- Darījumu vai sabiedriskam 
objektam – 20%; 
- Savrupmājām, kas atrodas 
starp Daugavu un c1 „Vecā 
Daugavas-Rīgas šoseja”: 
(1) Savrupmājai, dvīĦu mājai 

– 70%; 
(2) Rindu mājai, 

daudzdzīvokĜu namam – 
50%; 

(3) Darījumu vai 
sabiedriskam objektam – 
30% 

Ēku stāvu skaits: 
-Savrupmājai, dvīĦu mājai, rindu 
mājai - 2 stāvi; 
-DaudzdzīvokĜu namam – 3 
stāvi un mansards; 
-Darījumu vai sabiedriskam 
objektam - 3 stāvi 

1) Savrupmāja; 
2) DvīĦu māja; 
3) Rindu māja pēc detālplānojuma 
izstrādes; 
(papildināts ar 2009.gada 
grozījumiem) 
4) Mazstāvu daudzdzīvokĜu nams 
pēc detālplānojuma izstrādes; 
(papildināts ar 2009.gada 
grozījumiem) 
5) Sabiedrisks un darījumu objekts 
pēc detālplānojuma izstrādes; 
(papildināts ar 2009.gada 
grozījumiem) 
6) Tuvākās teritorijas apkalpošanai 
paredzēta sporta būve pēc 
detālplānojuma izstrādes; 
(papildināts ar 2009.gada 
grozījumiem) 
7) Auto apkalpes uzĦēmums 
(tostarp – degvielas uzpildes stacija) 
teritorijās pie valsts un pašvaldības 
ceĜiem un maăistrālajām ielām, 
atsevišėā zemes vienībā pēc 
detālplānojuma izstrādes. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Saimniecības ēkas (ne vairāk kā 
2 vienā zemes vienībā 
savrupmājām, 
un ne vairāk kā 1 dvīĦu mājām un 
rindu mājām); 
2) Sporta būve kā palīgizmantošana 
ăimenes vajadzībām; 
3) Telpas individuālā darba 
vajadzībām, garāža; 
4) Inženierbūve. 

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM) 

apbūves rādītāji: 

maksimālais apbūves blīvums:  
1) apbūvei, kas atrodas starp 
Daugavu un c1 „Vecā 
Daugavas-Rīgas šoseja”: 
- savrupmājai un viesu namu 
apbūvē – 20%; 
- rindu mājai un  mazstāvu 
daudzdzīvokĜu mājai – 30%; 
2) apbūvei pārējā novada 
teritorijā Ikšėiles pilsētā un 
ciemos: 
- savrupmāju un viesu namu 
apbūvē nedrīkst pārsniegt 30%; 
- mazstāvu daudzdzīvokĜu 
mājas un rindu mājas apbūvē 
nedrīkst pārsniegt 40%; 
- meža zemēs un zemēs, kas 
transformētas no meža zemēm 
nedrīkst pārsniegt 10%. 
 
minimālā brīvā zaĜumu teritorija: 
savrupmāju un viesu namu 
apbūvē nedrīkst būt mazāka par 
50%; 
mazstāvu daudzdzīvokĜu mājas 
un rindu mājas apbūvē nedrīkst 
būt mazāka par 40%. 
 
Maksimālais stāvu skaits visai 
apbūvei teritorijā – 2 stāvi ar  
jumta izbūvi (3 stāvi) 

Galvenā izmantošana: 

• savrupmāja;  
• rindu māja; 
• mazstāvu daudzdzīvokĜu māja; 
• sociālā māja; 
• atsevišėā zemes gabalā, ja tam piekrīt blakus zemes 
gabalu īpašnieki, pamatojot ar detālplānojumu vai veicot 
būvniecības ieceres publisko apspriešanu: 
                - viesu nams; 
                  - dzīvojamā mājas pirmajā stāvā (arī 
pagrabstāvā vai cokolstāvā) vai ar to bloėētā būvapjomā 
komercdarbības objekts. 
 

Palīgizmantošana: 
• saimniecības ēkas un citas palīgēkas; 
telpas saimnieciskās darbības veikšanai; 
• mazdārziĦi; 
• dārzi; 
• jaunas ūdenskrātuves (dīėa) izveidošanai, bet ne tuvāk kā 
10 metrus no blakus esošā zemes gabala  robežas 
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Lauku mazstāvu dzīvojamās 
teritorijas /DzL/ 
 
Apbūves blīvums: mazstāvu 
daudzdzīvokĜu mājām, dvīĦu mājām, 
rindu mājām un savrupmājām - 30% 
Citai apbūvei – nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits:   3 stāvi, ja ar 
detālplānojumu nav noteikts citādi 
 

• savrupmāja (vienas vai divu 
ăimeĦu dzīvojamā māja), 
• dvīĦu māja (divas bloėētas 
ăimenes dzīvojamās mājas), 
• rindu māja, 
• mazstāvu daudzdzīvokĜu nams, 
• atsevišėā zemesgabalā, ja to 
pamato ar detālplānojumu, vai 
mazstāvu daudzīvokĜu nama 
pirmajā stāvā - vietējās nozīmes: 
- pirmskolas bērnu iestāde, 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- sporta būve, 
• zemesgabalos pie valsts 
autoceĜiem, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- darījumu iestāde, 
- pārvaldes iestāde, 
• individuālais darbs, 
• privātas mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• sporta būve jā palīgizmantošana. 

Lauku dzīvojamās apbūves 
teritorijas /DzL/ 
 
Apbūves blīvums: 
20%, bet ne vairāk 0,5 ha; 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 30% 
 
Ēku stāvu skaits: 
Savrupmājai– 2 stāvi; 
Darījumu vai sabiedriskam 
objektam – 3 stāvi. 
 

Galvenā izmantošana: 
Lauksaimniecība; Viensētas apbūve 
ar vienu dzīvojamo māju un 
nepieciešamajām palīgēkām: 
saimniecības ēkām mājlopiem, 
dzīvnieku novietnēm, šėūĦiem, 
nojumēm, 
siltumnīcām, pagrabiem; 
Savrupmāju apbūve. 
(labots ar 2009.gada grozījumiem) 
 
1) Savrupmāja; 
2) Viensētas apbūve ar vienu 
dzīvojamo māju un 
nepieciešamajām 
palīgēkām: saimniecības ēkām 
mājlopiem, dzīvnieku novietnēm, 
šėūĦiem, nojumēm, siltumnīcām, 
pagrabiem; 
3) Sabiedrisks objekts; 
4) Darījumu objekts. 
5) Atpūtas, tūrisma objekts; 
6) Sporta būve; 
7) Augkopība, lopkopība, cita 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošana; 
8) Lauksaimnieciska rakstura 
uzĦēmums; 
9) Vieglās ražošanas uzĦēmums; 
10) Kokaudzētava; 
11) Dīėu saimniecība; 
12) Autoapkalpe (tostarp – 
degvielas uzpildes stacija) teritorijās 
pie valsts 
un pašvaldības ceĜiem un 
maăistrālajām ielām, atsevišėā 
zemes vienībā 
pēc detālplānojuma izstrādes; 
13) Atklāta un slēgta autostāvvieta; 
14) Inženierbūve; 
15) Pārvaldes iestāde. 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM) 
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Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas 
/DzD/ 
 
Apbūves blīvums: mazstāvu 
daudzdzīvokĜu mājām, dvīĦu mājām, 
rindu mājām un savrupmājām - 30% 
Citai apbūvei – nav noteikts. 
 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits:   5 stāvi, ja ar 
detālplānojumu nav noteikts citādi. 

- mazstāvu daudzdzīvokĜu 
mājām, dvīĦu mājām, rindu 
mājām un savrupmājām – 2 
stāvi 

 
 

• daudzstāvu daudzīvokĜu nams, 
• mazstāvu daudzīvokĜu nams, 
• rindu māja, 
• savrupmāja (vienas vai divu 
ăimeĦu dzīvojamā māja), 
• dvīĦu māja (divas bloėētas 
ăimenes dzīvojamās mājas), 
• pirmskolas bērnu iestāde, 
•atsevišėā zemesgabalā, ja to 
pamato ar detālplānojumu un 
mazstāvu daudzīvokĜu namu 
pirmajos stāvos - vietējās 
nozīmes: 
- pārvaldes iestāde, 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- darījumu iestāde, 
- kultūras iestāde, 
- ārstniecības iestāde, 
- nevalstiskas organizācijas 
iestāde, 
- sporta būve, 
•zemesgabalos pie maăistrālajām 
ielām vai valsts autoceĜiem, ja to 
pamato ar detālplānojumu: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
- darījumu iestāde, 
- pārvaldes iestāde, 
• individuālais darbs, 
• privātas mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• sporta būve jā palīgizmantošana. 

DaudzdzīvokĜu dzīvojamās 
apbūves teritorijas /DZDZ/ 
 
Apbūves blīvums: 
- DaudzdzīvokĜu ēkai – 40%; 
- DvīĦu mājas apbūvei – 30%; 
- Rindu mājas apbūvei – 35%; 
- Tirdzniecības, pakalpojumu 
objektam – 40%. 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 
- DaudzdzīvokĜu ēkai – 35%; 
- DvīĦu mājai – 40%; 
- Rindu mājai – 35%; 
- Tirdzniecības, pakalpojumu 
objektiem – 30%; 
- Pirmsskolas bērnu iestādēm – 
ne mazāk par stāvu kopplatību 
 
Maksimālais ēku stāvu skaits: 
4 stāvi (jaunveidojamai apbūvei 
ieteicami 3 pilni stāvi ar 
pieĜaujamu jumta izbūvi), 
izĦemot teritorijās pie Ogres, kur 
maksimālais ēku augstums ir 9 
stāvi. 
 

1) DaudzdzīvokĜu māja; 
2) Rindu māja; 
3) DvīĦu māja; 
4) Atseviš÷ā zemes vienībā vai 
daudzdzīvokĜu mājas pirmajā stāvā - 
sociālās aprūpes iestāde, 
pirmsskolas bērnu iestāde, 
pārvaldes iestāde, 
vietējas nozīmes tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekts, ja attiecīgajā 
zemes vienībā iespējams nodrošināt 
nepieciešamo autostāvvietu skaitu. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Saimniecības ēka; 
2) Garāžas, autostāvvieta; 
3) Sporta laukums; 
4) RotaĜu laukums; 
5) Inženierbūves. 

VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ  
APBŪVE (DzV)   

apbūves rādītāji: 

- apbūves intensitāte nedrīkst 
pārsniegt  200%; 
- minimālā brīvā zaĜumu teritorija 
nedrīkst būt mazāka par 35%. 
 
Maksimālais stāvu skaits, 
ieskaitot jumta stāvu vai jumta 
izbūvi, no jauna būvējamām 
ēkām nedrīkst pārsniegt – 5 
stāvus 

Galvenā izmantošana ir: 

• rindu māja; 
• mazstāvu daudzdzīvokĜu māja; 
• daudzstāvu daudzdzīvokĜu māja; 
• sociālā māja; 
atsevišėā zemes gabalā, pamatojot ar detālplānojumu vai 
veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu, 
daudzdzīvokĜu namu pirmajos  stāvos (arī pagraba vai 
cokola stāvā) komercdarbības objekts. 
 

Palīgizmantošana: 

• telpas saimnieciskās darbības veikšanai mājamatniecības 
jomā, sociālajā un veselības aizsardzības jomā, sadzīves 
pakalpojumu jomā; 
• saimniecības ēkas un citas palīgēkas (garāžas, nojumes 
u.c.); 
• tirdzniecības kioski (līdz 25 kv.m.) un segtie tirdzniecības 
stendi; 
• rotaĜu laukumi; 
• atklātie sporta laukumi; 
• atpūtas vietas; 
• koku grupas un citi apstādījumi. 

Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju 
1999.gads (ar 2003.gada 
grozījumiem) plānojumā NAV 

 Piepilsētas dzīvojamās 
apbūves teritorijas /DzSP/ 
 
Maksimālais apbūves blīvums: 

1) Viensētai – 10%; 
2) Teritorijās no Daugavas 

krasta līdz pašvaldības 
ceĜam c1: 
(1) Savrupmājai – 20%; 
(2) DvīĦu mājai – 20%; 
(3) Darījumu vai 

sabiedriskam 
objektam – 40%. 

3) Pārējā piepilsētas 
apbūves teritorijā: 
(1) Savrupmājai – 30%; 
(2) DvīĦu mājai – 30%; 
(3) Rindu mājai – 40%; 
(4) DaudzdzīvokĜu 

Galvenā izmantošana: 
Dzīvojamā savrupmāju un 
daudzdzīvokĜu ēku apbūve; 
Sabiedrisko un darījumu objektu 
apbūve. 
 
1) Savrupmāja; 
2) DvīĦu māja; 
3) Rindu māja, izĦemot teritorijā 
starp pašvaldības ceĜu c1 un 
Daugavu; 
4) Viensēta; 
5) Mazstāvu daudzdzīvokĜu nams, 
izĦemot teritorijā starp pašvaldības 
ceĜu c1 un Daugavu; 
6) Sabiedrisks objekts; 
7) Darījumu objekts. 
8) Atpūtas un tūrisma objekts; 
9) Sporta būve; 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM) un LAUKU 
ZEMES (L) 

 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība                                                                                                           112 

namam – 40%; 
(5) Darījumu vai 

sabiedriskam 
objektam – 60%. 

4) Meža zemēs un zemēs, 
kas transformētas no 
meža zemēm – 20%. 

 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 

1)Viensētai – netiek 
noteikta; 
2) Teritorijās no Daugavas 

krasta līdz pašvaldības 
ceĜam c1: 
(1) Savrupmājai – 70%; 
(2) DvīĦu mājai – 70%; 
(3) Rindu mājai – 50%; 
(4) DaudzdzīvokĜu 

namam – 50%; 
(5) Darījumu vai 

sabiedriskam 
objektam – 30%. 

3) Pārējā piepilsētas 
apbūves teritorijā: 
(1) Savrupmājai – 60%; 
(2) DvīĦu mājai – 60%; 
(3) Rindu mājai – 40%; 
(4) DaudzdzīvokĜu 

namam – 40%; 
(5) Darījumu vai 

sabiedriskam 
objektam – 20%. 

 
Ēku stāvu skaits: 

1) Teritorijās no Daugavas 
krasta līdz pašvaldības 
ceĜam c1 - 2 stāvi; 

2) DaudzdzīvokĜu namam: 
(1) 2 stāvi – teritorijās 

no Daugavas krasta 
līdz pašvaldības 
ceĜam c1; 

(2) 5 stāvi – pārējā 
teritorijā. 

3) Darījumu vai 
sabiedriskam objektam 
- 3 stāvi, izĦemot 
risinājumus, kas 
pamatoti 
detālplānojumā vai 
publiski apspriestā skiču 
projektā, bet ne vairāk 

10) Augkopība, lopkopība, 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošana, 
11) Autoapkalpes uzĦēmums 
(tostarp – degvielas uzpildes stacija) 
teritorijās pie valsts un pašvaldības 
ceĜiem un maăistrālajām ielām, 
atsevišėā zemes vienībā pēc 
detālplānojuma izstrādes; 
12) Inženierbūve; 
13) Vieglās ražošanas uzĦēmums; 
14) Atklāta un slēgta autostāvvieta; 
15) Labiekārtoti apstādījumi; 
16) Pārvaldes iestāde; 
17) Lidlauks tikai teritorijas 
plānojumā norādītajā vietā. 
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kā 5 stāvi. 
 
 
 

Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju 
1999.gads (ar 2003.gada 
grozījumiem) plānojumā NAV 

- Vasarnīcu un dārza māju 
apbūves teritorija /DZV/ 
 
Apbūves blīvums 30%. 
Apbūves blīvumā netiek 
ieskaitītas lecektis un 
pārvietojamas siltumnīcas; 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība 60% 
Ēku stāvu skaits: 
2 stāvi (tai skaitā jumta stāvs). 
 

Galvenā izmantošana: 
Dārzs, dārza māja. 
1) Dārzs, dārza māja; 
2) Vasarnīca; 
3) Siltumnīca; 
4) Savrupmāja. 
Palīgizmantošana: 
1) Tuvākās teritorijas apkalpošanai 
paredzēts tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekts; 
2) Saimniecības ēka; 
3) Inženierbūves. 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat.  
MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM) ;   
LAUKU ZEMES (L) ;  
CITAS KOPTĀS 
ZAěUMVIETAS (ZC) 

 
Publiskās apbūves teritorijas           
Sabiedrisko iestāžu teritorijas /P/ 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts  
 

• pārvaldes iestāde, 
•  izglītības iestāde, 
•  pirmskolas bērnu iestāde, 
•  ārstniecības iestāde, 
•  sociālās aprūpes iestāde, 
•  kultūras iestāde, 
•  zinātnes iestāde, 
•  nevalstiskās organizācijas 
iestāde, 
•  reliăiska iestāde, 
•  dzelzceĜa stacija, 
•  darījumu iestāde, 
•  tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
•  sporta būve, 
•  zemesgabalos pie 
maăistrālajām ielām vai valsts 
autoceĜiem, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
-degvielas uzpildes stacija, 
•  saimniecības ēka, 
•  dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
•  atklāta uzglabāšana. 

Jauktas darījumu un 
sabiedrisko objektu apbūves 
teritorijas /PDS/ 
 
Apbūves blīvums: 
Galvenajai izmantošanai – 
netiek noteikts. 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 
- Galvenajai izmantošanai – 
20%; 
- Dzīvojamai apbūvei – atbilstoši 
3.2.2.punktā noteiktajam. 
- Pārējai atĜautajai izmantošanai 
– 20%, ar detālplānojumu var 
samazināt, bet ne mazāk kā 
10%. 
 
Maksimālais ēku stāvu skaits: 
- 3 stāvi,  
- Stāvu skaitu atĜauts palielināt 
līdz četriem, ja tas pamatots 
detālplānojumā 

Galvenās izmantošanas: 
Darījumu objekti, sabiedriskie 
objekti. 
 
1) Darījumu un komerciāla rakstura 
iestāde: tirdzniecības, pakalpojumu, 
autoapkalpes objekts; 
2) Sabiedrisks (nekomerciāls) 
objekts: izglītības, aprūpes, kultūras 
un sporta iestāde, sporta būve, 
valsts vai pašvaldības pārvaldes 
iestāde; 
3) Savrupmāja; 
4) DvīĦu māja; 
5) Rindu māja; 
6) DaudzdzīvokĜu māja; 
7) Vieglās rūpniecības ražošanas 
uzĦēmums; 
8) Inženierkomunikācijas un 
iekārtas. 
 
Palīgizmantošanas: 
1) Dzīvoklis; 
2) Saimniecības ēka; 
3) Garāža, autostāvvieta; 
4) Inženierbūves. 

PUBLISKĀ APBŪVE (P) 
 

apbūves rādītāji: 

- zemes gabala maksimālā 
apbūves intensitāte atsevišėā 
zemes gabalā nedrīkst 
pārsniegt 150%; 

- zemes gabala minimālā brīvā 
zaĜumu teritorija nedrīkst būt 
mazāka par 40%, bet 
pirmsskolas bērnu iestādes 
zemes gabala brīvajai teritorijai 
jābūt ne mazākai par šīs 
iestādes stāvu kopējo platību; 
- maksimālais stāvu skaits – 3 
stāvi 

Galvenā izmantošana: 

Sabiedrisko iestāžu apbūve:  

• pārvaldes ēkas (valsts un pašvaldību iestādes u.c.); 
• izglītības un zinātnes ēkas (pirmsskolas izglītības 
iestādes, mūzikas un mākslas skolas, internātskolas, 
bērnunami u.c.); 
• ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas iestādes (ambulatorās ārstniecības un 
fizioterapijas iestādes, pansionāti u.c.); 
• kultūras un izklaides iestādes (tautas nami, klubi, 
diskotēku zāles, kulta ēkas, muzeji, izstāžu zāles, 
bibliotēkas u.c.); 
• sporta ēkas un būves (stadioni, sporta kompleksi, 
peldbaseini, sporta spēĜu zāles u.c.); 
• sakaru un transporta ēkas un būves (pasts un citas 
sakaru iestādes, telefona centrāĜu un līniju pastiprināšanas 
punktu ēkas u.c.); 
• veterinārās iestādes. 

Komerciestāžu apbūve: 

• biroji, konferenču ēkas un līdzīgas iestādes; 
• viesnīcas un citas īslaicīgas apmešanās mītnes 
(viesnīcas, viesu mājas, moteĜi, hosteĜi u.c.); 
• tirdzniecības ēkas (arī sezonas rakstura); 
• ēdināšanas ēkas (kafejnīcas, bāri un citi ēdināšanas 
uzĦēmumi, t.sk. vasaras tipa kafejnīcas, bufetes un bāri ar 
vaĜējām verandām, terasēm,); 
• sadzīves pakalpojumu ēkas (pirtis, veĜas mazgātavas 
u.c.); 
• aptiekas; 
• degvielas uzpildes staciju ēkas un citi ar komercdarbību 
saistīti objekti, ievērojot citus šo Noteikumu punktu. 

Palīgizmantošana: 

• dzīvojamā funkcija, kas ir pakārtota galvenajai 
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izmantošanai;  
• garāžas (pazemes un virszemes, ar atsevišėām bloėētām 
telpām); 
• publisko tualešu būves; 
• apsardzes ēkas; 
• rotaĜu laukumi; 
• atklātie sporta laukumi, atpūtas vietas; 
• koku grupas un citi apstādījumi. 

Jauktas darījumu un dzīvojamās 
teritorijas /JP/ 
 
 Apbūves blīvums: mazstāvu 
daudzdzīvokĜu mājām, dvīĦu mājām, 
rindu mājām un savrupmājām - 30% 
Citai apbūvei – nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: mazstāvu 
daudzdzīvokĜu mājām, dvīĦu mājām, 
rindu mājām un savrupmājām – 2 
stāvi 
Citai izmantošanai - nav noteikts  

• darījumu iestādes, 
• tirdzniecības iestādes, 
• nevalstisko organizāciju 
iestādes, 
• sporta būves, 
• vieglās ražošanas uzĦēmums, 
• noliktava, 
• mazstāvu daudzīvokĜu nams, 
• savrupmāja (vienas vai divu 
ăimeĦu dzīvojamā māja), 
• dvīĦu māja (divas bloėētas 
ăimenes dzīvojamās mājas), 
• zemesgabalos pie maăistrālajām 
ielām, ja to pamato ar 
detālplānojumu: 
- degvielas uzpildes stacija, 
•  saimniecības ēka, 
•  dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
•  atklāta uzglabāšana. 

Ikšėiles novada Lauku teritorijas 
plānojumā 2006.-2018 (ar 2009. 
gada grozījumiem) NAV 

 Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat.  
PUBLISKĀ APBŪVE (P); 
MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE (DzM);  
VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ  
APBŪVE (DzV) 

  
Ražošanas teritorijas           
Komunālo, ražošanas un 
noliktavu objektu teritorijas /R/ 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts  
 

• vieglās ražošanas uzĦēmums, 
• vispārīgās ražošanas 
uzĦēmums, 
• vairumtirdzniecības iestāde, 
• kravu stacija, 
• noliktava, 
• degvielas uzpildes stacija, 
• tehniskās apkopes stacija, 
• auto tirdzniecības iestāde, 
• sabiedriskā garāža, 
• dzelzceĜa pievedceĜš, 
• inženierkomunikāciju objekts, 
• saimniecības ēka, 
•  tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts kā palīgizmantošana 
• atklāta uzglabāšana. 

Ikšėiles novada Lauku teritorijas 
plānojumā 2006.-2018 (ar 2009. 
gada grozījumiem) NAV 

- RAŽOŠANAS OBJEKTI  UN 
NOLIKTAVAS  (RR) 
 

apbūves rādītāji: 

- Zemes gabala maksimālais 
apbūves blīvums nedrīkst 
pārsniegt 60% no zemes gabala 
platības 
- Zemes gabala minimālā brīvā 
zaĜumu teritorija nedrīkst būt 
mazāka par 20%. Izstrādājot 
detālplānojumu minimālās 
brīvās zaĜumu teritorijas rādītāju 
atĜauts samazināt līdz 10%. 

Galvenā izmantošana: 
• rūpnieciskās ražošanas ēkas; 

• lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavas un 
glabātavas; 
dažādu uzĦēmumu saldētavu ēkas; 
• transporta uzĦēmumi; 
• stiklotas siltumnīcas ar kopējo platību virs 60 kv.m.; 
• atkritumu apsaimniekošanas (ražošanas) uzĦēmumu 
apbūve; 
• nojumes; 
• šėūĦi ar kopējo platību virs 60 m2; 
• pagrabi ar kopējo platību virs 40 m2 
 

Palīgizmantošana: 

• valsts un pašvaldības iestāde;  
• komerciestādes; 
• veterinārā iestāde; 
• garāžas; 
• dzīvoklis (kā ēkas daĜa). 
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Jauktas ražošanas teritorijas /JR/ 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts  
 

• vieglās ražošanas uzĦēmums, 
• vairumtirdzniecības iestāde, 
• kravu stacija, 
• noliktava, 
• sēĦu audzētava, 
• darījumu iestāde, 
•  tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, 
• degvielas uzpildes stacija, 
• tehniskās apkopes stacija, 
• auto tirdzniecības iestāde, 
• sabiedriskā garāža, 
• dzelzceĜa pievedceĜš, 
• saimniecības ēka, 
• atklāta uzglabāšana. 
•  tirdzniecības un pakalpojumu 
objekts kā palīgizmantošana, 
•  dzīvoklis kā palīgizmantošana. 
 

Jauktas ražošanas, darījumu 
un tehniskās apbūves 
teritorijas /JRD/ 
 
Apbūves blīvums: 
- 60%; 
Ar detālplānojumu atĜauts 
palielināt līdz 80%. 
 
Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 
- 20%; 
Ar detālplānojumu atĜauts 
samazināt līdz 10%. 
 
Maksimālais ēku stāvu skaits: 
Netiek noteikts (18 m, ja 
augstumu nenosaka 
tehnoloăiskā procesa 
īpatnības). 
 

Galvenā izmantošana: 
Ražošanas vai darījumu objekts 
 
1) Vispārīgās ražošanas uzĦēmums; 
2) Vieglās ražošanas uzĦēmums; 
3) Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības uzĦēmumi; 
4) Noliktava; 
5) Pārkraušanas laukumi; 
6) Atklāta un slēgta autostāvvieta, 
garāža; 
7) Atklātas automašīnu un to 
rezerves detaĜu tirdzniecības vietas; 
8) Tehniskās apkopes stacija, 
autoapkalpes uzĦēmums 
(t.sk.degvielas un/vai gāzes uzpildes 
stacija); 
9) Inženierkomunikāciju objekts; 
10) Lauksaimniecības pārstrādes 
uzĦēmums; 
11) Kokapstrādes uzĦēmums; 
12) Darījumu iestāde un 
pakalpojumu objekts; 
13) Izklaides, sporta, kultūras un 
tūrisma uzĦēmums; 
14) Zinātnes iestāde; 
15) Pārvaldes iestāde. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Dzīvoklis. 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
NAV PAREDZĒTS 
 

 

Karjeru teritorijas /K/ 
 
Apbūves blīvums: nav noteikts. 
 
Apbūves intensitātes un brīvās 
teritorijas rādītāji ăenerālplānā nav 
noteikti. Tos var pamatot ar 
detālplānojumu. 
 
Ēku stāvu skaits: nav noteikts  
 

• karjers, 
•  lauksaimniecības izmantošana, 
•  mežsaimniecības izmantošana, 
•  dzelzceĜa pievedceĜš, 
•  saimniecības ēka, 
•  atklāta uzglabāšana, 
•  pagaidu būve kā 
palīgizmantošana. 

Derīgo izrakteĦu atradĦu 
teritorijas /K/ 
 
Apbūves blīvums: Atbilstoši 
funkcionālajai nepieciešamībai. 
 
Būvju maksimālais augstums un 
stāvu skaits:  
Atbilstoši funkcionālajai 
nepieciešamībai 
 

Galvenā izmantošana: 
Derīgo izrakteĦu ieguve 
 
Derīgo izrakteĦu ieguve 
 
Palīgizmantošana: 
Būves atĜautās izmantošanas 
nodrošināšanai 

DERĪGO IZRAKTEĥU 
IEGUVES TERITORIJA (RD) 
 

Galvenā izmantošana: 

• derīgo izrakteĦu ieguve - karjers;  

• līdz derīgo izrakteĦu izstrādes uzsākšanai plānotajās (ar 
apvilktu kontūru attēlotajās) derīgo izrakteĦu izstrādes 
vietās atĜauta pašreizējā izmantošana, kā arī „Lauku 
zemēs” un „Mežos” noteiktā atĜautā izmantošana. 

Palīgizmantošana: 

• atklāta (ārpustelpu) uzglabāšana; 
• īslaicīgas lietošanas būves, kas nepieciešamas derīgo 
izrakteĦu ieguves procesa nodrošināšanai; 

Līnijbūvju izbūves teritorijas /L/ 
- DzelceĜa teritorijas /LDz/ 
 
- Ielu un ceĜu teritorijas /LC/ 

• DzelceĜa teritorijai /LDz/: 
•  dzelzceĜš. 
 
 Ielu un ceĜu teritorijai /LC/ 
• maăistrālā iela, 
• vietējās nozīmes iela, 
•  laukums, 
•  valsts autoceĜš, 
• pagasta ceĜš, 
• atklāta autostāvvieta, 
degvielas uzpildes stacija, 

AutoceĜi un ielas /- / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galvenā izmantošana:  
Maăistrālās komunikācijas. 
 
Maăistrālo inženierkomunikāciju 
koridors, maăistrālās 
inženierkomunikācijas 
(elektroapgādes, gāzes apgādes, 
ūdens apgādes, kanalizācijas, 
telekomunikāciju tīklu, 
siltumapgādes u.c. 
inženierkomunikācijas). 

TEHNISKĀ APBŪVE  (T) 

Zemes gabalu maksimālais 
apbūves blīvums, intensitāte, 
minimālā brīvā zaĜumu teritorija 
un maksimālais ēkas un citas 
būves stāvu skaits un augstums 
Tehniskās apbūves teritorijā (T) 
netiek noteikts. Apbūves 
tehniskos rādītājus jānosaka 
tehnisko ēku un būvju 

Galvenā izmantošana: 

Satiksmes un sakaru ēkas: 
• pasažieru stacijas (neatkarīgi no transporta veida); 
• lidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas; 
• sakaru nodaĜu, radiostaciju un televīzijas centru – studiju 
ēkas; 
• garāžu ēkas; 

Tehniskās apbūves ēkas un būves: 
• Katlumājas; 
• elektroenerăijas apgādes ēkas; 
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izvietojumu akceptējot LR SM 
CeĜu satiksmes drošības direkcijas 
Orges nodaĜā, 
• pašvaldības grāvis, 
• maăistrālā inženierkomunikācija, 
•  pagaidu būve kā 
palīgizmantošana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DzelzceĜš /- / 
 
 

 
Palīgizmantošana: 
Inženiebūves atĜautās izmantošanas 
nodrošināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galvenā izmantošana: 
Ar atĜauto izmantošanu saistītā 
apbūve – transporta apkalpes 
uzĦēmumu 
teritorijas un administratīvās ēkas. 
 
1) DzelzceĜš, ar dzelzceĜa 
izmantošanu saistītā infrastruktūra; 
2) Ražošanas, darījumu uzĦēmums; 
3) Inženierkomunikācijas un 
inženierbūves (izvieto galvenokārt 
dzelzceĜa zemes nodalījuma joslā. 
 
Palīgizmantošana: 
DzelzceĜa apkalpes uzĦēmumu 
teritorijas un administratīvās ēkas. 
 
 
 

būvprojektā, atkarībā no 
izmantotās tehnoloăijas. 

 
 

• sūkĦu un kompresoru staciju ēkas; 
• slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas; 
• ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju 
ēkas; 
• gāzes regulēšanas stacijas; 

Inženierbūves: 
• transporta būves (autoceĜi, ielas, ceĜi, laukumi, dzelzceĜš, 
lidlauku skrejceĜi un stāvvietas, tilti, estakādes, tuneĜi, 
pazemes ceĜi); 
• cauruĜvadi, sakaru un elektropārvades līnijas; 
• radiosakaru antenas un sakaru torĦi. 

 

• atkritumu apsaimniekošanas (ražošanas) uzĦēmumu 
apbūve (zaĜo atkritumu kompostēšanas laukumi, bīstamo 
atkritumu savākšanas vieta); 

• ar ceĜiem, ielām, laukumiem saistīta zaĜumvietu 
ierīkošana (aizsargstādījumi, koku rindas, alejas u.c.) un 
labiekārtošana; 

• atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas; 

 

Palīgizmantošana: 

• ražošanas, transporta un citu uzĦēmumu noliktavas un 
nojumes; 

• īslaicīgas lietošanas būves maăistrāĜu un ielu teritorijās, 
izvietojumu akceptējot Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas 
Valsts ceĜi”; 

• sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu 
objekti; 

• publiskās tualetes. 

 
 

Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju 
1999.gads (ar 2003.gada 
grozījumiem) plānojumā NAV 

 -  Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat.  

TEHNISKĀ APBŪVE  (T) 
  

Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju 
1999.gads (ar 2003.gada 
grozījumiem) plānojumā NAV 

- Inženiertehnisko objektu un 
komunālās saimniecības 
apbūves teritorijas /RT/ 
 
Apbūves intensitāte: 
50- 150 %, atbilstoši 
funkcionālajai nepieciešamībai. 
 

Galvenā izmantošana: 
Inženiertehniska būve. 
 
1) Inženierkomunikāciju objekts un 
tā darbībai nepieciešamās 
inženierbūves, iekārtas un tīkli 
inženiertehniskajai apgādei vai 
transportam. 

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
Skat.  

TEHNISKĀ APBŪVE  (T) 
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Minimālā brīvās (zaĜās) 
teritorijas platība: 20 % 
 
Maksimālais ēku stāvu skaits: 
Netiek noteikts (18 m, ja 
augstumu nenosaka 
tehnoloăiskā procesa 
īpatnības). 
 

2) Komunālās saimniecības 
uzĦēmums un tā darbībai 
nepieciešamās inženierbūves, 
iekārtas, tīkli; 
3) Noliktava, atklātas uzglabāšanas 
laukums; 
4) Garāža, slēgta un atklāta 
autostāvvieta; 
5) Tehnikas novietne, autoserviss; 
6) Lietotu auto tirdzniecības vietas. 
 
Palīgizmantošana: 
1) Dzīvoklis; 
2) Administratīva ēka, telpas; 
3) Darījumu iestāde; 
4) Mazumtirdzniecības un 
pakalpojumu objekts. 

Turpmākās izpētes teritorijas  

  
 Turpmākās izpētes teritorijas 
/- / 

 Atbilstoši katras atsevišėās 
teritorijas plānotai (atĜautai) 
izmantošanai bez pastāvīgu ēku 
apbūves līdz trases precizēšanai.     

Turpmākās izpētes teritorijas /T/ • Turpmākās izpētes un 
plānošanas teritorijām zemes un 
būvju izmantošanas veidu 
jānosaka turpmākajā plānošanas 
procesā. 
•  Līdz plānošanas pabeigšanai 
šajās teritorijās atĜauta tikai esošā 
izmantošana, bet tās attīstība tikai 
ar pagaidu statusu. 
•  Atkarībā no turpmākās izpētes 
un plānošanas procesa virzības, 
katrā no šīm teritorijām iespējamie 
papildinājumi, precizējumi vai 
grozījumi zemesgabala attīstības 
plānošanā noskaidrojami Ikšėiles 
Domē.     

Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.-2023. gadam 
atsevišėi 
NAV PAREDZĒTS 
 
- perspektīvā E-22 trase tiks 
indeksēta kā apgrūtinājums, 
nosakot atĜauto izmantošanu ar 
ierobežojumiem 
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3.2.3. Pašvaldības īpašumā (rīcībā) esošie zemes gabali 

19.05.1994. likumā „Par pašvaldībām” noteiktas pašvaldības funkcijas. To realizēšanai šajā sadaĜā grafiski tiek 
parādīti pašvaldības īpašumā (rīcībā) esošie zemes gabali, norādot izstrādātajā Ikšėiles novada teritorijas 
plānojumā 2011.–2023.gadam noteikto teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu (skatīt 39.un 40.attēlu). 



Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

Ikšėiles novada pašvaldība  119 

39.attēls 
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40.attēls 
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3.2.4. Teritorijas plānojuma risinājumu kopsavilkums 

Šajā sadaĜā norādīts teritorijas plānojuma risinājumu kopsavilkums, akcentējot galvenos Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes (plānošanas) principus un būtiskākās izmaiĦas attiecībā pret spēkā 
esošo Ikšėiles pilsētas ar lauku teritoriju plānojumu (1999.gads, ar grozījumiem 2003.gadā) un Ikšėiles novada 
lauku teritorijas plānojumu (2006.gads, ar grozījumiem 2009.gadā). 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādes ietvaros ir izstrādāta Ikšėiles novada vienota 
perspektīvās attīstības un apdzīvojuma struktūras koncepcija (attīstības koncepcija). Izstrādātā Ikšėiles novada 
perspektīvā struktūra ir balstīta uz Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.-2025.gadam. 
Izstrādātajā attīstības koncepcijā ir noteikti novada nozīmes centri, kā to paredz Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăijas – „Latvija 2030”. Kā novada nozīmes centri Ikšėiles novada attīstības koncepcijā noteikti Ikšėiles 
pilsēta un Tīnūžu ciems. Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam Ikšėiles pilsētā un Tīnūžu ciemā 
nodrošina iespēju attīstīt pilnvērtīgas urbānās attīstības teritorijas un kopienas, paredzot teritorijas gan sociālo, 
gan izglītības un kultūras, gan inženiertehniskās apgādes objektu attīstībai. 

Gan Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam, gan arī Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēăija – „Latvija 2030” ir vērsta uz to, lai apdzīvoto vietu attīstība noritētu kompakti, ievērojot 
pakāpeniskuma principu. Ikšėiles novada attīstības plānošanā ir ievērots princips, novēršot pilsētas un ciemu 
turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas dabas resursus, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas 
modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu. Plānošanas procesā ir izvērtētas un grozītas 
iepriekšējos plānojumos noteiktās Ikšėiles pilsētas un novada ciemu robežas, piedāvājot veidot kompaktu 
apdzīvojuma struktūru. Uz šī principa pamata, Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam tiek 
noteiktas Ikšėiles pilsētas un ciemu  - Tīnūžu, Turkalnes, Dobelnieku, Ceplīšu, Kancersilu, Kalnāju, Aizupes un 
Saulesdārza precīzas robežas. Ciema statuss tiek likvidēts Kranciema apdzīvotai vietai.  

Pamatojoties uz analīzes materiāliem, kā arī Ħemot vērā augstāk stāvošo plānošanas dokumentu vadlīnijas, 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas no jauna veidojamās minimālās 
platības Ikšėiles pilsētas un ciemu teritorijās, kas diferencētas atkarībā no konkrētās vietas specifikas, 
vēsturiskajām īpatnībām un ekonomiskā pamatojuma. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ir noteiktas rezervējamās teritorijas, kas nepieciešamas 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī reăionālas un vietējas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai teritorijas. Atbilstoši tam, Ikšėiles novada attīstības koncepcijā tiek attēlots perspektīvais 
valsts reăionālais autoceĜš P 80 Tīnūži – Koknese, kurš pēc ievades Rīgas pilsētā tiks iekĜauts starptautiskajā 
maršrutā E22, un teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē rezervēta teritorija šīs trases realizēšanai. 
Izvērtēts valsts un pašvaldības autoceĜu tīkls, precizējot to aizsargjoslas un apbūves līnijas, kā arī izstrādāts 
pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju plāns. 

Gan attīstības koncepcijā, gan arī Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ir noteiktas plašas 
Rekreācijas teritorijas (ZR) dabas parka „Ogres zilie kalni” apkārtnē, kas vienlīdz ērti būs izmantojamas kā 
Ikšėiles novada, tā arī Ogres pilsētas iedzīvotājiem. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos izstrādāti atsevišėi noteikumi šo teritoriju turpmākai attīstībai un izmantošanai. 

Attīstības koncepcijā ir izdalītas lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu, kur perspektīvē pieĜaujama 
daudzfunkcionāla izmantošana. Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ir noteiktas Lauku 
zemes (L) un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 1 ha. 

Gan attīstības koncepcijā, gan Ikšėiles novada teritorijas plānojumā 2011.–2023.gadam ir noteiktas Mežu 
teritorijas (M) – zemes, kur apbūve nav primārā izmantošana, nosakot no jauna veidojamas zemes vienības 
minimālo lielumu 2 ha. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrādei tika sagatavots vienots atĜautās izmantošanas 
klasifikators, par pamatu Ħemot SIA „Metrum” izstrādāto metodiku attīstības plānošanai Zemgales reăionā 
(2010.gads). Plānojuma izstrādē ir ievērots princips, ka plānotās dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas tikai 
plānotās pilsētas un ciemu robežās, neplānojot blīvi apdzīvotas teritorijas ārpus tām. 
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3.2.5. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai un plānojuma īstenošanai  

Ikšėiles novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai nākotnē. Tādejādi, tas 
nodrošina bāzi tādu lēmumu sagatavošanai kam ir telpiska nozīme, to novērtēšanai un īstenošanai. 

Lēmumi ir jāpieĦem paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. ĥemot vērā potenciālo 
konfliktējošo interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju 
vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daĜu no vēlamās telpiskās struktūras. Tā būtu kĜūda koncentrēties tikai 
uz noteikta skaita projektiem, nemeklējot saiknes ar citām darbības jomām un neesot pārliecinātiem par 
ekonomiskās, sociālās attīstības un vides ilgtspēju. 

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam, piedāvājot 
koncepcijas vēlamai telpiskajai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības ikdienas darbībām, kā arī 
garantē telpiskās attīstības kontrolēšanu. Plānošanas procesā ir jāiestrādā plāna monitorings un izvērtēšana, kas 
ir ciešā saskaĦā ar pašu plānošanas procesu. 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva,- tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un pēctecības 
principi garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaăē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, mainoties spēkā 
esošajam plānojuma pamatojumam, plānojuma dokuments tiek grozīts, saglabājot tās daĜas, kuru pamatojums 
nav mainījies. 
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3.3. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums ir tiesisks pamats novada teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem 
un nosaka teritorijas atĜauto (plānoto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojums 
pašvaldībai ir tiesisks pamats pieĦemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu un arī pamatojums 
projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai. Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un 
uzĦēmējiem ir garantijas un iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo 
kā informācija par Ikšėiles novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja: 

- ir stājušies spēkā plānošanas reăiona plānojums, nacionālais plānojums, kuru prasības attiecas uz 
Ikšėiles novadu, 

- beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks, 
- tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izmaiĦas veicamas saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie 
saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildus darbības, 
piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā Teritorijas plānojuma 
un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un apbūves 
noteikumi. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir 
noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido 
novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši 
teritorijas plānojuma redzējumam. Tā kā novads līdzīgi dzīvam organismam atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad 
plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas plāns un 
noteikumi spēlē ikdienas darbarīku lomu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Ikšėiles novada domes lēmuma pieĦemšanas. 
Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet pašvaldībai 
nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saĦemtā priekšlikuma. 
Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar noteiktajām Ikšėiles novada attīstības interesēm 
atbilstoši Ikšėiles novada attīstības stratēăijai, attīstības programmai, Ikšėiles novada teritorijas plānojumam 
2011.-2023.gadam, izmaiĦām augstākstāvošos plānošanas dokumentos, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos 
gadījumos. 


