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1.sējums

Paskaidrojuma 
raksts

•Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots saskaņā ar
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
(spēkā kopš 01.05.2015.), kuros noteikts, ka paskaidrojuma
rakstā ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājumu
aprakstu un tā atbilstību ar pieguļošajām teritorijām, kā arī
atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar
lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais
funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un
aprobežojumi, kā arī ievērojot Krustpils novada domes
2019.gada 29.marta lēmumā Nr.4 „Par lokālplānojuma, kas
groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam,
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem "Indras" un "Indraines", Krustpils
pagastā, Krustpils novadā” noteiktās prasības.

2.sējums

Grafiskā daļa

•Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums
un aprobežojumi” (saistošā daļa) izstrādāta uz 2018.gadā
sagatavotas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
izsniegtas topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību
1:10 000, ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu
klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības.

3.sējums

Teritorijas 
izmantošanas un 

apbūves noteikumi

•Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas vidē,
ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” un citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
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IEVADS 
 

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Krustpils novada domes 2019.gada 29.marta lēmumu Nr.4 
„Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Indras" un "Indraines", Krustpils 
pagastā, Krustpils novadā”. Līdz ar minēto lēmumu tika apstiprināts arī lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevums un lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore Inga 
Lasmane. 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, un 
lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt atbilstošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un 
pārvaldīšanu, aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo objektu 
un infrastruktūras organizāciju un apgādi, precizējot teritorijas izmantošanu.  

Lokālplānojuma izstrādi finansē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, un tā izstrādi veic 
Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar IK „Plānošanas eksperti”. 

Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar likumu “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011), Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Krustpils novada domes apstiprināto 
darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un Krustpils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: 

 Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2030.gadam (apstiprināta ar Krustpils novada 
domes lēmumu 2012.gada 19.decembrī); 

 Spēkā esošo Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam (apstiprināts ar Krustpils 
novada domes lēmumu 2013.gada 17.jūlijā). 

Lokālplānojuma, īpaši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, izstrāde veikta, ņemot vērā arī citu 
spēkā esošo likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam pakārtotos normatīvos aktus. 
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi veidoti tā, lai tajos netiktu dublētas citos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Lokālplānojums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām: (1) Paskaidrojuma raksta, (2) Grafiskās daļas un (3) 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

Lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc lokālplānojuma projekta 
publiskās apspriešanas, institūciju atzinumu apkopošanas un, ja nepieciešams, projekta pilnveidošanas, 
Krustpils novada domē tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Savukārt paskaidrojuma raksts kalpos 
kā saistošo noteikumu informatīvs un paskaidrojošs materiāls.  

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 2019.gada 16.jūnijā 
tika lejuplādēti Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, kas 
izmantoti izstrādājot lokālplānojumu. 

Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” izstrādāta uz Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2018.gadā sagatavotās un izsniegtās topogrāfiskās kartes pamatnes ar 
mēroga noteiktību 1:10 000. 

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ir izmantoti 2019.gada 5.jūnijā IK „Plānošanas eksperti” uzņemti 
fotoattēli. 

Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi, izstrādes procesa gaitā tiks saņemti institūciju 
atzinumi, kā arī tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot lokālplānojuma publisko apspriešanu. 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var 
būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, t.sk. lokālplānojumiem, veic stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta sesto daļu, tiek noteikti 
izņēmumi, uz kuriem likuma noteikumi neattiecas. Attiecīgi izņēmumi attiecas uz: 
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1) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību; 
2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām; 
3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā. 

Tā kā lokālplānojuma izstrādes mērķis ir saistīts ar valsts aizsardzību, t.i. lokālplānojuma teritorijā paredzēts 
izveidot aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi, tad likuma noteikumi uz minētā lokālplānojuma izstrādi 
neattiecas.  

Neskatoties uz to, pašvaldība papildus ir lūgusi par stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma izstrādes 
nepieciešamību sniegt viedokli Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienestam un Veselības inspekcijai.  

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (vēstule 04.07.2019. Nr.4.9/4006/2019-N) 
pauž viedokli, ka būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanās saistībā ar pašvaldības 
izstrādāto lokālplānojumu nav sagaidāmas, un atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 
sestās daļas 1. punktam šā likuma noteikumi neattiecas uz konkrēto lokālplānojumu, un ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams. 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (vēstule Nr. 01.07.2019. Nr. 2.5.-07/1766) atzīmē, 
ka pašreiz nesaskata tādus būtiskus vidi ietekmējošus faktorus, kuru dēļ būtu nepieciešams veikt stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu lokālplānojuma izstrādei. 

Tāpat arī Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa (edoc. vēstule 
Nr.4.6.2.-1./549/) norāda, ka jauna dokumenta izstrāde nav saistīta ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām 
izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN ROBEŽA 

 

Lokālplānojuma izstrāde tiek veikta 

pamatojoties uz Valsts aizsardzības 

militāro objektu un iepirkumu centra 

2019.gada 26.marta vēstuli Nr. 

NOS/2019-2137 Krustpils novada 

pašvaldībai ar lūgumu uzsākt 

lokālplānojuma izstrādi, apstiprinot 

lokālplānojuma izstrādes vadītāju un 

darba uzdevumu nekustamajiem 

īpašumiem “Indras”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr. 56680070260, platība 

23,28 ha) un “Indraines”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr. 56680070369), 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56680070110 un platību - 

4,01 ha. Lokālplānojuma teritorijas 

novietojumu un lokālplānojuma robežas 

skatīt 1.attēlā un 2.attēlā. 

 
 

1.attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums tuvākās apkārtnes kontekstā. 

Lokālplānojuma izstrāde ir nepieciešama, lai grozītu Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 

2024.gadam, mainot zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56680070260 un 56680070110 funkcionālo 

zonējumu no “Lauksaimniecības teritorija (L)” un “Mežu teritorija (M)” uz “Publiskās apbūves teritorija (P)”, 

kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie 

objekti un infrastruktūra, tai skaitā šautuves, kazarmu un noliktavu apbūve. 

Ņemot vērā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra norādīto, līdz ar Krustpils novada domes 

apstiprināto lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, tika noteikts lokālplānojuma teritorijas izstrādes 

mērķis - nodrošināt atbilstošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, aizsardzības un 

drošības iestāžu apbūvi un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo objektu un infrastruktūras organizāciju 

un apgādi, precizējot teritorijas izmantošanu.  

Saskaņā ar Krustpils novada domes apstiprināto lokālplānojuma darba uzdevuma 4.punktu, lokālplānojuma 

izstrādei tika noteikti pieci izstrādes darba uzdevumi: 

1. Veikt spēkā esošā Krustpils novada teritorijas plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai; 

2. Pamatot teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas izmantošanas grozījumu nepieciešamību, mainot 

esošo teritorijas izmantošanu no “Lauksaimniecības teritorija (L)” un “Mežu teritorija (M)” uz 

“Publiskās apbūves teritorija (P1)”, izvērtējot lokālplānojuma teritorijas plānoto attīstību atbilstoši 

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajām interesēm un Zemgales reģiona telpiskās 

attīstības perspektīvai; 

3. Noteikt un precizēt transporta infrastruktūras risinājumus pa Krustpils novada pašvaldības autoceļu 

Nr. 1-19 “Sietnieki - Lopdārzi” un Nr.1-18. “Lopdārzi -Kaķīši” posmā no 0,55 km līdz 1,8 km: veikt 

perspektīvās transporta plūsmas analīzi, izstrādāt shēmu piekļūšanai lokālplānojuma teritorijai no 
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Krustpils novada pašvaldības autoceļa Nr.1-18 “Lopdārzi — Kaķīši”, norādīt iebrauktuves un 

transporta kustības shēmu teritorijā; 

4. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas 

aizsargjoslas; 

5. Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus lokālplanojumā ietvertajai 

teritorijai, precizēt funkcionālo zonu galvenos izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas, 

apbūves parametrus. 

Saskaņā ar likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011) un Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.628, apstiprinot lokālplānojuma risinājumus, t.i., izdodot pašvaldības saistošos noteikumus, 

lokālplānojuma teritorijā spēku zaudēs Krustpils novada teritorijas plānojumā noteiktais un šobrīd spēkā 

esošais funkcionālais zonējums. 

Izstrādātais lokālplānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, un pēc tā 

apstiprināšanas un spēkā stāšanās tas kļūs par pamatu turpmākai lokālplānojuma teritorijas attīstībai.  

 
 

2.attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums reģionālā mērogā.1 

 

 

 

 

 
1
 Kartes sagatavošanā izmantota karte no Balticmaps.eu. 
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2. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN TERITORIJAS IZMANTOŠANA  

 

Saskaņā ar spēkā esošo Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 

(apstiprināts ar Krustpils novada domes 

lēmumu 2013.gada 17.jūlijā) grafiskās 

daļas karti “Krustpils novada Krustpils 

pagasta funkcionālā zonējuma karte” un 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, lokālplānojuma teritorija 

atrodas divās funkcionālajās zonās - 

“Lauksaimniecības teritorija (L)” un “Mežu 

teritorija (M)” (skatīt 3.attēlu).  

Papildus tam, lokālplānojuma teritorijā 

daļēji iekļaujas divas teritorijas plānojumā 

atzīmētas aizsargjoslas - virszemes 

ūdensobjekta aizsargjosla, kas noteikta ap 

Babraunīcas upi, un ekspluatācijas 

aizsargjosla gar autoceļu, kas noteikta 

pašvaldības ceļam Lopdārzi – Kaķīšu 

ferma. 3. attēlā ar sarkanu krāsu apvilka 

lokālplānojuma teritorija.  

 

 
 

3.attēls. Izkopējums no spēkā esošās Krustpils novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas kartes “Krustpils novada Krustpils pagasta 

funkcionālā zonējuma karte. 

Kā galvenā atļautā izmantošana spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā funkcionālajā zonējumā 
“Lauksaimniecības teritorija (L)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 lauksaimnieciska teritorijas izmantošana; 
 dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana; 
 rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; 
 publiskā ārtelpa. 

Kā papildizmantošana spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā funkcionālajā zonējumā 
“Lauksaimniecības teritorija (L)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 mežsaimnieciska teritorijas izmantošana; 
 tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana;  
 publiskā apbūve un teritorijas izmantošana.  

Kā galvenā atļautā izmantošana spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā funkcionālajā zonējumā 
“Mežu teritorija (M)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 mežsaimnieciska teritorijas izmantošana; 
 teritorijas labiekārtojums – mežaparks pašvaldības īpašumā esošajos mežos, kapsēta (t.sk. dzīvnieku 

kapsēta), infrastruktūras objekti. 

Kā papildizmantošana spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā 
paredzēta: 

 derīgo izrakteņu ieguve; 
 lauksaimnieciska izmantošana; 
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 dabas tūrisma infrastruktūras objekts; 
 tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 
 sporta ēka un būvju apbūve. 

Krustpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā 
zonējumā “Lauksaimniecības teritorija (L)” no jauna veidojamā zemes gabala minimālā platība noteikta 2 ha, 
bet atļauta esošas viensētas ar pagalma atdalīšanu no pārējās zemes vienības, neievērojot minimālo platību, 
ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana). Papildus norādīts, ka jaunveidojamā zemes vienības 
minimālā platība neattiecas uz zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu ražošanas, publiska vai 
komerciāla rakstura objektu būvniecībai vai apsaimniekošanai. Maksimālais apbūves blīvums teritorijas 
plānojumā noteikts 15%, savukārt maksimālais ēkas un būves augstums dzīvojamai ēkai 9 metri, pārējām 
ēkām un būvēm – pēc funkcionālās nepieciešamības. 

Krustpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā 
zonējumā “Mežu teritorija (M)” arī noteikts, ka jaunveidojamā zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, 
papildus norādot, ka valsts meža zemēs pieļaujama esošas ēkas vai būves ar pagalmu līdz 0,5 ha platībā. 
Maksimālais apbūves blīvums noteikts 5%. Maksimālais apbūves augstums - ne augstāks par 10 metriem, 
izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus. 

Kopumā izvērtējot spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā noteikto, secināms, ka: 

 abās teritorijas plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās nav pieļaujama aizsardzības un drošības 
iestāžu apbūve, kā rezultātā nepieciešams mainīt lokālplānojuma teritorijā noteikto funkcionālo 
zonējumu un tajā noteiktos galvenos izmantošanas veidus (atbilstoši lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumā noteiktajam); 

 teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā 
“Mežu teritorija (M)” un “Lauksaimniecības teritorija (L)” noteiktā jaunveidojamā zemes gabala 
minimālā platība 2 ha atbilst spēkā esošajos Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajām 
vispārīgajām prasībām, un šāda norma saglabājama arī lokālplānojumā izvirzāmajos nosacījumos; 

 tā kā lokālplānojuma teritorijā perspektīvē paredzēts veidot aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi, 
teritorijas plānojumā funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M)” un “Lauksaimniecības teritorija 
(L)” noteiktās prasības attiecībā uz apbūves augstumu un blīvumu ir pārskatāmas, palielinot tās un 
pielāgojot militārās jomas specifiskajām prasībām; 

 teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā atzīmētās aizsargjoslas - virszemes ūdensobjekta 
aizsargjosla ap Babraunīcas upi (50 metri) un ekspluatācijas aizsargjosla gar autoceļu, kas noteikta 
pašvaldības ceļam Lopdārzi – Kaķīšu ferma (30 metri), ir aktuālas arī pašreizējā situācija un 
nosakāmas lokālplānojuma saistošajā kartē „Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi”. 

 

3. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

3.1. Teritorijas un tās tuvākās apkārtnes zemes piederība un esošā izmantošana 

 

Visa lokālplānojuma teritorija atrodas valsts īpašumā, savukārt teritorija robežojas galvenokārt ar fizisku 

personu īpašumā esošām zemes vienībām (skatīt 4.attēlu). Pavisam nelielās platībās - ar juridisku personu un 

pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām.  

Teritorija sastāv no diviem zemes gabaliem – nekustamā īpašuma “Indras” (kadastra apzīmējums 

56680070260) 23,28 ha platībā un nekustamā īpašuma “Indraines” (kadastra Nr.56680070369, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680070110) 4,01 ha platībā (skatīt 5.attēlu).  
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4.attēls.  Lokālplānojuma teritorijas tuvumā esošo zemes 

īpašnieku piederība. 2 

5.attēls. Lokālplānojuma teritorijas zemes 

 īpašumu robežas. 2 

 

6.attēls. Skats uz lokālplānojuma teritoriju no lokālplānojuma teritorijas dienvidrietumu puses. 

Lokālplānojuma teritorija iepriekš ir bijusi PSRS bruņoto spēku objekts. Pēc 2019.gada 5.jūnijā veiktās 
lokālplānojuma teritorijas apsekošanas, konstatējams, ka lokālplānojuma teritorija sastāv galvenokārt tikai 
no pļavām ar bērzu audzēm un krūmājiem, un teritorijā bijušās bruņoto spēku ēkas ir nojauktas.  

Lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī līdz šim nav konstatēti Latvijā 
un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi. Pēc teritorijas apsekošanas dabā, konstatējams, ka 
lokālplānojuma teritorijā atrodas vairāki koki, īpaši bērzi, kuru diametrs pārsniedz 15 cm (skatīt 7.attēlu). 
Veicot teritorijas projektēšanu, izvērtējot katru situāciju individuāli, šos kokus būtu ieteicams saglabāt 
turpmākajā plānošanas procesā. 

 
2 Kartes sagatavošanā izmantoti VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati un Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras ortofotokartes karte. 
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7.attēls. Skats uz kokiem kuru diametrs pārsniedz 15cm. 

 

8.attēls. Lokālplānojuma teritorijas esošā izmantošana. 3 

 

 
9.attēls. Skats uz bijušos PSRS bruņoto spēku objektu. 

 

No bijušā PSRS bruņoto spēku objekta ir saglabājušies tikai zemes uzbērumi (skatīt 9.attēlu), piebraucamais 
ceļš no dienvidaustrumu puses (caur blakus zemes gabala servitūtu), kā arī teritorijas vidusdaļā apļveida ceļš 
ar betona plākšņu segumu. 

 
3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1:10 000 
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Lokālplānojuma teritorija ir daļēji pārpurvojusies. Teritorijas apsekošanas laikā konstatējams, ka esošie grāvji 
ir stipri aizauguši. Ņemot to vērā, teritorijai no jauna izbūvējama meliorācijas/drenāžas sistēma. Turpmākā 
plānošanas stadijā ieteicams veikt ģeoloģisko izpēti, lai precizētu grunts apstākļus. 

Lokālplānojuma teritorijas apkārtni raksturo plašas lauksaimniecības zemes ar tālām skatu perspektīvām 
(skatīt 10.attēlu). Kā liecina VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas digitālajā 
kadastra sistēmā pieejamā informācija, apkārtējā teritorijā ir izveidota drenāžu sistēma un tajā atrodas 
vairākas valsts nozīmes ūdensnotekas būves (skatīt 11.attēlu).  
 

 
10.attēls. Lokālplānojuma teritorijas apkārtne. 

 

 
11.attēls. Meliorācijas raksturojums blakus lokālplānojuma teritorijai. 4 

 

 

 
4 Kartes sagatavošanā izmantota informācija no VSIA "Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi" 

 Meliorācijas digitālās kadastra sistēmas 
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3.2. Satiksmes infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām 

 

Pašreizējā situācijā piekļūšana teritorijai pieejama no pašvaldības ceļa Sietnieki-Lopdārzi caur blakus zemes 

gabala servitūta (skatīt 12.attēlu un 14.attēlu), kā arī teritorijas rietumu pusē no pašvaldības ceļa Lopdārzi-

Kaķīšu ferma (skatīt 13.attēlu un 14.attēlu).  

 

Tā kā pašreizējā situācijā piekļūšana tiek organizēta caur blakus zemes gabalu, teritoriju attīstot, galvenais 

piebraucamais ceļš jāveido no jauna, no pašvaldības ceļa Lopdārzi - Kaķīši. Kā papildus piebraukšanas un 

izbraukšanas iespējas būtu jānodrošina no esošā piebraucamā ceļa lokālplānojuma teritorijas dienvidos, t.i. 

no pašvaldības ceļa Sietnieki-Lopdārzi. 

 

Abi pašvaldības ceļi Nr.1-18 Lopdārzi – Kaķīšu ferma un Nr.1-19 Sietnieki – Lopdārzi ir zemes ceļi. Transporta 

kustības nodrošināšanai visiem piebraucamiem ceļiem būtu jāparedz tāda ceļa nestspēja, lai nodrošinātu 

militārā un kravas transporta kustību. Tā kā piebraucamie ceļi ir pašvaldības, ceļu uzlabošana būtu veicama 

sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību un attiecīgā jomā atbildīgajām institūcijām. Plānots, ka pašvaldība 

organizēs ceļu pārbūves darbus (projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība), bet Aizsardzības ministrija  šo 

darbu veikšanai piešķirs nepieciešamo finansējumu. 

 

 
12.attēls. Galvenā iebrauktuve lokālplānojuma teritorijā no pašvaldības ceļa Sietnieki-Lopdārzi. 

 

 
13.attēls. Pašvaldības ceļš Lopdārzi – Kaķīši virzienā uz lokālplānojuma teritoriju. 
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14.attēls. Transporta kustības plūsma. 5 

 

Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā nav pieejama centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija, līdz ar to, 

attīstot teritorijā apbūvi, tā ir veidojama lokāla. Tāpat arī lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā nav 

pieejama centralizēta siltumapgāde, līdz ar to arī tā veidojama lokāla. Tuvākais gāzesvads atrodas nepilnu 2 

km attālumā (maģistrālais gāzesvads Rīga-Daugavpils). Lokālplānojuma teritorijā inženiertehniskās apgādes 

tīklus un objektus būtu ieteicams projektēt pēc iespējas izmantojot zaļo enerģiju un atjaunojamos dabas 

resursus. 

Elektrības pieslēgumu ar jauna transformatora izbūvi iespējams risināt teritorijas dienvidrietumu malā, 

izbūvējot jaunu atzaru no tuvākā elektropārvada, kas atrodas pie Krustpils - Jelgavas dzelzceļa pie Lopdārziem 

(skatīt 14.attēlu). Pieslēguma nosacījumi precizējami AS “Sadales tīkli” turpmākajās projektēšanas stadijās. 

Iespējamais elektrotīklu garums no esošā elektropārvada līdz plānotajai transformatora apakšstacijai ir 

apmēram 1,4 km. 

Lokālplānojuma teritorijas nodrošināšanai ar telekomunikācijas sistēmu, perspektīvē būtu jāizbūvē optiskā 

kabeļa pievads. Tuvākās telekomunikāciju optikas pieslēguma vietas atrodas Jēkabpilī.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Kartes sagatavošanā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofotokarte. 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt Krustpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam noteikto 
funkcionālo zonējumu un izmantošanas nosacījumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
56680070260 un 56680070110 no „Lauksaimniecības teritorija (L)” un „Meža teritorija (M)” uz „Publiskās 
apbūves teritorija (P1)”, kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūras izveidošana, tai skaitā šautuves, kazarmu un 
noliktavu apbūve. 

Ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes noteikto mērķi, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus, īpaši Ministru 
kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” noteikto, lokālplānojuma grafiskajā daļā „Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” visa 
lokālplānojuma teritorija tiek noteikta kā „Publiskās apbūves teritorija (P1)”. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā “Publiskās apbūves 
teritorija (P1)” tiek noteikti šādi galvenie teritorijas izmantošanas veidi: 

 Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un 
drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves. 

 Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu 
objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, 
izņemot ražošanas objektus. 

 Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejami pagalmi, 
ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) 
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai. 

 Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem, sporta un atpūtas būves. 

 Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, jauniešu 
kopmītnes un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas, kā arī citi izmitināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra. 

Savukārt kā teritorijas papildizmantošanas veidi funkcionālajā zonējumā “Publiskās apbūves teritorija (P1)” 
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā iespējamu nepieciešamību 
perspektīvē izbūvēt kazarmas, tiek noteikti Rindu māju apbūve (11005) un Daudzdzīvokļu māju apbūve 
(11006). 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā ir izstrādāti papildus noteikumi 
teritorijas turpmākās attīstības nodrošināšanai. Apkopojot galveno, atzīmējams, ka: 

 Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija atrodas lauku teritorijā, kā ar to, ka nav plānots pašreizējos 
zemes gabalus dalīt, sagatavotie risinājumi paredz visā lokālplānojuma teritorijā noteikt, ka 
jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība ir 2 ha.  

 Tā kā teritorijā plānots attīstīt militāra rakstura apbūvi, salīdzinājumā ar spēkā esošajā Krustpils 
novada teritorijas plānojumā noteikto, paredzēts paaugstināt noteikto apbūves augstumu. Tāpat arī 
risinājumi paredz palielināt teritorijas plānojumā noteikto apbūves blīvumu, attiecīgi līdz 60%. 

 Tā kā lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā nav pieejama centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija, 
kā arī siltumapgāde, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka tā 
ir veidojama lokāla, pēc iespējas izmantojot zaļo enerģiju un atjaunojamos dabas resursus. 

 Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija ir daļēji pārpurvota pļava, un meliorācijas sistēma ir 
aizaugusi, noteikumi paredz, ka teritorijā ir izbūvējama meliorācijas sistēma (grunts apstākļi jāprecizē 
turpmākā projektēšanas stadijā, veicot ģeoloģisko izpēti). 
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 Saskaņā ar Veselības inspekcijas rekomendācijām lokālplānojuma izstrādei, ir noteiktas atsevišķas 
prasības vides risku samazināšanai, tostarp noteikumi paredz, ka ēku fasāžu apdarei pielieto skaņu 
izolējošus apdares materiālus un pakešu logus ar papildus skaņu slāpējošu efektu, un 
nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā trokšņa aizsardzība telpā atkarībā no tās 
paredzētās izmantošanas. 

Kopumā izvērtējot visus risinājumus, uzskatāms, ka Krustpils novada teritorijas plānojuma grozījumu 
priekšlikums – lokālplānojuma risinājumi, ir pamatoti: 

 Spēkā esošajā Krustpils novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā plānotā izmantošana 
tika paredzēta galvenokārt lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai, tomēr, ņemot vērā 
lokālplānojuma teritorijas raksturu, tā nav piemērota šādu nozaru attīstībai un uzskatāms, ka 
lokālplānojuma risinājumi ļaus daudz efektīvāk attīstīt nekustamos īpašumus "Indras" un "Indraines".  

 Pašreizējā situācijā lokālplānojuma teritorija uzskatāma par degradētu, un projektā paredzētie 
risinājumi radīs priekšnoteikumus teritorijas pilnvērtīgai izmantošanai un sakārtošanai. 

 Plānotā militārā teritorija tiek veidota uz militārā objekta vēsturiskās atrašanās vietas bāzes (PSRS 
militārās objekta bāzes), tādējādi turpinot jau līdz šim izmantoto teritorijas raksturu.  

 Krustpils novada teritorijas plānojuma grozījumi, izstrādājot šo lokālplānojumu, nerada ietekmi uz 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

 Lokālplānojuma teritorija atrodas valsts īpašumā, tādējādi nav nepieciešams atsavināt privātpersonu 
nekustamos īpašumus. 

 

5. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU ATBILSTĪBA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 
Lai gan valsts aizsardzības politiku izstrādā un īsteno Aizsardzības ministrija (t.i. tā tiek plānota nacionālā 
līmenī), sadaļā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ir izvērtēta lokālplānojuma risinājumu 
atbilstība Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.gadam – 2030.gadam un Zemgales 
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. - 2030.gadam. 

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu (protokols nr.19., 55) "Par 
Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam apstiprināšanu", ir apstiprināta 
"Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam”.  

Izvērtējot Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, secināms, ka lokālplānojuma teritorijas attīstības 
virziens nav pretrunā ar Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. - 2030.gadam noteikto, tanī 
pašā laikā jāuzsver stratēģijas un lokālplānojuma dokumentu atšķirīgie mērogi, attiecīgi Krustpils novada 
stratēģijas dokumentā netiek atzīmēta bijusī PSRS bruņoto spēku objekta teritorija, kā arī netiek atzīmēts, ka 
tā pašreizējā situācijā ir degradēta. Lokālplānojuma teritorija Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas ietvaros izstrādātajā shēmā „Vēlamā telpiskās struktūras attīstība” mēroga dēļ iekļauta 
lauksaimniecības areālā, tomēr stratēģijā norādīts, ka ir jāsekmē neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju izmantošanu citā teritorijas attīstībā. 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta ceturto daļu, vietēja līmeņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir vērtēta arī lokālplānojuma risinājumu atbilstība Zemgales 
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. - 2030.gadam (apstiprināta ar 2015.gada 
18.augustā).  

Izvērtējot to, secināms, ka arī Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktie 
attīstības virzieni atbalsta degradētu un piesārņotu teritorijas atjaunošanu, kas atbilst lokālplānojuma 
risinājumiem.  
 


