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sekmējot daudzveidīgu tautsaimniecisko attīstību, radot

IEVADS
Baldones

novada

teritorijas

plānojums

2013.

veselīgu un labvēlīgu darba un dzīves vidi visiem

–

Baldones novada iedzīvotājiem.

2024.gadam apstiprināts ar 2013.gada 9. janvāra domes

1

sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un, kā saistošie
noteikumi Nr.1 pieņemti Baldones novada teritorijas

PLĀNOJUMA KONCEPCIJA

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas

un Grafiskā daļa. Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā

augstākstāvošu

LR Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem

Koncepcijā ņemtas vērā Baldones novada Attīstības

Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības

programmas 2014. - 2020. gadam noteiktā vīzija 2030.

plānošanas dokumentiem” un Baldones novada domes

gadam un prioritārie attīstības virzieni.

2011.gada 16.februāra sēdes lēmumu „Par Baldones
novada

teritorijas

plānojuma

izstrādes

plānojuma

koncepcija

plānošanas

balstās

dokumentu

uz

vadlīnijām.

Teritorijas plānojuma koncepcija paredz blīvas

uzsākšanu”

dzīvojamās

teritorijas

koncentrēt

pilsētā

un

ciemu

(prot.Nr.4, 3.§) un Darba uzdevumu. Teritorijas plānojuma

teritorijās, neļaujot blīvi apbūvēt esošās lauksaimniecības

izstrāde noritēja paralēli ar Baldones novada Attīstības

teritorijas.

programmu 2014. - 2020. gadam. Izstrādes procesā vērā

Novada centrs – Baldones pilsēta, kas apvienota

tika ņemtas arī augstāk stāvošo plānošanas dokumentu

ar Avotu ciemu. Pilsētas administratīvā robeža palielināta,

vadlīnijas.

pievienojot klāt arī Mežvidus, teritoriju aiz Vanagkalna, kā

Teritorijas

plānojums

sastāv

no

četriem

arī teritoriju zem Zīļu ielas, koncentrējot blīvi apbūvējās

sējumiem:

teritorijas pilsētā.
PASKAIDROJUMA RAKSTS;

Lauku teritorijas apdzīvoto vietu centri koncentrēti

GRAFISKĀ DAĻA;

Vārpu ciemā, Mercendarbē un Sūnupēs.

APBŪVES NOTEIKUMI;

Jaunas

PĀRSKATS PAR TERITORIJAS

vairāki

Grafiskā daļa izstrādāta uz Latvijas ģeotelpiskās
informācijas aģentūras Baldones novada topogrāfiskās
kartes ar mēroga noteiktību 1:10 000 un Baldones pilsētas

Latvijas Republika

LVĢMA

Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VZD

Valsts zemes dienests

Šīs

sasniedzamas

ar

inženierkomunikācijām.

Teritorijas

teritorijas

ērti

ir

nepieciešamajām
plānotā

(atļautā)

šķērso Valsts galvenais autoceļš A7. Šajā ceļa posmā
perspektīvā ir paredzēts izbūvēt krustojumu, kas ļaus no
autoceļa nobraukt, kā arī atgriezties uz tā. Līdz ar to tas
paver iespēju veidot kādu stratēģiski svarīgu objektu.
Attālums līdz Rīgai 25 km, Kauņai 240 km.
Lai saglabātu kopējo novada zaļo struktūru,

centrs
SIA

uzņēmumi.

novada teritoriju posmā no Misas upes līdz Ķekaviņas upei

SAĪSINĀJUMI

LR

nozīmīgi

perspektīvu vietu var uzskatīt novada rietumu daļu, kur

kadastra datus.

Latvijas koordinātu sistēma

plānotas

citviet teritorijā pie labi sasniedzamām vietām. Par

koordinātu sistēmā LKS-92 un, izmantojot VZD zemes

LKS-92

tiek

izmantošana dod iespēju ražošanas teritorijas izvietot arī

topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1:5000 Latvijas

Akciju sabiedrība

teritorijas

autoceļu P89 un V9 krustojumā, kur netālu jau atrodas

PLĀNOJUMA IZSTRĀDI.

AS

ražošanas

kultūrvēsturiskās, dabas vērtības, kā arī aktīvās atpūtas
2

iespēju daudzveidību plānojumā noteikts, ka daļā mežu
teritoriju jāizstrādā individuālie apsaimniekošanas plāni.
Baldones

pilsēta,

Riekstu

kalna

meži,

PLĀNOJUMA MĒRĶIS

Mercendarbe veido vienotu areālu aktīvas atpūtas un

Baldones novada teritorijas plānojuma mērķis ir noteikt

tūrisma iespējām.

vispiemērotāko novada teritorijas izmantošanu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās prasības un pašvaldības,

1

vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses,

2

3

Baldones novada teritorijas plānojuma Darba uzdevums
Velotūrisms, slēpošana, orientēšanās u.c.

Baldone saglabā jau esošo zaļo un kluso
dzīvesvietas
teritorijas.

pilsētu,
Galvenais

neplānojot
darījumu

jaunas

ražošanas

pakalpojumu

centrs

saglabājas Rīgas ielā, posmā no Pilskalna līdz Lauku ielai.
Pilsētas zaļo struktūru veido ziemeļu daļā esošie mežu
masīvi, Ķekaviņas upes ieleja ar tai pieguļošajām zaļajām
teritorijām, Vanagkalns un Morisona kalns.

Attēls 2: BALDONES NOVADA NOVIETOJUMS

BALDONES NOVADA APDZĪVOJUMS
Baldones pilsēta ir Baldones novada administratīvais
centrs un lielākā apdzīvotā vieta, kur pieejami visi
nepieciešamie pakalpojumi. Ap pilsētu ir daudz mežu, kas
to padara par vienu no zaļākajām pilsētām Latvijā. Tas
pilnībā atbilst kūrorta pilsētas raksturam. Pilsētā ir daudz
Attēls 1: PLĀNOJUMA KONCEPCIJA

kultūrvēsturisku vērtību. Baldones pilsēta atrodas ērti
sasniedzamā vietā, ko nodrošina attīstītais ceļu tīkls.

NOVADA ATRAŠANĀS VIETA

Kaut gan novadā ir daudz apdzīvotu vietu ciema

Baldones novada teritorija atrodas valsts centrālajā daļā

statuss ir piešķirts tikai divām apdzīvotām vietām –

Rīgas plānošanas reģionā. Teritorija robežojas ar piecām

Avotiem un Vārpām.

pašvaldībām - Ķekavas, Ķeguma, Vecumnieku, Iecavas

Avotu ciems ir otra lielākā apdzīvotā vieta

un Olaines pašvaldībām. Novada teritorijas platība ir 179,1
2

novadā, kas pēdējos 10 gadus ir jūtama pilsētas

2

km no tiem vairāk kā 5 km aizņem Baldones pilsēta.

sastāvdaļa, ko ģeogrāfiski atdala Ķekaviņas upe. Ciema

Baldones pilsētu ieskauj septiņi pauguri, no kuriem

apbūvi veido padomju gados celtās daudzdzīvokļu ēkas

augstākie ir Riekstu kalns (85m vjl.) un Morisona kalns (82

un privātmājas. Pēdējos gados ciemā uzbūvēts daudz

m vjl.). Pēc tautas skaitīšanas rezultātiem 2011. gadā

jaunu savrupmāju. Ciemā atrodas Baldones novada

novadā bija 5468 iedzīvotāji. Aptuveni puse no dzīvotājiem

domes ēka.

dzīvo Baldonē un pilsētai pieguļošajā Avotu ciemā.

Vārpu ciems atrodas pie autoceļa V9 Iecava -

Iedzīvotāju blīvums novadā ir 32 iedzīvotāji uz 1km² .

Baldone - Daugmale 5 km attālumā no Baldones pilsētas.

Baldones novadu šķērso divi nozīmīgi auto ceļi -

Ciems izveidojies bijušās Baldones muižas centrā, kas

A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža(Grenctāle), kas ir daļa

vairs nav saglabājusies. Padomju gados ciemā izveidots

no E67 Via Baltica autoceļa un P89 Ķekava - Skaistkalne.

kolhozs „Baldone”, kur izbūvēts ražošanas iecirknis ar

Baldones pilsēta atrodas 30km attālumā no Rīgas.

administratīvo ēku, mehāniskajām darbnīcām, kalti un

Attālumi līdz tuvākajām pilsētām ir: Ogre 40 km, Bauska

dārzniecību.

47 km, Jelgava 54 km.

Mencendarbe

vēsturiski

izveidojusies

pie

Mercendarbes (Mercendorfas) muižas. Muižā no 1939.
gada darbojas Baldones bērnu nams, 2012. gadā tas tika

4

slēgts. Ap muižu padomju gados izveidojusies divstāvīgu
daudzdzīvokļu

ēku

Mencendarbes

apbūve.

apkārtni

Pēdējā

papildinājušas

IEDZĪVOTĀJI

desmitgadē

Iedzīvotāju

skaita

tendence

desmitgadē

ir

pieaugt

vairākas

iedzīvotāju skaitam, kas ir pretstatā ar lielāko daļu Latvijas

savrupmājas, kas aizvien vairāk rada ciemata izskatu un

pašvaldību. Laika periodā no 2001. līdz 2010. gadam

sajūtu.

iedzīvotāju skaita dinamika ik gadu ir pozitīva. Pēc tautas
skaitīšanas rezultātiem 2011. gadā iedzīvotāju skaits
samazinājies par 214 cilvēkiem tādējādi atgriežoties 2009.
gada iedzīvotāju skaitā.
5682
5103 5174

5283 5330

5419 5486

5468

4897 4922 4951

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

3

Attēls 4 :IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA NO 2001.-2011. GADAM

Dabīgais pieaugums novadā no 2009. un 2010.
gadā ir novērojams negatīvs. Iedzīvotāju skaita pieaugums
noticis uz pozitīvas iedzīvotāju migrācijas rēķina.
Tabula 1: IEDZĪVOTĀJU DABISKĀS KUSTĪBAS UN MIGRĀCIJAS
Attēls 3: BALDONES NOVADA APDZĪVOJUMS
RĀDĪTĀJI

Pulkarne ir apdzīvota vieta 10 km attālumā no
Baldones pilsētas. Vēsturiski tā veidojusies no Pulkarnes
muižas, kas nav saglabājusies. Daļa apdzīvotās vietas
teritorijas

atrodas

Ķekavas

novadā.

Pulkarni

veido

4

2009. G.

2010. G.

DZIMUŠI

56

64

MIRUŠI

71

66

DABĪGAIS

-15

-2

IEBRAUCA

346

154

IZBRAUCA

135

118

MIGRĀCIJAS SALDO

211

36

PIEAUGUMS

viensētas un savrupmājas, kas izveidojušās pēdējā
desmitgadē.
Sūnupes tapušas pēdējo piecu gadu laikā, kur
tika izveidoti 69 dzīvojamie apbūves gabali. Teritorija ir
maz apbūvēta, jo ekonomiskās krīzes rezultātā 2009.

Baldones novadā piecu gadu griezumā no 2007.

gadā visa būvniecība un tirdzniecība apstājās. Pašreiz

līdz 2011. gadam ir vērojams sieviešu skaita pārākums pār

ciemā ir izbūvētas ielas, izveidots apgaismojums un

vīriešiem.

2863

2973

2709

2840

SIEVIETES

2605

diezgan blīvi apdzīvotām, ko veido viensētu apbūve ar

2591

2539

Baldones novadā lauku teritorijas var uzskatīt par

2791

ciemati - „Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”.

2828

VĪRIEŠI

Novada teritorijā ir četri dārzkopības un vasarnīcu

2646

ierīkota elektropiegāde.

lielākām un mazāk lauku saimniecībām. Vietām lauku
teritorijā – Riekstukalnā, Klapos, Amoliņos un Salmiņos

2007.

2008.

2009.

2010.

var sastapt divstāvīgas daudzdzīvokļu ēkas.
Attēls 5: DZIMUMSTRUKTŪRA NO 2007.-2011. GADAM

3
4

5

Centrālās statistikas pārvaldes dati
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

5

2011.

pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā, padomju laikā un pēdējā
2011.gada

sākumā

Baldones

novadā

līdz

divdesmitgadē.

darbspējas vecumam bija 17,3% jeb 992 iedzīvotāji,

Pirmās

Latvijas

brīvvalsts

laika

savrupmāju

darbspējas vecumā bija 64,9% jeb 3716 iedzīvotāji un pēc

apbūves

darbspējas vecuma 17,8% jeb 1021 iedzīvotājs.

trīsdesmitajos gados, kas ir daļas no Baldones vēsturiskā

teritorijas

ir

celtas

pārsvarā

20.gadsimta

centra. Ēkas ir unikālas ar savu arhitektūru un dažas no
LĪDZ DARBSPĒJAS

DARBSPĒJAS

PĒC DARBSPĒJAS

tām ir vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. Ēkas atrodas
uz samērā lieliem gruntsgabaliem ar nelielu apbūves

928

937

969

993

992

3427

3509

3580

3699

3716

984

980

958

1014

1021

01.2007.

01.2008.

01.2009.

01.2010.

01.2011.

blīvumu. Šajās ēkās atradās istabas vai dzīvokļi, kas tika
iznomāti toreizējās sanatorijas „Baldone” apmeklētājiem.
Ēku tehniskais stāvoklis diemžēl ir samērā slikts, daudzas
mājas netiek pienācīgi apsaimniekotas.

6

Attēls 6: IEDZĪVOTĀJU VECUMSTRUKTŪRAS NO 2007.-2011. GADAM

Bezdarba līmenis 2011.gada sākumā bija 7,5%,
gada beigās novadā bija reģistrētas 987 darba vietas,
kurās nodarbināti 27% no kopējā darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaita.
Pēc

nacionālā

sastāva

Baldones

novada

iedzīvotāju sastāvs ir salīdzinoši viendabīgs, jo 84%
iedzīvotāju

ir

latvieši.

Lielākā

daļa

jeb

93%(5327)

iedzīvotāju ir pilsoņi.

Attēls 8: SAVRUPMĀJU APBŪVE BALDONĒ UN AVOTOS

Padomju laika savrupmāju apbūves teritorijas ir
Attēls 7: NACIONĀLAIS SASTĀVS

dominējošās teritorijas pilsētā, kas būvētas vēsturiskajam
centram apkārt. Visvairāk tās koncentrējušās pilsētas
rietumdaļā, virzienā uz Rīgas pusi – Rīgas ielā, Pilskalna

ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI

ielā un pieguļošajā Avotu ciemā. 1945. gadā Baldone
ieguva ciema statusu, bet 1950. gadā tā pārtapa par

SAVRUPMĀJU TERITORIJAS

strādnieku ciematu un 1960. gadā tā ieguva pilsētciemata

Baldones pilsētā un Avotos savrupmāju apbūve ir
dominējošā

apbūve.

Baldones

novadā

šī

statusu.

apbūve

Neliela

padomju

gadu

savrupmāju

grupa

veidojusies Vārpu ciemā pie V9 autoceļa, virzienā uz

veidojusies arī Vārpu ciemā un Sūnupēs. Savrupmāju

Iecavu.

apbūves teritorijas novadā var iedalīt trīs periodos -

Tur

sešdesmitajos

gados

uzbūvētas

11

savrupmājas.
Pēdējās divdesmitgades savrupmāju apbūves

5
6

teritorijas visvairāk veidojušās Avotos pie Vanagkalna
Centrālās statistikas pārvaldes dati
Centrālās statistikas pārvaldes dati

estrādes, kā arī Baldonē Pilskalna ielā un Daugavas ielas

6

galā. Būvniecība visintensīvāk noritējusi no 2004. līdz

pa asfaltētu valsts vietējo autoceļu V4 un 1 km attālumā

2008.

atrodas valsts galvenais autoceļš A7 Rīga - Bauska.

gadam,

kad

bija

vērojams

ekonomiskais

uzplaukums. Šajā laika posmā tika izveidots arī jauns

Vasarnīcu ciemats Rozītes ir mazākais no

ciemats Sūnupes. Lielākā daļa zemes gabalu netika

pieminētajiem ciematiem, kas atrodas 4 km attālumā no

pārdoti sakarā ar ekonomiskā krīzes iestāšanos.

Baldones centra, virzienā uz Ķegumu. Ciemu veido 70
apbūves gabali un pastāvīgo iedzīvotāju ir ļoti maz.

Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos savrupmāju
teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana noteikta 82.
punktā. Grafiskās daļas saistošajās kartēs apzīmētas
dzeltenā krāsā. Teritorijas plānojums paredz savrupmāju
apbūves teritorijas sadalīt piecās zonās, kas to atšķir ar
burta apzīmējumu. Blīva apbūve ar burta apzīmējumu
Attēls 9: PADOMJU LAIKA SAVRUPMĀJU APBŪVE DAUGAVAS IELĀ

(DzS1), Retināta apbūve (DzS2), Mežaparka apbūve

(foto A. Ciseļonoka 06.11.)

(DzS3), Lauku apbūve (DzS4) un Vasarnīcu apbūve
(DzS5).

Iepriekšējais

Baldones

novada

teritorijas

plānojums 2005. – 2018. gadam paredzēja ļoti lielas
platības savrupmāju apbūves teritorijām tieši ārpus
apdzīvotām vietām. Šī tendence skaidrojama ar strauji
augošu nekustāma īpašuma tirgu, kas 2008. gadā sāka
noplakt. Tāpēc šī plānojuma viens no uzdevumiem ir
samazināt savrupmāju apbūves teritorijas un koncentrēt
tās apdzīvotās vietās.

Attēls 10: PĒDĒJOS GADOS BŪVĒTĀS MĀJAS AVOTOS VANAGKALNA
IELĀ (foto A. Ciseļonoka 06.11.)

Saglabājot

iepriekšējā

teritorijas

plānojuma

koncepciju, grafiskās daļas saistošajās kartēs Avotu
LAUKU APBŪVES TERITORIJAS

ciems tiek pievienots Baldones pilsētai.

Lauku apbūves teritorijas ir viensētas un viensētu puduri,

Viens no teritorijas plānojuma uzdevumiem bija

kas veidojušies ārpus pilsētas un apdzīvotām vietām.

precizēt ciemu administratīvās robežas. Esošajam Vārpu

Viensēta ir nozīmīgs lauku ainavas elements. Pēdējos

ciemam tika pievienoti Mercendarbe un Sūnupes,

gados novērojama lauku ainavas apbūvēšana, kas to

nosakot tiem administratīvās robežas. Baldones pilsētas

degradē.

un ciemu administratīvās robežas attēlotas grafiskās
daļas saistošajās kartēs.

VASARNĪCU APBŪVES TERITORIJAS

Veicot

Baldones novadā atrodas četri vasarnīcu ciemati, kas

provizoriskus

aprēķinus,

teritorijas

plānojums paredz, ka Baldones pilsētai neapbūvētas

veidojušies padomju gados. Misas un Sarmas ciemati

dzīvojamās teritorijas nodrošinātu mājvietu vēl ~3000

atrodas viens otram blakus novada dienvidu daļā. Abos

iedzīvotājiem. Vārpu ciemā jaunas mājvietas varētu

ciematos ir 378 apbūves gabali. Ciematu struktūru veido

izbūvēt 900 iedzīvotājiem, savukārt Sūnupēs ~500

maģistrālās un mazās ielas.

iedzīvotājiem

Kažoki atrodas novada rietumu daļā pie Ķekavas

un

Mercendarbes

ciemā

~350

iedzīvotājiem.

novada lielākā vasarnīcu ciemata Dzērumi Misas upes
krastā, 33 km attālumā no Baldones. Pēdējos gados

DAUDZDZĪVOKĻU TERITORIJAS

ciematā uzbūvētas jaunas ēkas, kas tiek izmantotas arī

Baldones

pastāvīgai dzīvošanai. Tas tāpēc, ka ciemats sasniedzams

novadā

daudzdzīvokļu

ēku

iekšpagalmu

apsaimniekošanu un uzturēšanu veic PSIA ”BŪKS”.
Baldones novadā nav daudz daudzdzīvokļu ēku apbūves

7

teritoriju.

Visvairāk

tās

koncentrējas

Avotu

ciemā

Vanagkalna ielas sākumā.
Baldones pilsētā daudzdzīvokļu ēkas izvietotas
Zīļu ielā, Daugavas ielā, Lauku ielā un Mežvidu ielas galā
pie bērnu sociālās aprūpes centra „Baldone”. Pēdējos
gados ir uzcelta viena daudzdzīvokļu ēka Pasta un Lauku

Attēls 14: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU APBŪVE AVOTOS

ielas stūrī, kas kalpo kā Rīgas pilsētas sociālie dzīvokļi.

(foto P.Grants 08.11.)

Attēls 15: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU APBŪVE DAUGAVAS IELĀ
(foto P.Grants 08.11.)

Attēls 16: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU PIE BĒRNU SOCIĀLĀ APRŪPES
CENTRA (foto P.Grants 08.11.)

Ārpus

Attēls 11: DAUDZDZĪVOKĻU APBŪVES TERITORIJAS BALDONĒ UN
AVOTOS

Baldones

pilsētas

un

Avotu

ciema

daudzdzīvokļu apbūve vēl ir sastopama Mercendarbē un
Vārpās.
Par salīdzinoši jaunām daudzdzīvokļu ēkām var

uzskatīt arī Zīļu ielas ēkas, kuru būvniecība tika pabeigta
pirms nepilniem desmit gadiem.

Teritorijas

plānojuma

Apbūves

noteikumos

daudzdzīvokļu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana
noteikta 83. un 84. punktā. Grafiskās daļas saistošajās
kartēs apzīmētas ar oranžu un brūnu krāsu ar burtu
apzīmējumiem (DzM) un (DzD).
Baldones pilsētā un ciemos jaunas
Attēls12: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU APBŪVE LAUKU UN PASTA IELAS

daudzdzīvokļu mājas ar stāvu skaitu no 4 līdz 5 stāviem

KURUSTOJUMĀ(foto P.Grants 08.11.)

netiek plānotas.

PUBLISKĀS TERITORIJAS
Publiskās

teritorijas

Baldones

novadā

pārsvarā

ir

koncentrējušās Baldones pilsētā un Avotu ciemā, tās ir –
Baldones

vidusskola,

pirmsskolas

izglītības

iestāde

„Vāverīte”, mūzikas skola „Baltā pils”, bērnu sociālās
Attēls 13: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU APBŪVE ZĪĻU IELĀ

aprūpes centrs „Baldone”, kinoteātris „Baldone”, Baldones

(foto P.Grants 08.11.)

sporta komplekss, sociālās aprūpes centrs "Baldone",
Baldones
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mākslas

skola,

Baldones

novada

dome,

Baldones novada bibliotēka, Baldones luterāņu baznīca un
Vanagkalna estrādes teritorija.

Attēls 19: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „VĀVERĪTE”
(foto P.Grants 08.11.)

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” būvēta
1978. gadā. 2010. gadā Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) programmas ietvaros tika veikta ēkas
fasādes siltināšana, nomainīti logi un nosiltināts jumts.
Pēdējos gados ierīkoti jauni spēļu laukumi.
Mūzikas skola un mūzikas pamatskola „Baltā pils”
ir būvēta ap 1890. gadu kā mežkunga Mickēviča medību
pils. Tā savu nosaukumu „Baltā” ieguvusi, jo vienmēr ir
krāsota baltā krāsā. Baltā pils kādreiz bijusi viena no
slavenā Baldones kūrorta septiņu nodaļu ēkām. Pilī
patlaban atrodas mūzikas skola un mūzikas pamatskola.
Šeit ir iespējams apgūt klavierspēli, akordeona spēli,
vijoļspēli, čella spēli, kokles spēli, ģitāras spēli, flautas
Attēls 17: BALDONES PILSĒTAS UN AVOTU CIEMA PUBLISKĀS
TERITORIJAS

spēli, klarnetes spēli, saksofona spēli, sitaminstrumentu
spēli. Audzēkņi, papildus instrumenta spēlei, apgūst arī

Baldones

un

Mercendarbes

pagastu

kolektīvo muzicēšanu.

apvienošanās rezultātā 1923. gadā tika uzcelta tagadējā
Baldones vidusskolas divstāvu ēka. Pagājušā gadsimta
deviņdesmitajos

gados

Valsts

piešķīra

finansējumu

vidusskolas piebūvei. Sakarā ar finanšu trūkumu skolas
piebūve vēl nav nodota ekspluatācijai.

Attēls 20: MŪZIKAS SKOLA UN MŪZIKAS PAMATSKOLA „BALTĀ PILS”
(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 18: BALDONES VIDUSSKOLA
(foto P.Grants 08.11.)
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kas būs ērti izmantojama arī dažādu lielāku pasākumu vai
konferenču rīkošanai.

Attēls 21: BĒRNU SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „BALDONE”
(foto P.Grants 08.11.)
Attēls 23: BALDONES SPORTA KOMPLEKSS(foto P.Grants 08.11.)

Bērnu sociālais aprūpes centrs „Baldone” ir
būvēts no 1961. līdz 1978. gadam. Iestādes apbūvi veido

Sporta kompleksā ietilpst arī moderna trenažieru

galvenā māja, katlu māja un garāžas. Centrs īsteno valsts

zāle. Sporta kompleksa galvenie lietotāji ir Baldones

politiku

sociālās

vidusskolas skolēni, kā arī pieaugušie. Pieaugušo sports,

rehabilitācijas jomā, sniedzot sociālās aprūpes un sociālās

ilgstošas

pateicoties sporta kompleksam un sporta organizatoriem,

rehabilitācijas

ar

plaši izvērties pēdējos gados. Sporta kompleksā notiek

nav

treniņi dažādos sporta veidos - futbolā, minifutbolā,

sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī pilngadīgām personām

basketbolā, regbijā, karatē, vieglatlētikā un tenisā. Vēl bez

ar garīga rakstura traucējumiem (ar pirmās un otrās

šīm aktivitātēm notiek vingrošana bērniem, aerobika, jogas

grupas invaliditāti).

nodarbības, vēderdejas sievietēm un hip-hop dejas.

smagiem

sociālās

pakalpojumus

garīgās

attīstības

aprūpes

bērniem

un

invalīdiem

traucējumiem,

kuri

Baldonē darbojas kinoteātris "Baldone", kas
uzcelts

1987.

gadā,

pašreiz

ēkai

Sociālais aprūpes centrs „Baldone” ir pašvaldības

nepieciešama

iestāde, kas nodrošina pastāvīgu vai pagaida sociālo

rekonstrukcija. Kinoteātrī tiek demonstrētas jaunākās

aprūpi.

kinofilmas.

Attēls 22: KINOTEĀRIS „BALDONE” (foto P.Grants 09.11.)

Attēls 24: SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "BALDONE”
(foto P.Grants 08.11.)

Baldones sporta kompleksa būvniecība noritēja
septiņus gadus un 2007. gadā tas tika atklāts. Sporta

Baldones novada domes administrācija atrodas

kompleksa pagrabstāvā ir vieglatlētikas skrejceļš ar

Avotos divstāvīgā ķieģeļu ēkā, kas celta no 1990. līdz

speciālu, modernu segumu, kas piemērots vieglatlētikas

1992.gadam. Ēkas otrajā stāvā atrodas arī daļa mākslas

disciplīnām, pirts un atpūtas telpa. Sporta kompleksa

skolas, pārējā mākslas skolas daļa atrodas Daugavas ielā

galvenā sastāvdaļa ir basketbola zāle, kas pielāgojama arī

2a blakus kinoteātrim „Baldone”.

dažādu citu sporta pasākumu rīkošanai, tai skaitā
volejbola un futbola sacensībām. Hallē iekārtotas ērtas
ģērbtuves

ar

modernām

dušām

un

labierīcībām.

Augšstāvā iekārtota 250 kvadrātmetru liela aerobikas zāle,
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Attēls 25: NOVADA DOMES ĒKA

Baldones novada bibliotēka (Baldones pilsētas

Attēls 28: VANAGKALNA ESTRĀDE(foto P.Grants 07.11.)

bibliotēka) ir publiskā bibliotēka. Bibliotēka akreditēta
Baldones novadā ir viens stadions. Tas atrodas

2009. gada 27. oktobrī ar nākamās akreditācijas termiņu

ērti sasniedzamā vietā netālu no Baldones vidusskolas,

2014. gada oktobrī.

Rīgas ielā. Stadions ir slavens ar to, ka 2003. gada
septembrī notika 1. Latvijas čempionāts beisbolā, bet
2004. gada 3. aprīlī - jau 1. starptautiskais turnīrs.

Attēls 26: BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA(foto P.Grants 08.11.)
Attēls 29: BALDONES STADIONS(foto P.Grants 06.11.)

Baldones pilsēta centrā no 1823 -1824.gadam
tiek uzcelta evaņģēliski luteriskās draudzes Sv. Miķeļa
baznīca. Baznīcai mūsdienās ir valsts nozīmes kultūras

Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana publiskām

pieminekļa statuss.

teritorijām noteikta Apbūves noteikumu 85. punktā.
Grafiskās daļas saistošajās kartēs tās apzīmētas rozā
krāsā ar burta apzīmējumu ( P).
Daļa no Baldones publiskajām iestādēm atrodas
arī Jauktas centra apbūves teritorijā, ko apzīmē
sarkanā krāsa ar burta apzīmējumu (JC). Šis zonējuma
veids teritorijas plānojumā attēlo pilsētas vai ciema
centru, kas pēc iespējas ļauj šo zonu izmantot dažādām
vajadzībām. Jauktas centra apbūves teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta Apbūves noteikumu 86.
punktā.

Attēls 27: BALDONES LUTERĀŅU BAZNĪCA(foto P.Grants 09.11.)

DARĪJUMU TERITORIJAS

Baldones kultūras pasākumu norises vieta ir
brīvdabas estrāde "Vanagkalni". Tā celta 1989.gadā un

Visvairāk darījumu teritorijas iekļaujas centra apbūvē

tās ietilpība ir gandrīz 4 tūkstoši apmeklētāju. Estrāde

Rīgas ielas posmā no Iecavas ielas līdz Parka ielai. Šajā

atrodas pilsētas nomalē meža ielokā, kas slāpē pasākumu

pilsētas teritorijā ir sastopami būvmateriālu veikali, pārtikas

laikā radīto troksni apkārtesošajai dzīvojamai apbūvei.

veikali, aptiekas, kafejnīcas, frizētavas u.c. Darījumu

2009. gadā tika veikta estrādes vienkāršotā rekonstrukcija.

objekti daudzviet jaucas kopā ar dzīvojamo apbūvi, kas ir
ļoti pazīstama tendence gandrīz katrā pilsētā.
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Avotu ciemā darījumu teritorijas izveidojušās

teritorijā

Iecavas ielas un Pārupes ielas krustojumā, kur atrodas
novada

domes

ēka,

pārtikas

veikals,

tiek

rīkotas

skriešanas

un

orientēšanās

sacensības. Vasaras, rudens un pavasara sezonā teritorija

autoservisi,

salīdzinoši ir neaktīva, tāpēc būtu jādomā, ko piedāvāt

ražošanas uzņēmumi u.c.

šajā laikā.

Ārpus Baldones un Avotiem darījumu objekti

Baldones novada teritorijā atrodas tikai piecas

izveidojušies pie valsts autoceļiem un to krustojumos.

viesu mājās – Baldones pilsētā, Mercendarbē, Mežkalnos,

Krustojumā valsts autoceļiem P89 un V9 atrodas vairāki

pie Pulkarnes un pie Vārpu ciema. Pēdējos gados varēja

lieli ražošanas uzņēmumi. Krustojumā valsts autoceļam

novērot, ka viesu mājas pie Slēpošanas trasēm ir ļoti

P89 pie Mežvidiem atrodas degvielas uzpildes stacija,

noslogotas, jo labvēlīgo laika apstākļu dēļ ziemas sezonā

autoserviss, veikals un kafejnīca.

ir

pieaudzis

slēpot

gribētāju

skaits

no

Rīgas

un

kaimiņvalsts Lietuvas. Tā kā Lietuvā slēpošanas trases
nav tik attīstītas kā Latvijā un skaita ziņā ir daudz mazāk,
tad lietuvieši izvēlas doties uz Baldoni, kas ģeogrāfiski ir
ļoti izdevīgi. Tuvākajā laikā būtu nepieciešams palielināt
nakts mītņu skaitu Baldones novadā.

Attēls 30: DEGVIELAS UZPILDES STACIJA MEŽVIDOS
(foto P.Grants 09.11.)

Novada ziemeļu daļā Riekstu kalna apkaimē ir
izveidojušās divas kalnu slēpošanas trases – Riekstu
kalns un Mežkalni. Riekstu kalnā atrodas deviņas trases –
četras slaloma trases, Borderkrosa trase, Snovborda
parks, iesācēju trase, ragaviņu kalniņš un 2010. gadā
izveidotā distanču trase.

Attēls 31: RIEKSTUKALNS(foto E. Brigmane 01.12.)

Ziemas sezonā ir iespējams izīrēt inventāru un paēst.
Mežkalnu trases atrodas četrās nogāzēs, veidojot astoņas
trases, vienā no tām izveidots snovborda parks. Ziemas

Attēls 32: LIELĀKO UN NOZĪMĪGĀKO UZŅĒMUMU IZVIETOJUMS

sezonā ir iespējams izīrēt inventāru. Kalna pakājē ir

NOVADĀ

izveidota viesu māja ar pirti, banketu zāli un istabiņām.
Riekstu kalna apkārti iecienījuši arī vietējie
iedzīvotāji, kas tur dodas skriet, braukt ar velosipēdu vai
vienkārši pastaigāties. Jau vairākus gadus Riekstu kalna
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Teritorijas plānojums nosaka, ka darījumu teritorijas var
atrasties gandrīz visos teritorijas izmantošanas veidos, ja
tiek pamatota šīs teritorijas nepieciešamība, kā arī jāņem
vērā

jaunveidojamās

darījumu

iestādes

specifika.

Vislielākais darījumu iestāžu skaits tiek plānots Jauktas
centra apbūves teritorijās (JC), kur parasti arī veidojas
visvairāk un dažādākie pakalpojumi.

Attēls 34: SIA DZENIS RAŽOTNE (foto P.Grants 09.11.)

RAŽOŠANAS TERITORIJAS
Baldones novadā pēdējo divdesmit gadu laikā nav bijusi
novērojama intensīva ražošana. Pēdējo pāris gadu laikā
ekonomiskās krīzes rezultātā savu darbu bija spiesti beigt
vairāki ražošanas uzņēmumi, kā rezultātā to skaits vēl
sarucis. Baldones novadā pašreiz par lieliem ražošanas
uzņēmumiem var uzskatīt astoņus, no kuriem pieci
nodarbojas ar kokapstrādi un četri, kas nodarbojas ar
lauksaimniecisko

ražošanu.

Uzņēmumu

Attēls 35: SIA BŪVELEMENTI RAŽOTNE (foto P.Grants 09.11.)

izvietojumu

novada teritorijā skatīt Attēlu 32.
Tabula 2: LIELĀKIE RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI BALDONES NOVADĀ
UZŅĒMUMS

DARBĪBAS
NOZARE

SIA DZENIS

Kokapstrāde

SIA BŪVELEMENTI

Kokapstrāde

SIA MARNORI

Kokapstrāde

SIA SKALS DA

Kokapstrāde

SIA VĪGRANTI &
KO
Z/S ČOKAS

Kokapstrāde
Cūkkopība

SIA BALDONES
LAUKI

Dārzeņu

SIA ART L

Piena

audzēšana

lopkopība

Ražošanas

ATRAŠANĀS
VIETA

teritoriju

plānotā(atļautā)

izmantošana

noteikta Apbūves noteikumu 87. punktā. Grafiskās daļas
saistošajās kartēs tās apzīmē violetā krasā ar burta

Baldone, Rīgas
36b
Baldone,
Priežu 5
Baldones
novads,
Marnori
Baldones
novads, Dākas
Baldones
novads, Vīganti
Baldones
novads, Čokas
Baldones
novads, Ozolāji

apzīmējumu (R).
Jaunas ražošanas teritorijas tiek plānotas autoceļu
P89 un V9 krustojumā pie Klapiem. Šajā teritorijā jau
atrodas vairāki ražošanas objekti. Teritorijai ir labs
novietojums

un

labs

inženierkomunikāciju

nodrošinājums.
Lai neierobežotu ražošanas teritoriju attīstību,
ražošanas teritorijas ir iespējams attīstīt arī teritorijas
izmantošanas zonā Lauksaimniecības teritorijā (L).

TRANSPORTA UN TEHNISKĀS TERITORIJAS

Baldones
novads, Vārpas

Valsts nozīmes autoceļi
Baldones novada rietumu daļu vairāk kā 5km garumā
šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga - Bauska Lietuvas

robeža

(Grenctāle),

kas

vienlaikus

ir

arī

starptautiskā automaģistrāle Via Baltica E67. Novada
teritorijā atrodas divi Valsts reģionālie autoceļi – P89 Rīga
- Ķekava – Skaistkalne un P91 Mežvidi – Buividi (Rīgas
iela Baldones pilsētā). Teritorijā atrodas arī pieci valsts
vietējie ceļi V4 Baldone - Tome, V9 Iecava - Baldone Daugmale, V5 „Bernasti” - Dzelzāmurs – „Rātstrauti”,

Attēls 33: Z/S ČOKAS CŪKU FERMA (foto P.Grants 09.11.)

V1010 Stūri – Ziemeļi un V27 Misas tilts - Dzērumi, kas iet

13

pa Baldones novada robežu un ir piebraucamais ceļš
Kažokiem.

AS „Latvijas valsts meži” ceļi
Lielā daļa novada mežu ceļu ir AS „Latvijas valsts meži”
īpašumā, ko apsaimnieko Zemgales mežsaimniecība
(63,019km) un Vidusdaugavas mežsaimniecība (50,917
km) ar kopējo ceļu garumu 113,936 km. Tuvākajā laikā
Zemgales mežsaimniecības teritorijā plānots izbūvēt un
rekonstruēt ceļus 10 km garumā.

Attēls 37: BALDONES PILSĒTAS UN AVOTU CIEMA IELU STRUKTŪRA

Pašvaldības ielas
Pašvaldības ielu kopgarums Baldones pilsētā un Avotu
ciemā ir 38 km. Baldones pilsētas un Avotu ciema ielu
struktūru veido četras maģistrālās ielas - Rīgas iela,
Iecavas iela, Daugavas iela, Ķeguma prospekts. Kopējais
ielu tīkls ir visai neregulārs. Pēdējos piecos gados
Baldones

novadā,

izstrādājot

detālplānojumus,

tika

paredzētas jaunas ielas, kas līdz šim nav izbūvētas vai
Attēls 36: BALDONES NOVADA CEĻU STRUKTŪRA

nav izbūvētas līdz galam, kas rada strupceļus

un

nekvalitatīvu ielu struktūru.

Pašvaldības autoceļi
Baldones novada pašvaldības autoceļu kopgarums ir

Sabiedriskais transports

75,84km, t.sk. ar asfaltbetona segumu – 4,31 km, ar

Sabiedriskos pārvadājumus Rīga - Baldone - Rīga

šķembu segumu - 2,72 km, ar grants/šķembu segumu –

nodrošina AS "Rīgas taksometru parks". Uz Baldoni var

35,84 km, ar grunts (smilts) segumu - 32,97 km.

nokļūt, izmantojot arī AS Noreka, SIA Daugavpils AP
strappilsētu

autobusu

maršrutu

autobusus.

Rīgas

-

Bauskas virzienā starppilsētu pasažieru pārvadājumus
veic SIA AIPS. Novadā ir daudz nozīmīgu vietu, kur nevar
nokļūt ar sabiedrisko transportu, kas skaidrojams ar šo
maršrutu nerentabilitāti. (skatīt Attēlu 38)
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Siltumapgāde
Centralizētā

siltumapgāde

novadā

ir

pieejama

tikai

Baldones pilsētā, ko apkalpo pašvaldības SIA “BŪKS”.
Baldones

pilsētas

siltumsaimniecību

veido

četras

katlumājas: Ceriņu ielā 2, kas apkalpo bērnudārzu, divas
četrstāvu daudzdzīvokļu mājas, kinoteātri un iestādes;
Iecavas ielā 2, kas apkalpo Baldones vidusskolu; Zīļu ielā
13, kas apkalpo vienu 31 dzīvokļa māju; Rīgas ielā 67, kas
apkalpo SIA „BŪKS” administrāciju un trīs dzīvokļus.
Daudzdzīvokļu sociālajā mājā Pasta ielā 4 ir uzstādīts
gāzes katls, ko apsaimnieko SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.
Lokālas

apkures

apsaimniekotajās

sistēmas

ir

daudzdzīvokļu

ierīkotas
mājās

privāti

„Noras”

un

daudzdzīvokļu mājās Zīļu ielā 15 un 17. Neatrisināti
apkures

Attēls 38: SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KUSTĪBU VIRZIENI

jautājumi

daudzdzīvokļu

ir

mājās

bijušajās

kolhoza

Vanagkalna

ielā.

desmit
Baldones

siltumapgādes shēma skatāma grafiskās daļas 4. kartē.

Elektroapgāde
Baldones novadā elektroapgādi nodrošina AS „Sadales
tīkls” Centrālais un Dienvidu reģions. Novada teritorijā ir

Ūdensapgāde un kanalizācija

izbūvētas 20kV un 0,4kV gaisa elektrības pārvades līnijas

Par

un

ūdenssaimniecības

pakalpojumiem

Baldonē

un

izvietoti

98

Avotos rūpējas pašvaldības uzņēmums SIA „BŪKS”.

kabeļu

un

Centralizēto ūdensapgādi Avotos un Baldonē nodrošina

transformatoru punktu izvietojums ir Baldones pilsētā un

divi ūdensapgādes urbumi Avotos pie Morisona kalna. Pēc

Avotu ciemā. Teritoriju no ziemeļaustrumiem uz rietumiem

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas

šķērso 110kV gaisvadu elektrolīnija, par kuru atbildīgs ir

centrs" sniegtajiem datiem, novadā ir reģistrēti 60

AS

artēziskie urbumi. Visdziļākie urbumi atrodas Baldonē,

kabeļi,

kā

transformatoru

"Latvijas

arī

novada

punkti.

teritorijā

Visblīvākais

elektriskie

tīkli".

Baldones

pilsētas

bijušās sanatorijas teritorijā, kur dziļākais urbums sasniedz

elektroapgādes shēma skatāma grafiskās daļas 5. kartē.

1061 metru, kas izveidots 1971. gadā, lai iegūtu
ārstniecisko minerālūdeni.

Gāzes apgāde

Baldonē un Avotos centralizētā kanalizācijas

Baldones novadā gāzes apgādi nodrošina AS ”Latvijas

sistēma ir pieejama tikai daļā teritorijas. Notekūdeņu

gāze” ekspluatācijas iecirknis "Gāzes transports". Teritoriju

attīrīšanas ietaises atrodas Baldonē, Mežvidu ielā. Lai

šķērso divi maģistrālie gāzes vadi. Maģistrālais gāzes

nodrošinātu kanalizācijas nokļūšanu līdz notekūdeņu

vads Rīga – Paņeveža DN 700 mm teritoriju šķērso
paralēli

Valsts

galvenajam

autoceļam

A7,

attīrīšanas ietaisēm, darbojas 5 kanalizācijas sūkņu

savukārt

stacijas

maģistrālais gāzes vads Rīga – Viļņa DN 500 mm teritoriju

Centralizētās

valsts iestādes. Baldones ūdensapgādes un kanalizācijas

„Baldone”, kas nodrošina tālāku gāzes apgādi pilsētai ar
un

spiedvadiem.

izmanto 496 mājsaimniecības, kā arī 16 uzņēmumi un 5

Baldones pilsētu, kur izbūvēta gāzes regulēšanas stacija

spiediena(P<0,4Mpa)

kanalizācijas

kanalizācijas sistēmas pakalpojumus Baldonē un Avotos

šķērso no teritorijas dienvidiem līdz ziemeļiem gar

vidēja

ar

shēma skatāma grafiskās daļas 4. kartē. Notekūdeņu

zema

attīrīšanas

spiediena(P<0,005MPa) sadales gāzes vadiem un to

ietaises

darbojas

vēl

Mercendarbē,

kas

apkalpo bijušo sociālo pakalpojumu centru "Mercendarbe”

iekārtām. Baldones pilsētas gāzes apgādes shēma

un

skatāma grafiskās daļas 6. kartē.

apkārt

esošās

daudzdzīvokļu

mājas.

Pārsvarā

Baldones novadā tiek izmantotas izsmeļamās bedres vai
nelielas lokālās kanalizācijas attīrīšanas ietaises.
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Telekomunikācijas
Fiksētos telefonsakarus, internetu un kabeļtelevīzijas
iespējas nodrošina SIA Lattelecom. Baldonē un Avotos ir
arī

citi

interneta un

kabeļtelevīzijas

operatori.

SIA

Lattelecom maģistrālie sakaru kabeļi skatāmi grafiskās
daļas 1. un 5. kartē.
Novada

teritorijā

mobilo

telefonu

sakarus

nodrošina trīs operatori – SIA Latvijas mobilais telefons (3
mobilo sakaru torņi) , SIA Tele2 (1 mobilo sakaru tornis)
un SIA Bite Latvija(3 bāzes stacijas).

Garāžu teritorijas
Kā vienu no padomju laika mantojumiem Baldonē un
Avotos var uzskatīt arī bijušos garāžu kooperatīvus, kas
izveidojušies Līvānu ielā, Lauku ielā, Jakaru ielā un Zīļu
ielā.
Attēls 39: TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

Attēls 41: GARĀŽU KOOPERATĪVS LĪVĀNU IELĀ(foto P.Grants 08.11.)

Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos Transporta un
Attēls 40: BALDONES PILSĒTAS GALVENĀ VIRSŪDEŅU SAVĀKŠANAS

tehniskās

UN NOVADĪŠANAS SISTĒMA

teritorijas

nosauktas

par

Transporta

un

tehniskās apbūves teritorijām ar burta apzīmējumu (T) un
to izmantošana noteikta punktā 89. Grafiskās daļas

Virsūdeņu savākšana un novadīšana

saistošajās kartēs šīs teritorijas atzīmētas ar pelēku

Baldones pilsētā virsūdeņu savākšanas sistēmu veido

krāsu. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Baldones pilsētas

grāvji, lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli. Slēgtā

un

lietus ūdens kanalizācija pilsētā ir izbūvēta samērā mazā

Mercendarbes

notekūdeņu

attīrīšanas

ietaisēm

noteiktas

Apbūves

noteikta 100 m aizsargjosla.

teritorijā - Rīgas ielā, Zīļu un Pilskalna ielās. Lielākoties

Esošās

virsūdeņu savākšanu pilsētā nodrošina grāvji. Dažviet

un

jaunās

ielas

noteikumu 63. punktā. Esošo ielu sarkanās līnijas

pilsētas teritorijā Liepu alejā, Parka ielā un citās ielās ir

atzīmētas ar sarkanu līniju, bet plānotās ielas ar raustītu

saglabājusies vecā novadgrāvju sistēma no 1930. gadiem.

sarkano līniju. Jaunveidojamo ielu sarkano līniju platumi

Ārpus pilsētu virsūdeņu un savākšanu un novadīšanu

un profili noteikti Apbūves noteikumu 1. pielikumā.

nodrošina meliorācijas grāvji. Liela daļa no novada
meliorācijas grāvjiem ir sliktā stāvoklī – aizauguši un
neveic savu funkciju.

16

LABIEKĀRTOTAS APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS

Baltās pils parks
Baltās pils parks izveidots 1890. gadā. Ap pili tika
iestādītas retas koku un krūmu šķirnes, kā arī tika izrakts
dīķis un kanāls, kas ar laiku aizauguši. Parka platība 2,7
ha un tas pieļaujas blakus esošajam mežam.

Attēls 44: BALTĀS PILS PARKS(foto P.Grants 08.11.)

Ceriņu parks
Ceriņu parks atrodas Ķekaviņas labajā krastā un ietver
Attēls 42: BALDONES PILSĒTAS MEŽAINĀS UN LABIEKĀROTĀS
APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS

daļu vēsturisko sanatorijas „Baldone” parku. Parks tika

Baldones novadu, kā arī Baldones pilsētu aizņem lielas

grupas, kā arī izbūvējot celiņu sistēmu. Ķekaviņas upes

mežu teritorijas, kas to padara par vienu no zaļākajām

kreisajā krastā atrodas otra daļa vēsturiskā sanatorijas

pilsētām Latvijā. Pilsētas teritoriju caurauž dabas teritoriju

parka, kas ir aizaudzis un nav baudāms.

ierīkots 1985.gadā, sastādot dažādas krūmu un puķu

tīklojums, kas ir viena no lielākajām vērtībām. Ainaviski
izteiksmīgā vide rada īpašu noskaņu un padara Baldoni
par

pievilcīgu

dzīves

un atpūtas

vietu

ar kūrorta

potenciālu. Bez mežainajām teritorijām pilsētā ir arī parki
un skvēri.

Centrālais pilsētas skvērs
Centrālais pilsētas skvērs atrodas Rīgas un Daugavas
ielas krustojumā. Parks tika ierīkots 1950. gadā, kur tika
Attēls 45: CERIŅU PARKS(foto P.Grants 08.11.)

iestādīti koki, krūmu grupas un ierīkoti pastaigu celiņi.
1987.gadā skvēru paplašināja. Pēdējos gados svēru

Svētbirzs

papildināja ar pulksteni un jauniem apstādījumiem.

Svētbirzs bija Baldones svētvieta. Svētbirzs atrodas no
Baldones baznīcas akmens krāvuma uz Iecavas ielas
pusi. 16.- 17. gs. šeit bijusi sena kapsēta. Apkārt kapsētai
auguši veci vītoli. Svētbirzs iekārtota 1.pasaules karā un
Brīvības cīņās kritušo baldoniešu piemiņai. Katram
kritušajam iestādīja ozolu, viņa māmuļai – liepu. Pavisam
iestādīja 53 ozolus un 53 liepas. Svētbirzi atklāja
1933.gada

11.novembrī.

Svētbirzi izpostīja.
Attēls 43: BALDONES CENTRA SKVĒRS(foto P.Grants 08.11.)
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Padomju

okupācijas

gados

pļavas un citas neapbūvētas un neapbūvējamas vietas ar
daļēji dabisku vai pilnīgi dabisku veģetāciju, kuras netiek
intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas.
MEŽU TERITORIJAS
Baldones novada teritorijas kopējā meža zemju platība ir
7

10 234,4ha jeb 57% no novada kopējās teritorijas. 81%
meža zemju apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” LVM,
mežsaimniecība, Zemgales mežsaimniecība, tās Misas
Attēls 46: SVĒTBIRZS(foto P.Grants 08.11.)

meža

iecirknis

(5334,5ha)

un

Vidusdaugavas

mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirknis (2972,3ha).

Teritorija Avotos

Novada teritorijā pārsvarā dominē egļu un priežu meži, kā

Teritorija, kas atrodas pie novada domes ēkas. Tā

arī ir jaukta tipa meži.

izveidota pēc šis ēkas uzbūvēšanas 1992. gadā. Pirms

8

Purvi novadā aizņem 992,2ha platības. Lielākais

neilga laika teritorijā izveidoja bērnu spēļu laukumu, kas ir

purvs ir Kraukļu purvs, kas atrodas teritorijas austrumdaļā.

ļoti populārs un pieprasīts Avotu un Baldones iedzīvotāju

Mežmaļu un Dūņu purvs atrodas ziemeļos aiz Baldones

vidū.

pilsētas robežas. Bēču purvs atrodas dienvidos no
pilsētas, meža ielokā. Novada teritorijā atrodas arī citi

Mercendarbes muižas parks

purvi, kas ir mazāki - kā Ceplīšu purvs, Sausais tīrelis un

1786.gadā Līvenu dzimta no Kurzemes hercoga Pētera

citi.

nopērk Mercendorfas muižu, uzceļ dzīvojamo māju un ap
to iekārto parku. Parkā aug svešzemju un vietējie koki un

Lai saglabātu novada zaļo struktūru, kas ir viens no

krūmi. 1894.g. no pils līdz lielceļam iestādīja liepu gatvi,

priekšnosacījumiem novada prioritāšu īstenošanai, meža

kopā tika iestādīti 132 koki.

teritorijas tiek izdalītas divās zonās - Mežsaimnieciskie
meži (M) un Ekomežs (M1). Šo zonu skaidrojums un
izmantošana noteikta Apbūves noteikumu 91. punktā.
Grafiskās daļas saistošajās kartēs mežu teritorijas
atzīmētas ar zaļu krāsu.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Baldones pilsētai
tiek noteikta mežu aizsargjosla ap pilsētu. Aizsargjoslu
veido 7 meža masīvi 180 ha platībā. Mežu aizsargjosla
ap pilsētu attēlota grafiskās daļas 1.kartē ar vertikālām

Attēls 47: MERCENDARBES MUIŽAS PARKS(foto P.Grants 08.11.)

tumši zaļām līnijām.
Baldones novada purvi attēloti grafiskās daļas
1.kartē ar gaiši zilām paralēlām līnijām. Saskaņā ar
aizsargjoslu likumu Kraukļu, Dūņu, Mežmaļu un Bēču

Labiekārtotas apstādījumu teritorijas plānojuma Apbūves

purviem tiek noteikta 20m aizsargjosla.

noteikumos nosauktas par Dabas un apstādījumu
teritorijām ar burtu apzīmējumu (DA2) punktā 90.

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS

Grafiskās daļas saistošajās kartēs tās apzīmētas ar

Baldones novada lauksaimniecības zemju kopējā platība ir

zaļganu krāsu. Jauni parki un skvēri šīs teritorijas

5012,16 ha jeb 28% no novada teritorijas. Vislielāko

plānojuma ietvaros netiek plānoti, bet plānojumā šajās
zonās perspektīvā to var paredzēt.
Dabas apstādījumu teritorijas ar burtu apzīmēju

7

(DA1) teritorijas plānojumā noteikti kā esošie krūmāji,

8
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Tabula 3: BALDONES NOVADA LIELĀKĀS ŪDENSTECES

platību -2644,18 ha aizņem tīrumi, pļavas aizņem 1300,84
9

ha, ganības 1001,54 ha un augļu dārzi 65,60 ha .

ŪDENSTECES
NOSAUKUMS

GARUMS /
GARUMS
NOVADĀ

IETEK

Iecavas
upē

Misa

108km /
~15km

Ķekaviņa

29km /
~18km

Daugavā

Sekla, 2-3m
plata, 0,5-1m
dziļa,
ar
vienmērīgu
tecējumu

Kausupe

13km /
~1,5km

Daugavā

-

Sūnupīte

8km /
~6km

Ķekaviņā

Tīrs līdz vāji
piesārņots
ūdens

Zites strauts

~6km

Ķekaviņā

Gultne
ir
mīksta, klāta
ar
smilti,
brūnām
dūņām,
makrofītiem.

Mīlupīte

11 km

Misā

Bērze

15km /
~8km

Daugavas
baseinā

Attēls 48: LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU SADALĪJUMS

Lielākā

daļa

jeb

3301

ha

lauksaimniecībā

izmantojamās zemes ir meliorētas, tai skaitā 2945 ha ir
nosusināti ar drenāžu un 356 ha nosusināti ar vaļējiem
grāvjiem. Novada teritorijā 20,8 km garumā ir valsts
nozīmes

meliorācijas

sistēmu

novadgrāvju

sistēma.

Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā no 1957. līdz
1992.gadam.
Baldones

novadā

iecienītākā

zemnieku

saimniecību darbības nozare ir lopkopība un graudkopība.
Lielākie lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi novadā ir
zemnieku

saimniecība

„Čokas”,

kas

nodarbojas

ar

cūkkopību, SIA „Baldones lauki” audzē dārzeņus un SIA

PIEZĪMES

„ART L” nodarbojas ar piena lopkopību.

3m
plata,
0,8m
dziļa
līdzenuma
upe,
pavasaros
pārplūst.

Vāji
piesārņots
ūdens
-

Baldones novads nav bagāts ar ezeriem,
novada teritorijā atrodas 4 ezeri, kas pēc platības ir

Lauksaimniecības teritoriju (L) izmantošana noteikta 92.

ļoti nelieli, skatīt tabulu 4.

punktā. Grafiskās daļas saistošajās kartēs tās apzīmētas

Tabula 4: BALDONES NOVADA EZERI

gaiši brūnā – dzeltenīgā krāsā.

EZERA NOS.

ŪDEŅU TERITORIJAS
Baldones

novads

atrodas

Daugavas

upes

SPOGUĻATTĒLS

ATRODAS

Zāļu ezers

1,8ha

Netālu no
Skurbeniekiem

Ezeru
izmanto
rekreācijai.

Lielais
kausezers

1,4ha

Netālu no
Skurbeniekiem

Ezeru
izmanto
rekreācijai,
maksimālais
dziļums –
5,7 m. Tā
krasti ir
zemi,
lēzeni,
purvaini.

Pakuļezers

1ha

Netālu
no
Skurbeniekiem

Ezeru
izmanto
rekreācijai.

Liliju ezers

0,4ha

Pie
Riekstukalna

Ezeru
izmanto
rekreācijai.

sateces

baseinā, Ķekavas upes un Misas upes apakšbaseinos.
Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums novada
teritorijā ir 27,6km, to skaitā regulētas 21,75km. Lielāko
daļu no novada ūdensobjektiem veido ūdensteces.
Lielākās ūdensteces skatīt tabulā 3.

9
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PIEZĪMES

Baldones
18.gadsimteņa

sēravots

vidus,

ir

kam

pazīstams
piemīt

jau

kopš

sevišķas

un

Ūdeņu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana noteikta

daudzējādas spējas dažādu slimību ārstēšanā. Sēravotam

Apbūves noteikumu 93. punktā, burta apzīmējums (U).

bija izšķiroša loma Baldones kūrorta veidošanā. Tas

Grafiskās daļas kartēs ūdensobjekti attēloti gaiši zilā

atrodas Ceriņu parkā pie Ķekaviņas.

krāsā.

Regulētās notekas attēlotas grafiskās gaļas

Mercendarbes muižas durvju komplekts ir izcils

1.kartē.

18. gadsimta roku darbs, kas atrodas Mercendarbē.
Caunu pilskalns atrodas novada dienvidrietumu
daļā pie Druvu mājām. Pilskalnam ir izteikta reljefa forma.

KULTŪRAS PIEMINEKĻI

Ziediņu viduslaiku kapsēta atrodas teritorijas

VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI
Baldones novadā atrodas septiņi valsts aizsargājamie

dievidu daļā pie Dzelzāmura, Misas labajā krastā. Dabā

kultūras pieminekļi, no kuriem divi atrodas Baldones

grūti pamanāms.
Ķipāļu viduslaiku kapsēta un Urlu senkapi

pilsētā.

atrodas netālu no Baldones pilsētas un arī grūti dabā
pamanāmi.

Tabula 5: VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI
PIEMINEKĻA
NOS.

AIZSARDZĪBAS
NUMURS

PIEMINEKĻA
VEIDS

PIEMINEKĻA
VĒRTĪBAS
GRUPA

Baldones
luterāņu
baznīca

8486

Arhitektūra

Sēravots

90

Vēsture

Valsts
nozīmes

Durvju
komplekts

4196

Māksla

Valsts
nozīmes

Caunu
pilskalns

2084

Arheoloģija

Vietējās
nozīmes

Ziedoņu
viduslaiku
kapsēta
(Kapeņu
kalniņš,
Mēra kapi)

2085

Arheoloģija

Vietējās
nozīmes

Ķipāļu
viduslaiku
kapsēta

2086

Arheoloģija

Vietējās
nozīmes

Urlu
senkapi
(Zaimju
kapi)

2087

Arheoloģija

Vietējās
nozīmes

VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKI OBJEKTI
Baldones pilsētā atrodas 13 kultūrvēsturiski objekti, kam

Valsts
nozīmes

nav

valsts

aizsargājamā

pieminekļa

statusa.

Kultūrvēsturisko objektu atrašanās Baldonē parādīta attēlā
49.

Ārpus

objektiem

Baldones pilsētas
var

uzskatīt

par

kultūrvēsturiskiem

Mercendarbes

muižu,

Stūru

dzirnavas un karavīru kapsētu Tīreļos.

Baldones luterāņu baznīca atrodas pašā pilsētas
centrā, Rīgas un Daugavas ielas krustojumā. Tā celta
1823.- 1825. gados. No 1924. līdz 1965 .gadam tā
pastāvēja kā baznīca; no 1965. līdz 1989. gadam šeit bija
ierīkots plastmasas ražošanas cehs, tad baznīca atjaunota
un šodien aktīvi darbojas. Pie baznīcas atrodas I pasaules
kara vācu karavīru kapi un II pasaules kara padomju
virsnieku kapi. Baldones luterāņu baznīca ir izteiksmīAttēls 49: AIZSARGĀJAMIE KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI BALDONĒ

gākais pilsētas centra arhitektoniskais akcents.
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Attēls 54: ĒKA TILTA IELĀ 2(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 50: PASTA ĒKA RĪGAS IELĀ 87 (foto P.Grants 09.11.)

Attēls 55: ĒKA TILTA IELĀ 3(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 51: ADMINISTRATĪVĀ ĒKA RĪGAS IELĀ 89(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 56: ĒKA TILTA IELĀ 4(foto P.Grants 09.11.)
Attēls 52: ĒKA LIEPU ALEJĀ 7(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 53: ĒKA LIEPU ALEJĀ 13(foto P.Grants 09.11.)

Attēls 57: MERCENDARBES MUIŽA(foto P.Grants 09.11.)
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Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, teritorijas plānojuma
grafiskās daļas 1. un 2. kartē ir atlikti valsts nozīmes
kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas.
Ņemot vērā iepriekšējo Baldones novada teritorijas
plānojumu

2005.

–

2018. gadam,

tiek saglabāta

Baldones vēsturiskā apbūves zona, kuras uzdevums ir
saglabāt

pilsētas

centrālās

(administratīvās

un

sabiedriskās) daļas funkcionālo struktūru, arhitektoniski
telpisko kompozīciju, pilsētainavas un būvvides kvalitāti.
Baldones vēsturiskā apbūves zona attēlota grafiskās
daļas 2. kartē, zonas plānotā (atļautā) izmantošana
noteikta Apbūves noteikumu 94. punktā.
Tā kā daudziem kultūrvēsturiskajiem objektiem nav
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statuss, tad
pašvaldībai vajadzētu uzraudzīt un veicināt šo objektu

Attēls 59: AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

saglabāšanu.
DIŽKOKI
Novada teritorijā aug 13 dižkoki, no kuriem seši ir parastās

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

priedes, trīs ir parastās liepas, un četri ir parastie ozoli. Par

Baldones novadā nav īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(NATURA

2000)

aizsargājamām

un

mikroliegumu.

teritorijām

var

Pie

atzīmēt

visvecākajiem dižkokiem var uzskatīt ozolus, jo to

novada

arī

apkārtmērs ir no 4,5 līdz 5 metriem un to augšanas laiks,

četrus

salīdzinoši ar citiem kokiem, ir daudz lēnāks. Dižkoku

dendroloģiskos stādījumus un 13 dižkokus.

AIZSARGĀJMIE

izvietojumu novada teritorijā skatīt attēlā 58.

DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI UN

ALEJA

Melnā stārķa mikrolieguma atrašanās vieta Klaukļu purvā

Baldones novadā atrodas trīs dendroloģiskie stādījumi,

netiek attēlota, lai neapdraudētu putna ligzdošanu.

divi no tiem atrodas Baldonē, kas ir esošās mūzikas

Apbūves noteikumu 94. punktā noteikti Baldones

skolas jeb Baltās pils parks un aizaugušais bijušās

novada dabas pieminekļi. Dižkoku atrašanās vietas

sanatorijas

uz

noteiktas grafiskās daļas 1.kartē. Tuvākajā laikā būtu

ziemeļaustrumiem atrodas viensēta Rozītes, kur atrodas

nepieciešams veikt dižkoku apsekošanu, jo iepriekš

Paula

dižkoki tika apsekoti 2005. gadā.

„Baldone”

Galenieka

parks.

Aiz

dendroloģiskie

Mercendarbes

stādījumi.

Uz

Mercendarbes ciema iebraucamā ceļa, kas vēsturiski ir
bijis muižas galvenais piebraucamais ceļš gandrīz 700

AINAVAS

metru garumā, līdz pat muižas ēkai aug aizsargājamā

Par dominējošo ainavu novadā var uzskatīt lauku ainavu,

liepu aleja.

kas lielākoties sastopama teritorijas rietumu un vidusdaļā,
kur atrodas lauksaimniecības zemes ar viensētu grupām.
Lielākoties lauku ainava ir samērā līdzena, izņemot
Pulkarni un dažus paugurus teritorijas vidusdaļā.
Skaistākās

meža

ainavas

ir

sastopamas

teritorijas rietumu un ziemeļdaļā, kur ir izteikts reljefs. Par
augstvērtīgiem mežu ainavas skatu punktiem var uzskatīt
skatu no Riekstu kalna un Mežkalnu slēpošanas trasēm.
Attēls 58: MERCENDARBES LIEPU ALEJA(foto P.Grants 07.11.)
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Starp lauku un mežu ainavām izteikti dominē arī

VIDES KVALITĀTE

apdzīvoto vietu ainavas.

PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS
VIETAS

Baldones novadā nav pētīta ainava, kas būtu ļoti

Baldones novadā pēc Latvijas vides ģeoloģijas un

nepieciešams, lai noteiktu apbūves ierobežojumus,

meteoroloģijas aģentūras datu bāzes informācijas ir viena

tādējādi saglabājot augstvērtīgas ainavas teritorijas.

potenciāli piesārņota teritorija - bijusī minerālmēslu

Novada teritorijā ainavas būtu nepieciešams izdalīt sīkāk

noliktava Ozolājos. Kā piesārņota vieta atzīta bijusī

– tas ļautu analizēt arī ceļu, ūdeņu un citu veidu ainavu

Baldones sadzīves atkritumu izgāztuve „Skurbas”.

tipus.
GAISA KVALITĀTE

KAPSĒTAS

Baldones

Novadā teritorijā atrodas desmit darbojošas kapsētas –

galvenokārt rada stacionārie izmeši, kas rodas ražošanas

Baldones, Dekmeru, Lipšu, Kažoku, Trimdu, Klapu,

procesā - siltumenerģētikā no katlumājām un mobilie

Kannenieku, Andžu, Bernestu un Vilšķērstu kapsētas.

izmešu avoti, kas rodas no autotransporta.

novadā

Baldones

Vislielākā no minētajām kapsētām ir Baldones kapsēta,

strādājošiem

pārējās atrodas ārpus pilsētas.

kategorijas

atmosfēras

novada

uzņēmumiem
piesārņojošai

gaisa

teritorijā
nav

piesārņojumu

neviens

saņēmis

darbībai.

no

atļauju

Lielākās

A

gaisa

piesārņojošo vielu emisijas Baldones novadā rada Bērnu

Teritorijas plānojums paredz, ka jaunas kapsētas var

sociālās

veidot Mežu teritorijās (M). Saskaņā ar Aizsargjoslu

aprūpes

centra

„Baldone”

katlumāja,

kam

10

piešķirta piesārņojošās darbības atļauja B . Novadā

likumu, grafiskā daļas saistošajās kartēs kapsētām

atrodas septiņi piesārņojošie avoti, kuriem piešķirta

noteikta 300m aizsargjosla.

piesārņojošās darbības atļauja C.
Lielākie mobilie izmešu avoti Baldones novadā ir
valsts autoceļi A 7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža
(Grenctāle), P 89 Ķekava – Skaistkalne un P 91 Mežvidi –
Baldone. Tie rada svina, oglekļa oksīda, slāpekļa oksīda,
ogļūdeņražu un aldehīdu atgāzes.
VIRSZEMES ŪDEŅU KVALITĀTE
Saskaņā

ar

Latvijas

Vides

aģentūras

informāciju

virszemes ūdeņu kvalitāte Baldones novadā upju ūdeņu
kvalitāte lielākoties ir tīra līdz vāji piesārņota. Galvenais
piesārņojums

rodas

no

nepietiekami

attīrītiem

notekūdeņiem, kā arī no lauksaimnieciskās ražošanas.
SIA “ART-L” saņēmuši C kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju dzīvnieku novietnei fermā “Amoliņi”, kurā
atrodas aptuveni 700 liellopi. Neskatoties uz saņemto
Attēls 60: BALDONES NOVADA KAPSĒTAS

atļauju, fermas teritorijā var atrast vietas, kas liecina par
vides piesārņošanu.

10

LVĢMA datu bāze, Valsts statistiskais pārskats par gaisa
aizsardzību "Nr.2-Gaiss"
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Attēls 61: AMOLIŅU FERMA, NEATTĪRĪTIE ŪDEŅI JEB VIRCA
(foto P.Grants 04.12.)

PAZEMES ŪDEŅU KVALITĀTE
Ūdensapgādei Baldonē izmanto pazemes ūdeņus, kuru
vidējais iegulu dziļums ir 130 metri. Šie pazemes ūdeņi
pieder pie Salaspils svītas artēzisko ūdeņu horizonta, kura
biezums svārstās no 9 līdz 25 metriem. Pēc Latvijas vides,
ģeoloģijas un metroloģijas centra datiem, Baldonē nav
pazemes

ūdens

krājumu

izsīkšanas

pazīmju,

un,

salīdzinot ar 20.gs. sešdesmitajiem gadiem, artēziskā

Attēls 62: BALDONES NOVADA VIDES KVALITĀTE

ūdens kvalitāte un kvantitāte nav mainījusies. Ņemot vērā
ģeoloģisko situāciju, ekspluatējamie pazemes ūdens

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

horizonti ir dabiski aizsargāti no virszemes piesārņojuma

Baldones novada atkritumu izgāztuve „Skurbas” kopš

un ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens prasībām,

2005. gada ir slēgta un pēdējos gados tika veikta

izņemot dabiski augsto dzelzs jonu koncentrāciju (0,46 –

izgāztuves rekultivācija. Pašreiz novadā savāktie atkritumi

1,57 mg/l).

tiek vesti uz izgāztuvi „Getliņi”, ko nodrošina SIA ”Marss”.
Atkritumu

apsaimniekošana

un

atkritumu

apsaimniekošanas sistēmas uzlabošana Baldones novadā
notiek

saskaņā

apsaimniekošanas

ar

Pierīgas

plānu

reģionālo

2007.-2013.gadam.

atkritumu
Novada

teritorijā darbojas divas nelegālas atkritumu izgāztuves ceļa malā pie nekustamā īpašuma Dākas-3 un pie bijušās
skābbarības tvertnes Sauriešos.

Attēls 63: NELEGĀLĀ ATKRITUMU IZGĀZTUVE PIE BIJUŠĀS
SKĀBBARĪBAS TVERNES SAURIEŠOS (foto A. Aija Ciseļonoka)
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"Radons" apsaimniekošana ir Valsts SIA „Latvijas Vides,

RISKA TERITORIJAS

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārziņā.

Baldones novada teritorijā par riska teritorijām var uzskatīt
Valsts nozīmes jonizējošā starojuma avotu radioaktīvo

Plūdu riska teritorijas

atkritumu glabātuvi „Radons”, 10% plūdu riska teritorija

Baldones novada teritorijas dienvidrietumu daļā Misas

Misas upei, karsta procesus Baldones pilsētā, maģistrālos

upei pavasaros vai pēc lieliem lietus nokrišņiem veidojas

gāzes vadus Rīga – Paņeveža un Viļņa – Rīga, kā arī

applūdums. Vislielākie plūdi parasti novērojami pavasaros,

autoceļus A7, P89, P91.

kad aplūst simtiem hektāru platības, kas lielākoties ir
pļavas.

Radioaktīvo atkritumu glabātuve ”Radons”
Kopš 1962.gada Baldones novada teritorijā 7 ha platībā

Karsta procesi

5km attālumā no Baldones pie valsts autoceļa P89 pastāv

20.gadsimta 80. - 90.gados Baldonē bija vērojama karsta

radioaktīvo atkritumu glabātuve “Radons”.

procesu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.jūnijā

rezultātā

veikta papildus radioaktīvo atkritumu tvertņu būvniecība,

radioaktīvajiem

atkritumiem,

kuri

arī

tiem

radīsies

no

citām

pasākumiem,

problēmām

to

izmaksām,

un
kas

(pazeminātās)

ieņēmumu

novirzīšanu

Baldones

objektu

privatizācijā

Baldones

vidusskolas

nodrošināšana

un

radioaktīvo

procesi

var

aktivizēties

dažādas

ir

sagatavota

Baldones

teritorijas

Pilskalna ielas vidusposms, daļa Pasta ielas, Lauku ielas
pieslēguma pusē, Dzeņu ielas un Liepu alejas ziemeļu

ienākumu

daļa, bijušās Komjaunatnes ielas austrumu daļa.

projekta
ЛАТВГЕОЛОГИЯ. Kомплексная геологоразведческая
экспедиция. Отчет по оценке карстоопасности территории
поселка Балдоне, Рига. 1990
12
ЛАТВГЕОЛОГИЯ. Схема инженерно – геологического
районирования. Рига. 1979

apsaimniekošanas
atkritumu

Karsta

zonā ietilpst Lauku ielas ziemeļu daļa, Skolas ielas un

11

atkritumu

agresīvi

1) vāji izteikta karsta zona, kas ieteicama būvniecībai, šajā

pabeigšanai.
Radioaktīvo

bet

12

vidusskolas

rekonstrukcijas

(ģipsim),

teritorijā. Baldones teritorijā ir noteiktas triju veidu zonas :

atskaitījumiem piešķirts Baldones novada domei 200 000
latu

iežiem

sulfātu un sulfātu – karbonātu iežu karsts) apbūvētajā

privatizācijas

gūto

sulfātu

rajonēšanas karte, attiecībā uz karsta izplatību (slēgtais

rekonstrukcijas projektam”, saskaņā ar kuru no valsts
īpašuma

agresīvi

Pētījumā

novembrī tika akceptēts Ministru kabineta 2009.gada
„Par

pazeminātā

11

(protokollēmums Nr.83 42.§), kā arī 2008.gada 25.

Nr.833

formās,

izpaužas

apstākļiem.

ar

kas izskatīts Ministru kabinetā 2008.gada 25.novembrī

rīkojums

reljefa

karsts

iemeslu dēļ), galvenokārt, mainoties hidroģeoloģiskajiem

radioaktīvo atkritumu apglabāšanas turpmāko attīstību”,

23.decembra

Seklais

tehnoloģiskas darbības (ietekmes) rezultātā (tehnoloģisku

nepieciešamiem
saistīti

negatīvās

iežiem.

informatīvais

netieši

ekspogēns).

Pļaviņu horizonta ūdeņi ir agresīvi sulfātu un karbonātu

tika risināti

jautājumi ar Baldones novada pašvaldību, kura iebilst

„Par

un

no virspuses, gan apakšas, jo kvartāra nogulumu ūdeņi un

glabātavā „Radons” akceptēšanu”. Vienlaicīgi, ar ietekmes

ziņojums

un

karbonātu iežiem (dolomītiem). Dziļais karsts veidojas gan

avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu

izstrādāts

(intrusīvs

nav

radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma

Tika

izvērtējums

iežu karsta izskalojumos. Salaspils ūdens horizonta ūdeņi

2008.gada 3.decembrī ar rīkojumu Nr.769 „Par divu jaunu

darbībai.

procesu

grunts nestspējā, dobumos un tukšumos, augšdevona

novērtējuma ziņojums tika akceptēts Ministru kabinetā

paredzētajai

karsta

Pilsētas teritorijā konstatēts seklais un dziļais karsts

darbībām. Paredzētās būvniecības ietekmes uz vidi

uz vidi novērtējuma ziņojuma akceptēšanu,

izstrādāts

un inženierģeoloģiskās izpētes rezultātā secināts, ka

un demontāžas gaitā radušos radioaktīvo atkritumu
rezervi

1990.gadā

sagatavots attiecīgs kartogrāfiskais materiāls. Ģeofiziskas

lai nodrošinātu visu Salaspils kodolreaktora likvidēšanas

nodrošinātu

pašvaldība

veica uzņēmums „Latvģeologija”. Pētījuma un apsekojuma

koncepciju, radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” ir

un

tāpēc

pasūtīja īpašu inženierģeoloģisko apstākļu pētījumu, ko

apstiprināto (rīk.Nr.414) Radioaktīvo atkritumu glabāšanas

apglabāšanu

aktivizēšanās,

glabātavas
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2) Vidēji bīstama / izteikta karsta zona, kur būvniecība

atkritumu izgāztuvju likvidēšanā, jo tas degradē apkārtējo

ieteicama pēc teritorijas inženiersagatavošanas, veicot

vidi un ainavu. Būtu jāpievērš uzmanību un jārod

pasākumus aizsardzībai pret karsta procesu ietekmi. Šajā

risinājums arī Amoliņu fermai, kur izteikti var novērot

kategorijā ietilpst daļa Skolas un Pilskalna ielas, Daugavas

vides piesārņošanu.

ielas, Kalna ielas un A. Saulieša ielas ziemeļaustrumu

Karsta procesu pētījums Baldonei ir jau novecojis

daļa, Iecavas ielas, Ziedu ielas un Zīļu ielas daļas.

un būtu nepieciešams to aktualizēt. Teritorijas plānojuma

3) izteikta karsta zona, kas nav ieteicama būvniecībai.

apbūves noteikumu 79. punktā noteikts, ka pirms

Šajā grupā ietilpst lielākā daļa Rīgas ielas, ar tai

būvniecības

tuvākajām Pilskalna ielas daļām, Lauku ielas, Priežu ielas

veicama

un Krasta ielas dienvidu daļa.

uzsākšanas būtu vēlams iepazīties ar esošo Baldones

uzsākšanas,

būvvietas

izvēles

stadijā

vietas ģeoloģiskā izpēte. Pirms pētījumu

novada domes pētījumu.

Civilās aizsardzības objekti

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas 4. kartē

Baldones novadā, Avotos, Pārupes ielā atrodas Valsts

attēloti Baldones pilsētā un Avotu ciemā izvietotie

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona

hidranti.

pārvaldes Baldones daļa. Tā rīcībā ir ugunsdzēsības
tehnika un transports. Baldones pilsētā un Avotos ir

DERĪGIE IZRAKTEŅI

izbūvēti

Baldones novada teritorijā ir sastopama kūdra, smilts,

15

vajadzībām

hidranti.
ir

Sūnupes

izveidoti

ciemā

ugundzēsības

dīķi.

Mercendarbē

divi

ģipšakmens

ugunsdrošības nodrošināšanai var izmantot dīķi, kas
atrodas pretī Mencendarbes muižas ēkai. Vissliktākais

neviena

hidranta

un

publiski

pieejama

Latvijā

salīdzinoši

reti

sastopamie

Novada teritorijā ir 30 kūdras atradnes, kas

udensņemšanas vietu nodrošinājums ir Vārpu ciemā, kur
nav

un

sērūdeņi.

pārsvarā atrodas mežu teritorijās.

dīķa.

Smilts atradnes novadā ir piecas, nevienai nav

Ugundzēsības vajadzībām var izmanot ciemā esošos

Valsts nozīmes derīgā izrakteņa atradnes statuss. Trijām

privātos dīķus vai Misas upi, kas atrodas 3km attālumā.

no tām pašreiz notiek ieguve. Atradnē „Rijnieki”, kas

Vasarnīcu ciemos – Kažoki, Sarmas un Misa arī var

atrodas novada rietumu daļā pie mājām Celmiņi, atļauja

izmantot blakus esošo Misas upi. Gar vasarnīcas ciemu

izsniegta 2007. gadā uz 10 gadiem smilts, mālsmilts un

Rozītes tek ķekaviņas upe. Atbilsoši upes ūdens līmenim

smiltsmāla iegūšanai. Atradnē „Aizvējas”, kas atrodas pie

to arī var izmantot ugundzēsības vajadzībām.

mājām „Aizvējas”, ziemeļaustrumos virs Radioaktīvo

Radioaktīvo atkritumu glabātuves ”Radons” darbību

atkritumu glabātuves ”Radons” notiek Smilts iegūšana,

nosaka normatīvie akti, kas regulē bīstamo atkritumu

atļauja izsniegta 2007. gadā uz 10 gadiem. Šīs atradnes

apsaimniekošanu. Grafiskās daļas 1.kartē tās teritorija

izstrādes procesā tiek paralēli veikta izstrādāto teritoriju

atrodas Transporta un tehniskās apbūves teritorijā, ar

rekultivācija. Novada teritorijā ir karjeri, kas pēc izstrādes

burta

apzīmējumu

aizsargjosla,

(T2).

kuras

Šai

aprobežojumi

teritorijai

noteikta

netiek rekultivēti, kas degradē apkārtējo ainavu. Trešā

noteikti

Apbūves

atradne „Dālderi” atrodas turpat netālu, pie autoceļa P85.
13

noteikumu 89. punktā.

Tur iegūst Aleirītu , atļauja arī izsniegta 2007. gadā uz 10

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas 1. kartē ar

gadiem.

zilām līnijām atzīmēta Misas upes 10% plūdu riska
teritorija. 10% plūdu teritorija noteikta saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” izmantojot Latvijas
vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtos datus
veicot inženiertehniskos aprēķinus un apsekojumus
dabā.
Pašvaldībai

būtu

nepieciešams

iesaistīies

13

Irdens sīkgraudains iezis (diametrs 0,01 - 0,1 mm), kas pēc
sastāvdaļu izmēriem ieņem vidēju stāvokli starp smiltīm un
māliem.

nelegālo
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Attēls 64: SMILTS ATRADNES „AIZVĒJAS” KARJERS(Foto A. Ciseļonoka)

Novadā

četras

ir

ģipšakmens

atradnes

„Avotnieki”, „Kausi”, „Pulkarne” un „Rubeņi”. Nevienā no
atradnēm ieguve nenotiek.
Baldone var lepoties ar Latvijā salīdzinoši retu,
ļoti nozīmīgu dabas bagātību, kā sērūdeni un ārstnieciskās
dūņas. Ārstnieciskās dūņas atrodas Pladu purvā, kas
atrodas virs Baldones pilsētas, ziemeļos, pie mājām
Pladas,

savukārt

sērūdeņu

urbumi

atrodas

bijušās

sanatorijas „Baldone” teritorijā, kuru dziļums sasniedza
vairāk kā 1 km. Pašlaik šie urbumi netiek izmantoti.
Sērūdeņi un dūņas bija plaši atzīti ārstniecības līdzekļi.
Attēls 65: BALDONES NOVADA TŪRISMA IESPĒJAS

Teritorijas

plānojums

nosaka,

ka

derīgo

izrakteņu

iegūšana atļauta Mežu teritorijās ar burta apzīmējumu
(M) un Lauku zemēs ar burta apzīmējumu (L).

Tabula 6: BALDONES NOVADA NAKTSMĪTNES UN ĒDINĀŠANAS
IESPĒJAS

TŪRISMS

NAKTSMĪTNES

ĒDINĀŠANA

„Baldones draugu pirts”

Krodziņš „Mežvidi”

Viesu nams „Vizbulītes”

Picērija „Baldones novada
pica”

Viesu nams „Mežkalni”

Kafejnīca „Pie Kriša”

Viesu nams „Mežvītoli”

Restorāns „Avots”

Populārākie tūrisma apskates objekti un aktīvā tūrisma
iespējas novada teritorijā izveidojušās Baldones pilsētā un
novada

ziemeļu

daļā.

Par

populārākajiem

tūrisma

apskates objektiem var uzskatīt Baldones sēravotu
„Ķirzaciņa”,

Baldones

ev.

Lut.

baznīcu,

Balto

pili,

Mercendarbes muižu ar aleju, Observatoriju ar Šmita
sistēmas teleskopu, kā arī tūristi izrāda lielu interesi par
aizaugušo

bijušās

sanatorijas

„Baldone”

teritoriju.
„Baldone Hotel&Hostel”

Arhitektūras cienītājiem ļoti pievilcīga varētu šķist Liepu
alejas, Tilta un Krasta ielas vēsturiskā koka savrupmāju

Aktīvai atpūtai novada tūrisma attīstībā arī ir liela

apbūve, kas savulaik bija daļa no kūrorta teritorijas.

nozīme. Pateicoties novada paugurainajam reljefam,
ziemas sezonā Baldones novads ir slavens ar slēpošanas
iespējām. Gandrīz blakus atrodas 2 slēpošanas bāzes „Riekstu kalns” un „Mežkalni”, kur var nodarboties ar
slalomu, snovbordu un distanču slēpošanu. Biedrība
„Jātnieku sporta klubs ”Attēnas”” apvieno jāšanas un
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pajūgu braukšanas entuziastus. Biedrība ik gadu rīko
Latvijā

vienīgās

ponijjātnieku

sacensības,

kas

iemantojušas lielu popularitāti. Baldones pilsētas sporta
komplekss piedāvā modernu basketbola zāli, plašu
aerobikas zāli, kā arī zāli vieglatlētikai. Kompleksā ir arī
pirts un atpūtas telpas. Ap Baldones pilsētu ir milzīgi mežu
masīvi ar labām sēņošanas un ogošanas iespējām, ko
iecienījuši ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī Rīgas un
apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Baldonē ir trīs kultūras objekti. Vanagkalna
estrāde, kur vasarās notiek daudz dažādi koncerti un
sarīkojumi. Jauniešu vidū iecienīta vieta ir kinoteātris
„Baldone”. Tā kā Baldones novadā nav neviena muzeja,
tad 2011. gada vasarā Baldones novada domē atklāja
Baldones novadpētniecības muzeja krājuma datu bāzi.
Baldones novadā ir vairākas saimniecības, kas
nodarbojas ar dažādu lauku produkcijas ražošanu, kas
būtu interesanta tūristam, skatīt Attēlu 62.
Pēdējos gados Baldonē, tāpat, kā citviet Latvijā,
novērojams velosipēdistu skaita pieaugums, kā arī tūristi,
kas

labprāt

pārvietojas

ar

velosipēdiem.

Teritorijas

plānojuma ietvaros tika izstrādāts Baldones velo maršruts
(Baldones velo taka) 13 km garumā, kas ļauj apskatīt
Attēls 66: BALDONES VELO TAKA

Baldones un tās apkārtnes populārākos un interesantākos
apskates objektus.

Baldones velo takas sākums ir pats pilsētas
centrs, pie pirmā apskates objekta (1)Baldones luterāņu
baznīca, pēc tam maršruts ved pa Daugavas ielu garām
(2)Centra skvēram, līdz (3)Baltai pilij. Tālāk maršruts iet pa
Pasta ielu, nogriežoties uz mežainās Riekstu ielas, kas
aizved līdz (4)Riekstu kalna slēpošanas trasei. Blakus
slēpošanas trasei atrodas (5)Mežkalnu slēpošanas trase,
no kuras paveras unikāls skats uz Rīgas torņiem. Turpat
netālu

atrodas

(6)Observatorija

ar

Šmita

sistēmas

teleskopu un noslēpumainais, mazais (7)Liliju ezers. Tālāk
maršruts ved uz (8)Mercendarbes muižu, kur blakus
atrodas aizsargājamā (9)Liepu aleja. Pēc Mercendarbes
apmeklējuma maršruts atgriežas pilsētā, Liepu alejā, kur
sastopama (10)vēsturiskā koka savrupmāju apbūve. No
Liepu alejas maršruts tālāk nogriežas uz Parka ielas, kas
aizved

līdz

slavenajam

(11)Baldones

sēravotam

„Ķirzacija”. No sēravota, turpinot maršrutu pa Krasta ielu
līdz Tilta ielai, var turpināt apskatīt (12)vēsturisko koka
savrupmāju apbūvi. Tālāk ir jāšķērso Ķekaviņas upe un
jāturpina ceļš pa Zīļu ielu, līdz, nogriežoties uz Jāņa ielas
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līdz Draudzības ielai, nokļūstot bijušās (13)sanatorijas

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI

„Baldone” teritorijā. Pēc šīs teritorijas apskatīšanas

Baldones novada pašvaldības īpašumā ir 390

Baldones velo taka noslēdzas pie baznīcas.

īpašumi ar dažādiem nekustamā īpašuma lietošanas

15

zemes

mērķiem. Vislielāko skaitu nekustamo īpašumu veido
īpašumi, uz kuriem atrodas ielas un autoceļi, dzīvojamās
Teritorijas plānojums paredz, ka ar tūrismu saistītus

ēkas un lauksaimniecības zemes. Lielākais pašvaldības

objektus un apbūves var izvietot gandrīz visos teritorijas

īpašumu īpatsvars atrodas pilsētā. Vairāk kā puse no

izmantošanas veidos, nepieciešamības gadījumā idejas

visiem

un ieceres pamatošanai jāizstrādā lokālplānojums vai

zemesgrāmatā.

detālplānojums.

Savrupmāju

apbūves

pašvaldības

īpašumiem

nav

ierakstīti

teritoriju

apakšzonējumā Vasarnīcu apbūve ar burtu apzīmējumu
(DzS5) nav atļauts izvietot ar tūrismu saistītus objektus
un būves.

VIDES PIEEJAMĪBA CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM
VAJADZĪBĀM
14

Baldones novadā ir reģistrēta 161 persona , kas saņem
invaliditātes pabalstu. Daļa no šīm personām ir cilvēki ar
kustību traucējumiem. Pirmās grupas invalīdu novadā ir
30, no kuriem 8 ir bērni, kam vides pieejamība ir ļoti
svarīga.
Apsekojot

Baldones

pilsētas

gājēju

Attēls 67: PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI BALDONĒ UN AVOTOS

ietves

piemērotību invalīdiem ratiņkrāslā, var konstatēt, ka ietves
lielākoties

izbūvētas

tā,

ka

cilvēks

ratiņkrēslā

PAŠVALDĪBAS PLĀNOTO INVESTĪCIJU

bez

pavadoņa nevar pārvietoties pa pilsētu. Pēdējos gados ir

PROJEKTU TERITORIJAS

veikta jaunu celiņu izbūve Rīgas ielā, kas nedaudz uzlabo

Saskaņā ar attīstības programmu Baldones novadā ir

vides pieejamību.

noteikti 27 investīciju projekti. Lielākā daļa no šiem

Apsekojot sabiedriskos un darījumu objektus

projektiem ir sabiedriskas nozīmēs. Tāpat ļoti nozīmīgu

Baldonē, nākas secināt, ka vienīgā vieta, kur invalīds

lomu ieņem transporta un tehniskā infrastruktūras teritoriju

ratiņu krēslā bez pavadoņa var iekļūt, ir veikals „Elvi”, kur

attīstīšana (skatīt tabulu 7).

izbūvēts panduss un uz kustības sensoru atverošas
durvis. Pārējai daļai no iestādēm ir izbūvēti tikai pandusi,

Tabula 7: INVESTĪCIJU PROJEKTI UN TO ZONĒJUMA SASKAŅOTĪBA

kas nenodrošina tālāku iekļūšanu iestādē, jo durvis nav
automatizētas vai nav pie ārdurvīm izvietota zvana poga.

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 76. punktā
noteiktas prasības ēku un ielu vides pieejamībai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
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INVESTĪCIJU PROJEKTI

ZONĒJUMS TERITORIJAS
PLĀNOJUMĀ

Baldones vidusskolas jaunās
piebūves pabeigšana

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

Baldones vidusskolas stadiona
rekonstrukcija

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

Baldones pilsētas ielu
rekonstrukcijas 1.kārta un
novada nozīmes pašvaldības
ceļu rekonstrukcija

Transporta un tehniskās
apbūves teritorijas (T)

Baldones pilsētas
ūdenssaimniecības 2.kārta

Transporta un tehniskās
apbūves teritorijas (T)

15

Baldones novada Sociālā dienesta dati (09.2011.)

29

Baldones novada domes dati (08.11.)

Vārpu ciema
ūdenssaimniecības projekts

Transporta un tehniskās
apbūves teritorijas (T)

Ceriņu parka rekonstrukcija

Dabas un apstādījumu
teritorijas (DA)

Centrālā parka labiekārtošana

Dabas un apstādījumu
teritorijas (DA)

Tirgus laukuma rekonstrukcija

Jauktas centru apbūves
teritorijas (JC)

Piepilsētas mežu
labiekārtošana

Mežu teritorijas (M)

Vanagkalna ielas
daudzdzīvokļu māju teritorijas
labiekārtošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
apbūves teritorijas (DzD) /
Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijas (DzS)

Ilgtspējīgu lietusūdens
kanalizācijas risinājumu
ieviešana pilsētas publiskajās
dabas teritorijās

Transporta un tehniskās
apbūves teritorijas (T)

Brīvdabas peldbaseina izbūve

Jauktas centru apbūves
teritorijas (JC)

Ķekaviņas takas ierīkošana

Dabas un apstādījumu
teritorijas (DA)

Baldones PII Sporta zāles
piebūves (korpusa) izbūve

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

Kinoteātra ēkas rekonstrukcija
un piebūves būvniecība

Jauktas centru apbūves
teritorijas (J)

Vanagkalna estrādes teritorijas
labiekārtošana (t.sk. autobusu
apstāšanās vieta)

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

Dienesta viesnīcas būvniecība

Jauktas centru apbūves
teritorijas (JC)

Baldones sanatorijas un parka
atjaunošana

Jauktas centru apbūves
teritorijas (JC)

Jaunās novada bibliotēkas
būvniecība

Jauktas centru apbūves
teritorijas (JC)

Vecā slimnīcas korpusa
atjaunošana

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

P89 un V9 ceļu krustojumam
pieguļošo teritoriju pieejamības
un investīciju vides uzlabošana

Rūpniecības teritorijas (R) /
Lauku zemes (L)

Tūrisma informācijas punkta
izveide

Publiskās apbūves teritorijas /
Jauktas centru apbūves
teritorijas

Novadpētniecības ekspozīcijas
telpas

Publiskās apbūves teritorijas
(P)

Kopēju tūrisma maršrutu
izveide ar kaimiņu pašvaldībām
(veloinfrasruktūra, zaļās zonas
labiekārtošana)

Mežu teritorijas (M) / Lauku
zemes (L) / Dabas un
apstādījumu teritorijas (DA)

Baldones novada informatīvās
vides uzlabošana, māju zīmju,
norāžu uz objektiem un kartes
uzstādīšana (pie Ķekaviņas
upes tilta).

Transporta un tehniskās
apbūves teritorijas (T)

Dūņu purvu, t.sk. Pladu purva
izmantošana

Mežu teritorijas (M)

Minerālūdens urbumu
ierīkošana

Mežu teritorijas (M( / Jauktas
centru apbūves teritorijas (JC)

TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJA
Baldones novadu no teritorijas dienvidiem rietumiem līdz
ziemeļiem šķērso perspektīvais Rail Baltica koridors. Šis
koridors jeb teritorija ir noteikta ar mērķi saglabāt no
apbūves brīvu joslu, lai nepieciešamības gadījumā būtu
iespējams īstenot šo transporta infrastruktūras attīstības
projektu.

2011.

gadā

tika

veikta

izpēte

"Tehniski

ekonomiskais pamatojums par Eiropas standarta platuma
dzelzceļa līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (Rail Baltica
koridors)".

Attēls 68: RAIL BALTICA KORIDORS BALDONES NOVADA TERITORIJĀ

Teritorijas

plānojumā

šī

teritorija

nosaukta

par

Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai
nepieciešamo teritoriju, kas grafiskās daļas 1.kartē
apzīmēta ar sarkanām paralēlām līnijām. Teritorijas
plānotā

(atļautā)

izmantošana

noteikta

apbūves

noteikumu 74. punktā.

NOBEIGUMS
Baldonē un teritorijā ap to nekad nav bijusi novērojama
liela ražošana, tādejādi Baldones novads ir veidojies kā
zaļa un klusa dzīves vieta. Bez zaļā un klusā ir vērts
pieminēt kultūrvēsturisko mantojumu, kas novada padara
vēl pievilcīgāku. Šādu teritoriju ap Rīgu ir salīdzinoši maz,
līdz ar to Baldone ieņem nozīmīgu vietu Pierīgas areālā.
Lai saglabā savu zaļo struktūru novadam ir jācīnās par
pareizu un pārdomātu zaļo teritoriju apsaimniekošanu. Pēc
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pašreizējiem novērojumiem zaļā un klusā dzīves vieta
nespēj Baldones novadā nodrošināt iedzīvotāju labklājību,
tāpēc var secināt, ka bez jaunu darba vietu radīšana
novada attīstība nav iedomājama.
Pilsētā un ārpus tās ir teritorijas, kas būtu
interesantas

jauniem

uzņēmumiem

gan

ar

ērto

sasniedzamību, gan infrastruktūras nodrošinājumu. Tāpēc
būtu jāveic šo teritoriju rūpīga apzināšana un apsekošana
radot

uzņēmējiem

pievilcīgus

piedāvājumus

jaunu

uzņēmumu radīšanai.
Baldones pilsēta labprāt kļūtu par jaunām mājām
cilvēkiem no nogurdinošās lielpilsētas, jo tā var piedāvāt
dzīvot ainaviskās, mežainās un tai pat laikā tuvu
nepieciešamajai infrastruktūrai un pakalpojumiem.
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