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1 PAMATINFORMĀCIJA
1.attēls Garkalnes novads

Plānošanas dokumenta
nosaukums

Garkalnes novada attīstības programma 2013 – 2019.gadam
Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam

Pašvaldība

Garkalnes novada dome

Pašvaldības administratīvais
centrs

Berģi, Rīga

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā

Garkalnes novadā uz 2012.gada 1.jūliju pēc Pilsonības un
migrācijas dienesta datiem bija reģistrēti 7644 iedzīvotāji

Teritorijas lielums

Novads kopā 150,5 km².

Pieguļošās administratīvās
teritorijas

Rīgas pilsēta un Stopiņu, Ropažu, Inčukalna, Ādažu un
Carnikavas novadi

Apdzīvotās vietas

Garkalne, Langstiņi, Upesciems, Berģi, Baltezers, Priedkalne,
Bukulti, Amatnieki, Suži, Skuķīši, Sunīši, Makstenieki un
Priežlejas
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Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas

dabas liegums „Lielā Baltezera salas”
dabas liegums „Garkalnes meži”
dabas liegums „Buļļezers”

Plānošanas dokumenta
izstrādātājs

à

Garkalnes novada pašvaldība

Plānošanas dokumenta Vides
pārskata izstrādē un informācijas
iegūšanā iesaistītās institūcijas

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Garkalnes novada pašvaldība
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Lauku atbalsta dienests
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts Meža dienests
AS “Latvijas Valsts meži”
LR Vides ministrija
Dabas aizsardzības pārvalde
Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Institūcijas un organizācijas, kam
nosūtīts vides pārskata projekts

à
à
à

Dabas aizsardzības pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Veselības
inspekcijas
struktūrvienība
Sabiedrības
veselības kontroles Rīgas kontroles nodaļa
Rīgas plānošanas reģiona administrācija

à

2 GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. – 2019.GADAM
PAMATNOSTĀDNES
Abi plānošanas dokumenti un Vides pārskats izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/056 "Garkalnes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas
izstrāde" ietvaros.
Attīstības programma ir vidēja termiņa (7 gadi) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas tiek
izstrādāts laika posmam no 2013.-2019.gadam. Tā galvenais mērķis ir noteikt attiecīgās pašvaldības
attīstības prioritātes un izstrādāt konkrētu pasākumu kopumu šo prioritāšu sasniegšanai.
Kā Garkalnes novada attīstības vīziju plānošanas dokuments definē, ka Garkalnes novads 2030.gadā ir:
• Ilgtspējīgas attīstības teritorija ar piepilsētai raksturīgām iezīmēm;
• Sociāli vienota, droša un kvalitatīva dzīves un darba vide;
• Saimnieciski aktīva, atvērta, ar atbilstošu infrastruktūru nodrošināta vide investīcijām;
• Teritorija ar modernu sociālo, komerciālo pakalpojumu saimniecības infrastruktūru;
• Spēcīgi uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu balstīto un ari tradicionālo nozaru uzņēmumu attīstība,
kas funkcionāli saistīti ar citiem uzņēmumiem ārpus novada teritorijas;
• Pilda Rīgas piepilsētas teritorijas funkcijas – ar specializētu saimniecības attīstību, un piesaistot
apmeklētājus atpūtai un sportam, kultūras aktivitātēm – valsts un galvaspilsētas piepilsētas sporta /
atpūtas centrs.
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Garkalnes novada Attīstības programmas izstrādes mērķis ir savstarpēji saskaņot valsts, reģionālā un
vietējā līmeņa vidēja termiņa attīstības plānus, mērķus un uzdevumus.

2.1 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA SATURA IZKLĀSTS
Attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir veikta novada pašreizējās situācijas
analīze. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir noformulēta novada
attīstības vīzija un stratēģiskie uzstādījumi, kā arī analizēta Attīstības programmas sasaiste ar citiem
plānošanas dokumentiem. Pamatojoties uz stratēģiskajiem mērķiem un citiem saistītajiem plānošanas
dokumentiem, ir definētas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi prioritāšu īstenošanai.
Otrās sadaļas nobeigumā definēti pasākumi un kārtība, kādā veicama Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzība. Rīcības plāns 2013. – 2019.gadam ir Attīstības programmas 1.pielikums

2.2 SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Garkalnes novada AP izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem.
Nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti:
·

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”.

·

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.

·

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.

Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp nacionāla un
pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem.
Izstrādājot Garkalnes novada attīstības programmu, tika izvērtēti Rīgas plānošanas reģionā spēkā esošie
plānošanas dokumenti:
•
•
•
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Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija (2000.-2020.g.)
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma (2009.-2013.g.)
Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums(2005.-2025.g.)

GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013. – 2024.GADAM
PAMATNOSTĀDNES

Garkalnes novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Garkalnes novada domes
29.11.2011.lēmumu Nr.13§34. „Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”,
saskaņā ar Darba uzdevumu. Teritorijas plānojumu ciešā sadarbībā ar novada speciālistiem izstrādāja
konsultāciju uzņēmums „Projekts 3i” ar piesaistītajiem nozaru ekspertiem.

3.1 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDES GALVENIE MĒRĶI
Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt novada
ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus saglabājot unikālās dabas vērtības. Teritorijas plānojums ir attīstības
plānošanas instruments, kas veido novada turpmākās attīstības ietvaru un definē teritorijas izmantošanas
nosacījumus.
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Izstrādāt jaunu Garkalnes novada teritorijas plānojumu noteica nepieciešamība izveidot labi uztveramus
Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumus, izstrādāt tādus zonējuma apzīmējumus, kas atbilstu
valstī ieviešamajiem standartiem. Jauno teritorijas attīstības plānošanas sistēmu veido šādi galvenie
normatīvie akti:
•
•
•
•

Attīstības plānošanas sistēmas likums, stājies spēkā 2009.gada 1.janvārī
Teritorijas attīstības plānošanas likums, stājies spēkā 2011.gada 1.decembrī;
2012.gada 16.oktobra MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
2013.gada 30.aprīļa MK noteikumi Nr.240, „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”;

Teritorijas plānojumā sastāvā ir izstrādāta vispārīga zonējuma karte visam novadam un detalizētākas
zonējuma kartes ciemiem.

3.2 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA SATURA IZKLĀSTS
Garkalnes novada teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:
I daļa. Paskaidrojuma raksts, kas sastāv no 3 sējumiem:
1.sējums.Pašreizējās situācijas raksturojums;
2.sējums. Perspektīvā attīstība un teritorijas plānojuma risinājumi;
3.sējums Pielikumi
II daļa. Grafiskā daļa ( kartes);
III daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

3.3 SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Izstrādājot jaunu novada teritorijas plānojumu, tiek ņemti vērā spēkā esošie novada attīstības plānošanas
dokumenti.
Garkalnes novadā izstrādāti un ir spēkā šādi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
·
·
·

Garkalnes novada telpiskās attīstības stratēģija 2008-2030.gadam;
Garkalnes novada teritorijas plānojums 2009-2021.gadam
Garkalnes novada Attīstības programma 2009 – 2021.g;

Spēkā esošais Garkalnes novada teritorijas plānojums 2009-2021.gadam apstiprināts ar Garkalnes
novada domes 16.12.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 2.§). Tas izstrādāts pašvaldībā, piedaloties
ekspertiem Modrītei Lūsei, Aijai Mellumai, Pēterim Šķiņķim, Didzim Zvirbulim. Kartes izstrādājis Jānis
Skudra un Juris Vucens.
Vienlaikus ar Teritorijas plānojumu izstrādāta Garkalnes novada Attīstības programma 2013. 2024.gadam. Garkalnes novada attīstības programma izstrādāta pašvaldībā un cieši saistīta ar Attīstības
stratēģiju un teritorijas plānojumu. Šajos dokumentos izvirzītajiem mērķiem Attīstības programmā ir
noteikti uzdevumi un rīcības ar konkrētiem pasākumiem, finansējumu, atbildīgajiem izpildītājiem un
termiņiem.
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Tāpat, izstrādes gaitā tiek analizēti un ņemti vērā nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas attīstības
dokumenti.

4 STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI
Šajā sadaļā ir analizētas mūsu valstij saistošās starptautiskās konvencijas un starptautiskie normatīvie
akti, kā arī nacionālās politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti vides aizsardzības jomā, kuros
ietvertie mērķi un nostādnes ir saistoši plānošanas dokumentu - Garkalnes novada Attīstības programma
2012. – 2019.gadam un Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam izstrādē.

5 VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDE
5.1 STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra veikta plānošanas dokumentiem „Garkalnes novada
attīstības programma 2013.–2019.gadam un Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam,
pamatojoties uz likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta (MK) 2004.gada 23.marta
noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, kā arī saskaņā
ar 2012.gada 11.maija Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu Nr.38 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu” Plānošanas dokumentiem Garkalnes novada attīstības
programma Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam.
Vides pārraudzības valsts birojs noteicis, ka plānošanas dokumenta un vides pārskata projekts jānosūta
izskatīšanai šādām institūcijām:
·

Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei;

·

Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai;

·

Rīgas plānošanas reģiona administrācijai;

·

Dabas aizsardzības pārvaldei.

Vēstulē tāpat noteikts, ka plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta un
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizācija
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu jānosūta Vides
pārraudzības valsts birojam ievietošanai Biroja interneta mājas lapā.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts abu plānošanas dokumentu izstrādes laikā, stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti apkopoti vienā Vides pārskatā.
Vides pārskats sagatavots balstoties Garkalnes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam un
Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam informāciju par piedāvātajiem novada
attīstības virzieniem, paredzētajām rīcībām un investīciju plāniem, kā arī noteikto plānoto (atļauto) zemes
lietošanas veidu un noteiktajām prasībām un aprobežojumiem būvniecībai un zemes izmantošanai.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”, izstrādātājs ir informējis Vides pārraudzības valsts biroju par plānošanas dokumenta
izstrādes uzsākšanu un konsultējies par Vides pārskatā iekļaujamās informācijas detalizācijas pakāpi un
institūcijām, kurām jāiesniedz Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai, kā arī par
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamību.
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5.2 SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Sadaļa tiks izstrādāta pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas

5.3 SAŅEMTIE PRIEKŠLIKUMI, ATSAUKSMES UN TO ANALĪZE
Sadaļa tiks izstrādāta pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas

5.4 IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS
Sadaļa tiks izstrādātā pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas

6 GARKALNES NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS
6.1 ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA
Garkalnes novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumu daļā pie Rīgas pilsētas austrumu robežas.
Tagadējā Garkalnes novada teritorija kā vienota administratīva vienība ciema padomes statusā izveidota
1946. gadā atdalot zemes galvenokārt no Ādažu pagasta un nelielu daļu no Ropažu pagasta. Par
jaunizveidotās vienības centru tika noteikta teritorijā pastāvošā lielākā apdzīvotā vieta Garkalne (tolaik
saukta par Ropažiem). Ciema padomes teritorijas robežas tika grozītas 1977.gadā Garkalnei pievienojot
daļu likvidētā Berģu ciema teritorijas, kā arī daļu no Gaujas kreisā krasta Garkalnes ciema padomes
teritorijas pievienojot Ādažu ciema padomes teritorijai. 1990. gadā teritorija ieguva pagasta, bet
2006.gadā novada statusu.
Garkalnes novads robežojas ar Rīgu un Carnikavas, Ādažu, Stopiņu, Ropažu novadiem un Inčukalna
novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (2008) 9.pantu apdzīvojuma struktūru veido
3 apdzīvoto vietu veidi: pilsētas, ciemi un viensētas. Garkalnes novadā nav nevienas pilsētas. Novadā
nav arī izteikta administratīvā centra. Lielākais centrs ir Garkalnes ciems, kas atrodas teritorijas
dienvidaustrumos blakus valsts galvenajam autoceļam (Eiropas nozīmes ceļam) A2 un valsts reģionālam
autoceļam P3. Administratīvais centrs atrodas 21 km attālumā no Rīgas centra.
Garkalnes novads sastāv no 13 apdzīvotām vietām: Garkalne, Langstiņi, Upesciems, Berģi, Baltezers,
Priedkalne, Bukulti, Amatnieki, Suži, Skuķīši, Sunīši, Makstenieki un Priežlejas. Garkalnes ciemā
2011.gadā dzīvoja 1761 iedzīvotājs, savukārt 2006.gadā Garkalnē bija reģistrējušies 1377 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits palielinājies par 31,4%. Garkalnē dzīvo lielākais novada iedzīvotāju skaits, 26% no
visiem Garkalnes novada iedzīvotājiem. Lielākā daļa 90% Garkalnes novada iedzīvotāju dzīvo 13 ciemos,
no kuriem vairāk kā puses izveidošanās/attīstīšanas pamats ir Rīgas iedzīvotāju mājokļu pieprasījuma
apmierināšana, jeb Rīgas mājokļu tirgus piedāvājuma paplašināšana. Garkalnes novadā ir izteikta
urbanizēta piepilsētai tipiska apdzīvojuma struktūra.
Lielākās apdzīvotās vietas ir Garkalne, Langstiņi, Bukulti, Priedkalne, Suži, Berģi, Upesciems. Novada
administrācija atrodas Rīgas pilsētas robežās Berģos, Brīvības gatvē 455. Garkalnes novada teritorijas
2
platība – 150,5km . Garkalnes novadā uz 2012.gada 1.jūliju pēc Pilsonības un migrācijas dienesta datiem
bija reģistrēti 7644 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums Garkalnes novadā uz 2012.gada sākumu ir 49,9
2
cilv./km .
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Ar Garkalnes novada domes lēmumu novadā noteiktas 13 ciema tipa apdzīvotas vietas: Amatnieki,
Baltezers, Berģi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži un
Upesciems.
Garkalnes novadu šķērso 10 valsts nozīmes autoceļi:
•
•
•

Trīs valsts galvenie autoceļi: A1 (E67); A2 (E77); A4 (E67, E77);
Divi valsts reģionālie autoceļi: P2 un P3;
Pieci valsts vietējie autoceļi: V31; V46; V49; V50; V54;

Novada teritorijā ir 23 pašvaldības autoceļi. Visu autoceļu kopgarums ir 194,83 km. Garkalnes novadā
esošie valsts galvenie autoceļi savieno galvaspilsētu ar Vidzemes pilsētām Valmieru, Siguldu, Smilteni,
Alūksni, Limbažiem, Saulkrastiem, kā arī lauku ciemiem. Visi valsts galvenie autoceļi ir ar asfaltbetona
segumu, tāpat visi valsts reģionālie un vietējie autoceļi, izņemot autoceļu V50 kuram ir grants segums.
Valsts autoceļu visu posmu kopgarums novada teritorijā ir 48,18 km.

6.2 SAIMNIECISKĀ DARBĪBA GARKALNES NOVADĀ
Garkalnes novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, pārsvarā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī
individuālā darba veicēji.
Uzņēmumu reģistrā uz 2012.gadu Garkalnes novadā reģistrēti 909 subjekti. No tiem Biedrību un
nodibinājumu reģistrā – 73 biedrības un 4 nodibinājumi, Pārstāvniecību reģistrā – ārvalstu komersantu
pārstāvniecības 5, ārvalstu organizācijas pārstāvniecības 2, Komercreģistrā - 681 sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (SIA), 43 individuālie komersanti (IK), 1 pilnsabiedrība (PS), 1 ārvalstu komersantu
filiāle un 1 filiāle. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrētas 2 draudzes. Uzņēmumu reģistra
uzskaitē ir 19 individuālie uzņēmumi, 8 kooperatīvās sabiedrības, 1 ģimenes uzņēmums un 19 zemnieku
saimniecības.
Vislielāko uzņēmumu īpatsvaru jeb 19% veido vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi (95
ekonomiski aktīvās statistikas vienības). Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektora vienību darbības
veidi arī ir profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi - 18% no kopējā ekonomiski aktīvo vienību
skaita, operācijas ar nekustamo īpašumu – 14,2%, un Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 6,4%.
Darba vietas nodrošina arī novada kultūras iestādes – bibliotēkas un kultūras nami, kā arī izglītības
iestādes, novadā ir vairākas ārstu privātprakses, doktorāts.

7 ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA UN DABAS RESURSU APRAKSTS
7.1 GARKALNES NOVADA RELJEFS UN ĢEOMORFOLOĢISKĀ UZBŪVE
Garkalnes novads pēc ģeomorfoloģiskās rajonēšanas shēmas atrodas Piejūras zemienes
Rīgavas līdzenumā (aizņem nelielu teritoriju novada ziemeļrietumu daļā) un Viduslatvijas zemienes
Ropažu līdzenumā (aizņem lielāko novada daļu). Teritorija ir viegli viļņota, līdzena, virs tās paceļas kāpu
grēdas un masīvi, kuru augstums parasti mainās no dažiem metriem līdz 10-15 metriem. Reljefa ieplakās
izveidojušies purvi un ezeri. Biežāk sastopamie augsnes tipi ir velēnpodzolētās glejaugsnes un tipiski
podzolētās augsnes. Zemes virsmas absolūtās atzīmes svārstās no apmēram 3,5 – 4,3 metriem virs jūras
līmeņa teritorijas dienvidrietumos (pie Rīgas – Siguldas šosejas) līdz aptuveni 1,7 – 2,0 metriem
ziemeļdaļā, tāpēc reljefam ir neliels kritums Lielā Baltezera virzienā.
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Īpatnējs veidojums novadā ir Lielās un Mazās Juglas ielejas ar plašajām palienēm, kas novada teritorijā ir
pārveidotas pēc zivju dīķu sistēmas izveidošanas.

7.2 AINAVAS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Ainavas – tā ir mūsu apkārtne. Ainavas ir gan mantojums no iepriekšējām paaudzēm, gan dzīves un
darbības vieta pašreiz novada teritorijā dzīvojošajām paaudzēm. Tas nozīmē, ka jārunā par katra cilvēka,
zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja reālu piedalīšanos ainavu dzīvē – to aizsardzībā, kopšanā,
veidošanā. Turklāt – ainavas ir nozīmīgs cilvēku dzīves kvalitātes nosacījums. Tās ir arī vērā ņemams
attīstības resurss, ekonomiskās attīstības faktors/dzinulis, kas novadam var piesaistīt cilvēkus, jaunus
darbības veidus.
Vērtējot dabas veidoto ainavu, Garkalnes novadu pārsvarā veido smilšaino līdzenumu mežaine un
mežāre, vietām Vangažu tuvumā veidojusies eolo kāpu ainavu mežaine, bet teritoriju šķērsojušās upes
veido savdabīgu upju ieleju ainavu. Būtisks ainavas elements Garkalnes novadā ir dažāda lieluma ezeri.
Garkalnes novada teritorijā iespējams izdalīt šādas dabas ainavas:
•
•

•
•

Baltezera – Juglas un Mašēnu ezera ezeraine (to saista līdzīga izcelsme un attīstības vēsture);
Smiltāju līdzenumi
•
Viļņotie līdzenumi:
•
sausie;
•
pārpurvotie, ar purviem (daļa no tiem nosusināti);
kāpu grēdas un kāpu masīvi;
upju ielejas ar palienēm (abas Juglas, Krievupe, Tumšupe).

Cilvēka darbības vēsturiskie ainavu veidojušie elementi ir kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, kā
baznīcas, kapsētas, muižas u.c. Garkalnes novadā ir viens valsts aizsardzībā esošs vietējas nozīmes
arheoloģijas piemineklis – Sunīšu viduslaiku kapsēta, valsts aizsardzības Nr. 2091. Bet par perspektīvu
pieminekli var uzskatīt Zaķumuižu, kas atrodas Garkalnes ciemā. Agrāk Zaķumuižā atradusies kādam
baronam piederoša Zaķumuižas kungu māja (Valdenrodes pils). Pils ēka nav saglabājusies, jo tā nodega
Pirmā Pasaules kara laikā. No barona Frīdriha fon Volfa mantojuma vēl ir saglabājies parks, kā arī
medību taka, saukta par Barondambi.
Kultūrvēsturisko mantojumu un novada ainavisko vērtību veido arī bijušā Ādažu mācītājmuižas teritorija,
30m un 55m no Ādažu mācītājmājas centrālās ēkas, Baltezera krastā atrodas novada vienīgie dižkoki,
kas ir aizsargājami dabas pieminekļi. Tie ir divi ozoli ar 4,86 m un 3,99 m lielu apkārtmēru.
Būtisku ainavas pārveidošanas procesu var novērot mūsdienās, kad Garklanes novadā notiek intensīva
savrupmāju apbūve. Diemžēl lielākoties tā tiek plānota un veikta neanalizējot ietekmi uz ainavu, tādēļ
daudzviet, apbūvējot ezeru krastus, tiek radīta ne īpaši pievilcīga apbūves ainava.
Plānojot saimniecisko darbību un apbūvi vizuāli jutīgajās teritorijās, izstrādājams ainavu dizaina plāns,
kurā paredz pasākumus raksturīgās meža ainavas, dabisko biotopu, saudzes kvartālu, mikroliegumu un
savdabīgo meža struktūrelementu (koku, kāpu, lauču, smiltāju) aizsardzībai un saglabāšanai.

7.3

KLIMATISKIE APSTĀKĻI

Garkalnes novadā klimata veidošanā svarīga nozīme ir Atlantijas okeāna mēreno platuma grādu gaisa
masām, kas saistītas ar aktīvu ciklonisko darbību, tādēļ bieži ir nokrišņi un apmācies laiks. Vasaras ir
relatīvi vēsas. Aptuveni 220 dienas gadā novadā valda jūras gaisa masas. Saules leņķa maksimums ir 22.
jūlijā, 56,4°, bet zemākais 22. decembrī, tikai 9,6° virs horizonta.

8

Vides pārskata kopsavilkums
Garkalnes novada attīstības plānošanas dokumentu
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
_____________________________________________________________
Atlantijas okeāna gaisa masu ietekmē ziemā ir raksturīgi atkušņi, pat līdz 10 dienām mēnesī. Sala periodi
parasti sākas decembra vidū un turpinās līdz februāra beigām. Ļoti aukstas ziemas pēdējos 50 gados
bijušas 1939/1940, 1941/1942, 1955/1956, 1978/1979, 1984/1985, 1986/1987 gados. Vasarā gaisa
temperatūra galvenokārt no +5, +15 grādiem naktī līdz +20, +25 grādiem dienā. Diennakts temperatūras
amplitūda sasniedz 8—10 grādus, reizēm pat 20 grādus. Periods, kad vidējā diennakts temperatūra
pārsniedz +15 grādus nav garš, no jūnija vidus līdz augusta beigām. Karsts laiks, kad vidējā diennakts
temperatūra pārsniedz +25 grādus, maksimāli iespējams 7—9 dienas vasarā (1936, 1939. gadi).
Pavasaris ir auksts un ieildzis, bet rudens silts un garš.

7.4 ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE
Ģeoloģiskā uzbūve un zemes dzīļu resursi ir būtisks teritorijas attīstības priekšnosacījums. Zemes dzīļu
resursus veido tagad vai nākotnē izmantojamie nogulumi, ieži un minerāli, iežos sastopamie šķidrie
derīgie izrakteņi, zemes dzīļu siltums un saimnieciskai izmantošanai derīgas ģeoloģiskās struktūras.
Garkalnes novads, tāpat kā visas Latvijas teritorija atrodas Austrumeiropas platformas ZR daļā, Baltijas
sineklīzē. Šai ģeoloģiskajai struktūrai raksturīgs liels nogulumiežu segas biezums un subparalēls
nogulumu slāņojums. Sineklīzei raksturīgi trīs galvenie iežu kompleksi:
•
•
•

Augšējais – Kvartāra nogulumi;
Vidējais - Zemkvartāra nogulumiežu, jeb pamatiežu sega;
Apakšējais – Kistāliskais pamatklintājs.

Minētie kompleksi ir krasi atšķirīgi gan pēc iežu sastāva, to vecuma, fizikālajām īpašībām un saguluma
apstākļiem.
Ģeoloģiskais griezums novada teritorijai noteikts aptuveni, pamatojoties uz urbumu Nr.DB 50191
(Inčukalns P-48), Urbumu Nr.DB50221 (Ādaži PM-6) un urbumu Nr.DB50194 (Gaiļezers) ierīkošanas
gaitā iegūto ģeoloģisko informāciju.

7.5 DERĪGIE IZRAKTEŅI
Garkalnes novada teritorijā derīgo izrakteņu resursus veido galvenokārt kvartāra nogulumos sastopamie
derīgie izrakteņi - būvmateriālu izejvielas grants un smilts, arī biogēnie nogulumi - kūdra un ezeru
sapropelis. Nozīmīgs derīgais izraktenis ir dažādas kvalitātes pazemes ūdens, tai skaitā pazemes
dzeramie ūdeņi un minerālūdeņi. Par perspektīvu alternatīvās enerģijas avotu var uzskatīt ģeotermālo un
petrotermālo enerģiju.
Derīgo izrakteņu smilts - grants materiāla, smilts, arī kūdras krājumi novadā ir vidēji. Vadoties pēc
ieguves pēdējos gados, līdz šim pētīto krājumu pietiks vairākiem gadu simtiem.
Novada teritorijā nav nacionālās nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.

7.6 PAZEMES ŪDEŅI
Latvija, tai skaitā Garkalnes novada teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā. Baseina hidroģeoloģisko
griezumu veido ūdeni saturošu un ūdeni vāji caurlaidīgu slāņkopu mija. Ūdens daudzums, ko satur
atsevišķi slāņi un ūdens kvalitāte tajos ir visai atšķirīga.
Vadoties no ūdens apmaiņas intensitātes un ūdens ķīmiskā sastāva, artēziskā baseina griezumā var
izdalīt trīs hidrodinamiskās zonas:
·

Aktīvas ūdens apmaiņas – saldūdeņu;
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·
·

Palēninātas ūdens apmaiņas – sāļūdeņu;
Lēnas ūdens apmaiņas, jeb stagnanto ūdeņu – sālsūdeņu.

Pazemes ūdeņu veidošanos nosaka un ietekmē virkne visdažādāko faktoru, galvenie no tiem ir:
·
·
·
·

fizikāli - ģeogrāfiskie - reljefs, hidrogrāfiskais tīkls, klimats, augsne un veģetācija;
ģeoloģiskie - slāņu sagulums, to litoloģiskais sastāvs, porainība un plaisainība, tektoniskie
apstākļi un ģeostatiskais spiediens;
vēsturiskie - teritorijas paleoģeoloģija un paleoģeogrāfija;
antropogēnā darbība - derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu ieguve, piesārņojuma avotu radīšana,
meliorācija, hidrobūves, pilsētbūvniecība u.c.

Minēto faktoru mijiedarbība rada pazemes ūdeņu resursu un to ķīmiskā sastāva daudzveidību plānā un
griezumā. Pie tam, gruntsūdeņus ietekmē galvenokārt vietējie faktori, bet palielinoties ūdens horizontu
ieguluma dziļumam pieaug reģionālo faktoru nozīmīgums.
Pazemes ūdeņu dabīgos resursus aktīvas ūdens apmaiņas zonā papildina atmosfēras nokrišņu
infiltrācija. Aktīvās ūdens apmaiņas zonā artēzisko ūdeņu resursu papildināšanās galvenokārt notiek
augstieņu rajonos. Par to liecina tajās konstatētie maksimālie artēzisko ūdeņu spiedieni, kā arī pazemes
ūdeņu spiediena pieaugums griezumā virzienā no apakšas uz augšu. Reģionālas artēzisko ūdeņu
papildināšanās teritorijas Latvijā ir Vidzemes, Latgales un Kurzemes augstienes. Kvartāra ūdens
horizonta ūdens resursi papildinās atmosfēras nokrišņu infirltrācijas ceļā.
Palēninātās ūdens apmaiņas zonas ūdens resursi papildinās no augstāk iegulošiem horizontiem,
galvenokārt, ārpus Latvijas teritorijas. Šīs zonas reģionālais barošanās apgabals atrodas Igaunijā
(Otepes un Hanu augstienēs) un Austrumlietuvā. Lokāla resursu papildināšanās vērojama tikai nelielā
teritorijā starp Limbažiem un Burtnieku ezeru, kā arī Daugavpils rajonā, t.i. apgabalos, kur ieguluma
dziļums ir relatīvi neliels un to pārklājošie ūdeni vāji caurlaidīgie nogulumi ir daļēji erodēti un tos šķērso
apraktās ielejas.
Stagnantās ūdens apmaiņas zonas resursi papildinās tikai ārpus Latvijas teritorijas, tuvākais
papildināšanās apgabals atrodas Austrumlietuvā un Dienvidigaunijā. Dziļo artēzisko ūdeņu notece notiek
rietumu un ziemeļrietumu virzienā un noplūde -Baltijas jūrā. Lokālos iecirkņos tektonisko lūzumu zonās
konstatēta to daļēja pārtece augstāk iegulošos horizontos
Aktīvas ūdens apmaiņas saldūdens zonu Garkalnes novada teritorijā veido:
Kvartāra ūdens horizonts, kurš satur gruntsūdeņus. Atšķirībā no Latvijas teritorijas lielākās daļas
Garkalnes novadā kvartāra horizonta biezums sasniedz 50 m un to veido galvenokārt dažādi graudainas
smilts nogulumi ar atsevišķiem aleirītiskas smilts vai mālains smilts starpslānīšiem. Ievērojamais kvartāra
nogulumu biezums un salīdzinoši viendabīgais sastāvs ir faktori, kas nosaka liela apjoma gruntsūdens
krājumu veidošanos. Gruntsūdens resursus papildina atmosfēras nokrišņu infiltrācija. Humīdais klimats
un visumā vājā teritorijas drenētība sekmē nepārtrauktu nokrišņu infiltrēšanos gruntsūdeņos gandrīz visa
gada garumā. Aktīvas ūdens apmaiņas zonas pazemes ūdeņu ķīmisko sastāvu nosaka atmosfēras
nokrišņu un ūdeni saturošo iežu mijiedarbība gruntsūdens horizontos šādas mijiedarbības laiks ir mazs,
tāpēc tajos ūdens mineralizācija ir zemāka, un ūdens ir mīkstāks nekā artēziskā ūdens horizontos.
Garkalnes novada gruntsūdeņi ir hidrogenkarbonātu kalcija tipa saldūdeņi. Parasti sausnes saturs ūdenī
ir 0,2 – 0,4g/l, kopējā cietība – 1,5 – 3 mmol/l, dzelzs saturs vidēji 0,2 – 0,4mg/l Tie pilnībā atbilst
dzeramā ūdens kvalitātes prasībām. Gruntsūdeņu kvalitāte pazeminās virzienā no austrumiem uz
rietumiem. Vislabākās kvalitātes gruntsūdeņi sastopami labi drenētos nogāžu iecirkņos pazemes ūdens
atradnes „Zaķumuiža” teritorijā. Garkalnes novada Baltezera, Zaķumuižas un Remberģu atradnēs
ierīkotās ūdens ņemšanas vietas nodrošina Rīgas pilsētas ūdens apgādi.
Gaujas – Amatas ūdens horizontu komplekss Garkalnes novadā ieguļ zem kvartāra nogulumiem.
Novada lielākajā daļā to no gruntsūdens horizonta šķir dažus metrus biezs morēnas nogulumu slānis.
Horizonta biezums aptuveni 50 -60m. Arī te sastopami hidrogenkarbonātu kalcija tipa saldūdeņi, kuru
kvalitāte lielākoties atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, taču salīdzinot ar augstāk iegulošajiem
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Kvartāra ūdens horizonta gruntsūdeņiem, to kvalitāte lielākoties ir sliktāka (augstāka cietība, lielāks
dzelzs saturs un augstāka mineralizācija). Laba Gaujas horizonta ūdens kvalitāte ir pazemes ūdens
atradnes Zaķumiža apkārtnē, kur tiek iegūti kā Kvartāra ūdens horizonta, tā Gaujas ūdens horizonta
ūdeņi.
Arukilas – Burtnieku ūdens horizonta komplekss Garkalnes novada teritorijā ieguļ zem Gaujas –
Amatas ūdens horizontu kompleksa 100-150, dziļumā. Arī te sastopami hidrogenkarbonātu kalcija tipa
saldūdeņi, kuru kvalitāte lielākoties atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, taču salīdzinot ar augstāk
iegulošajiem ūdens horizonta gruntsūdeņiem, to kvalitāte lielākoties ir sliktāka (augstāka cietība, lielāks
dzelzs saturs un augstāka mineralizācija). Vairākās vietās Arukilas ūdens horizontā ir konstatēta dziļāk
iegulošo palēninātas ūdens apmaiņas zonas iesāļūdeņu intrūzija, ko visticamāk veicinājusi pagājušajā
gadsimtā izveidojies „Lielās Rīgas” depresijas attīstības process.
Palēninātās ūdens apmaiņas zonu Garkalnes novada teritorijā veido Pērnavas un Ķemeru svītas
smilšakmeņi. Kompleksa biezums var sasniegt 100m, bet ieguluma dziļums ir aptuveni 250 -300m no
zemes virsas. Kompleksā raksturīgs samērā augsts pjezometriskais spiediens, daudzviet iespējama
urbumu pašizplūde. Palēninātās ūdens apmaiņas zonu no aktīvās ūdens apmaiņas zonas atdala aptuveni
100m biezais Narvas sprostslānis. Kompleksa ūdeņi novada teritorijā ir hlorīdu – nātrija tipa iesāļūdeņiem
ar mineralizāciju līdz 3 g/l. Mineralizācija pieaug virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem un palielinoties
ieguluma dziļumam. Tektonisko lūzumu zonās iespējams straujš mineralizācijas pieaugums, kas
izskaidrojams ar dziļāk iegulošās stagnantās zonas ūdeņu pieplūdi pa tektonisko lūzumu zonām. Šī
kompleksa iesāļūdeņus var izmantot balneoloģijā, arī kā dzeramos minerālūdeņus.
Stagnanto ūdeņu (sālsūdeņu) zona izplatīta Kembrija un Venda terigēnajos nogulumos. Paaugstinātas
plaisainības zonās tie sastopami arī kristāliskā pamatklintāja dēdējuma garozā. Artēziskā baseina
pamatnē zem liela spiediena ūdens horizontos pazemes ūdeņu kustība notiek ļoti lēni, pazemes ūdens
plūsma praktiski neeksistē. Artēziskā baseina pamatnei ir arī izteikta bloku uzbūve. Atsevišķu bloku
vertikālā dislokācija var sasniegt 100m un vairāk, tādējādi veidojas relatīvi izolēti bloki, kas vēl vairāk
samazina pazemes ūdens plūsmas iespējas. Pazemes ūdeņiem šajā zonā raksturīgs augsts
pjezometriskais spiediens, urbumi lielākoties ir pašizplūdes. Venda – Kembrija ūdens horizontu
kompleksā izplatīti hlorīdu-nātrija tipa iesāļūdeņi un sālsūdeņi. To mineralizācija ir ļoti mainīga dažādos
blokos, bet pieaug virzienā no no ziemeļiem uz dienvidiem un palielinoties ieguluma dziļumam. Novada
teritorijā to mineralizācija var sasniegt 70mg/l.

Garkalnes novadā ir izpētītas 7 pazemes ūdens atradnes. Atradnes Baltezers, Baltezers I un Baltezers II
uzskatāmas par kopējas atradnes Baltezers atsevišķiem iecirkņiem.
Saskaņā ar Daugavas upju baseina apgabalu apsaimniekošanas plānā un Gaujas upju baseina apgabala
apsaimniekošanas plānā ietverto informāciju novada teritorijā atrodas pazemes ūdensobjekti Q un D4.
Tā kā publiski pieejamās pazemes ūdensobjektu robežas ir noteiktas ļoti aptuveni un shematiski, tās nav
uzrādītas kartēs ar noteiktu mērogu un koordināšu tīklu vai administratīvi teritoriālajām robežām, ir
neiespējami precīzi noteikt to robežas administratīvu teritoriju griezumā.
Abos upju baseinu apsaimniekošanas plānos ietverti arī minēto ūdensobjektu vispārēji raksturojumi.
Saskaņā ar Apsaimniekošanas plānā noteikto pazemes ūdens objektiem Garkalnes novadā noteikta laba
ķīmiskā kvalitāte un labs kvantitatīvais stāvoklis. Slikta pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte noteikta Rīgas
pilsētas teritorijā, kura tieši robežojas ar Garkalnes novadu.
Dzeramais ūdens
Par dzeramo ūdeni uzskata saldūdeni, kas neapstrādātā veidā vai pēc atbilstošas sagatavošanas var tikt
lietots cilvēku uzturā, izmantots pārtikas rūpniecībā vai fasēts un realizēts mazumtirdzniecības tīklā.
LVĢMC derīgo izrakteņu atradņu kadastrā ir ietverta informācija par septiņām pazemes saldūdens
atradnēm Garkalnes novada teritorijā
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Pazemes saldūdeņi uzskatāmi par vienu no nozīmīgākajiem Garkalnes novada zemes dzīļu resursiem.
To izmantošana Rīgas pilsētas ūdens apgādei uzsākta 1904.gadā, kad darbu sāka ūdensgūtne Baltezers.
Pēc kvalitātes šie ūdeņi skaitījās par vieniem no labākajiem Eiropā. Pakāpeniski paplašinoties izveidojās
3 ūdensgūtnes – Baltezers, Baltezers-1 un Baltezers-2, kas visas atrodas pazemes ūdens atradnes
Baltezers teritorijā. Atradne atrodas Garkalnes pagasta ziemeļu daļā un tās aizsargjoslas turpinās Ādažu
novada teritorijā. Atradnē iegūst Kvartāra horizonta gruntsūdeņus.
1953.gadā Pazemes ūdens atradnē Baltezers izveido pazemes ūdens mākslīgās papildināšanas sistēmu,
kas laika gaitā tiek papildināta un pilnveidota.
Palielinoties pieprasījumam pēc ūdens, 1936.gadā sākās ūdensgūtnes Zaķumuiža ekspluatācija. Arī
Zaķumuižā izmanto Kvartāra horizonta gruntsūdeņus, kurus iegūst izmantojot sifona vada metodi.
Pazemes ūdens atradne Zaķumuiža atrodas Garkalnes pagasta centrālajā daļā, uz dienvidiem no
Garkalnes ciemata, rietumos no Mālpils ceļa. Atradnes teritoriju aizņem meža zemes, galvenokārt priežu
meži. Meža zemes pieder Rīgas pilsētai. Kopš 1976.gada atradnē tiek izmantoti arī artēziskie ūdeņi
izmantojot Augšdevona Gaujas ūdens horizontu.
1937.gadā uzsāka izpēti Remberģu atradnes teritorijā. Ūdens ieguve šājā ūdensgūtnē tika uzsākta
1963.gadā. Atradne atrodas Garkalnes novada ziemeļu daļā, pie robežas ar Ādažu novadu, uz
austrumiem no pazemes ūdens atradnes Baltezers. Remberģu pazemes ūdens atradni būtiski ietekmēja
grants karjers Remberģi (atradne Garkalne). Tā rezultātā būtiski pazeminājās gruntsūdens līmenis
atradnes teritorijā un samazinājās gruntsūdens krājumi.
Pazemes ūdens kvalitātes aizsardzības nodrošināšanas minētajās atradnēs galvenais faktors ir mežu un
citu neapbūvēto teritoriju saglabāšana atradnes un tai piegulošajās teritorijās. Tā kā gruntsūdeņi ir
neaizsargāti no virszemes piesārņojuma, būtiska ir aprēķināto aizsargjoslu un tajās noteikto
saimnieciskās darbības aprobežojumu ievērošana.

7.7 VIRSZEMES ŪDEŅI
Garkalnes novada teritorija atrodas uz ūdensšķirtnes starp Gauju un Daugavu. Novada teritorijas lielākā
daļa pieder Daugavas upju baseinam, tikai neliela daļa novada ziemeļaustrumu daļā ietilpst Gaujas upes
baseinā.
Garkalnes novadā saskaņā ar Civillikuma 1102.pantā un 1.pielikumā noteikto četriem ezeriem (Langstiņu
ezers, Lielais Baltezers, Lielais Jūgezers, Mazais Baltezers) noteikts publiska ezera statuss. Novadā nav
upes, kurai būtu piešķirts publiskas upes statuss
Saskaņā ar Civillikuma 1115. pantā un II pielikumā noteikto Garkalnes novada divos ezeros
(Sudrabezerā un Sunīšu ezerā) zvejas tiesības pieder valstij.

7.8 ALTERNATĪVIE ENERGORESURSI
Energoresursi ir katras teritorijas attīstībai nozīmīgs faktors. Latvijā ir ierobežoti ar fosilajiem
energoresursiem saistīti energoresursu krājumi, tai pat laikā ir samērā plašas alternatīvo energoresursu
izvēles un izmantošanas iespējas. Garkalnes novadā potenciāli izmantojami alternatīvie energoresursi ir:
Saules enerģija, vēja enerģija, ģeotermālā un petrotermālā enerģija.

7.9 MEŽA RESURSI
Nozīmīgs dabas resurss ar plašu pielietojumu, un lielu nozīmi teritorijas vides stāvokļa raksturojumam ir
meža resursi. Tos veido kā koksne, tā bioloģiskā daudzveidība, medību saimniecība u.c.
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Meža zemes Garkalnes novadā aizņem 11916,4 ha (novada kopplatība – 15053 ha) jeb 73% no novada
kopplatības.
Garkalnes novada meži atrodas Rīgas-Ogres virsmežniecības Ādažu mežniecības pārraudzībā un
aizņem 40% no Ādažu mežniecības teritorijas. Īpašumu struktūra:
Garkalnes novada teritorijā izdalās vairāki meža masīvi:
1. Jaunciema meži. Masīvs atrodas rietumos no L. Baltezera, tā platība apmēram 2200 ha. Lielākā meža
daļa atrodas Rīgas pilsētas domes pārziņā, privātie meži atrodas gar L.Baltezeru un Klipiņu rajonā.
Mežos pārsvarā priežu tīraudzes. Meži ir iecienīta sēņošanas vieta. Ievērojamās platībās meliorēti
purvainie meži, bet pašreiz meliorācijas sistēmas ir sliktā stāvoklī. Meža masīvā atrodas 7 mežezeri, no
kuriem labi pieejams tikai Līņezers. 2006.g. Bukultu pusē izdeguši 49 ha meža.
2. Senču sils. Atrodas starp L.Baltezera dienvidu krastu un dzelzceļu. Pārsvarā priežu audzes. Mežam ir
mežaparka raksturs.
3.Venču masīvs. Atrodas ziemeļos no dzelzceļa līnijas līdz Vangažiem. Lielāko teritorijas daļu aizņem
Rīgas pilsētas mežos noteiktās aizsargjoslas gar ūdens ņemšanas vietām, kā arī dabas liegums
“Garkalnes meži”. Mežā atrodas 3 ezeri, ko apsaimnieko “Rīgas ūdens”. Neraugoties uz apmeklēšanas
aizliegumiem, meži ir iecienīta sēņošanas vieta, bet ziemā – slēpošanas vieta. 2006.g.pie Garkalnes
izdega 150 ha, un pie Ropažu stacijas – 17 ha meža.
4. Langstiņu – Makstenieku masīvs. Mežā dominē priežu audzes, pārsvarā sausieņu meži, kuros atrodas
nelieli purviņi. Vizuāli pievilcīgi ir priežu meži uz kāpām. Arī šie meži ir iecienīta sēņošanas vieta.
Pārsvarā Rīgas pilsētas meži, taču ir arī privātie meži. Kādreiz mežā bijusi apgaismota slēpošanas trase.
2006.g. pie Maksteniekiem izdega 10 ha meža.
5. Zaķumuižas ūdensgūtnes jeb Tumšezera masīvs. Atrodas starp Krievupi rietumos un GarkalnesMālpils šosejas posmu austrumos. Mežā atrodas ūdensgūtne Zaķumuiža ar savām aizsargjoslām. Mežā
ir 4 ezeri, starp kuriem kā peldvietas iecienīti Peldezers un Asarezers.
6. Bāliņu meža masīvs. Atrodas starp Garkalnes-Mālpils šosejas posmu dienvidos un Krievupes līkumu
ziemeļos. Priežu meži ar iecienītām sēņu vietām. Masīva daļā atrodas Garkalnes mežu dabas liegums,
bet pašos austrumos – Maltuves purvs.
7. Buļļukalnu meža masīvs. Masīvs aizņem platību starp Krievupi dienvidos un novada robežu ziemeļos.
Daļa mežu ir Rīgas pilsētas pārziņā, bet pārsvarā – VAS Latvijas valsts meži pārziņā esošie meži. Lielāko
daļu aizņem dabas liegums Garkalnes meži, kā arī dabas liegums Buļļezers. Pārsvarā sausieņu meži, bet
Mudes rajonā slapjie meži.

7.10 ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN MIKROLIEGUMI
Garkalnes novada teritorijā vērojama liela bioloģiskā daudzveidība, augstvērtīgas ainavas, unikāli biotopi.
Latvijā likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktas atšķirīgas šo teritoriju kategorijas, ar
atšķirīgiem izveidošanas mērķiem un saimnieciskās darbības aprobežojumiem tajās.

Garkalnes novadā atrodas trīs dabas liegumi – Lielā Baltezera salas, Buļļezers, Garkalnes mežs
Garkalnes novadā atrodas divas Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas, kas iekļautas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā – dabas liegums „Lielā Baltezera salas” un dabas liegums
„Garkalnes meži”. Novadā atrodas arī dabas liegums „Buļļezers”.
Garkalnes novadā līdz šim reģistrētas 19 retas un īpaši aizsargājamas augu sugas. No aizsargājamām
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putnu sugām jāmin Zaļā vārna Corracias garrulous - 10-14 pāri (apmēram puse no Latvijas populācijas)
ligzdo dabas liegumā “Garkalnes meži”. Vēl 3-5 pāri ligzdo ārpus dabas lieguma, tā tuvumā.
Mikroliegumi
Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai.
Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas
apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.
Tā kā mikroliegumos tiek aizsargātas īpaši retas sugas, tad dati par mikroliegumiem un tajos
sastopamajām sugām glabājas Latvijas Vides aģentūras datu bāzē, kas ir pieejama tikai reģistrētiem
lietotājiem.
Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm drīkst izplatīt
tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju!
Saskaņā ar Dabas datu bāzē Ozols ietverto informāciju, Garkalnes novada teritorijā ir noteikti 17
mikroliegumi. Daļa no tiem atrodas Garkalnes un kaimiņu pašvaldību teritorijā. Lielākā daļa mikroliegumu
atrodas Garkalnes novada austrumu daļā. Detalizēta informāciju par mikroliegumiem nav pieejama.
Īpaši aizsargājami koki – dižkoki
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē ietverto īpaši aizsargājamo un reto koku reģistrā ietverto
informāciju Garkalnes novadā ir noteikti 2 dižkoki

8 ANTROPOGĒNĀ SLODZE
Antropogēnā slodze ir cilvēka tiešās vai netiešās darbības ietekme gan uz dabu un vides stāvokli
kopumā, gan atsevišķiem tās elementiem. Tās ietekmē pasliktinās vides stāvoklis, piemēram, piesārņots
ūdens gaiss, augsne, tās ekoloģiskā kvalitāte (virszemes ūdeņi, purvi, mitrzemes nenodrošina savas
ekoloģiskās funkcijas, samazinās bioloģiskā daudzveidība, izmainās tradicionālā ainava u.c. izmaiņas.
Analizējot antropogēno slodzi kādā konkrētā teritorijā, atkarībā no teritorijas jutīguma jāizvēlas
antropogēno slodzi raksturojoši elementi:
·
·
·
·
·
·
·

Antropogēno slodzi lielā mērā raksturo zemes lietošanas veids.
Vides kvalitāti teritorijā būtiski ietekmē komunālo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, tai skaitā
notekūdeņu apsaimniekošana, ilgtspējīga ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana, racionāla un
videi draudzīga siltumapgāde.
Transporta infrastruktūras attīstība un labiekārtošana, sabiedriskā transporta pieejamība ir būtisks
faktors, kas raksturo draudus gaisa kvalitātei vai tās aizsardzības uzlabošanos.
Urbāno, apbūvēto zemju pieaugums lielā mērā ietekmē bioloģisko daudzveidību un ietekmē arī
vides kvalitāti apbūves un tai piegulošajā teritorijā.
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju skaita izmaiņas raksturo arī antropogēnā piesārņojuma
slodzes izmaiņas.
A un B kategorijas piesārņojošu darbību objektu, kā arī riska objektu skaits, to radīto izmešu gaisā
un ūdens vidē apjoms raksturo punktveida slodzi uz gaisa un ūdens vidi.
Intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas uzskatāmas par difūzā piesārņojuma slodzes
avotiem.

Diemžēl ne visos gadījumos pašreiz publiski pieejamā informācija ir pietiekama antropogēnās slodzes
faktoru identifikācijai un tās izmaiņu tendenču izvērtēšanai.
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9 IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU ĪSTENOTS
9.1 GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019.GADS
Garkalnes novada attīstības programma ir vidēja termiņa vietējās pašvaldības attīstības plānošanas
dokuments. Tajā ir noteiktas novada attīstības vidēja termiņa prioritātes, turklāt dokuments ietver arī
rīcības un investīciju plānu, kā arī indikatīvi nosaka attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo
resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. Šim dokumentam tiks
pakļauti konkrētu iestāžu darbības plāni, kā arī novada investīciju plāni.
Plānošanas dokumentā noteikti galvenie vidēja termiņa rīcības virzieni un uzdevumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai, nosakot atbildīgos izpildītājus, izpildes termiņus, finansēšanas avotus un rezultatīvos
rādītājus. Pamatojoties uz šo plānošanas dokumentu, novadā tiks izstrādāti projekti un piesaistītas
investīcijas, tai skaitā ES un citu finanšu instrumentu līdzekļi, izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Ja plānošanas dokuments netiktu apstiprināts un nākotnē īstenots, nodrošināt plānotu, sabalansētu un
ilgtspējīgu novada attīstību būtu problemātiski, tai skaitā piesaistīt valsts un ES investīciju līdzekļus.
Tāpat novada attīstībā ir nozīmīgi attīstības prioritāros virzienus saskaņot ar valsts un reģiona
prioritārajiem attīstības virzieniem, kā arī turpināt iepriekšējā plānošanas periodā uzsākto novada attīstību,
kas būtu neiespējami bez šī dokumenta apstiprināšanas un īstenošanas. Novada saimniecība attīstītos
haotiski, attīstībā ieguldītie līdzekļi, iespējams, tiktu izmantoti nelietderīgi un nemērķtiecīgi, turklāt nebūtu
pamatojuma attīstības projektu nepieciešamībai, tajā skaitā arī tādu projektu attīstībai, kas uzlabotu vides
stāvokli novadā.

9.2 GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2024.GADS
Garkalnes novada pašreizējais teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
kuras šobrīd vairs nav spēkā. Būtiski ir mainījusies likumdošana teritorijas attīstības plānošanas jomā un
vecie teritoriju plānojumu neatbilst jaunajām prasībām. Līdz ar to jaunā teritorijas plānojuma izstrādāšana
ir nepieciešama, lai pilnveidotu teritorijas attīstības plānošanu atbilstoši jaunākajām nostādnēm.
Pēc Jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās vecais zaudēs spēku. Tādēļ, lai nodrošinātu teritorijas
plānveidīgu attīstību un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto prasību ievērošanu, ir
būtiski pilnībā īstenot plānojuma nostādnes.

10 TERITORIJAS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR BŪTISKI
IETEKMĒT UN AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTIE VIDES ASPEKTI
Plānošanas dokumentu Garkalnes novada teritorijas plānojums un Garkalnes novada attīstības
programma īstenošanas ietekmju būtiskuma izvērtējums pirmkārt veicams attiecībā uz jūtīgām un no
dabas aizsardzības viedokļa vērtīgām teritorijām.
Kā nozīmīgākie vides aspekti, kuriem pievēršama īpaša uzmanība, izvērtējami:
·

Teritorijas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu
izplatības teritoriju izmaiņas;

·

Ainavu daudzveidība un vērtīgas ainavas, ainavu izmaiņas;

·

Virszemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas;

·

Pazemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas;
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·

Meža zemju atmežošana un lauksaimniecības zemju lietošanas veida maiņa un apbūve.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Garkalnes novadā noteiktas trīs īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas liegumi „Lielā Baltezer
salas” un „Garkalnes meži” ir iekļauti arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā
NATURA 2000, kā arī dabas liegums „Buļļezers”, kas nav NATURA 2000 teritorija.
Teritorijas plānojumā iezīmētas visas trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto to aizsardzības statusu, teritorijās netiek plānota apbūves teritoriju attīstība.
Būtiskākā ietekme jau pašlaik iespējama uz dabas liegumu „Garkalnes meži”, kuram ir gara robeža ar
Garkalnes ciemu. Tā kā Garkalnes ciema attīstības iespējas ir ierobežotas, plānojumā paredzētas līdz
šim neapbūvētas potenciālās apbūves teritorijas, kas robežojas ar dabas liegumu. Ņemot vērā to, ka jau
šobrīd un dabas lieguma izveidošanas laikā tas robežojās ar Garkalnes ciema apbūves teritorijām, var
uzskatīt, ka apbūves tuvums nav traucējums īpaši aizsargājamo putnu sugu, tai skaitā zaļās vārnas
dzīvei.
Savrupmāju apbūve ārpus dabas lieguma teritorijas, nerada draudus dabas lieguma
ekoloģiskajām funkcijām un integritātei.
Pārējie divi dabas liegumi atrodas attālināti no apdzīvotajām teritorijām un nav prognozējams, ka
teritorijas plānojuma īstenošana varētu ietekmēt to ekoloģiskās funkcijas un integritāti.
Virszemes ūdeņu kvalitāte
Garkalnes novada teritorija ir bagāta ar virszemes ūdeņiem. Tā kā teritorija ir pārsvarā līdzenums un tās
saposmojums ir vājš, ūdens plūsmas ātrumi ir nelieli, bet mazie ezeri lielākoties ir beznoteces ezeri. Šādi
dabas apstākļi kopā ar blīvo apdzīvotību un vāji attīstīto komunālo infrastruktūru ir drauds virszemes
ūdeņu kvalitātei. Problemātiskākās teritorijas ir:
1. Langstiņu ezers un Langstiņu ciems, kas būtiski negatīvi ietekmē Langstiņu ezera kvalitāti. Pirms
centralizētas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveides, nebūtu pieļaujama apbūves teritoriju
paplašināšana. Pēc centralizētas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveides, kā obligāts
nosacījums – visu savrupmāju pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.
2. Upesciema dīķi un Upesciems. Neveicot detalizētu teritorijas ģeoloģisko, inženierģeoloģisko,
hidroģeoloģisko un hidroloģisko izpēti, nav pieļaujama ne daļēja ne pilnīga dīķu aizbēršana un
teritorijas apbūvēšana. Īpaši izvērtējama šādu darbību ietekme uz Lielo Juglu un apkārtnes
hidroloģisko režīmu kopumā. Iespējama ir gruntsūdens līmeņu celšanās.
3. Lielais Baltezers, Baltezera, Bukultu un Priedkalnes ciemu attīstība, kas negatīvi ietekmē Lielā un
Mazā Baltezera ūdens kvalitāti. Pirms centralizētas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas
izveides, nebūtu pieļaujama apbūves teritoriju paplašināšana. Pēc centralizētas notekūdeņu
apsaimniekošanas sistēmas izveides, kā obligāts nosacījums – visu savrupmāju pieslēgšana pie
centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Pazemes ūdens kvalitāte.
Garkalnes novads atrodas teritorijā, kurā izplatīti liela apjoma gruntsūdens resursi ar ļoti labu kvalitāti. Šie
ūdens resursi nodrošina dzeramā ūdens apgādi Rīgas pilsētai, kā arī Garkalnes apdzīvotajām vietām.
Tāpat ūdens tiek tarēts un realizēts mazumtirdzniecībā.
Praktiski visa Garkalnes novada teritorija atrodas pazemes ūdens atradņu Baltezers, Remberģi un
Zaķumuiža ķīmiskajā aizsargjoslā. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 39.pantā noteikto, ķīmiskajā
aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Tā kā
atradnēs Baltezers, Remberģi un Zaķumuiža centralizētajai ūdensapgādei izmanto gruntsūdeņu
(neaizsargātu) ūdens horizontu, bet atradnē Baltezers arī pazemes ūdens krājumu mākslīgas
papildināšanas metodi, ķīmiskajā aizsargjoslā 500 metru platā joslā ap stingrā režīma aizsargjoslu
noteikta virkne saimnieciskās darbības aprobežojumu.
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Garkalnes novada teritorijas plānojumā ir iezīmēta pazemes ūdens atradņu stingra režīma un ķīmiskā
aizsargjoslas, taču nav iezīmēta 500m josla ķīmiskajā aizsargjoslā ap stingra režīma aizsargjoslu, bet
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav detalizēti saimnieciskās darbības ierobežojumi
šajās zonās.
Ņemot vērā gruntsūdeņu neaizsargātību, to ļoti labo kvalitāti un lielo nozīmi Rīgas pilsētas ūdens
apgādes nodrošināšanā, pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumiem jābūt prioritāriem Garkalnes novadā.
Kā būtiskākais ir nodrošināt centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi esošo ciemu teritorijās, kā arī ievērot
500m joslā ap stingra režīma aizsargjoslas ārējo robežu saimnieciskās darbības aprobežojumus,
maksimāli cenšoties saglabāt šajā joslā esošos meža masīvus.
Meža un lauksaimniecības zemju platības samazināšanās
Meži Garkalnes novadā aizņem lielāko platību – vairāk kā 70%, taču gandrīz puse no tiem atrodas
privātīpašumā. Otrs lielākais mežu īpašnieks ir Rīgas pilsēta un tikai neliela daļa mežu ir valsts īpašumā.
Lielais privātīpašuma apjoms un teritorijas pievilcība savrupmāju apbūvei ir drauds tam, ka iespējama
atmežošana un apbūves paplašināšanās. Atmežošana maksimāli būtu ierobežojama 500m joslā gar
pazemes ūdens atradņu stingra režīma aizsargjoslas ārējo robežu, kā arī virszemes ūdensobjektu tiešā
tuvumā.
Lauksaimniecības zemju platības Garkalnes novadā ir nelielas – mazākas nekā dažāda veida apbūves
teritoriju platības. tā kā Zemes auglība nav sevišķi augsta – vidēji 24 balles. Novadā nav attīstīta
intensīva lauksaimnieciskā ražošana. Vairāk kā puse lauksaimniecības zemju ir neapstrādātas un
nekoptas. Perspektīvā šajās teritorijās varētu tik apsvērta iespēja apbūves teritoriju attīstībai.

11 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ VIDI
NOVĒRTĒJUMS
Tiešās un netiešās ietekmes
Tiešās ietekmes ir tādas izmaiņas vidē, kas iedarbojas uz vidi tieši un nepastarpināti, piemēram,
piesārņojums, emisijas novadot vidē, mežu izciršana u.c.
Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā, piemēram, skābo
lietu veidošanās rūpnieciskos izmešus ievadot atmosfērā.
Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes
Īslaicīgās ietekmes rada visa veida būvniecība un rekonstrukcija, transporta infrastruktūras (ceļu,
dzelzceļu) paplašināšana, dažāda veida inženiertehnisko komunikāciju ierīkošana, it sevišķi, ja darbība
tiek veikta cilvēka darbības neizmainītā vidē.
Šādas darbības izraisa relatīvi īslaicīgu traucējumu un pēc to pabeigšanas nerodas būtiski pēcefekti, ja
vien darbības ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Galvenās ietekmes ir zemsedzes bojājumi,
troksnis, putekļu emisijas, atkritumu koncentrēšanās vienuviet. Ietekmi var mazināt lokalizējot īslaicīgo
piesārņojumu. Par īslaicīgu ietekmi uz vidi var uzskatīt arī apmeklētāju skaita sezonālās svārstības, kas
rodas pateicoties tūrismam un rekreācijai. Katrā noteiktā gadījumā ir jāizvērtē, vai īslaicīgās ietekmes
rezultātā netiek iznīcinātas sugas vai biotopi.
Vidēji ilga un ilglaicīga ietekme ir saistīta ar zemes transformāciju no viena zemes izmantošanas mērķa
citā, ūdensobjektu morfoloģijas izmaiņām (upju taisnošana, dambju ierīkošana).
Plānošanas dokumentā ietverto uzdevumu īstenošanā konsekventi jāievēro normatīvo aktu izvirzīto
nosacījumu ievērošana, pretējā gadījumā īslaicīgās un vidēji ilgās ietekmes var pārvērsties ilglaicīgajās
ietekmēs. Tieši ilglaicīgās ietekmes var atstāt būtiskāko ietekmi uz cilvēku veselību, ainavu,
saimnieciskās darbības iespējamību teritorijā.
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Summārās (kumulatīvās) ietekmes
Summārās ietekmes uz vidi ir ietekmju kopums, kurš rodas realizējot plānošanas dokumentā paredzētās
darbības visā plānošanas perioda laikā.

11.1 GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019.GADS
Garkalnes novada attīstības programmā definētā novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un vidēja
termiņa prioritātes ir konceptuālas nostādnes, kas vērstas uz novada ilgtspējīgu attīstību. To detalizācija
ir pārāk zema, lai detalizēti izvērtētu to īstenošanas gaitā iespējamas ietekmes uz vidi un to būtiskumu.
Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmju uz vidi izvērtējumu, vērtētas Rīcības
programmas īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi. Šajā plānošanas stadijā nav iespējams veikt
detalizētu kvantitatīvo paredzētās darbības ietekmi uz vidi, tādēļ dots vispārīgs raksturojums, definējot
kādas ietekmes ir prognozējamas, ja tiks attīstīts konkrētais rīcības virziens un tā ietvaros definētie
uzdevumi.
Izvērtējot plānotos rīcības virzienus un uzdevumus, var konstatēt, ka kopumā prognozējama ilglaicīga
pozitīva ietekme. Negatīvās ietekmes pārsvarā ir īslaicīgas – dažādu būvniecības un rekonstrukcijas
darbu laikā. Ja šie darbi tiek veikti ievērojot normatīvo aktu un vides aizsardzības prasības, nodrošinot
atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un darbu veikšanā izmantotā būvtehnika ir labā tehniskā kārtībā,
ietekmes pārsvarā gadījumu ir īslaicīgas un nebūtiskas. Ilglaicīgas ietekmes šajos gadījumos var tikt
prognozētas, ja būvniecību plāno līdz šim neapbūvētās teritorijās, tādējādi neatgriezeniski tiek zaudēta
teritorijas bioloģiskā daudzveidība un teritorija tiek izslēgta no zaļo teritoriju kopuma. Pirms lielāku
teritoriju zemes lietošanas veida maiņas vēlams veikt to bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu, lai
iespēju robežās novērstu īpaši aizsargājamu sugu vai biotopu iznīcināšanu. Visos gadījumos īpaša
uzmanība pievēršama gruntsūdens resursu kvalitātes un kvantitātes saglabāšanai. Plānojot būvniecības
darbus pazemes ūdens atradņu ķīmiskajā aizsargjoslā veicams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.

11.2 GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2024.GADS
Garkalnes novada teritorijas plānojumā ir izvirzīts mērķis, kurā kā prioritātes noteiktas ilgtspējīgas
attīstības iespējas, saskaņojot saimnieciskās darbības un dabas mijiedarbību, tādējādi radot
iedzīvotājiem optimālus dzīves apstākļus un saudzējot novada kultūrvēsturisko mantojumu un ainaviskās
vērtības. Noteiktā mērķa īstenošanai definēti apakšmērķi un uzdevumi, kas sadalīti dažādās jomās, kuras
novada attīstībā ir būtiskas: novada teritorijas attīstība (dzīvojamā fonda attīstība paralēli ievērojot dabas
aizsardzības prasības), saimnieciskās darbības attīstība (uzņēmējdarbības veicināšana), transporta
infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība, kas šobrīd aktuāla ne tikai visā
Latvijā, bet arī Garkalnes novadam.
SIVN izstrādes laikā tiek detalizētas problēmsituācijas teritorijās, kuras plānošanas dokumenta
īstenošana var ietekmēt. Īpaša vērība pievērsta teritorijām ar paaugstinātu antropogēno slodzi (tai skaitā
apzinātas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to aizsardzības noteikumi, virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslas, piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, pazemes ūdens atradnes un to aizsargjoslas,
derīgo izrakteņu atradnes).
Apbūves teritorijas
Apbūves teritoriju noteikšana ir viens no svarīgākajiem teritorijas plānošanas uzdevumiem. Neplānota
būvniecības attīstība veicina haotisku teritorijas attīstību, kā arī negatīvi ietekmē apkārtējo vidi. Apbūves
platībām ir jābūt koncentrētām, jo atvieglo pašvaldības un valsts iestāžu iespējas nodrošināt iedzīvotājus
ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, ļauj daudz efektīvāk sakārtot un uzlabot attīstītas sabiedrības dzīvei
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nepieciešamo atkritumsaimniecības un ūdenssaimniecības infrastruktūru, nodrošinājumu ar ceļu un
inženiertehnisko infrastruktūru u. c.
Novērtējumā tika skatītas teritorijas plānojumā esošās kartes, kurās attēlotā informācija norāda gan
patreizējo, gan plānoto izmantošanu, vienlaicīgi skatot arī novada aizsargjoslu karti, kur iezīmētās
aizsargjoslas norāda uz normatīvajos aktos noteiktiem aprobežojumiem dažādām darbībām, kā arī
analizēti TIAN ietvertie atļautie teritorijas izmantošanas veidi un nosacījumi.
Teritorijas plānojuma tiešā ietekme uz vidi visvairāk saistīta ar zemes izmantošanas veidu maiņu un
pirmkārt jau ar apbūves teritoriju paplašināšanu. Mazākas vai lielākas iespējamās apbūves teritorijas
paredzētas visos pagasta ciemos, tomēr visvairāk jaunu apbūves teritoriju, rēķinot attiecībā pret jau
esošajām apbūves zemēm, paredzētas Upesciema, Amatnieku, Sunīšu, Berģu, Bukultu, Priedkalnes,
Sužu, kā arī Makstenieku, Skuķīšu un Garkalnes ciemos Tās pārsvarā paredzētas dažāda blīvuma
individuālai apbūvei.
Garkalnes novadā savrupmāju apbūves teritorijas pārsvarā ir esošās apbūves vietās (Garkalnē,
Maksteniekos, Baltezerā, Bukultos, Priedkalnē, Skuķīšos, Langstiņos u.c. ciemos). Jaunas blīvas
apbūves teritorijas tiek plānotas brīvajās privātajās zemēs esošajās ciemu teritorijās. Šim apbūves
veidam maksimālais apbūves blīvums jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1200 m 2, dvīņu
mājām – 600 m 2; Maksimālais apbūves blīvums - 30%; Minimālā brīvā zaļā teritorija - 60%; Maksimālais
stāvu skaits - 2 stāvi; Maksimālais apbūves augstums – 10 m. Ļoti plaša jauna savrupmāju apbūves
teritorija plānota Makstenieku ciema rietumu daļā. Tā ir atrauta no esošās ciema teritorijas, atrodas daļēji
pārmitrā meža masīvā Krievupes kreisajā krastā. Šāds izvietojums apgrūtina vienotas centralizētas
komunālās infrastruktūras izveidi ciemā. Analogs risinājums Upesciemā, kur plaša savrupmāju apbūves
teritorija noteikta ciema dienvidu daļā, Krievupes labajā krastā. Arī šī teritorija ir atrauta no esošā ciema
daļēji pārmitra. Pirms centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūves šajās teritorijās apbūve
nebūtu attīstāma. Jebkurā gadījumā jaunu teritoriju apbūve, atmežojot meža teritorijas ir būtiska, negatīva
un neatgriezeniska ietekme uz vidi.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu
namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem. Tādas noteiktas esošajās ciemu
mazstāvu apbūves teritorijās. Jaunas mazstāvu apbūves teritorijas noteiktas Upesciemā, praktiski dīķu
sistēmas ietvaros, pārmitrās un iespējams applūstošas teritorijās. Šai teritorijai veicama īpaša
inženiertehniskā sagatavošana un izvērtējami applūšanas draudi. Šādas apbūves īstenošanai
prognozējama būtiska, neatgriezeniska, negatīva ietekme uz vidi, un it īpaši uz Krievupes ūdens kvalitāti
un hidroloģisko režīmu.
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu
namu dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem. Tādas noteiktas esošajās ciemu daudzstāvu
apbūves teritorijās. Jaunas daudzstāvu apbūves teritorijas noteiktas nelielās teritorijās ciemos, kur jau
līdz šim ir daudzstāvu apbūve. Līdz ar to nav prognozējama būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, ja šajās
teritorijās tiek nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai un nodrošināti citi
komunālie pakalpojumi. Tā kā ciemos jau šobrīd ir urbanizēta vide, tad iespējamais iedzīvotāju skaita
pieaugums šādas būvniecības rezultātā ir salīdzinoši neliels.
Publiskās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir sabiedriska, sociāla un komerciāla
rakstura iestāžu apbūve. Šādas teritorijas plānotas esošajos ciemos, gan esošās publiskās apbūves
teritorijas, gan jaunas publiskās apbūves teritorijas ciemu infrastruktūras attīstības nodrošināšanai.
Lielākās jaunās publiskās apbūves teritorijas plānotas Berģu ciemā, kā arī Upesciemā gar apvedceļu. Tā
kā ciemos jau šobrīd ir urbanizēta vide, tad atsevišķu publisko objektu būvniecība neradīs ilgtermiņā
būtisku negatīvu ietekmi uz ciema vides stāvokli.
Jauktās centra apbūves teritorijās paredzēta daudzveidīga izmantošana, kas ietver savstarpēji
saderīgas funkcijas – dzīvojamo apbūvi, publiskās iestādes, dažādus pakalpojumus un objektus, kas
nepieciešami teritorijas apkalpei un inženiertehniskajam nodrošinājumam. Šādas teritorijas plānotas
esošajos ciemos. Teritoriju platība neliela. Ilgtermiņā nav prognozējama būtiska negatīva ietekme uz
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ciema vides stāvokli šādu teritoriju un objektu attīstības rezultātā, ja tiek veikts sākotnējais ietekmes uz
vidi izvērtējums, lai izvairītos no kaitējuma gruntsūdens resursiem, virszemes ūdeņiem, kā arī tiek
ievērota laba būvniecības prakse.
Kā apbūves teritorijas tiek minētas arī tehniskās apbūves teritorijas, kuru galvenais izmantošanas veids
ir komunālās saimniecības uzņēmumu un inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, rūpnieciskās
apbūves teritorijas, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Teritorijas plānojumā nav
paredzēta šo teritoriju paplašināšana vai jaunu veidošana. Tā kā jaunu šāda tipa apbūves teritoriju
izveide novadā nav paredzēta, tad plānotās saimnieciskās darbības tiešo ietekmi uz vidi teritorijas
plānojums nemaina.
Transporta infrastruktūras teritorijas – plānojumā izstrādāta ceļu shēma, kurā attēlots novada
attīstībai nepieciešamais ceļu tīkls, īpaši izcelta Rīgas - Siguldas šoseja (A2), kuru paredzēts pārprojektēt
un pārbūvēt, izveidojot nākotnē paralēlos ceļus, lai nodrošinātu pieslēgumus apkārtnē esošajiem ciemiem
un topošajām apbūves teritorijām. Ir paredzētas arī rezerves zonas, kurās nākotnē veidot jaunus
vairāklīmeņu krustojumus. Līdzīgi paredzēts pārveidot Rīgas apvedceļu. Veicot šādu būtisku līnijbūvju
rekonstrukciju vai būvniecību, obligāts ir sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.
Dabas un apstādījumu teritoriju galvenais izmantošanas veids ir rekreācija, sports, tūrisms, brīvā laika
vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides nodrošināšana, ietverot ar atbilstošo funkciju saistītās ēkas un būves.
Plānojumā šīs teritorijas izvietotas praktiski visos ciemos. Dabas un apstādījumu teritoriju kategorijā
ietvertas arī pazemes ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjosla. No vides aizsardzības un
virszemes ūdeņu kvalitātes aizsardzības viedokļa apsveicama ir dabas un apstādījumu teritoriju
noteikšana ciemos, tādējādi būtiski uzlabojot vides kvalitāti šajās teritorijās, īpaši nozīmīga ir šādu
teritoriju noteikšana ap ezeriem, kur to krastos veidojas ciemi (piemēram dala Langstiņu ezera).
Rekomendējams Langstiņu ezeram šādu teritoriju noteikt arī austrumu daļā, kura līdz šim nav apbūvēta,
bet pašreizējā plānojumā līdz ezeram noteikta savrupmāju apbūves teritorija. Analogi Upesciemā
dažādas apbūves teritorijas noteiktas tieši pie Upesciema dīķiem, arī šeit, teritorijās, kuras līdz šim nav
apbūvētas, ap dīķiem veidojama zaļā zona. Dabas un apstādījumu teritoriju noteikšana, izveidošana un
apsaimniekošana rada būtisku, ilglaicīgu, pozitīvu ietekmi uz vidi.
Kapsētu teritorija ietver Jaunciema kapsētu. Jaunas kapsētas izveidošana netiek plānota. Esošajai
kapsētai ir noteikta sanitārā aizsargjosla. Kapu izmantošana un uzturēšana nerada būtisku negatīvu
ietekmi uz vidi.
Mežu teritorijās ietilpst meži, krūmāji, jaunaudzes, izcirtumi, mežā esošie klajumi un lauces, purvi (līdz
10 ha,) nelieli ūdens objekti (līdz 1 ha), kā arī meža infrastruktūra – meliorācijas sistēmas, meža ceļi, ar
mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību un tūrismu saistītie objekti. Normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā mežu teritorijās var atmežot meža platību ar mežsaimniecību nesaistītam darbībām - būvniecībai,
derīgo izrakteņu ieguvei, kapsētu ierīkošanai, īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. Mežu teritorijās
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, izņemot gadījumus, kas tas nepieciešams meža
infrastruktūras objekta būvniecībai vai robežu pārkārtošanai.
Garkalnes novadā meži ir iedalīti sekojošās kategorijās: saimnieciskie meži (M1), aizsargājamie meži
(M2), saudzējamie meži (M3). Saimnieciskie meži (M1) ietver mežu teritorijas, kurās nav noteikti
ierobežojumi saimnieciskai darbībai. To galvenais izmantošanas veids ir mežsaimniecība. Aizsargājamie
meži (M2) ir meži ar ekoloģiskas nozīmes funkciju, un ietver meža teritorijas, kur saskaņā ar
normatīvajiem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi (ĪADT, mikroliegumi,
aizsargjoslas ap purviem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas. Galvenā izmantošana ir saistīta ar vides,
sugu un biotopu aizsardzību, un atbilstošu meža apsaimniekošanu. Saudzējamie meži (M3) ir meži ar
rekreācijas nozīmes funkciju un ietver ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgas teritorijas. Atļautā
izmantošana ir mežsaimniecība, rekreācija, un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma ierīkošana.
Tā kā mežu teritoriju saglabāšana ir nozīmīgākais gruntsūdens resursu kvalitātes saglabāšanas
priekšnoteikums, vēlams vismaz saudzējamo mežu kategoriju noteikt pazemes ūdens ņemšanas vietu
ķīmiskajā aizsargjoslā ne mazākā kā 500m platā joslā gar stingra režīma aizsargjoslas ārējo robežu. Tas

20

Vides pārskata kopsavilkums
Garkalnes novada attīstības plānošanas dokumentu
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
_____________________________________________________________
attiecināms uz Baltezera – Remberģu atradnes stingra režīma aizsargjoslas robežu ziemeļaustrumu daļā,
kā arī uz Zaķumuižas stingra režīma aizsargjoslas austrumu robežu, kur saudzējamo mežu kategorijā
vēlams ietvert arī Peldu ezera daļu, kas nav ietverta stingra režīma aizsargjoslā, kā arī apsverot iespēju
ietvert tajā Melnezeru.
Būtiskāko negatīvo ietekmi uz vidi var radīt atmežošana, kā arī liela izmēra kailcirtes. Atmežošanas
gadījumi, it īpaši pazemes ūdens ņemšanas vietu ķīmiskajā aizsargjoslā izvērtējami piemērojot sākotnējā
ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūru. Atmežošanas pasākumi un vienlaidus kailciršu izmēri vērtējami
ņemot vērā iespējamo eolo procesu attīstību kāpu izplatības teritorijās.
Kopumā visas darbības Garkalnes novada mežos rūpīgi izvērtējamas no virszemes un pazemes ūdeņu
aizsardzības viedokļa, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa, kā arī eolo procesu iespējamās
atjaunošanās aspekta.
Novada teritorijas plānojumā ir izdalīti purvi, kuru platība lielāka par 10 ha. Purvu izmantošanas galvenie
mērķi ir saistīti ar dabas daudzveidības saglabāšanu un kūdras ieguvi. Šobrīd teritorijas plānojumā nav
paredzētas kūdras ieguves teritorijas. Tikai pēc detalizētas ģeoloģiskās izpētes un ietekmes uz vidi
novērtējuma iespējams uzsākt kūdras ieguvi. Ņemot vērā to, ka purvi lielā mērā ir teritorijas hidroloģiskā
režīma regulators, katra purva izstrāde vērtējama arī no šī aspekta. Purvu nosusināšana, to izstrāde un
teritoriju rekultivācija par meža vai lauksaimniecības zemēm, neatjaunojot sākotnējo ūdens līmeni, var
būtiski ietekmēt apkārtnes teritoriju hidroloģisko režīmu – paaugstinoties pavasara, rudens plūdu
līmeņiem un būtiski pazeminoties gruntsūdens un virszemes ūdens līmenim sausajos periodos – tādējādi
būtiski palielinās virszemes un pazemes ūdens līmeņu svārstību amplitūda, kas var negatīvi ietekmēt kā
cilvēku dzīves apstākļus (pagrabu un zemākās vietās esošu teritoriju applūšana), bioloģisko
daudzveidību, jo daudzi augi ir jutīgi pret gruntsūdens līmeņa svārstību amplitūdas būtisku pieaugumu.
Ūdeņu teritorijas - šajā kategorijā iekļautas pagasta dabiskās ūdenstilpes - upes un ezeri. Garkalnes
novada kā viena no nozīmīgākajām dabas vērtībām tiek uzskatīta lielā ezeru un citu ūdenstilpju
daudzveidība tā teritorijā. Tādēļ, plānojot apbūvi novada teritorijā, svarīgi ir skatīt to kontekstā ar minēto
ūdenstilpju aizsardzības pasākumu ievērošanu. Kā viens no svarīgākajiem likumiem, kas ierobežo
plānoto apbūvi ir „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997) ar grozījumiem. Tajā noteiktas vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas, kas attiecināmas arī uz Garkalnes novadu. Savukārt "Zvejniecības
likums" (12.04.1995.) nosaka, ka ūdenstilpēm jānosaka arī tauvas joslas - dabiskās tauvas joslas
minimālais platums gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 m, bet gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m.
Plānojumā noteiktais minimālais virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platums Garkalnes novada ciemu
robežās ir ne mazāks kā 20 m vai 50 m (Lielā Baltezera krastā) plata josla katrā krastā, kur to neierobežo
esoša likumīgi uzbūvēta apbūve. Veicot apbūvi virszemes ūdensobjekta krastā ar applūstošo teritoriju,
jāievēro Aizsargjoslu likuma 7. pants, kas nosaka, ka apbūves ierobežojumi ievērojami ne mazāk kā visas
applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, kā arī likumā noteiktās vides objektu robežas.
Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteikts, ka aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku
ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī
palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirte
aizliegta visā aizsargjoslas platumā. Savukārt applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu,
būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, likumā noteikta virkne izņēmumu, tai skaitā mazēkas, īslaicīgas
lietošanas ēkas un hidrobūves.
Lauksaimniecības teritorijas galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir daudzveidīga
lauksaimnieciskā darbība - augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība, dīķsaimniecība
un ar to saistītie pakalpojumi - lauku tūrisms, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Šajās teritorijās
noteikts arī ļoti plašs atļauto darbību un zemes izmantošanas spektrs. Lauksaimniecības teritorijā
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams
kopīpašuma sadalīšanai, transporta infrastruktūras, inženierapgādes tīklu un to objektu izbūvei vai
uzturēšanai, atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un
apsaimniekošanai.
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Lauksaimniecības teritorijā esošo viensētu ar pagalmu atļauts atdalīt no pārējās zemes vienības, ja
viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana), ir iespējams atrisināt inženiertehnisko apgāde un
zemes vienības platība nav mazāka par 0,3 ha.
Tā kā šobrīd lauksaimniecības zemēs nav plānota jaunu apbūves teritoriju veidošana, nav iespējams
izvērtēt šo darbību iespējamo ietekmi uz vidi, ja tādas tiks plānotas. Jebkurā gadījumā, plānojot
lauksaimniecības zemes lietojuma veida maiņu, ievērojamas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā
arī pazemes ūdens ņemšanas vietas ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētām darbībām veicams sākotnējais
ietekmes uz vidi izvērtējums.
Summārās (kumulatīvās) ietekmes
Summārās ietekmes uz vidi ir ietekmju kopums, kas rodas, realizējot plānošanas dokumentā paredzētās
darbības visā plānošanas periodā.
Plānošanas dokumenti kalpos par pamatu turpmākai politisku un saimnieciska rakstura lēmumu
pieņemšanai. Īstenojot plānošanas dokumentus, kā galvenais mērķis ir novada ilgtspējīga attīstība, kas
nozīmē, ka viens no būtiskiem aspektiem, kas visās rīcībās un darbībās tiks ņemts vērā, ir vides aspekts.
Veicot plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi novērtējumu, ir analizēta
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteikto mērķu un uzdevumu iespējamā ietekme uz vidi, kā arī
teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) zemes lietojuma veidu īstenošanas prognozējamās
ietekmes uz vidi.
Investīciju plānā ietvertajiem pasākumiem ir izvērtēts ietekmju būtiskums, definējot pozitīvās un negatīvās,
tiešās un netiešās ietekmes, bet tās detāli neanalizējot. Šajā plānošanas periodā nav iespējams detalizēt
iespējamās ietekmes uz vidi teritoriālo piesaisti, kā arī kvantitatīvo ietekmi, kas nepieciešams, lai izvērtētu
summāro ietekmi.
Šajā plānošanas stadijā, izvērtējot plānošanas dokumentos ietvertos stratēģiskos mērķus, prioritātes un
galvenos rīcības virzienus, kā arī plānoto (atļauto) zemes lietošanas veidu, kā būtiskākā kumulatīvā
ietekme konstatēta iespējama negatīva ietekme uz virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitāti, ja tiek
veikta apbūve visās plānotajās apbūves teritorijās. Negatīvo ietekmi būtiski pastiprinātu atbilstošas
komunālās infrastruktūras, it sevišķi centralizētas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas trūkums.
Jebkurā gadījumā, īstenojot atsevišķus projektus, jāievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai
skaitā likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotie normatīvie akti, kas nodrošina
ietekmju novērtējumu pirms paredzētās darbības uzsākšanas un nodrošina lēmuma pieņēmējam
nepieciešamo informāciju, tādējādi novēršot vai maksimāli samazinot kā katra konkrēta projekta ietekmes,
tā summārās ietekmes.

12 RISINĀJUMI NEGATĪVO IETEKMJU NOVĒRŠANAI UN MAZINĀŠANAI
12.1 GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019.GADS
Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta stratēģiskajā daļā
noteikto mērķu un uzdevumu iespējamā ietekme uz vidi. Tā kā plānošanas dokuments tikai norāda
prioritātes, virzienus un aptuveni definē pasākumus, tad nav iespējams noteikt iespējamās ietekmes uz
vidi teritoriālo piesaisti, kā arī par konkrētiem plānotajiem projektiem, kas ietverti Investīciju plānā,
pieejamā informācija ir nepietiekama, lai izvērtētu katra plānotā projekta specifisko ietekmi uz vidi.
Risinājumus negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai un mazināšanai jāizvērtē un jānosaka, veicot ietekmes
uz vidi novērtējumu, tai skaitā sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu (atbilstoši likumā „Par ietekmes uz
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vidi novērtējumu” noteiktajam) konkrētām no plānošanas dokumenta izrietošām darbībām (projektiem).
Veicot paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu, jāizvērtē arī darbības ietekme uz īpaši jūtīgajām
dabas teritorijām – īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, parkiem, zaļajām zonām, ūdensobjektiem.
Lai izvairītos no iespējamām negatīvām ietekmēm, jāpievērš uzmanība šādiem aspektiem:
1) uzsākot projektu īstenošanu, individuāli jāizvērtē to potenciālā ietekme uz vidi un, kur
nepieciešams, jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, tai skaitā pazemes ūdens
ņemšanas vietu īķmiskajā aizsargjoslā, kur īpaša uzmanība pievēršama gruntsūdeņu kvalitātes un
resursu aizsardzībai;
2) industriālo objektu un sabiedriski nozīmīgu, plaši apmeklētu objektu projektēšanā uzmanība
pievēršama notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un siltumapgādes
risinājumiem, maksimāli nodrošinot pieslēgumu centralizētiem tīkliem vai rūpīgi izvēloties videi
draudzīgus individuālos risinājumus;
3) visa veida būvniecības, remonta, rekonstrukcijas un renovācijas procesos ievērojama laba
būvniecības prakse, darbības atbilstība vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām,
būvnormatīviem, kā arī standartiem u.c. normatīvajiem aktiem, nodrošināma būvgružu savākšana
un videi draudzīga apsaimniekošana;
4) veicot ielu labiekārtošanu un rekonstrukciju, iespēju robežās nodrošināma lietus ūdeņu kanalizācija
un izstrādājami risinājumi lietus ūdeņu kanalizācijas izplūdes aprīkot ar minimālu attīrīšanu vismaz
no naftas produktiem;
5) jānodrošina plānoto kultūras un sporta infrastruktūras objektu tuvumā esošo transporta plūsmu
izvērtējums un optimizācija, jāizvērtē un jānovērš būtiskās ietekmes uz vidi;
6) jāveic plānotās infrastruktūras attīstības ietekmes izvērtējums, jāizvēlas tādi infrastruktūras
attīstības risinājumi, kas iespējami mazāk samazina dabas pamatnes platības vai vērtību;
7) jāveic monitorings un pētījumi par trokšņa līmeņiem un gaisa kvalitāti satiksmes mezglu tiešā
tuvumā, plānojot ceļu un infrastruktūras objektu izvietojumu, jāņem vērā pētījumu rezultāti;
8) tūrisma attīstība radīs tiešu ietekmes uz vidi, ja nebūs tūrisma attīstībai piemērotas infrastruktūras,
atbilstoša labiekārtojuma teritorijās, kuras tūristi apmeklē (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
ezeri, ainaviski vērtīgās teritorijas, kultūrvēsturiskie objekti);
9) jāsekmē videi draudzīgu transporta veidu attīstība, efektīva sabiedriskā transporta attīstība, lai
mazinātu negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti;
10) vides politikas realizācijas pasākumi: sabiedrības izglītošana un informēšana, aktīvas vides
aizsardzības pasākumu kampaņas, sabiedrības vides izglītības un apziņas veicināšana;
11) jāsamazina vides piesārņošanas iespējas, kur vien iespējams, izvēloties inovatīvus risinājumus
un videi draudzīgas tehnoloģijas.
Jāatzīmē, ka vairāki no plānošanas dokumenta stratēģiskajā daļā paredzētajiem mērķiem un
uzdevumiem tieši sasaucas ar šiem pasākumiem, kas veicami negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai,
piemēram, transporta infrastruktūras uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pilnveidošana,
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana un plānotā ēku renovācija, kā arī citi pasākumi, kas
vērsti uz novada vides kvalitātes uzlabošanu.

12.2 GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2024.GADS
Garkalnes novada teritorijas plānojums, tai skaitā tā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
ietver virkni pasākumu un nosacījumu, kas vērsti uz zemes izmantošanas, tai skaitā visa veida
būvniecības negatīvo ietekmju uz vidi novēršanu vai samazināšanu.
Tādi definēti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās:
2.2. Novada teritorijas ainavu aizsardzība un pārvaldība
2.3. Aizsargājamie kultūras pieminekļi
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5. Aizsargjoslas
7. Nosacījumi ciemu teritoriju apbūvei
8. Teritorijas ar īpašiem nosacījumiem
Kā arī konkrētu teritoriju apbūves noteikumos.
Kopumā Garkalnes novada teritorijas plānojums, tai skaitā tā Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi vērsti uz novada ilgtspējīgu attīstību un tajos ietvertās vides aizsardzības prasības atbilst
normatīvo aktu prasībām un nodrošina videi draudzīgu un ilgtspējīgu attīstību novada pilsētās, ciemos
un apdzīvotajās vietās.
1. Rekomendējams izvērtēt nepieciešamību veidot savrupmāju apbūves teritorijas Makstenieku
ciema rietumu daļā. Tā ir atrauta no esošās ciema teritorijas, atrodas daļēji pārmitrā meža masīvā
Krievupes kreisajā krastā, tajā nav atbilstošas infrastruktūras blīvas apbūves veidošanai un
teritorijas dienvidu daļā inženierģeoloģiskie apstākļi var būt nelabvēlīgi būvniecībai. Plānotais
teritorijas izvietojums apgrūtina vienotas centralizētas komunālās infrastruktūras izveidi
Makstenieku ciemā. Rekomendējams pārvērtēt arī analogu plānojumu Upesciemā, kur plaša
savrupmāju apbūves teritorija noteikta ciema dienvidu daļā, Krievupes labajā krastā. Arī šī
teritorija ir atrauta no esošā ciema daļēji pārmitra. Pirms centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
sistēmu izbūves šajās teritorijās apbūve nebūtu attīstāma. Pirms detalizētas ģeoloģiskās,
hidroģeoloģiskās un hidroloģiskās izpētes un, nepieciešamības gadījumā, matemātiskās
modelēšanas nebūtu pieļaujama būvniecība Upesciemā starp Upesciema dīķiem.
2. Rekomendējams novadā izvērtēt iespēju ap ezeriem un arī Upesciema dīķiem vismaz 20m -50m
joslā noteikt dabas un apstādījumu teritorijas, kas dotu lielu ieguldījumu ezeru ūdens kvalitātes
saglabāšanai. Ieteicams Langstiņu ezeram dabas un apstādījumu teritoriju noteikt arī austrumu
daļā, kura līdz šim nav apbūvēta, bet pašreizējā plānojumā līdz ezeram noteikta savrupmāju
apbūves teritorija. Analogi Upesciemā dažādas apbūves teritorijas noteiktas tieši pie Upesciema
dīķiem, arī šeit, teritorijās, kuras līdz šim nav apbūvētas, ap dīķiem veidojama zaļā zona.
3. Plānojot piesārņojošas darbības, pretplūdu pasākumus, būvniecību vai zemes izmantošanas
veida maiņu tiešā ūdensobjektu tuvumā, tai skaitā ūdensobjektu aizsargjoslā ieteicams izvērtēt
paredzēto darbību ietekmi uz visu ūdensobjektu kopumā.
4. Vēlams vismaz saudzējamo mežu kategoriju noteikt pazemes ūdens ņemšanas vietu ķīmiskajā
aizsargjoslā ne mazākā kā 500m platā joslā gar stingra režīma aizsargjoslas ārējo robežu. Tas
attiecināms uz Baltezera – Remberģu pazemes ūdens atradnes stingra režīma aizsargjoslas
robežu ziemeļaustrumu daļā, kā arī uz Zaķumuižas stingra režīma aizsargjoslas austrumu robežu,
kur saudzējamo mežu kategorijā vēlams ietvert arī Peldu ezera daļu, kas nav ietverta stingra
režīma aizsargjoslā, kā arī apsverot iespēju ietvert tajā Melnezeru.
5. Ieteicams pilnveidot TIAN sadaļu par Ūdeņu teritorijām, precizējot tajās pieļaujamās
saimnieciskās darbības un aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam, tai skaitā ietverot
nosacījumus, kas liedz turpināt Upesciema dīķu sistēmas aizbēršanu un apbūvi pirms detālas
izpētes un projekta izstrādes.
6. TIAN noteikts, ka ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 3 m no to
ārējās kontūras līdz blakus zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja panākta
rakstiska vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku. Siltumsūkņu kolektoru
ierīkošana nebūtu pieļaujama pazemes ūdens atradņu ķīmiskajā aizsargjoslā. Šobrīd
normatīvajos aktos nav regulējuma šādu iekārtu ierīkošanai, ekspluatācijai un likvidācijai.
Pārsvarā tiek izmantotas iekārtas, kurās cirkulē siltummaiņu nodrošinos šķidrums, bieži
etilēnglikols un tamlīdzīgi, šo šķidrumu izplūšana gruntsūdens un artēziskā ūdens horizontos var
radīt būtiskus draudus pazemes ūdens resursiem un apkārtējai ūdensapgādei. Jebkurā gadījumā
šādu iekārtu ierīkošanai veicams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, darbību saskaņojot ar
pašvaldības SIA „Rīgas Ūdens” speciālistiem.
7. Ņemot vērā Garkalnes novada gruntsūdens resursu lielo nozīmi Rīgas ūdensapgādē, kā arī to
izcili labo kvalitāti un neatsveramo vērtību, kā kvalitatīva dzeramā ūdens avotam, visā pazemes
ūdens ņemšanas vietu ķīmiskajā aizsargjoslā nosakāms aizliegums notekūdeņu infiltrēšanai
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gruntī arī pēc individuālajām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Šādu prasību pamato tas, ka
individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir ļoti jutīgas pret jebkurām notekūdeņu sastāva
izmaiņām – mājas ģenerāltīrīšana, izmantojot mūsdienu higiēnas līdzekļus, lielāka daudzuma
veļas mazgāšana, vai ilgstoša prombūtne (ūdens nelietošana) var pilnībā iznīcināt notekūdeņus
attīrošās baktērijas, to atjaunošanai var paiet vairāki mēneši, kuru laikā praktiski neattīrīti
notekūdeņi nonāks gruntsūdeņos, kas nav pieļaujams vismaz pazemes ūdens ņemšanas vietas
ķīmiskajā aizsargjoslā.

13 ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS UN IZVĒRTĒJUMS
13.1 GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019.GADS
Plānošanas dokumentam netika izstrādāti alternatīvi varianti. Tā izstrādes gaitā tika izvērtēti un izvēlēti
optimāli risinājumi, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pašvaldības nostādnes un teritorijas ilgtspējīgas
attīstības nosacījumus.

13.2 GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2024.GADS
Plānošanas dokumentam netika izstrādāti alternatīvi varianti. Tā izstrādes gaitā tika izvērtēti un izvēlēti
optimāli risinājumi, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pašvaldības nostādnes un teritorijas ilgtspējīgas
attīstības nosacījumus.

14 IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI
Plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā netiek prognozēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām un NATURA 2000 teritorijām, tādēļ kompensācijas pasākumi nav
nepieciešami. Katrā konkrētā darbībā, kas tiek plānota īpaši aizsargājamā teritorijā un NATURA 2000
teritorijā, izvērtējama tās ietekme uz teritorijas ekoloģiskajām funkcijām un bioloģisko daudzveidību.

15 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀ PĀRROBEŽU IETEKME
Garkalnes novada teritorijai nav tiešu Latvijas valsts robežu. Plānošanas dokumenti neparedz tāda veida
darbības, tai skaitā rūpniecisko objektu izvietojumu, kas varētu izraisīt pārrobežu ietekmi.

16 PAREDZĒTIES PASĀKUMI MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI
SIVN monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiņu tendenču novērtējums. Tā mērķis ir
novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, kā arī plāna vai programmas izpildi
saistībā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā definētiem vides mērķiem vai
uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās vides
ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām, kā arī nodrošina savlaicīgu problēmu identifikāciju, lai
nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošu plānošanas dokumenta korekciju.
Garkalnes novada Attīstības programmā noteikta arī Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība, kurā definēts, ka uzraudzības mērķis ir nodrošināt iespēju sekot līdzi attīstības programmas
īstenošanas gaitai, sasniegumiem un problēmām, kā arī novērtēt programmas ietvaros īstenoto darbību
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radīto tiešo ietekmi uz teritorijas attīstības procesu vidējā un ilgtermiņā. Tā kā plānošanas dokumentā tiek
ietvertas prioritātes un uzdevumi, kas vērsti uz noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu, tad ieviešanas
uzraudzība lielā mērā nodrošina arī plānošanas dokumenta SIVN monitoringu.
Plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību veic pašvaldība, arī plānošanas dokumentu ieviešanas
monitoringu nodrošina pašvaldība, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar speciālistiem no Valsts
institūcijām. Lai konstatētu Attīstības programmas un teritorijas plānojuma īstenošanas radīto tiešo vai
netiešo ietekmi uz vidi, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentos,
Garkalnes novada domei, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāizstrādā
monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojam tā atzinumā minētajos periodos
(periodi tiks precizēti pēc VPVB atzinuma saņemšanas).
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