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Projekts tiek īstenots Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un 
ZiemeĜlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas 
vērtību saglabāšanai(Protected Areas)” ietvaros (projekta Nr.LLIV-316) 
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Paskaidrojuma raksts devīzes un vizuālās identitātes (logo) idejai 
projektam „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna 
izstrādi un tā integrāciju Aizkraukles novada teritorijas plānojumā” 

Uzsākot darbu pie projekta izstrādes, pirmajā jeb ievada darba grupā, kas tika 
organizēta 2013.gada 27.jūnijā Aizkraukles novada pašvaldībā, projekta 
dalībnieki1, pārrunājot projekta saturiskos un tehniskos jautājumus, vienojās 
par ideju izveidot projektam kopīgu logo. Idejas pamatā bija divi apsvērumi – 
vēlme projektā iesaistītajiem dalībniekiem, pārstāvniecībām un speciālistiem radīt vienojošu turpmākā darba simboliku, 
kas akcentētu kopēju darbu un projekta īpašo lomu – dabas aizsardzības plāna integrāciju teritorijas plānojumā, un, otrs 
apsvērums, uz pietiekami sarežăītā normatīvā regulējuma fona radīt vienkāršu veidu, kā „uzrunāt” sabiedrību un veidot 
projekta kopējo atpazīstamības zīmi. 
 

 

 
 

Simbols „māja” jeb „nams” projekta vizuālajā tēlā izvēlēts divu apsvērumu pēc. Pirmkārt, 
„nams” simbolizē dzīves vidi, vietu, kurā mēs dzīvojam, izvirzot priekšplānā teritorijas 
attīstības plānošanas galveno mērėauditoriju – Aizkraukles novada un tuvējās apkārtnes 
iedzīvotājus. Un, otrkārt, „māja” kalpo par simbolu teritorijas attīstības plānošanas 
ekonomiskajai pusei – simbols raksturo apbūvi – dzīvojamo, publisko, ražošanas, 
jebkādu, un līdzās tam, arī teritorijas attīstības pamatu. 

 

 
Projekta darba uzdevumā (apstiprināts Zemgales plānošanas reăiona Iepirkuma 
komisijas sēdē 2013.gada 18.martā) ir definēti četri projekta izstrādes mērėi (uzdevumi), 
un mājas logi respektē un izceĜ katru no tiem: 

1) Veikt Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādi; 
2) Veikt stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējumu Aizkraukles novada teritorijas 

plānojumam; 
3) Veikt dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi; 
4) Veikt izstrādātā dabas parka „Daugavas ielejas” dabas aizsardzības plāna 

integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā. 

 

 
ZaĜās krāsas simbols „rokas” idejiski vizualizē dabas vidi un cilvēka klātbūtni – kvalitatīvu 
dzīves vidi. Cilvēka klātbūtnei jeb sabiedrības līdzdalībai projekta izstrādē ir Ĝoti būtiska 
loma, un, meklējot vienotu redzējumu par teritorijas turpmāko attīstību starp dažādām 
interešu grupām, diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem un projektā iesaistītajiem 
speciālistiem ir izvirzītas priekšplānā. 

 
 

 
Sauklis „Ārpus rāmjiem un robežām” uztverams gan tieši, gan pārnestā nozīmē. Šāds 
uzstādījums, vienlaikus izstrādāt un integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas 
plānojumu, Latvijā ir jauna prakse. Pašreizējais normatīvais regulējums šodien neparedz 
izstrādāt vai aktualizēt vienlaicīgi ar teritorijas plānojumu arī dabas aizsardzības plānu, 
līdz ar to ar vārdiem „ārpus rāmjiem” tiek raksturota projekta inovatīvā puse. Aizkraukles 
novada pašvaldības plānošanas procesā, strādājot pie dabas aizsardzības plāna 
izstrādes, tiek meklēti attīstības risinājumi arī teritorijām, kas atrodas ārpus Aizkraukles 
novada pašvaldības teritorijas – Skrīveru novadā un Jaunjelgavas novadā – līdz ar to, 
līdzās vārdiem „ārpus rāmjiem”, ir izvēlēti arī vārdi „ārpus robežām”. 

Visi šie simboli un sauklis kopumā raksturo projekta misiju – meklēt harmoniju un 
līdzsvaru starp visām iesaistītajām pusēm un dažādajām teritorijas attīstības plānošanas 
sfērām. 

 
  

                                                           

1 Darba grupā piedalījās SIA „METRUM” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene, SIA „METRUM” vides speciāliste Vita Jevdokimova, 
Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane, SIA „Vides eksperti” valdes loceklis Ivars Pavasars, dabas aizsardzības 
plānošanas eksperte Jolanta Bāra, Zemgales plānošanas reăiona pārstāve Inga BērziĦa, Aizkraukles novada pašvaldības ăeogrāfiskās 
informācijas sistēmas speciālists Didzis Grundulis un Aizkraukles novada pašvaldības galvenais arhitekts Juris Letinskis 
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IEVADS 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam izstrādāts, pamatojoties uz Aizkraukles novada 
domes 2012.gada 13.decembrī pieĦemto lēmumu Nr.299 „Par Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma 
2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” aizsardzības plānojuma 
integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 
4.§), ar kuru tika apstiprināts arī teritorijas plānojuma darba uzdevums un plānojuma izstrādes vadītājs – 
Aizkraukles novada domes izpilddirektors Einārs Zēbergs. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums izstrādāts, lai nodrošinātu dažādo, pēc savas funkcionālās nozīmes, 
plānojuma struktūrelementu (Aizkraukles pilsēta, Aizkraukles pagastā ietilpstošie ciemi, PĜaviĦu HES 
ūdenskrātuve, novadu šėērsojošas auto un dzelzceĜa tranzīta maăistrāles) savstarpējās mijiedarbības 
līdzsvarošanu, dabas parka Daugavas ieleja”, dabas lieguma „Aizkraukles purvs un meži” unikalitātes 
saglabāšanu utt. 

Teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi: 
• Izvērtēt nacionālā līmeĦa, Zemgales plānošanas reăiona un pašvaldības teritorijas attīstības potenciālu 

un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 
• Radīt labvēlīgus apstākĜus uzĦēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
• IekĜauties kaimiĦvalstu un Eiropas Savienības teritorijas plānošanas pasākumos; 
• Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, 

rūpniecisko un vides risku novēršanai; 
• Garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaĦā ar teritorijas plānojumu; 
• Veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu; 
• Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloăisko daudzveidību, kā arī paaugstināt 

kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti; 
• Noteikt un grafiski attēlot plūdu risku teritorijas; 
• Rast risinājumus PĜaviĦu hidroelektrostacijas (turpmāk tekstā – HES) rezerves pārgāznes, PĜaviĦu HES 

hidromezgla teritorijas izmantošanai un apsaimniekošanai. 

Paralēli teritorijas plānojuma izstrādei izstrādāts jauns dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības 
plāns, nolūkā to integrēt novada teritorijas plānojumā, tādējādi kopējais projekta mērėis ir atrast dabas 
aizsardzības, teritorijas attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu veidu, kā tuvināt dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādes procesu un savstarpēji integrēt dokumentu saturu. 

Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna integrācijas galvenais uzdevums ir – lai 
izstrādātā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma priekšlikumi tiek sabalansēti ar vides saglabāšanas un 
uzlabošanas prasībām, lai plānošanas dokumentā tiek paredzēta pašreizējās slodzes uz vidi samazināšana, 
lai tiek veicināta komunālās un transporta infrastruktūras sakārtošana, degradēto teritoriju rekultivācija un 
novada ainavu saglabāšana. 

Abi iepriekšminētie dokumenti izstrādāti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju Zemgalē un ZiemeĜlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas 
teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ietvaros. 

Aizkraukles novada pašvaldība veic darbu arī pie Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 
izstrādes (Aizkraukles novada domes 2012.gada 13.decembra lēmums Nr.301 „Par Aizkraukles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.14, 6.§) un 
Aizkraukles novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam aktualizācijas (Aizkraukles novada domes 
2012.gada 13.decembra lēmums Nr.300 „Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 
aktualizācijas 2013.–2020.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.14, 5.§). Visu minēto dokumentu izstrāde 
Ĝauj plānošanas dokumentos noteikt vienotus attīstības virzienus un redzējumu. 
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Aizkraukles novada pašvaldības izstrādātie dokumenti

Aizkraukles novada 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēăija
2013.-2025.gadam

Aizkraukles novada 
teritorijas plānojums
2013.-2025.gadam

Aizkraukles novada 
attīstības programma 
2013.-2020.gadam

Dabas parka 
„Daugavas ieleja” 
dabas aizsardzības 

plāns
2014.-2026.gadam

Stratēăiskais ietekmes 
uz vidi novērtējums 
Aizkraukles novada 
teritorijas plānojumam

1.sējums

Paskaidrojuma raksts

• izvērtēts spēkā esošais novada teritorijas plānojums un detālplānojums,
atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēăijai, kā arī paskaidroti teritorijas
plānojumā piedāvātie risinājumi

2.sējums

Grafiskā daĜa

• ietilpst 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 22.punktā noteiktais kartogrāfiskais
materiāls

3.sējums

Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi

• noteiktas obligātās prasības novada teritorijas izmantošanai, nosacījumi
turpmākajam plānošanas procesam un noteikumi būvniecības īstenošanai

Pārskats par teritorijas 
plānojuma izstrādi

• 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” nosaka, ka pašvaldība ar teritorijas
attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesu saistītos dokumentus
apkopo atsevišėā sējumā, nodrošinot tā elektronisku glabāšanu un pieejamību
pašvaldībā. Lai to nodrošinātu, tika sagatavots sējums „Pārskats par teritorijas
plānojuma izstrādi”

SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, plānošanas dokumentiem, kuru 
īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas plānojumiem, veic stratēăisko 
novērtējumu. Aizkraukles novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam Stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra veikta pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 23.janvāra lēmumu 
Nr.6 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”. Procedūras ietvaros sagatavots Vides 
pārskats, kurā noteikta un novērtēta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā 
būtiskā ietekme uz vidi, kā arī izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums izstrādāts 12 gadu periodam un, atbilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likumam (2011), tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā 
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas 
plānojuma prasības ir saistošas izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānojumus, kā arī 
uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, 
zemes transformāciju, zemes dzīĜu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums sastāv no trijām savstarpēji saistītām sastāvdaĜām, kas ietver teksta 
un grafiskās daĜas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma detalizēts saturs tika veidots, Ħemot vērā un izvērtējot: 

• Aizkraukles novada domes apstiprināto darba uzdevumu; 
• Spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, tajā skaitā 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumus 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
• Spēkā esošā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (ar grozījumiem) saturu; 
• Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas TAPIS projektu un tajā paredzētos risinājumus. 
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Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa sagatavota, Ħemot vērā 30.04.2013. MK noteikumus 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un LR Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijas koordinētā un Valsts reăionālās attīstības aăentūras realizētā TAPIS projekta 
līdzšinējos rezultātus. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums ir izstrādāts paralēli pašvaldības darbam pie Aizkraukles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, tādējādi arī darba grupās tika kopīgi pārrunāti novada attīstības konceptuālie 
jautājumi (apdzīvojuma struktūras veidošana, pilsētas attīstības virzieni, ražošanas attīstības teritorijas, lauku 
telpas attīstība u.c.). 

Plānojuma izstrādē Ħemtas vērā normatīvo aktu prasības, aplūkots nacionālo un reăionālo plānošanas 
dokumentu konteksts, izvērtēti institūciju nosacījumi, kā arī fizisku un juridisku personu intereses. 

Līdz ar Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam apstiprināšanu un spēkā stāšanos, spēku 
zaudē Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.–2013.gadam un 2008.gadā apstiprinātie grozījumi. 

Plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība. 

Teritorijas plānojumā izmantoti 2013.gadā Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā 
uzĦemti SIA „METRUM”un SIA „Vides eksperti” fotoattēli, kā arī Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā 
www.aizkraukle.lv pieejamie fotoattēli. 
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1.1. Tiesiskais satvars 

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

SaskaĦā ar likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daĜas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas funkcijas, 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, 
nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. 
Līdz ar jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma stāšanos spēkā (2011.gada nogalē), kā jauns 
plānošanas dokuments, kurā risināmi konceptuāli novada attīstības jautājumi, ir noteikta ilgtspējīgas attīstība 
stratēăija. ĥemot to vērā, Aizkraukles novada dome 2012.gada 13.decembrī pieĦēma lēmumu Nr.301 „Par 
Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

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

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011)nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, mērėus un 
uzdevumus, teritorijas attīstību plānu veidus, plānošanas kārtību, valsts institūciju un pašvaldību kompetenci, 
kā arī sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā. Šī likuma 3.pantā ietvertais ilgtspējības princips nosaka, ka 
teritorijas plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras 
mantojuma attīstību un saglabāšanu. Ilgtspējības principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta darbība – tam 
jāaizstāv nākamo paaudžu tiesības uz resursu pieejamību. Kā cits būtisks plānošanas princips minams 
atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” (1994) 3.panta, pašvaldībām jādarbojas, „ievērojot 
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to pašvaldībām ir jāuzĦemas 
„vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir 
obligāta plānošanas procesa sastāvdaĜa. Ar sabiedrības līdzdalību Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
4.panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā 
esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, kā arī tās var piedalīties 
plānojumu sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus. Ikviena 
fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiĦā iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes par 
teritorijas plānojumiem un saĦemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā principa īstenošana sagādā vislielākās 
problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības viedokĜa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla 
daba. 

Būtiskas izmaiĦas plānošanas jomā ieviesīs Teritorijas attīstības plānošanas likumā plānotā Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS), kuras mērėis ir nodrošināt visu līmeĦu teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas uzkrāšanu, apstrādi un publisku 
pieejamību. Sistēma nodrošinās plānošanas dokumentu teksta un grafisko daĜu datu uzturēšanu, datu 
apkopošanu no citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un 
publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, publisko apspriešanu un elektronisko 
pakalpojumu „UzziĦa par nekustamā īpašuma atĜauto izmantošanu saskaĦā ar pašvaldības teritorijas 
plānojumu”, kā arī atbalstīs tās pašvaldību, reăionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama 
ăeotelpiskā informācija. 
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Sistēmas ieviešanas rezultātā iedzīvotāji un uzĦēmēji iegūs risinājumu ar interaktīvas kartes un dažādu 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saĦemt nepieciešamo ăeotelpisko 
informāciju, iesniegt priekšlikumus un piedalīties publiskajās apspriešanās. Tādējādi tiks uzlabota pieejamība 
informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. 16.10.2013. Ministru kabineta noteikumos 
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” ir noteikts, ka TAPIS 
izmantošana stājas spēkā pēc tā darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 1.janvārī. 

ĥemot vērā, ka Aizkraukles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts laikā, kad LR Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrija aktīvi strādā pie iepriekš minētā TAPIS projekta, Aizkraukles novada pašvaldība 
un SIA „METRUM” izrādīja iniciatīvu un līdzdarbojas TAPIS projekta izstrādē kā pilotpašvaldība, saĦemot 
Valsts informācijas sistēmas savietotāja (VISS) testa vides lietotāju tiesības un modelējot Aizkraukles novada 
teritorijas plānojuma izstrādi arī TAPIS sistēmas vidē (skatīt 1.attēlu). 

 

 

Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaĦā 
ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaĦā ar normatīvajiem 
aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaĦota 
ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). SaskaĦā ar likuma 2.pata 4.daĜu izdoti 
01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi. Šie noteikumi nosaka vispārīgas prasības un 
kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī 
būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā Ministru kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 211–08 Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami (03.02.2009.), 21.07.2008. MK 
noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208–08 Publiskās ēkas un būves, 15.06.1999.), 
15.06.1999. MK noteikumi Nr.241 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223–99 Kanalizācijas ārējie tīkli 
un būves, 01.02.2000. MK noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222–99 Ūdensapgādes 
ārējie tīkli un būves un citi normatīvi reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai 
renovāciju, Ħemot vērā konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Aizsargjoslu likums (1997) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu robežas, 
ja to atĜauj teritorijas plānojuma mērogs, nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas 

1.attēls. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde TAPIS vidē 
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noteikumus un aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieĦemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas 
reglamentē prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos 
aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie 
noteikumi. 

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

Īpaši jāatzīmē 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi (stājās spēkā 22.05.2013.), kas ir pirmais normatīvais aktu regulējums, kas nosaka 
vienotas vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei visām Latvijas 
pašvaldībām. Tas atvieglo Aizkraukles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu saturu, Ĝaujot to veidot saīsinātāku un noteikt tikai tās prasības, kas specifiskas tieši novada 
teritorijai. Minētie noteikumi paredz arī lietot visā valstī vienotus funkcionālo zonu apzīmējumus un teritorijas 
atĜauto izmantošanu veidus. Aizkraukles novada pašvaldība būs viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas 
būs izstrādājusi teritorijas plānojumu saskaĦā ar šo jauno normatīvo aktu un pārbaudījusi to praksē. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un Ministru 
kabineta noteikumi. 

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

 
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. SaskaĦā ar minētajiem 
noteikumiem un Aizkraukles novada domes apstiprināto darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei, 
Aizkraukles novada pašvaldībapieprasīja nosacījumus šādām institūcijām: 

Nr.p.k. Institūcija 

1.  Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde 
2.  Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
3.  Dabas aizsardzības pārvalde 
4.  Veselības inspekcija 
5.  Zemgales plānošanas reăions 
6.  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reăionālā lauksaimniecības pārvalde 
7.  VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
8.  VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
9.  AS „Latvenergo” 
10.  AS „Latvijas Gāze” 
11.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
12.  AS „Latvijas Valsts meži” 
13.  Valsts meža dienesta Zemgales reăionālā virsmežniecība 
14.  Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālā nodaĜa 
15.  VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” 
16.  SIA „Lattelecom” 
17.  SIA „BITE Latvija” 
18.  SIA „Tele 2” 
19.  SIA „Latvijas Mobilais telefons” 
20.  PSIA „Aizkraukles ūdens” 
21.  PSIA „Aizkraukles siltums” 
22.  Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku biedrība „Ziedi” 
23.  VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
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No minētajām institūcijām nosacījumi netika saĦemti no Zemgales plānošanas reăiona, SIA „Lattelecom”, SIA 
„Tele 2”, SIA „Latvijas Mobilais telefons”, PSIA „Aizkraukles siltums” un Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku 
biedrības „Ziedi”. Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, izstrādātā Aizkraukles novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. 

 
1.2. Metodika 

Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. Latvijā ir izveidojusies dažāda 
prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. It īpaši jautājums par 
teritorijas plānojuma izstrādes metodiku kĜūst aktuāls šobrīd, kad ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti 
(jaunais Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) u.c.), kas regulē teritorijas attīstības plānošanas 
procesu Latvijā un ir iestrādes turpmākā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēma jeb TAPIS). 

Lai atspoguĜotu Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir sagatavota šī nodaĜa, kuras 
izstrādes mērėis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos – tas sastāv no apraksta daĜas (analīzes un 
vēlamās telpiskās struktūras daĜas) un saistošās daĜas, kā arī plānošanas procesa pārskata daĜas. Saistošā 
sadaĜa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras sasniegšanai. Galaproduktu nedrīkst 
uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamai teritorijai, bet gan drīzāk kā ilgtermiĦa vīziju, kas 
tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir struktūra, kurā var atpazīt ikdienas 
darbības un attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju. 

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

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

Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti dažādi darba paĦēmieni. Telpiskajai plānošanai 
piemīt dažas īpatnības – tai ir jālīdzsvaro visbiežāk konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, piemēram, 
pašvaldības, zemes īpašnieku, uzĦēmēju, attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb uzskatus, 
izmantojot pārrunu un kompromisu metodi. Tai ir jābūt saskaĦotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, stratēăiskai 
un elastīgai. 

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

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaĜa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais 
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguĜota esošos plānos, 
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Darbs starpdisciplinārā 
komandā 

Izpēte dabā – pamats 
konkrētu un reālu mērėu 

formulēšanai

Atklāta komunikācija ar 
pašvaldību un 

sabiedrību plānošanas 
laikā

pētījumos, dokumentos, iespējamos ar Aizkraukles novadu un Zemgales plānošanas reăionu kopumā saistītos 
attīstības projektos. Pieredzes un zināšanu saistība ir Ĝoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā nodrošinot 
tā risinājumu pamatotību, īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu. 

Sekojot līdzi plānošanas aktualitātēm un ievērojot LR Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pēc 
01.01.2011. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) izstrādātajā „Telpiskās plānošanas sistēmas 
attīstības koncepcija” noteikto, kas apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 14.jūlijā, darba mērėa sekmīgai 
sasniegšanai darba izpildes procesā tika izvirzītas sešas galvenās pieejas (skatīt detalizētāki par tām tālākajās 
rindkopās). Uz šīm pieejām, ievērojot 2012.gada 13.decembrī Aizkraukles novada domē apstiprinātā Darba 
uzdevumā noteikto, tika balstīts viss darba process. Papildus tam, teritorijas plānošana tika veikta plānojot „no 
veselā uz atsevišėo” – t.i.,vispirms tika veikts skatījums uz novada un tā tuvējās apkārtnes (īpaši dabas parka 
„Daugavas ieleja” teritoriju Jaunjelgavas novadā un Skrīveru novadā) teritoriju kā veselumu un strukturāli 
sarežăītu veidojumu un pēc tam – uz katru vietu atsevišėi zemes īpašumu līmenī. 
 

AIZKRAUKLES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE 

 

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei ir 
cilvēkfaktora nozīme jeb konkrētajā projektā iesaistītās komandas pieredze, zināšanas 
un spēja sadarboties, atsevišėām nozaru problēmām rodot vienotu, kompleksu 
risinājumu. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba izpildes uzdevumi 
ir saistīti ar dažādām plānošanas sfērām, tāpēc tas tika izstrādāts, strādājot 
starpdisciplinārā komandā, piesaistot dažādus speciālistus un sniedzot visiem 
interesentiem iespēju piedalīties un izteikt viedokli par Aizkraukles novada turpmāko 
attīstību. Šādu pieeju, strādāt starpdisciplinārā komandā, papildus sekmēja arī tas, ka 
teritorijas plānojums tika izstrādāts reizē ar dabas parka „Daugavas ieleja” dabas 
aizsardzības plānu, un tas nozīmē – darbs komandā ar dažādiem vides jomas 
speciālistiem. 

 
 
 
 
 

Nacionāla līmeĦa un Zemgales plānošanas reăiona izstrādāto teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izvērtēšana, kā arī spēkā esošā teritorijas plānojuma 
izvērtēšana, saglabājot tos risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī 
brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. 

 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā (2013.gada vasarā 
un rudenī) paralēli esošo materiālu apkopošanai un izpētei, tika veikta Aizkraukles 
novada un tā tuvējās apkārtnes teritorijas apsekošana dabā, kas kalpoja par pamatu 
konkrētu un reālu mērėu formulēšanai, kā arī lēmuma pieĦemšanai plānošanas 
procesā. Tās mērėis bija veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko 
materiālu aktualizāciju, atsevišėu objektu fotofiksāciju un Aizkraukles novada teritorijas 
un atsevišėu objektu (dabas un kultūrvēsturisko vērtību, satiksmes infrastruktūras, 
apbūves teritoriju u.tml.) profesionālu novērtēšanu dabā. 

 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika organizētas darba grupas, 
aicinot pašvaldību pārstāvjus un dažādas institūcijas (PSIA „Aizkraukles ūdens”, PSIA 
„Aizkraukles siltums”, Zemgales plānošanas reăions u.c.) sniegt savu redzējumu par 
novada turpmāko attīstību. Tā kā teritorijas plānojums tika izstrādāts reizē ar dabas 
parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plānu, savstarpēji netika nodalīts arī 
plānošanas process, tai skaitā arī sabiedrības viedokĜu izzināšana. Lai uzklausītu 
dažādu speciālistu viedokli par teritorijas plānojuma un dabas aizsardzības plāna 
dokumenta iespējamo integrēšanu, tika organizēta diskusija LR Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijā, uzklausot dažādu ministrijas departamentu, Dabas 
aizsardzības pārvaldes u.c. speciālistu viedokĜus. 

Plānošana, saistot 
teritorijas plānojumu ar 
citiem plānošanas 
dokumentiem
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Teritorijas plānošana, 
veidojot ăeogrāfiskās 
informācijas sistēmas 

datu bāzi

Teritorijas plānošana 
tiesību normu ietvaros

 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums izstrādāts, Ħemot vērā spēkā esošo 
likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam pakārtotos normatīvos 
aktus. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tika veidoti 
tā, lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

Lai sagatavotu teritorijas plānojuma grafisko daĜu tika izmantoti dažādi datu avoti – 
iepriekš izstrādātais Aizkraukles novada teritorijas plānojums ar grozījumiem, 
topogrāfiskās kartes, kadastra informācija, pašvaldībā līdz šim uzkrātā informācija, 
novada teritorijas apsekošanas laikā uzkrātā informācija, informācija, kas tika uzkrāta 
dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā u.tml. 

Šī visa telpiskā informācija saglabāta datu bāzē, ar kuru ērti un vienkārši var strādāt 
teritorijas plānotāji, arhitekti un citi projektā iesaistītie speciālisti gan teritorijas 
plānojuma izstrādes, gan turpmākajā novada pārraudzības ikdienas darbā. Šādai 
dinamiskai datu bāzei ir milzīgas priekšrocības salīdzinājumā ar plānojumu tikai 
izdruku un rastra formāta (.pdf, .jpg, .tiff), jo tā Ĝauj: 

• identificēt un meklēt objektus pēc telpisko datu paskaidrojošās informācijas. 
Piemēram, atrast zemes gabalu pēc kadastra datu slāĦa apzīmējuma vai adreses 
informācijas, identificēt tā platību, plānoto (atĜauto) izmantošanu, kādi 
apgrūtinājumi skar zemes gabalu. Identificēt, piemēram, valsts nozīmes kultūras 
pieminekĜa nosaukumu, veidu, izveidošanas gadu, attēlu u.c. informāciju, kas 
saistāma ar interesējošo zemes gabalu; 

• atslēgt/ieslēgt datu slāĦus, kas traucē lasāmībai vai pārklājas. Piemēram, atslēgt 
plānotās (atĜautās) izmantošanas slāni, lai pieslēgtu pašreizējās situācijas vai 
ortofoto kartes slāni. Datu bāzē tiek glabāta informācija, kuru neattēlo teritorijas 
plānojuma gala kartē, bet izmanto plānošanas procesā (dažādi Aizkraukles 
novada inženierkomunikācijas tīkli, spēkā esošais detālplānojums, koordinātēm 
piesietās vēsturiskās kartes, zemes sadales projekti u.c.). 

Gala rezultātā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā uzkrātie 
ăeotelpiskie dati Ĝauj izveidot Aizkraukles novada pašvaldībai lietojamu rīku 
ăeotelpiskās informācijas meklēšanai pēc jebkura datu slāĦa aprakstošās informācijas 
(zemes gabalu kadastra apzīmējuma, adreses, informāciju par konkrētā zemes gabala 
plānoto (atĜauto) teritorijas izmantošanu u.tml.). 

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts,un paliek spēkā noteiktu laika periodu 
(līdz 12 gadiem). Jānorāda, ka šobrīd spēkā esošā likumdošana nenosaka vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma īstenošanas termiĦu, līdz ar to, Aizkraukles novada dome pēc 2026.gada 1.janvāra, kad noslēgsies 
ar 2012.gada 13.decembra lēmumu noteiktais plānošanas dokumenta termiĦš, var pieĦemt lēmumu par tā 
pagarināšanu. 

Plānošanas process sastāv no vairākiem soĜiem. Tas ir process, kur notiek vēlamās telpiskās struktūras 
izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu pieĦemšanas palīdzību. 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes plānošanas principu pamatā ir šī plānošanas procesa, kas 
iesākts 2013.gada jūnijā, sadalīšana trīs posmos: 1) izpētes posms, 2) plānošanas posms un 3) īstenošanas 
posms. 
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Izpētes posms Plānošanas posms Īstenošanas posms

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

 
1.2.1. Izpētes posms 

Aizkraukles novada izpētes posms sākās 2013.gada jūlijā, apzinot un apkopojot pieejamo informāciju par laiku 
no lēmuma pieĦemšanas brīža Aizkraukles novada domē līdz SIA „METRUM” darbības uzsākšanai pie 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes. 

Līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei, paralēli esošo materiālu izpētei, notika tikšanās novada domē 
ar pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem, tikšanās institūcijās u.tml. (skatīt 1.tabulu), kā arī novada 
teritorijas apsekošana (2013.gada vasarā un rudenī) ar mērėi veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās 
precizēšanu, grafisko materiālu aktualizāciju un novada teritorijas un atsevišėu objektu novērtēšanu dabā. 

1.tabula. Organizētās oficiālās tikšanās un darba grupas 

Nr. 
p.k. 

Datums Organizētās tikšanās, darba grupas un teritorijas apsekošana 

1. 2013.gada 27.jūnijs 

 

Iepazīšanās tikšanās/darba grupa Aizkraukles novada pašvaldības 
administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), kurā tikās visas 
projektā iesaistītās puses (Aizkraukles novada pašvaldības, Zemgales 
plānošanas reăiona un SIA „METRUM” pārstāvji), lai pārrunātu 
organizatoriskos jautājumus, katras iesaistītās puses lomu projektā, kā arī 
pārrunātu darba saturu (skatījumu par iespējamo teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu integrēšanu) un veicamās korekcijas projekta 
laika grafikā. 

2. 2013.gada 25.jūlijs 

 
 

 
 

Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes 
informatīvā sanāksme (Aizkraukles pagasta kultūras namā, Kalna iela 20, 
Aizkraukles pagastā), kurā: 
• Projekta vadītāja no SIA „METRUM” puses Ilze Circene ievadā 

sniedza ieskatu par projekta saturiskajiem un organizatoriskajiem 
jautājumiem; 

• Zemgales plānošanas reăiona pārstāve Līva MeĜėe-TropiĦa informēja 
par projektu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un 
ZiemeĜlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu 
dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību 
saglabāšanai (Protected Areas)”; 

• Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojumu 
departamenta direktore Kristīne VilciĦa sniedza prezentāciju par 
Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru un Dabas aizsardzības 
pārvaldes lomu tajā, kā arī skatījumu par dabas aizsardzības plānu 
integrēšanu teritorijas plānojumā; 

• Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti”) kā dabas aizsardzības plāna 
izstrādes vadītāja iepazīstināja ar informāciju par dabas parka 
„Daugavas ieleja” dabas un kultūrvēsturiskās vērtībām. 
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Pēc sanāksmes tika veikta Aizkraukles novada un dabas parka Daugavas 
ieleja” teritorijas apsekošana. 

3. 2013.gada 29.augusts 

 

Dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas apsekošana (SIA „Vides 
eksperti”, profesore Aija Melluma). 

4. 2013.gada 6.septembris 

 

Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas 
apsekošana un Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba 
grupas organizēšana Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā 
(Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), piedaloties Ilzei Circenei, Armīnam 
Skudram, Ilonai Kāganei, Didzim Grundulim, Jurim Letinskim un 
profesorei Aijai Mellumai. 

5. 2013.gada 11.septembris 

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksme 
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, 
Aizkrauklē), kurā: 
• Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti”) sniedza informāciju par līdz šim 

paveikto dabas aizsardzības plāna izstrādē, tai skaitā iepriekš 
nekonstatētajām sugām un citiem jautājumiem; 

• Profesore Aija Melluma sniedza skatījumu par Aizkraukles novada un 
dabas parka „Daugavas ieleja” ainavu plānošanas jautājumiem. 

Pēc sanāksmes darba grupa veica dabas parka teritorijas atsevišėu vietu 
(objektu) izpēti dabā. 

6. 2013.gada 24.septembris 

 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa 
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, 
Aizkrauklē), piedaloties Ilzei Circenei, Armīnam Skudram, Ilonai Kāganei, 
Didzim Grundulim, Jurim Letinskim, Ivaram Pavasarim, Eināram 
Zēbergam, Leonam Līdumam un profesorei Aijai Mellumai. 

7. 2013.gada 4.oktobris 

 

Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas 
apsekošana, materiālu izpēte Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 
„Kalna Ziedi", PĜaviĦu HES (tai skaitā muzeja) apmeklējums. 

8. 2013.gada 16.oktobris Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2.sanāksme 
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, 
Aizkrauklē), kurā Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti”) sniedza atskaiti par 
padarīto Dabas aizsardzības plāna kontekstā, un tika pārrunāti 
priekšlikumi tālākam darbam, īpašu uzmanību pievēršot dabas parka 
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apsaimniekošanas jautājumiem. 
9. 2013.gada 22.oktobris 

 

Tikšanās Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijā (Rīgā, Mazā 
Pils ielā 22) ar Zemgales reăionālās nodaĜas vadītāju Elvīru Mantrovu par 
Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas un izmantošanas jautājumiem. 

10. 2013.gada 8.novembris Darba grupa, kurā ieskatu par tūrisma attīstībām iespējām un problēmām 
dabas parka „Daugavas ieleja” un visa Aizkraukles novada teritorijas 
kontekstā sniedza piesaistītais speciālists tūrisma jautājumos Juris 
SmaĜinskis (Vidzemes augstskolas docents, tūrisma un vides eksperts). 

11. 2013.gada 29.novembris 

 

SIA „METRUM” un SIA „Vides eksperti” speciālistu piedalīšanās Dabas 
aizsardzības pārvaldes organizētajāsanāksmē „Dabas parka „Daugavas 
ieleja” dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas 
plānojumā” (LR Vides un reăionālās attīstības ministrijas telpās Peldu ielā 
25, Rīga). Sanāksmes ietvaros Ilze Circene prezentēja pārdomas un 
secinājumus par dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas 
integrācijas jautājumiem (pilotprojekta pieredze). 

12. 2013.gada 2.decembris Darba grupa Aizkraukles novada pašvaldībā jautājumos par Aizkraukles 
novada teritorijā esošajiem tehniskās apgādes (inženierkomunikācijām) 
objektiem, kā arī perspektīvās apbūves plānošanu. 

13. 2014.gada 23.janvāris 

 
 

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3.sanāksme 
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, 
Aizkrauklē), kurā: 
• Aizkraukles novada pašvaldības arhitekts Juris Letinskis sniedza 

pašvaldības viedokli par dabas aizsardzības plāna un teritorijas 
plānojuma izstrādi; 

• SIA „METRUM” teritorijas plānotāja Ilze Circene iepazīstināja 
klātesošos ar dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma 
integrācijas rezultātiem; 

• SIA „Vides eksperti” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja 
Jolanta Bāra iepazīstināja ar izstrādāto dabas aizsardzības plāna 
projektu. 

Darba grupas noslēgumā tās vadītājs Jānis KrūmiĦš ierosināja veikt 
uzraudzības grupas balsojumu par dabas aizsardzības plāna 1.redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 11 klātesošajiem uzraudzības 
grupas dalībniekiem balsojot PAR (vienbalsīgi) dabas aizsardzības plāns 
tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. 

14. 2014.gada 24.janvāris Aizkraukles novada domes sēde par teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu nodošanu publiskajai apspriešanai, pieĦemot lēmumu par 
apspriešanas posmu no 2014.gada 10.februāra līdz 24.martam. 

Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfiskās kartes, 
ortofotokartes, aktuālā kadastrālā informācija, kā arī spēkā esošāAizkraukles novada teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas. No attiecīgajām institūcijām (VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un Valsts 
zemes dienesta) tika pieprasīti un pasūtīti Aizkraukles novada kartogrāfiskā materiāla dati (topogrāfiskā karte 
mērogā 1:10 000, ortofotokarte un kadastrālā informācija). ĥemot vērā, ka dabas parks „Daugavas ieleja” 
iekĜaujas arī Aizkraukles novadam blakus esošajos Jaunjelgavas un Skrīveru novados, papildus tika iegādāta 
topogrāfiskā karte arī par šīm teritorijām. 

Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību 
robežām piesaistīta kadastrālā informācija par nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja, lietotāja statusu, zemes vienības platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėi u.c. informācija. 
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Aizkraukles novada 
zemes īpašnieku un 
iedzīvotāju iesniegumi

Diskusijas un darba 
grupas

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā lietotais termins teritorijas pašreizējā izmantošana plānošanas 
normatīvajos aktos netiek definēts. Līdz ar 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, pašvaldību teritorijas plānojumu pašreizējās 
izmantošanas karte vairs netiek arī noteikta kā obligāta Grafiskās daĜas sastāvdaĜa. ĥemot vērā pieeju un 
vajadzību plānošanas procesā izvērtēt teritorijas esošo situāciju, šāda karte tika sagatavota, un par pamatu 
tika izmantota teritorijas apsekošanas laikāgūtā informācija jeb faktiskā/reālā teritorijas izmantošana dabā. 

No Aizkraukles novada pašvaldības spēkā esošā teritorijas plānojuma, izstrādājot jauno novada teritorijas 
plānojumu, grafiskie dati tieši netika izmantoti, tā vietā dati tika sagatavoti no jauna, precīzāki un pēc iespējas 
aktuālāki. Spēkā esošais pašvaldības teritorijas plānojums, ievērojot pēctecības principu, plānošanas procesā 
tika izmantots kā ideju „pārnēsātājs”, pārmantojot jaunajā teritorijas plānojumā atsevišėus iepriekš pieĦemtos 
risinājumus attiecībā uz zemes izmantošanas iespējām. 

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

• Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti un metodiskais regulējums; 
• Zemgales plānošanas reăiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti; 
• SIA „METRUM” Aizkraukles novada teritorijas apsekošanas laikā gūtā informācija; 
• Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.–2013.gadam (ar 2008.gada grozījumiem); 
• Aizkraukles novada integrētā attīstības programma 2008.–2014.gadam; 
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni; 
• Aizkraukles novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie materiāli; 
• Valsts institūciju sniegtā informācija par novada teritoriju; 
• Darba grupās, diskusijās, klātienē tiekoties ar novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem gūtā 

informācija; 
• Latvijas Valsts arhīva materiāli (Slokas ielā un Kurzemes prospektā); 
• Iedzīvotāju priekšlikumi u.c. 

 
1.2.2. Plānošanas posms 

 

 

Sākot no Aizkraukles novada domes lēmuma par teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu 2012.gada 13.decembrī līdz Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sagatavošanai, tika pieĦemti iedzīvotāju un zemes īpašnieku 
iesniegumi par priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei. 

No Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes 
uzsākšanas līdz 1.redakcijas izstrādei tika saĦemti pieci iesniegumi. 

 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādē svarīgas ir apspriedes (pārrunas) ar 
novada iedzīvotājiem, pašvaldības un institūciju pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā tika organizētas vairākas tikšanās (skatīt 1.tabulu), kā rezultātā 
iegūstot informāciju un viedokĜus no dažādām interešu grupām par situāciju viĦu 
interešu vai kompetences jomā. Papildus iesaistot sabiedrību plānošanas procesā, 
sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldības līdzdalību, vietējiem novada 
iedzīvotājiem tika veicināta arī interese par novada attīstības jautājumiem kopumā, 
tādējādi uzlabojot attieksmi pret notiekošo savā teritorijā un vairojot līdzatbildīgumu 
Aizkraukles novada teritorijas attīstībā. 
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Skaidrojošā daĜa

Paskaidrojuma 
raksts

Saistošie noteikumi

Teritorijas 
izmantošanas un 
apbūves noteikumi

Grafiskā daĜa 
(Aizkraukles novada, 
Aizkraukles pilsētas 
un ciema  funkcionālā 
zonējuma karte  u.c.)

Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas 
izstrādāšana

 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta piedāvājuma 
izstrāde (grafiskās un teksta daĜas), kas sastāv no I sējuma Paskaidrojuma raksts, 
II sējuma Grafiskās daĜa, III sējuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un sējuma Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

 
1.2.3. Īstenošanas posms 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daĜa un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi pēc projekta 
publiskās apspriešanas, institūciju atzinumu 
apkopošanas un, ja nepieciešams, projekta 
pilnveidošanas, Aizkraukles novada domē tiks izdoti 
kā pašvaldības saistošie noteikumi. Paskaidrojuma 
raksts kalpos kā informatīvs un rekomendējošs 
dokuments Aizkraukles novada pašvaldības ikdienas 
darbā. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir 
teritorijas funkcionālais zonējums, tā izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kas Ħemami vērā izstrādājot 
lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves 
teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība 
telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt 
gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas 
gan atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. 

Tā kā novads, līdzīgi dzīvam organismam, atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda 
vienreizēja atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas plāns un noteikumi spēlē ikdienas 
darbarīku lomu. 
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II LĪDZŠINĒJIE AIZKRAUKLES NOVADA 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTI 
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Stučkas pilsētas centrālās daĜas un dzīvojamā rajona
detālprojekts (arhitekts G.Lūsis-Grīnbergs, institūts
„Pilsētprojekts”, 1989.)

Individuālo dzīvojamo ēku parclācijas projekts Stučkas
rajona kolhoza „Aizkraukle"ciematā „Aizkraukle"
(1977)

Perspektīvās saimniecības „Aizkraukle” plānojuma un
apbūves projekts (1974) ar korekcijas materiāliem līdz
1984.gadam

Stučkas pilsētas ăenerālais plāns (arhitekts G.Lūsis-
Grīnbergs, institūts „Pilsētprojekts”, 1970.)

2.1. Vēsturiskā plānošanas pieredze 

Aizkraukles novadā par plānotas attīstības sākumu 
uzskatāmi pirmie Aizkraukles ciemata (pašlaik 
plānotā ciema) un Aizkraukles pilsētas teritorijai 
izstrādātie plāni. Aizkraukles pilsēta ir viena no 
jaunākajām pilsētām, kas izveidojusies Padomju 
varas gados ar tā laika plānošanas principiem un 
idejām. 

Lai gan no novada teritorijā pirmajiem izstrādātajiem 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir 
pagājis krietns laiks, atsevišėi jautājumi un risinājumi 
ir aktuāli joprojām. 

Arī spēkā esošajā teritorijas plānojumā (2008) ir 
sniegts izvērtējums par iepriekš izstrādātajiem 
dokumentiem (autors arhitekts Juris Letinskis), un 
tas, kā loăisks turpinājums, ir izmantots arī šajā 
dokumentā. 

1970.gadā izstrādātais Stučkas pilsētas ăenerālais plāns izstrādāts perspektīvai līdz 2000.gadam. Tas 
vairs nav adresēts strādnieku ciematam, bet pilsētai – Latvijas lauku rajona centram. Šādas pilsētas funkcija ir 
plašāka apkārtnes apkalpošana, līdz ar to pilsēta vairs nav izolēta no apkārtējā reăiona. Tā iegūst plašāku 
bāzi, jo papildus agrāk esošajiem ražošanas uzĦēmumiem attīstās lauku administratīvajam rajonam 
raksturīgo uzĦēmumu komplekss un administratīvās iestādes. Rajona centram jāapmierina arī lauku 
administratīvā rajona iedzīvotāju vajadzības pēc augstāka līmeĦa pakalpojumiem (specializētas skolas, rajona 
slimnīca, universālveikals, kultūras nams un kultūras dzīves metodiskā vadība u.c.). Pilsētai rajona centra 
funkciju apgūšana nozīmēja pilsētas profila bagātināšanos un nodarbinātības struktūras dažādošanos. Šo 
faktoru ietekmē savukārt mainījās nozīmīgi demogrāfiskie rādītāji – iedzīvotāju izglītības līmenis un 
profesionālā kvalifikācija. 

Pilsētas teritorijas un struktūras attīstībai būtiski ir 1970.gada ăenerālā plāna ieteikumi par: 

• Jaunām pilsētas robežām – pilsētas teritoriju ieteikts samazināt par 173 ha, izslēdzot rūpniecības 
zonas rezervi, PĜaviĦu HES ūdenskrātuves ūdens klaidu, toties norādītas nākotnē dzīvojamai apbūvei 
apgūstamās teritorijas; 

• Ielu tīkla un transporta shēmu – pilsētas tagadējais ielu tīkls veidots, pamatojoties uz ăenerālajā plānā 
ieteikto cilpveida transporta shēmu, kas lietota gan apdzīvojamajā, gan ražošanas zonā. Tā kā 
ieteikumi nav konsekventi īstenoti, ražošanas zonā pastāv strupceĜi; 

• Atpūtas zonas izveidi gar ūdenskrātuves krastu – priekšlikums par ūdenskrātuves krasta teritorijas 
apgūšanu atpūtas vajadzībām tika īstenots; 

• 95% no dzīvojamās apbūves izveidot daudzstāvu sekciju tipa ēkās, 5% –vienăimenes mājās.Īstenojot 
dzīvojamo apbūvi, ēku tipi izvēlēti atbilstoši ăenerālā plāna ieteikumiem. Līdz pat 20.gs. 90-to gadu 
sākumam vienīgās mazstāvu dzīvojamās ēkas bija četras sešdesmitajos gados celtās rindu ēkas. 

Plānā ir arī norādījumi par pilsētas interesēm apkārtējās, ārpus pilsētas robežām esošās, teritorijās. 
Norādītas vietas, kas varētu būt noderīgas inženiertehniskām komunikācijām un būvēm, kapsētas, atpūtas 
vietu un iestāžu, kolektīvo dārzu, kā arī izgāztuves iekārtošanai. DaĜa no šiem ieteikumiem īstenoti. 
Kolektīvajiem dārziem ăenerālajā plānā ieteiktajā vietā Daugavas kreisajā krastā apgūtas platības, kas 
ievērojami pārsniedz rezervētās. DaĜa platību tagad iekĜautas pilsētas robežās. 

Stučkas rajona perspektīvās saimniecības „Aizkraukle” plānojuma un apbūves projekts (1974) 

Šajā laikā ciemats jau bija izveidojies vietā, kur no sabiedriskās apbūves jau agrāk bijusi uzcelta Aizkraukles 
skola, pagasta nams un „nespējnieku” nams, nedaudzas lauku sētas, kā arī citas sabiedriski nozīmīgas ēkas 
kā saimniecības kantoris, bibliotēka, bērnudārzs, kas tika iekārtots bijušajā Aizkraukles skolas ēkā. Projektā 
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norādīts, ka līdz šim būvniecība ciematā notikusi pēc 1963.gadā Latvijas valsts lauku celtniecības 
projektēšanas izstrādātā ciemata plānojuma un apbūves projekta, saskaĦā ar kuru mainīta vecā ceĜa trase, 
izveidojot ciemata galveno ielu un uzsākot dzīvojamo kvartālu veidošanu. 

Ciemata teritorijā vēl nebija uzbūvētu ražošanas objektu, taču tās tiešā tuvumā (Aizkraukles – Stučkas – 
Sērenes ceĜa pretējā pusē) tobrīd notika saimniecības mehāniskā sektora ar mehāniskajām darbnīcām 
būvniecība. Savukārt uz dienvidrietumiem no ciemata „DzeĦos” atradās liellopu ferma, kur blakus tika plānota 
jaunas fermas izbūve. Uz ziemeĜrietumiem, pie autoceĜa Rīga – Daugavpils krustoja atradās saimniecības 
centrālā graudu kalte un noliktavas, bet uz ziemeĜiem, pie vecās autoceĜa Rīga – Daugavpils atradās arī 
Skrīveru pienotavas Aizkraukles krejotava. 

SaskaĦā ar izstrādāto projektu, tika paredzēts, ka ciemata „Aizkraukle” teritorijā dzīvos 880 iedzīvotāju, 
pieĦemot, ka 50% no tiem dzīvos komunālajās 2-3 stāvu ēkās, bet otra daĜa – individuālajās ēkās.Komunālo 
daudzstāvu apbūvi tika paredzēts izvietot ciemata rietumu daĜā, kur jau tika uzsākta daudzstāvu ēku 
celtniecība un bija izveidots komunikāciju tīkls. Jāatzīmē, ka, plānojot ciemata attīstību, tika Ħemts vērā arī 
faktors, lai šī daudzstāvu apbūve būtu labi pārskatāma no attāluma – autoceĜa Rīga – Daugava. 

Strādājot pie jaunā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes, tieši šī projekta 
risinājumi tika pamatā pārmantoti, nosakot Aizkraukles ciema robežas un funkcionālo zonējumu (dzīvojamās 
apbūves teritorijas un zaĜo zonu). IzĦēmumus ir daudzstāvu apbūves plānošana, kas vairs netiek paredzēta 
ciema apbūvē, un plānotā sabiedriskas nozīmes apbūve (skatīt 2.attēlā ar dzeltenu krāsu apzīmētās 
teritorijas), kuru vietā tiek paredzētas savrupmāju apbūves teritorijas. 

 

 

 
1977.gadā tika izstrādāts individuālo dzīvojamo ēku parcelācijas projekts Stučkas rajona kolhoza 
„Aizkraukle” ciematā „Aizkraukle”. 

1989.gadā izstrādātais Stučkas pilsētas centrālās daĜas un dzīvojamā rajona detālprojekts aptver 
pilsētas centru un dzīvojamos rajonus. Detālprojekts balstās uz 1970.gadā izstrādāto ăenerālo plānu, ievērojot 
laika gaitā radušās izmaiĦas. Tā mērėis ir „dot apbūves plānojuma un arhitektoniski telpiskās struktūras 
risinājumus, precizēt sabiedrisko objektu izvietojumu, ielu un laukumu sarkano līniju, inženiertehnisko 
iekārtojumu, labiekārtojuma un apzaĜumošanas risinājumus”. Pēdējā detalizēti izskatīti teritorijas dabas un 

2.attēls. Fragments no Stučkas rajona perspektīvās saimniecības „Aizkraukle” plānojuma un apbūves projekta (1974) 
Avots: Latvijas Valsts arhīvs, fonds 2554, apraksts Nr.1, lieta 1241. 
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inženierăeoloăiskie apstākĜi, saskaĦā ar tolaik pastāvošajiem normatīviem veikts dzīvokĜu fonda, apkalpes 
objektu un iestāžu aprēėins, sagaidāmo transporta plūsmu aprēėins, kā arī inženiertehnisko tīklu (ūdensvada, 
kanalizācijas, siltuma, elektrības, telefona) aprēėini. Šo daĜu šodien var izmantot kā datu avotu, kas atspoguĜo 
pilsētas vides un galveno sistēmu stāvokli 1988.–1989.gadā. Tā kā 20.gs. 90-to gadu sākumā Latvijā mainījās 
ekonomiskie un sociālie nosacījumi, pilsētas attīstība notiek citādi nekā tika prognozēts 1988.gadā. Tāpēc 
detālplānojuma aprēėinu daĜa praktiski nav izmantojama. 

Priekšlikumi, kas skar pilsētas telpiskās struktūras attīstību, turpina 1970.gada ăenerālā plāna idejas. 
Detālplānojumā paredzēts pilsētas centru plašāk attīstīt gar Gaismas ielu. Tādējādi norādīta šīs ielas 
kompozicionālā nozīme, pausta vēlme to veidot par pilsētas galveno ielu, bet daĜēji ignorēta tās tranzītkustības 
maăistrāles loma. Lāčplēša ielu ieteikts tieši saistīt ar Gaismas ielu, veidojot caurlauzumu, kas šėeĜ 
apstādījumus pie Spīdolas ielas, respektīvi, galvenā pilsētas iekšējā transporta loka (cilpas) saistību ar 
maăistrāli, t.i., Gaismas ielu. Šādu piedāvāto risinājumu neatzina par pārliecinošu gan izstrādājot Aizkraukles 
novada teritorijas plānojuma grozījumus (2008.gadā), gan arī – šāds risinājums netiek plānots un iekĜauts 
jaunajā novada teritorijas plānojumā. Lai gan, izvērtējot pilsētas ielas pēc to nozīmes (ielu kategorijas atbilstoši 
30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”), 
jaunajā novada teritorijas plānojumā kā galvenā tranzīta iela tiek norādīta tikai Enerăētikas iela (skatīt 
12.attēlu), Gaismas ielas turpmākā loma arī tiek plānota pamatā saistībā ar tranzīta kustību (tai skaitā pilsētas 
tranzītu), nevirzot pilsētas centru tās virzienā, bet saglabājot to kā robežu starp ražošanas teritorijām un 
pilsētas centra apbūvi (dzīvojamo apbūvi, publisko apbūvi u.c.). 

Dzīvojamā apbūve detālplānojumā izvietota teritorijās, kas šai vajadzībai paredzētas 1970.gada ăenerālajā 
plānā. Paredzēta daudzstāvu sekciju tipa ēku būve un pirmo reizi pilsētas vēsturē arī privātu vienăimenes ēku 
celtniecība. Gar Jaunceltnes ielu uzceltajā dzīvojamajā kvartālā papildus izvietotas 5 rindu ēkas. Paredzēta 
jaunas slimnīcas būve, kā arī plaša skolēnu centra būvniecība. Desmit gadu laikā (1989–1999) pilsētas 
apbūvē praktiski īstenots tikai viens detāplānojuma ieteikums – attīstīt vienăimeĦu ēku būvniecību. 
Atzīmējams, ka arī jaunajā Aizkraukles novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam no dzīvojamām 
apbūves teritorijām paredzēts attīstīt tikai savrupmāju apbūvi. 

 
2.2. Spēkā esošā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izvērtējums 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2004.–2013.gadam pašvaldība izstrādāja 2004.gadā, laikā, kad 
pašvaldību teritorijas plānošanas jautājumi kĜuva atkal aktuāli pēc Padomju Savienības sabrukšanas un jaunās 
likumdošanas pieĦemšanas (apstiprināts ar 26.08.2004. Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.9 (protokols 
Nr.9, 6.§.). Tas izstrādāts saskaĦā ar 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”. 

2008.gadā apstiprinātie Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (2004.–2013.) grozījumi izstrādāti, 
pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2006.gada 23.februāra lēmumu „Par Aizkraukles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādāšanas uzsākšanu” (protokols Nr.2, 12.§.). Grozījumi tika veikti Ħemot vērā 
nepieciešamību palielināt rūpnieciskās teritorijas zonējumu, ar mērėi veicināt uzĦēmējdarbības attīstību 
novadā, kā arī Ħemot vērā iedzīvotāju saĦemtos iesniegumus, kuros ir izteikts ierosinājums paplašināt 
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritoriju Aizkraukles pilsētā un pilsētai pieguĜošajā pagasta teritorijā. 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grozījumi apstiprināti ar 13.03.2008. Aizkraukles novada domes 
lēmumu Nr.83, izdodot saistošos noteikumus Nr.4 „Aizkraukles novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

Spēkā esošais Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2004.–2013.gadam (ar 2008.gada grozījumiem) 
izvērtēts, pamatojoties uz 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 20.punktu. 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva, jo tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un 
pēctecības principi garantē, ka jaunie plānošanas dokumenti reaăē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, 
mainoties spēkā esošā plānojuma pamatojumam, tiek saglabātas tās daĜas vai risinājumi, kuru pamatojums 
nav mainījies. Šāds princips pielietots arī attiecībā uz spēkā esošā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
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2004.–2013.gadam (ar 2008.gada grozījumiem) risinājumu pārmantojamību jaunajā novada teritorijas 
plānojumā. 

Jāatzīmē, ka, tā kā plānošanas prakse ir strauji attīstījusies, un pašvaldībām, kā arī teritorijas plānotājiem, ir 
uzkrāta jauna pieredze, jaunais Aizkraukles novada teritorijas plānojums šodien iegūst jaunu saturisko un 
vizuālo formu. IzmaiĦas attiecas gan uz darba instrumentiem (ăeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes 
izveidi), gan arī pašiem risinājumiem – plānoto (atĜauto) izmantošanu skaita samazināšanu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu vienkāršošanu. Tomēr, analizējot spēkā esošo teritorijas plānojumu, un 
ievērojot pēctecības principu, jaunais Aizkraukles novada teritorijas plānojums izstrādāts kā loăisks līdz šim 
spēkā esošā plānojuma turpinājums, saglabājot tos risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli (piemēram, ražošanas 
teritoriju plānošana), pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. 

Kā norādīts stratēăiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras laikā (informatīvi atspoguĜots Vides 
pārskatā), jaunajā novada teritorijas plānojumā būtu ieteicams pārskatīt līdz šim samērā plaši plānotās 
dzīvojamās apbūves teritorijas (kas arī ievērots jaunajā novada teritorijas plānojuma risinājumos), tā vietā 
pielietojot kompaktas apdzīvotās vietas attīstības modeli. Pretējā gadījumā, pieĦemot spēkā esošā teritorijas 
plānojumā dzīvojamās apbūves attīstības risinājumus, pastāv Ĝoti pamatots risks haotiskas apbūves 
veidošanai, un tas saistīts gan ar inženierkomunikāciju nepietiekamu nodrošināšanu, gan arī kopējo ainavas 
degradāciju novada teritorijā. Pozitīvi gan atzīmējams, ka plānotajās blīvi apdzīvotajās vietās ir diferencētas 
prasības zemes dalīšanai, attiecīgi, piemēram, norādot, ka ciema „Kalna Baloži” teritorijā Daugavas piekrastes 
100 metru zonā paralēli Daugavai zemes gabala minimālā platība ir 1 hektārs. Tāpat arī, vērtējot spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumus vides pieejamības kontekstā, pozitīvi atzīmējams, ka tajā ir paredzēta 
piekĜuve Daugavai. Spēkā esošais teritorijas plānojums paredz, ka zemes gabala robeža, kas sakrīt ar 
Daugavas krasta līniju, nedrīkst būt īsāka par 100 metriem, un ik pēc 300 metriem jāparedz 1,5 metru plata 
taka gājēju piekĜūšanai Daugavai (publiski pieejama taka). Jautājums gan rodas par to, kā līdz šim šāda norma 
ir ievērota un tikusi realizēta. 

Spēkā esošajā novada teritorijas plānojumā, atbilstoši likumdošanā prasītajam, nav grafiski noteiktas ciemu 
robežas, līdz ar to juridiskais pamats teritorijas plānojumā minētajiem ciemiem ir visai neskaidrs. Jaunajā 
novada teritorijas plānojumā ciema statuss, un līdz ar to arī robežas, noteiktas tikai Aizkraukles ciemam, kas ir 
arī vienīgā izteikti kompaktā apdzīvotā vieta ārpus Aizkraukles pilsētas. 

Atšėirībā no šobrīd pieĦemtās plānošanas prakses un kartogrāfisko materiālu izstrādes pieĦemtajiem 
principiem, spēkā esošā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grozījumu kartēs lauksaimniecības teritorijas 
norādītas ar brūnas krāsas toni, kas tiek pielietota daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju attēlošanai. 
Izstrādājot jauno Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, pielietota funkcionālā zonējuma klasifikācija, kas 
noteikta 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

Būtiski norādīt, ka teritorijas plānojuma grozījumos nav noteiktas un grafiskās daĜas kartēs nav attēlotas 
applūstošās teritorijas, kas izdarīts (atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
2013.gadā sniegtajai informācijai un datiem), izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu, un dod novada 
iedzīvotājiem būtisku informāciju. 

Dabas parka „Daugavas ieleja” teritorija spēkā esošajā Aizkraukles novada teritorijas plānojumā ir atzīmēta kā 
turpmākās izpētes teritorija, kur nepieciešams precizēt un detalizēt teritorijas atĜauto un plānoto izmantošanu. 
Līdz šim detalizētāks teritorijas attīstības plānošanas dokuments dabas parkam pēc 2008.gada teritorijas 
plānojuma grozījumiem nav izstrādāts. Jaunā novada teritorijas plānojuma risinājumi paredz konkrētas 
funkcionālās zonas dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā, kas pamatā indeksētas un noteiktas kā vietas ar 
īpašiem noteikumiem. 
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KOPSAVILKUMS PAR SPĒKĀ ESOŠĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMIEM  

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

• Lauksaimniecības zemes – 1 ha. 
• Mežu teritorijas – 1 ha. 
• Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas – 1200 m2, Aizkraukles 

stacijas ciemā – 1200 m2, pārējos ciemos – 2000 m2. 

Apdzīvoto vietu statuss Pilsēta Aizkraukle (lai gan tekstuālajā daĜā ir minēti arī ciemi, teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā nevienai apdzīvotajai vietai ciema robežas 
nav noteiktas. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Aizkraukles 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

• Pielāgot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu klasifikāciju 
vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas noteikts līdz ar 
30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

• Atvieglot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu salīdzinoši 
„smago” raksturu. 

• Perspektīvā ievērot kompaktuma principu apdzīvoto vietu plānošanā, 
attiecīgi paredzēt jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas primāri jau pie 
izbūvētām ielām un vietās, kur iespējams pieslēgties galvenajiem 
inženierkomunikāciju tīkliem. 

• Piedāvāt risinājumus Aizkraukles pilsētas robežu paplašināšanai. 
• Noteikt un grafiski atzīmēt applūstošās teritorijas. 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 26 

 

2.3. Citi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

Aizkraukles novadam ir spēkā esoša (uz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes brīdi) Aizkraukles 
novada integrētās attīstības programma, kurā izvērtēts pašvaldības teritorijas attīstības potenciāls un 
noteikti prioritārie virzieni līdz 2010.gadam. Mainoties reăionālās politikas nostādnēm, pašvaldībai radās 
nepieciešamība aktualizēt programmu (aktualizēšana veikta 2007.gadā, Aizkraukles novada domes 
30.08.2007. lēmums „Par Aizkraukles novada attīstības programmas aktualizāciju”), izvērtējot Aizkraukles 
reăiona kā reăionālas nozīmes attīstības centra ietekmi un apkārtējām teritorijām un attīstības perspektīvas 
reăiona ietvaros un piemērojot integrētu pieeju attīstības plānošanai. Veicot aktualizāciju, atkārtoti tika 
izvērtētas esošās prioritātes un definēti mērėi, kas sasniedzami vidēja termiĦa plānošanas periodā un 
aktualizēts investīciju plāns jeb rīcības programma. Aizkraukles novada dome 13.12.2012. ir pieĦēmusi 
lēmumu Nr.300 „Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas 2013.–2020.gadam 
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.14, 5.§). 

Līdz ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma (2011) stāšanos spēkā (likums stājās spēkā 2011.gada 
1.decembrī), pašvaldībām ir jāizstrādā sava ilgtspējīgas attīstības stratēăija, kurā noteikts ilgtermiĦa attīstības 
redzējums, stratēăiskie mērėi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijas mērėis ir kalpot par ietvaru jaunajam Aizkraukles novada teritorijas plānojumam. 

Aizkraukles novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 
2013.–2025.gadam izstrādes (Aizkraukles novada domes 2012.gada 13.decembra lēmums Nr.301 „Par 
Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols 
Nr.14, 6.§). Tā kā Aizkraukles novada teritorijas plānojums ir izstrādāts paralēli pašvaldības darbam pie 
Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, novada attīstības konceptuālie jautājumi (apdzīvojuma 
struktūras veidošana, pilsētas attīstības virzieni, ražošanas attīstības teritorijas, lauku telpas attīstība u.c.). tika 
kopīgi pārrunāti, pieĦemot vienotus risinājumus. 

Līdz minētās stratēăijas apstiprināšanai Aizkraukles novada domē, spēkā ir novada attīstības programmā 
noteiktā vīzija – Aizkraukles novada: izglītota, aktīva sabiedrība ar iedvesmu māca saviem bērniem, kā īstenot 
mūsdienu sapĦus, saglabājot senatnes pēdas, stratēăiskie mērėi un prioritātes. 

 
2.4. Spēkā esošā detālplānojuma izvērtējums 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumā 2004.–2013.gadam (ar grozījumiem) noteikts, ka, vērtējot 
ekonomiskās attīstības prioritātes un inženiertīklu izbūves nepieciešamību, detālplānojumi izstrādājami un 
tajos jādetalizē teritorijas plānojuma priekšlikumi nepieciešamību šādām teritorijām: 

1) Dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijai; 
2) PĜaviĦu HES pārgāznes izbūves teritorijai; 
3) Kalna Baložu un DzelzceĜa stacijas ciemu mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves teritorijām; 
4) Teritorijām starp labā un kreisā krasta dambi un augšas bjefa ūdenskrātuvi. 

No minētajām teritorijām uz šo brīdi Aizkraukles novada pašvaldībai ir izstrādāts un spēkā esošs viens 
detālplānojums – PĜaviĦu HES pārgāznes izbūves teritorijai jeb detālplānojums teritorijai starp Dārza ielu, 
Enerăētiėu ielu un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz PĜaviĦu HES (apstiprināts ar Aizkraukles 
novada domes 3.0.07.2009. lēmumu Nr.176 (protokols Nr.9, 2.§.)). Papildus tam, jau iepriekš, 2002.gadā, ir 
izstrādāts detālplānojums teritorijai, kas atrodas pie Jaunceltnes ielas, harmoniski iekĜaujoties jau esošās 
apbūves struktūrā. 

Izvērtējot abus spēkā esošos detālplānojumus, to risinājumi tiek saglabāti arī jaunajā novada teritorijas 
plānojumā un Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā ir precīzi atzīmētas to robežas. 

Līdz Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei ar pašvaldības domes lēmumu nav 
uzsākta neviena jauna detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde. 
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III AIZKRAUKLES NOVADA TERITORIĀLAIS 
KONTEKSTS 
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3.attēls. Aizkrauklesnovads Latvija 2030 telpiskajā struktūrā 
– reăionālas nozīmes attīstības centrs. Avots: Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam, 2010. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) definē astoĦus teritorijas attīstības plānošanas principus, kur 
viens no tiem – savstarpējas saskaĦotības princips, kas nozīmē – teritorijas attīstības plānošanas dokumentus 
izstrādā, tos savstarpēji saskaĦojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 
Minētā likuma 23.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăijai un ievērojot citus nacionālā, reăionālā un vietējā līmeĦa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus. 

Šajā sadaĜā Aizkraukles novads aplūkots nacionālā un reăionālā kontekstā, kā arī sniegts apraksts par kopējo 
interešu jautājumiem, kas skar kaimiĦu pašvaldības. 

 
3.1. Nacionālais konteksts 

2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam 
(Latvija 2030), kas ir Latvijas ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments. Atbilstoši Latvija 2030, tiek izstrādāti 
jauni vai izvērtēti un aktualizēti jau esošie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa teritorijas attīstības, kā arī 
nozaru politiku plānošanas dokumenti, kas vienlaikus ir arī Latvija 2030 īstenošanas instrumenti. 

Aizkraukles novada gadījumā pašvaldības teritorijas plānojums laika ziĦā ir izstrādāts pēc nacionālā līmeĦa 
plānošanas dokumenta, līdz ar to tā izstrādē risinājumi pieĦemti, ievērojot saskaĦotību ar Latvija 2030. 

Tā parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceĜā uz vienotu mērėi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts 
attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaăēt uz globālajām pārmaiĦām, to radītos izaicinājumus pārvēršot 
arvien jaunās iespējās. Stratēăijā noteiktas galvenās Latvijas ilgtermiĦa attīstības prioritātes: 

• Ieguldījumi cilvēkkapitālā; 
• Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā; 
• Inovatīva un efektīva ekonomika; 
• Daba, kā nākotnes kapitāls; 
• Telpiskās attīstības perspektīva – sasniedzamība, apdzīvojums, interešu telpas; 
• Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība; 
• Kultūras telpas attīstība. 

Tomēr, teritorijas plānojuma risinājumi kopumā 
nodrošina „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā” 
noteikto prioritāšu attīstības iespējas, jo Aizkraukles 
novada teritorijā plānota daudzveidīga, uz kvalitatīvu 
dzīves vidi orientēta teritorijas attīstība. Novadā tiek 
plānots attīstīt gan dzīvojamās, gan publiskās un 
ražošanas apbūves teritorijas, vienlaicīgi aizsargājot 
novada dabas un kultūras vērtības. 

SaskaĦā ar „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 
līdz 2030.gadam”’ prioritātes „Telpiskās attīstības 
perspektīva” (skatīt 3.attēlu) ietvaros, Aizkraukle 
definēts kā reăionālas nozīmes attīstības centrs. 

Latvija 2030 punktā Nr.328 tiek skaidrots, ka 
reăionālas nozīmes attīstības centri ir pilsētas, kas ir 
nozīmīgi reăiona kultūras un/vai ražošanas centri ar 
attīstītu sociālo infrastruktūru un daudzveidīgiem 
pakalpojumiem, tādas ir, piemēram, arī Kuldīgas, 
Talsu, Tukuma, Dobeles un Bauskas pilsētas. Šo 
pilsētu potenciāls ievērojami pārsniedz pārējo mazo 
pilsētu potenciālu. Tiek uzsvērts, ka nākotnē reăionālas nozīmes attīstības centriem jāturpina specializēties, 
attīstot savstarpēji papildinošu sadarbību, tādējādi sniedzot nacionālas nozīmes attīstības centriem līdzvērtīgu 
cilvēkresursu un ekonomiskās aktivitātes pievilkšanas spēku. 
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Tiek norādīts, ka pilsētas, tātad arī Aizkraukle, ir apkārtējo lauku teritoriju, t.sk. viensētu un ciemu, atbalsta 
centri, noieta tirgus lauksaimniecības produkcijai, darba un dažādu pakalpojumu saĦemšanas vietas lauku 
iedzīvotājiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, Aizkraukles pilsētas teritorijā Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–
2025.gadam piedāvā dažādus attīstības ceĜus pilsētas centra un tam pieguĜošajā teritorijā, nosakot pilsētas 
centra zonu kā daudzfunkcionālu telpu darbam, dzīvei un atpūtai. Lai pilsētas teritorija kalpotu kā 
lauksaimniecības produkcijas noieta tirgi, kā arī darba pakalpojuma vietas, pilsētas teritorijā un tai pieguĜošajās 
zonās ir paredzēta ražošanas un publiskas apbūves teritoriju attīstība. 

Plānojot ražošanas teritorijas, Aizkraukles novada teritorijas funkcionālā zonējuma kartes veidotas, ievērojot 
principu, kas iespēju robežās mazina divu savstarpēji konfliktējošu teritorijas izmantošanas zonu plānošanu 
blakus esošās teritorijās (piemēram, ražošanas teritorijas attīstību plānot blakus esošai dzīvojamās apbūves 
teritorijai), lai radītu pēc iespējas kvalitatīvāku dzīves vidi. Tomēr jāatzīmē, ka pilsētas attīstību nosaka dažādi 
faktori – vēsturiskie, vēsturiskā plānošanas prakse, ekonomiskie apstākĜi u.c., kas neĜauj mums šodien plānot 
„ideālo pilsētu”, bet meklēt risinājumus, kas mazinātu iespējamus plānošanas dēĜ radušos konfliktus (piemēram, 
plānot zaĜos koridorus starp ražošanas un dzīvojamās apbūves teritorijām). Tas attiecas, piemēram, uz 
vēsturiskajām barakām Aizkraukles pilsētas Randēnu ielā, kas tiek izmantotas dzīvošanai un atrodas 
ražošanas apbūves kvartālā. 

 
3.2. Reăionālais konteksts 

Latvijā ir pieci plānošanas reăioni – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Pēc 
administratīvāiedalījuma Aizkraukles novads atrodas Zemgales plānošanas reăionā. Tas ir viens no Zemgales 
plānošanas reăiona reăionālas nozīmes pakalpojumu centriem. 

Aizkraukles pilsēta atrodas Rīgas funkcionālās ietekmes zonā (attālums līdz Rīgai – 91 km), savukārt novada 
ăeogrāfiskais stāvoklis rada iespējas veidot funkcionālās saites ne tikai Zemgales plānošanas reăiona 
ietvaros. Salīdzinoši nelielais attālums no lielākajām Zemgales reăiona pilsētām un Rīgas nodrošina teritorijas 
sasniedzamību un kalpo kā svarīgs priekšnosacījums komercdarbības attīstībai. Lielākā daĜa komercstruktūru 
koncentrējas Aizkraukles pilsētā, – pārējā novada daĜā izteiktāka ir lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā 
darbība. 

Zemgales plānošanas reăionu veido 20 novadu pašvaldības un divas pilsētas pašvaldības (Jelgavas un 
Jēkabpils pilsētas). 2012.gada sākumā Zemgales reăionā dzīvoja 273 930 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar 
pārējiem reăioniem, ir ceturtais rādītājs aiz Rīgas (1 091 638 iedzīvotāji), Kurzemes (293 453 iedzīvotāji) un 
Latgales (329 701 iedzīvotājs) reăioniem. Vērtējot Aizkraukles novada attīstības pamatrādītājus kontekstā ar 
pārējiem Zemgales reăiona novadiem2, secināms, ka tam ir labi attīstības rādītāji. 

Vērtējot iedzīvotāju blīvumu 2012.gada sākumā, secināms, ka Zemgales reăionā ir otrais augstākais 
iedzīvotāju blīvuma rādītājs, tas ir, 25,5 cilv./km2, piekāpjoties Rīgas plānošanas reăionam, –104,6 cilv./km2. 
Iedzīvotāju blīvums Aizkraukles novadā 2012.gada sākumā bija 94,9 cilv./km2, kas ir augstākais reăionā. 
Pēdējo piecu gadu laikā Aizkraukles novadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 4,3% (vidēji novados Latvijā 
iedzīvotāju skaita samazināšanas temps bijis mazāks – 2,4%). 

Salīdzinot bezdarba līmeni starp plānošanas reăioniem, norādāms, ka Zemgales reăiona bezdarba līmenis 
procentos (9,8%) ir līdzīgs Vidzemes (9,6%) un Kurzemes reăioniem (9,2%). Bezdarba līmenis 2012.gada 
sākumā Aizkraukles novadā bija 10,3%. 

ĥemot vērā administratīvo Aizkraukles novada piederību Zemgales plānošanas reăionam, teritorijas 
plānojums ir izstrādāts saskaĦā ar Zemgales plānošanas reăionā izstrādātajiem teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem un metodiskajiem norādījumiem. 

Ar 2007.gada 16.oktobra Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes lēmumu apstiprināts Zemgales 
plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam. Zemgales plānošanas reăiona 
                                                           

2 Novadu attīstības pamatrādītāji Ħemti no VRAA pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2011” tabulas „Novadu attīstības pamatrādītāji”, izdots 
2012.gadā 
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telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006.–2026.gadam kopējais mērėis ir radīt plānošanas reăiona telpisko 
struktūru, kas nodrošinātu ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba vidi Zemgales plānošanas reăionā. 
Atbilstoši tam, Aizkraukles novada teritorijas plānojuma risinājumi lokalizē Zemgales plānošanas reăiona 
kopējo ilgtermiĦa vīziju, parādot Aizkraukles novada lomu un artavu Zemgales plānošanas reăiona kopējās 
attīstības sekmēšanā. 

Zemgales plānošanas reăiona telpiskās attīstības perspektīva skatīta no trijiem aspektiem: (1) apdzīvojuma, 
(2) lauku teritorijām un (3) infrastruktūras. 

Zemgales plānošanas reăionā apdzīvotās vietas atkarībā no savas attīstības pakāpes tiek apzīmētas kā 
attīstības centri, veidojot reăiona policentriskās attīstības struktūru. Zemgalē ir noteikti četri attīstības centru 
līmeĦi – Aizkraukle noteikta kā 2.līmeĦa, t.i., reăionālās nozīmes attīstības centrs (tāpat kā Bauska un 
Dobele). Reăiona nozīmes attīstības centri ir administratīvie, pakalpojumu, izglītības, kultūras un ražošanas 
centri, tajos ir attīstīta sociālā infrastruktūra un sabiedriskās iestādes (ar iedzīvotāju skaitu, kas nav mazāks 
par 8000). Aizkraukles novadā nav 3.līmeĦa – vietējās nozīmes attīstības centru, savukārt 4.līmeĦa jeb pirmā 
līmeĦa attīstības centrs noteikts Aizkraukles pagasta centrs. Jāatzīmē, ka attīstības centrs atbilst noteiktajam 
attīstības centra līmenim, ja tiek nodrošināti 75% no vērtēšanas kritērijos noteiktajiem pakalpojumiem. Katrs 
augstākā līmeĦa attīstības centrs sniedz arī zemāko attīstības centru pakalpojumus. 

Lauku teritoriju telpiskā struktūra nosaka to līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, kā arī dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un attīstības sekmēšanu. 

Izvērtējot un pieĦemot dažādus teritorijas plānojuma risinājumus, Aizkraukles novada teritorijas plānojumā ir 
Ħemtas vērā Zemgales plānošanas reăionā izstrādātās vadlīnijas. Starp tām kā būtiskākās norādāmas šādas: 

• jaunu mājokĜu, sociālo un citu pakalpojumu objektu attīstīšana plānota esošajās apdzīvotajās vietās, 
pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas apbūves 
teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišėi „zaĜo” teritoriju apgūšanu; 

• teritorijas plānojuma izstrādes laikā Ħemts vērā princips, kas nosaka nepieciešamību ierobežot jaunu 
vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi gar ceĜiem, ūdenstilpju un ūdensteču krastiem, tādā veidā 
nodrošinot arī publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērėiem; 

• transformējot vasarnīcu un mazdārziĦu apbūves teritorijas par pastāvīgas dzīvojamās apbūves 
teritorijām, pašvaldību plānojumos noteikt minimālā zemesgabala lielumu un vienlaicīgi paredzēt 
centralizētas ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas sistēmu izveidošanu, izstrādājot katrai teritorijai 
atbilstošus risinājumus; 

• pašvaldību teritorijas plānojumos neparedzēt meža zemju transformāciju citos zemes izmantošanas 
veidos (sevišėi apbūves mērėiem) tajās vietās, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un vides aizsardzības 
mērėiem; 

• neparedzēt bez pamatojuma meža zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos. 

 
3.3. Kopīgo interešu teritorijas 

Ar Aizkraukles novada un kaimiĦu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar novadu funkcionāli 
saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus Aizkraukles novada robežas. Faktiski dabā lielākoties to 
robežas nav nosakāmas. KaimiĦos esošās teritorijas ietekmē viena otru un plānošanas procesā apkārtējās 
teritorijas konteksts ir Ĝoti svarīgs. 

Vairāku pašvaldību kopējās intereses veidojas, balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu pakalpojumu 
un atsevišėu resursu sniegšanā. Nereti pašvaldībai trūkst atbilstošu teritoriju ar likumu noteikto funkciju 
veikšanai, šādā gadījumā lietderīgi sadarboties (vienoties) ar blakus esošajām pašvaldībām un izmantot to 
teritoriju un pakalpojumus. Ja vienošanos komunikācijas ceĜā nav iespējams panākt, pašvaldība deleăē šo 
jautājumu risināšanu augstāka līmeĦa plānojumos. Tas notiek arī gadījumos, ja intereses skar vairākas 
pašvaldības vai plānojamais objekts ir svarīgs pašvaldības teritorijai, tomēr tā realizācija ir saistīta ar lieliem 
kapitālieguldījumiem. 
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Aizkraukles novads robežojas ar četriem novadiem: Kokneses, Jaunjelgavas, Ogres un Skrīveru novadiem. 
Uzsākot Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādi, pašvaldība 09.01.2013. nosūtīja 
vēstuli kaimiĦu pašvaldībām, informējot par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
izstrādes uzsākšanu un aicinot izteikt savu viedokli par iespējamo kopīgo interešu teritorijām, un to tālāko 
attīstību. 

2.tabulā apkopotas pašvaldību sniegtās atbildes/nosacījumi Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Redzams, ka divas no četrām pašvaldībām nosacījumus neizvirzīja, tomēr tas nenozīmē, ka teritorijas 
plānojuma ietvaros nav jāmeklē kopīgo interešu teritorijas. Ievērtējamas ir Kokneses un Ogres novadu 
pašvaldību sniegtās atbildes. 

2.tabula. SaĦemtie nosacījumi kopīgo interešu teritoriju turpmākajai plānošanai 
 no kaimiĦu pašvaldībām Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādei 

Nr. 
p.k. 

KaimiĦu pašvaldība, 
saĦemšanas datums 

Nosacījumi / atbilde Komentārs 

1. Kokneses novada dome 
(05.04.2013.) 

Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, 
ierosinām: 
1) Daugavas ūdenskrātuves piekrastes robežās 

savstarpēji vienoties par teritorijas apbūves un 
apsaimniekošanas noteikumiem; 

2) Dabas aizsargājamās teritorijas „Aizkraukles purvs 
un meži” robežās savstarpēji vienoties par šīs 
teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem. 

Vienošanās tiek panākta, 
nododot izstrādāto Aizkraukles 
novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju Kokneses novada 
pašvaldībai vērtēšanai un 
atzinuma sniegšanai.  

2. Ogres novada pašvaldība 
(13.02.2013.) 

Lai veidotu iespējami vienādus nosacījumus teritoriju 
izmantošanā, lūdzam Aizkraukles novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert 
nosacījumu, kāds pastāv arī Ogres novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, proti, ka derīgo 
izrakteĦu ieguve un pārstrāde nav pieĜaujama tuvāk 
par 100 m no piegulošās zemes vienības (t.sk. citas 
pašvaldībā esošās) robežas, izĦemot, ja piegulošās 
zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo 
izrakteĦu ieguvei un pārstrādei tuvāk par 100 m no 
savas zemes vienības robežas. Lūdzam pievērst 
uzmanību arī dīėu ierīkošanas procesa regulācijai, kas, 
kā rāda prakse slēptā veidā var būt par pamatu derīgo 
izrakteĦu ieguves un/vai pārstrādes objektu 
ierīkošanai. Tāpat lūdzam paredzēt, ka cūku fermas (ar 
nobarojamo cūku skaitu virs 60) un putnu fermas (ar 
putnu skaitu virs 100) nevar paredzēt tuvāk par 500 m 
no pieguĜošā zemes vienībā esošas dzīvojamās vai 
publiskās apbūves. 

ĥemts vērā, skatīt teritorijas 
plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus. 

3. Jaunjelgavas novada 
pašvaldība, nav saĦemts 

- 
- 

4. Skrīveru novada 
pašvaldība, nav saĦemts 

- 
- 

Izvērtējot praktiski un reāli iespējamo sadarbību starp Aizkraukles novada un kaimiĦu pašvaldībām, jāĦem vērā 
katras pašvaldības individuālie mērėi un skatījums uz sava novada attīstību. Norādāms, ka ar visām 
pašvaldībām kopīgais attīstāmais virziens ir satiksmes infrastruktūras un dabas resursu plānošana (skatīt 
3.tabulu). Īpaši jāuzsver īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana – šis jautājums 
aktuāls Jaunjelgavas un Skrīveru novadu komunikācijā (dabas parks „Daugavas ieleja”), kur nepieciešama 
vienotas koncepcijas izveide dabas parka apsaimniekošanā, ainavas saglabāšanā un aizsardzībā. 

Lai realizētu vienotu koncepciju un plānošanu ar kaimiĦu pašvaldībām (Jaunjelgavas novada un Skrīveru 
novada pašvaldībām) dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā, ieteicams izmantot risinājumus (instrumentus), 
kas praksē pielietoti jau Aizkraukles novada teritorijas plānojumā, un attiecīgi tie būtu: 

• noteikt, ka minimālā no jauna veidojamā zemes gabala platība dabas parka teritorijā ir ne mazāka kā 3 
ha lauksaimniecības zemēs un 10 ha meža zemēs, šo nosacījumu attiecinot arī uz gadījumiem, ja no 
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īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas 
nepieciešama saimniecības uzturēšanai; 

• paredzēt teritorijas plānojumos lokālplānojumu, detālplānojumu un/vai ainavu plānu izstrādes vietas 
dabas parka teritorijā, kas atzīmētas izstrādātajā dabas aizsardzības plānā vai arī – kur tiek paredzēta 
intensīva izmantošana; 

• iekĜaut teritorijas plānojumos īpašus nosacījumus dabas parkam piegulošo teritoriju attīstībai, lai 
nodrošinātu risku, ārējo draudu samazināšanu un atbalstu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai; 

• izstrādāt un pieĦemt īpašus, no pārējās novada teritorijas atšėirīgus teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, saskaĦojot tos ar blakus esošajām pašvaldībām, lai dabas parka teritorijā 
darbotos vienoti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

• teritorijas indeksēt, Ħemot vērā katras teritorijas (ainavu telpas) specifiku – saglabājamās vērtības, 
noteikt atšėirīgas prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, piemēram, Aizkraukles 
novada teritorijas plānojumā dabas parkā noteiktas vietas ar īpašiem noteikumiem – piemēram, vietā ar 
īpašiem noteikumiem (Brēėu ainava) noteikts, ka grafiskajā daĜā apzīmētajā vietā kā atĜautā 
izmantošana ir noteikta publiskā ārtelpa un viensētu apbūve, un šajā vietā apbūve pieĜaujama tikai pēc 
detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes, kurā, Ħemot vērā dabas aizsardzības plānā noteikto, 
nosakāma ēkas atrašanās vieta un tās iespējamā integrēšanās kopējā ainaviskajā struktūrā”; 

• Skrīveru novada teritorijas plānojumā ieteicams pārskatīt Skrīveru Zemkopības Institūta ciema robežas, 
veidojot ciemu kompaktāku, esošās apbūves ietvaros, kā arī tai izstrādāt atsevišėu teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu (lokālplānojumu, ainavu plānu) kā pamatu ciema teritorijas telpiskās struktūras 
sakārtošanai, dabas un kultūras vērtību aizsardzībai, ciema ainavas veidošanai un ilgtspējīgas attīstības 
plānošanai. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā īpaša uzmanība pievērsta dabas parka „Daugavas 
ieleja” teritorijai, ne tikai tai, kas atrodas Aizkraukles novadā, bet arī vietām, kas atrodas ārpus tās – Skrīveru 
novada un Jaunjelgavas novada teritorijās. Turpmākajās rindkopās formulētie priekšlikumi balstīti uz dabas 
aizsardzības plānā atzīmētajām ainavu telpām, un būtu izvērtējami, izstrādājot Skrīveru novada un 
Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumus vai arī – izstrādājot jaunus novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus. 

Vērtējot Skrīveru novada teritoriju atsevišėi kontekstā ar iespējamo apbūves veidošanu, būtu ieteicams 
Skrīveru novada teritorijas plānojumā: 

• neparedzēt dabas aizsardzības plānā noteiktajā Nogāžu ainavā (īpašā dabas aizsardzība) apbūvi un, 
atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” noteiktajai funkcionālā zonējuma klasifikācijai, paredzēt to kā indeksētu „Mežu 
teritoriju (M)”; 

• dabas aizsardzības plānā noteiktajā CeĜmalas ainavā, Ħemot vērā, ka tai ir vairāk fona nozīme (ceĜa 
mala), varētu tikt pieĜauta daudzfunkcionāla izmantošana (līdzīgi kā Aizkraukles novada teritorijā 
indeksētajā „Lauksaimniecības teritorijā (L)” L2, piemēram, Aizkraukles muižas teritorijā; 

• dabas aizsardzības plānā noteiktajā Palātu ainavā, Ħemot vērā, ka tā ir vizuāli Ĝoti nozīmīga, varētu tikt 
pieĜauta apbūve tikai pēc detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes, kurā, Ħemot vērā dabas 
aizsardzības plānā noteikto, nosakāma ēkas atrašanās vieta un tās iespējamā integrēšanās kopējā 
ainaviskajā struktūrā; 

• dabas aizsardzības plānā noteiktajā Augsto kalnu ainavā, Ħemot vērā ainavas kultūrvēsturisko nozīmi 
(vienotais dabas un kultūras mantojums, atklāta, atraktīva ainava (arī skatos no Sērenes puses) nebūtu 
ieteicams paredzēt apbūvi (pašlaik spēkā esošajā teritorijas plānojumā tā atrodas ciema teritorijas 
robežās); 

• dabas aizsardzības plānā noteiktajā Ciema ainavā, kas pēc savas nozīmes ir dzīvesvides ainava, 
varētu tikt pieĜauta ciema funkcionēšanai pieĜaujama apbūve. 

Vērtējot Jaunjelgavas novada teritoriju atsevišėi kontekstā ar iespējamo apbūves veidošanu, būtu ieteicams 
Jaunjelgavas novada teritorijas plānojumā: 
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• dabas aizsardzības plānā noteiktajā Totēnu ainavā, kā arī Gundzēnu ainavā, Ħemot vērā, ka tā ir atklāta 
ainava pret Daugavu, ārpus esošajām meža teritorijām varētu tikt pieĜauta apbūve tikai pēc detalizētāka 
plānošanas dokumenta izstrādes, kurā, Ħemot vērā dabas aizsardzības plānā noteikto, nosakāma ēkas 
atrašanās vieta un tās iespējamā integrēšanās kopējā ainaviskajā struktūrā; 

• dabas aizsardzības plānā noteiktajā Vecsērenes ainavā īpašākas prasības apbūvei būtu nosakāmas 
ainavas austrumu daĜā, kas ăeogrāfiski novietota tuvāk vietai, kur pretī atrodas valsts aizsardzībā 
esošās Aizkraukles pilsdrupas. 

3.tabula. Aizkraukles novada kopīgās interešu teritorijas ar kaimiĦu pašvaldībām 

Pašvaldība 
Teritorijas plānojums, apstiprināšanas 

datums 
Kopīgās interešu teritorijas 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Kokneses novada teritorijas plānojums 
2013.–2024.gadam, apstiprināts 27.03.2013. 

• Dabas liegums „Aizkraukles purvi un meži” 
• Daugava 
• Satiksmes infrastruktūra 

Ogres novada pašvaldība Ogres novada teritorijas plānojums 2012.–
2024.gadam, apstiprināts 21.06.2012. 

• Daugava, Brasla 
• Satiksmes infrastruktūra 

Jaunjelgavas novada 
pašvaldība 

Jaunjelgavas novada teritorijas plānojums 
2013.–2024.gadam, apstiprināts 30.05.2013. 

• Dārzkopības teritorija „Lielziedi” 
• Daugava 
• Valsts reăionālais autoceĜš P87 Aizkraukle – 

Bauska, P76 Aizkraukle – Jēkabpils 
• Dabas parks„Daugavas ieleja” 
• Tūrisma maršruti 

Skrīveru novada 
pašvaldība 

Skrīveru pagasta teritorijas plānojums 
2006.–2018.gadam, apstiprināts 23.02.2006. 

• Dabas parks„Daugavas ieleja” 
• Satiksmes infrastruktūra 
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IV AIZKRAUKLES NOVADS – 
VĒRTĒJUMS UN RISINĀJUMI 
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4.1. Aizkraukles novads 2013.gadā – novada teritorija un iedzīvotāji 
 
ĂEOGRĀFISKAIS 
RAKSTUROJUMS 

Aizkraukles novada pašvaldība tika izveidota 2001.gada decembrī, labprātīgi 
apvienojoties Aizkraukles pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada platība –102 
km2. Novada teritorija izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lejasdaugavas senlejā un 
robežojas ar Kokneses, Jaunjelgavas, Ogres un Skrīveru novadu. Aizkraukles novadu 
šėērso Daugava – lielākā daĜa novada izvietojusies Daugavas labajā krastā, bet 
neliela daĜa atrodas upes kreisajā krastā. 

4.attēls. Aizkraukles novada ăeogrāfiskais novietojums 

 
NOVADA 
APDZĪVOJUMS 

Novada administratīvo teritoriju veido Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts. 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles ciems. Citas blīvāk 
apdzīvotās vietas – Aizpuri, Aizkraukles muiža, Aizkraukles stacija un Papardes. 

Viena no svarīgākajām Aizkraukles novada funkcijām apkārtējā teritorijā ir 
administratīvā jeb centra funkcija. Aizkraukles novada centrs ir Aizkraukles pilsēta. 

Aizkrauklē, salīdzinājumā ar apkārtējo teritoriju, ir plašāks piedāvāto pakalpojumu 
klāsts (piemēram, veselības un skaistumkopšanas jomā, tirdzniecībā, finanšu 
pakalpojumos, izglītībā) un lielākas iespējas atrast darbu. DaĜai iedzīvotāju Aizkraukle 
kalpo kā transporta mezgls, caur kuru doties uz citām Latvijas pilsētām, izmantojot 
autobusu vai dzelzceĜa satiksmi. 
 

IEDZĪVOTĀJI Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2013.gada 1.janvāra datiem, Aizkraukles 
novadā dzīvo 9505 iedzīvotāji (Aizkraukles pilsētā – 8227, Aizkraukles pagastā – 
1278), no tiem 4378 vīrieši un 5127 sievietes. Aizkraukles novada iedzīvotāju 
nacionālais sastāvs ir daudzveidīgs – latviešiem no visiem novada iedzīvotājiem 
sastāda 6359 jeb ~66,9%. Pēdējo piecu gadu laikā Aizkraukles novadā ir vērojama 
tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. 
 

SASNIEDZAMĪBA Aizkraukles novada izdevīgais ăeogrāfiskais novietojums ir lielā mērā saistīts ar 
reăiona attīstību un ceĜu tīkla izvietojumu, – tam raksturīgs radiāls ceĜu izvietojums, 
kas no novada centrālās daĜas atzarojas vairākos virzienos. 

Aizkraukles novads atrodas pie Latvijā nozīmīgākā transporta koridora, 91 km 
attālumā no Rīgas. Transporta koridorā ietilpst dzelzceĜa līnija Indra – Daugavpils – 
Krustpils – Rīga, starptautiskas nozīmes automaăistrāle A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) ar atzaru A12 Jēkabpils – Rēzekne – 
Ludza – Krievijas robeža (Terehova). Aizkraukle ir Rīgas piepilsētas dzelzceĜa 
elektrificētā posma galapunkts. Aizkraukles stacija apkalpo gan pasažieru, gan kravu 
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pārvadājumus. 

Aizkrauklei ir nozīme kā vienam no Daugavas šėērsošanas punktiem. AutoceĜš P87 
Bauska – Aizkraukle savieno automaăistrāli A6 ar aizsprosta tiltu un pa Daugavas 
kreiso krastu caur Jaunjelgavu ved līdz Bauskai. 
 

UZĥĒMĒJDARBĪBAS 
VIDE 

Galvenās uzĦēmējdarbības nozares: rūpnieciskā ražošana (enerăētika, 
kokapstrāde, poligrāfija un metālapstrāde), lauksaimniecība (augkopība un 
lopkopība), mežsaimniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tūrisma 
pakalpojumi. 

Latvijas mērogā Aizkraukle izceĜas kā viens no galvenajiem enerăētikas balstiem, jo 
šeit atrodas uzĦēmuma AS „Latvenergo” PĜaviĦu HES ražotne, kas ir lielākā 
hidroelektrostacija Baltijā un kalpo arī kā Daugavas šėērsošanas punkts. 
 

DABAS RESURSI Lielākās zemes platības aizĦem lauksaimniecības zemes – 34,0%. Meža zemes 
aizĦem 32%, purvi – 14% un ūdeĦi 9% no novada teritorijas. DaĜu lauksaimniecības 
zemju, kā arī purvu un ūdeĦu teritorijas aizĦem Natura 2000 teritorijas „Daugavas 
ielejas” dabas parks un dabas liegums „Aizkraukles purvs un meži”. 

 
TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS 
INDEKSS 

 
2011.gadā Aizkraukles novads saskaĦā ar 25.05.2010. Ministru kabineta noteikumi 
Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību un tā 
vērtībām” starp 110 novadiem bija 16.vietā, apsteidzot visas kaimiĦu pašvaldības. 

 
GALVENIE 
AIZKRAUKLES 
NOVADA ATTĪSTĪBU 
IETEKMĒJOŠI 
FAKTORI 

 

 
  

Attālums līdz 
Rīgai

Aizkraukles 
reăiona nozīmes 
attīstības centra 

statuss

Transporta un 
tehniskās 

infrastruktūras 
pieejamība

Daugava

Ražošanai 
piemērotas 
teritorijas
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5.attēls. Aizkraukles vēsturiskā attīstība 
Avots: www.aizkraukle.lv 

4.2. Novada vēsturiskā attīstība turpmākās attīstības plānošanas kontekstā 

Aizkraukle ir viena no vietām Latvijā, 
kur koncentrētā veidā atklājas tautas 
vēsture no senseniem laikiem līdz 
mūsu dienām. To apstiprina gan 
kultūras pieminekĜi, gan visa apkārtējā 
ainava, kas glabā seno notikumu, 
daudzu paaudžu dzīves un darbības 
liecības, un kas daudzējādi ietekmē 
cilvēkus joprojām. Savdabīgā veidā to 
apliecina arī vietvārda Aizkraukle 
lietojums, tā piesaiste dažādām vietām 
un dažādos laikos. Proti, Aizkraukles 
pilskalns ar senpilsētu, Aizkraukles 
pilsdrupas, Aizkraukles baznīca, 
Aizkraukles pagasts (un tā centrs) un 
– Aizkraukles pilsēta (skatīt 5.attēlu), 
vārds kopš 1991.gada, pēc Latvijas 
valstiskās neatkarības atgūšanas 
(pirms tam – kopš 1961.gada tā bija 
Stučka). 

NeiedziĜinoties senākā vēsturē, pēc Lielā ZiemeĜu kara 18.gs. Krievijas impērijai guberĦu statusā pievienoja 
Zviedrijas pakĜautībā esošo Vidzemi (1721.gadā) un Kurzemes un Zemgales hercogisti (1795.gadā). 

Kopš senseniem laikiem Aizkrauklē un tuvējos Piedaugavas apvidos īpaša nozīme bijusi Daugavas upei. 
Nerunājot par tās atspoguĜojumiem tautas dziesmās, teikās, cilvēku atmiĦās, upei bija arī saimnieciska un 
politiska nozīme. Proti, tā bija ilglaicīga robeža starp senajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijas teritorijā – 
Vidzemi un Kurzemi, kas gadsimtu gaitā atradās dažādās pakĜautībās. 

Vidzemes robežu aizsardzības nolūkā 1784.gadā Krievija gar Daugavu norīkoja robežuzraugus un 
apgaitniekus. Kā to parāda 1791.gadā sastādītā Rīgas apriĦėa karte3, robežuzrauga mītne atradās apmēram 
tagadējās KlidziĦas vietā, bet apgaitnieku mītnēm atbilstīgi apzīmējumi kartē ir pie Ašėeres (vai Karikstes?) 
upītes ietekas Daugavā, kā arī pie strauta ZvaigžĦu gravā, kas ir pilsētas robeža (tagad ietekas vieta ir zem 
ūdens). Šajā laikā tika izveidota stabila politiskā robeža pa Daugavas vidu, un iedzīvotājiem abos upes krastos 
tika noliegts to pārkāpt. 

Daugavas kā robežas nozīme saglabājusies joprojām, tās atspulgs redzams arī PĜaviĦu HES ūdenskrātuves 
virsmā (kartē – kā robeža starp administratīvi teritoriāliem veidojumiem). 

Vēl jāmin senais Daugavas ceĜš, kas veda gan pa upi, gan gar upi. To iezīmē senie ceĜi (vietumis tie dabā 
joprojām saskatāmi) gar upi un tauvas josla, ko izmantoja kuăošanas mērėiem – pa to gāja cilvēki, kas atpakaĜ 
no Rīgas pa Daugavu vilka laivas augšup pa upi, vai arī kājām gāja gar upi atpakaĜ uz savām mājām. Īpatnējā 
veidā tauvas josla saglabājusies mūsdienu tiesību aktos, taču reālajā dzīvē tai nav sākotnējās nozīmes. 
Pašreiz tā varētu kalpot kā vieta tūristu taku iekārtošanai. 

Kopumā – visa Piedaugavas josla kopš seniem laikiem ir savdabīga attīstības josla, kas savu nozīmi nav 
zaudējusi arī tagad. Vienīgi – vēstures gaitā mainījās vietas, ko (mūsdienu valodā runājot) varētu nosaukt par 
attīstības centriem. 

 

 

 

                                                           

3LVVA, 6828.f., 2.apr.,235.l. – Rīgas apriĦėa karte, 1791.g. 
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4.2.1. Kopumā par novada teritoriju 

Runājot par Aizkraukles novada teritorijas vēsturi, vispirms jāatgriežas muižu laikos, jo tas ietekmēja (lielā 
mērā noteica) zemes izmantošanas īpatnības, apdzīvojuma veidošanās gaitu, kā arī zemes īpašumu 
veidošanos. Tās ir pēcietekmes, kam ir gan tiesiska nozīme (pašreizējie zemes īpašumi veidojušies kopš 
19.gs. vidus, kad sākās zemju izpirkšana uz dzimtu), gan izšėiroša loma ainavu attīstībā, mūsu dienās 
redzamajās ainavu telpiskās struktūras izpausmēs. 

Aizkraukles novada teritorijā ir pārstāvētas divas seno muižu teritorijas (to daĜas). Tās ir – Aizkraukles 
(Ašerādenas) privātmuiža (tās robežās bija arī RīmaĦu pusmuiža jeb Langholma) un neliela daĜa no 
Aizkraukles mācītājmuižas. Minēto muižu teritoriju atdalījumi atrodas Skrīveru novadā (tas noticis 20.gs. 20-
30-tajos gados). Savukārt robeža ar Kokneses muižu saglabājusies nemainītā veidā jau daudzus gadsimtus. 

Muižās (kā teritorijās) pastāvēja divas daĜas (trešā varēja būt muižas mežs): (1) zemnieku zemes, kur atradās 
senas zemnieku saimniecības (vēlāk tās nosauks par vecsaimniecībām), un (2) muižas zemes, ko 
apsaimniekoja muižas kalpi un rentnieki. Tieši muižas zemes bija tās vietas, kur pēc Latvijas valstiskās 
neatkarības iegūšanas veiktajā agrārajā reformā, 20.gs. 20-tajos gados zeme tika sadalīta jaunsaimniecībām. 
Uz iegūtajiem zemes gabaliem tika veidotas jaunas sētas, un tas ietekmēja kopējās apdzīvojuma pārmaiĦas 
(palielinājās sētu skaits un blīvums). 

Vēl 20.gs. sākumā enciklopēdijā4par Aizkraukles draudzi rakstīts, ka tās apdzīvotā daĜa atrodas Daugavas 
tuvumā, bet citur – „purvi un mežs”. Šāda situācija redzama senajās kartēs, sākot ar 17.gs., ieskaitot jau 
20.gs. 30-to gadu topogrāfisko karti. 

6.attēla kartē redzama Aizkraukles novada teritorijas vēsturiskā struktūra, kas bija veidojusies muižu laikos. 

Dzimtbūšanu atcēla 1817.gadā Kurzemē un Vidzemē – 1819.gadā. Pēc tam, kopš 19.gs. vidus notika 
zemnieku sētu izpirkšana no muižniekiem. Tādas liecības atrodamas arī attiecībā uz Aizkraukles muižas 
zemniekiem. Interesanti, ka Aizkraukles (Ašerādenas) muižas īpašnieks barons K.F.Šulcs jau 1764.gadā 
izdeva Aizkraukles zemnieku tiesas noteikumus, kas viĦa īpašumā esošo muižu zemniekiem atviegloja 
vispārējos dzimtbūšanas nosacījumus, taču tas nonāca pretrunās ar valdošo muižniecības politiku. 
Nodrukātos noteikumus iznīcināja, bet pats fakts palicis vēsturē. 

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē izveidojās zemnieku pagasti, kas aptvēra vienas vai vairāku muižu 
teritoriju. Tagadējā novada teritorijā pastāvēja Aizkraukles pagasts. 

                                                           

4 Aizkraukle. Aizkraukles draudze./ Konversacijas vārdnīca. Rīgas Latviešu biedrības zinību komisija. Rīga, 1906. 42.lpp. 
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6.attēls. Novada vēsturiskā attīstība 

Avots: SIA „METRUM”, Aija Melluma, 2013 
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7.attēls. TuĦėu ciems 1683.gada zviedru kadastra kartē 
Avots: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 7404.fonds, 1.apraksts., 727.lieta) 

4.2.2. Liecības par atsevišėām vietām 

Senākajos laikos cilvēku darbība koncentrējās gar Daugavu. Par to liecina pilskalnu un senkapu (mūsdienu 
ainavā tie atpazīstami kā kultūras pieminekĜi) izvietojums (skatīt 6.attēlu). 

Vēstures avoti liecina, ka arī vēlākajos laikos apdzīvojums veidojās gar Daugavu, kas bija nozīmīgs 
tirdzniecības ceĜš, un tā apkalpošana deva vietējiem iedzīvotājiem darba iespējas. Aizkraukles novada 
teritorijā Daugavas krastos nozīmīgi centri bija pie mazo pieteku grīvām. Tās ir Dīvajas upe, Ašėeres upīte un 
Karikstes upe (skatīt iepriekš par senajām robežsardzes vietām). Lejā, tuvāk Daugavai krogi bija pie Dīvajas 
ietekas, pie Palatu pusmuižas un pie lielā upes līkuma (tagad zem ūdens) Rikas krogs. Nozīmīgs apdzīvojuma 
centrs bija lielā līkuma dienvidu galā – Samēni, kas senajās kartēs kā ciems parādās kopš 17.gs., attēloti vēl 
1839.gada Vidzemes speciālkartē5. Liecības par Samēniem atrodamas arī Aizkraukles muižas sadalīšanas 
materiālos pagājušā gadsimta 20-30-tajos gados6. Otrs senais apdzīvojuma centrs ir Brēėu ainavā ietilpstošā 
sētu grupa, kas arī atzīmēts iepriekš nosauktajās kartēs, un jau agrāk – 1683.gada kartē7. 

Aizkraukles novada teritorijā kultūrvēsturiski nozīmīga vieta ir senais TuĦėu ciems, kas atradies attālāk no 
Daugavas, starp mežiem un purviem. 1683.gada Langholmas/RīmaĦu muižas kartē8 redzams skaisti iezīmēts 
ciems, ko veido 5 sētas (skatīt 6.attēlu un 7.attēlu). Mājvārdi nav minēti, bet atsevišėā sarakstā ir māju 
saimnieku saraksts. 1873./75.gados Aizkraukles muižas kartē šajā vietā atzīmētas šādas sētas (saglabāta tā 
laika rakstība): Zeplekaln, Asne, Salla, Viddus Tunke, Galla Tunke. 

1913.gadā9 Gala TuĦėu sētā bija 7 dažādas nozīmes ēkas. 2 no tām – mūra, izmantoti dolomīti, vai arī kopā ar 
apaĜkokiem (piemēram, klēts + vāgūzis); jumti – šindeĜu un salmu. Arī Vidus TuĦėos bijušas 7 ēkas, bet 
CepĜakalnos – 8 ēkas. ĥemot vērā to, ka sētas neatradās tālu viena no otras, tiešām varēja rasties priekšstats, 
ka tur atrodas ciems (kā blīvi apdzīvota vieta mūsdienu izpratnē). 

 

                                                           

5LVVA, 6828.f.,1.apr.,73.l. – Vidzemes speciālkarte, 1839. 
6LVVA, 1679.f., 172.apr.,1306.l. – Aizkraukles muižas sadalīšana, 1921–1937. 
7LVVA, 7404.f., 1.apr., 727.l. – Aizkraukles apgabals: Langholmas muiža un zemnieki, 1683. 
8LVVA, 7404.f., 1.apr., 727.l. – Aizkraukles apgabals: Langholmas muiža un zemnieki, 1683. 
9LVVA, 218.f., 2.apr.,4521.l. – Gala TuĦėi, 1910. 
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Upes kā ceĜa nozīme mazinājās pēc dzelzceĜa līnijas izbūves 19.gs. vidū, pēc tam lielākoties pa upi laida 
kokmateriālu plostus, līdz to noliedza 20.gs. 70-tajos gados. Tādējādi nozīmi zaudēja arī plostnieku arods, 
palikuši tikai nostāsti. 

Gar Daugavu – tāpat kā pašreiz – veda nozīmīgi sauszemes ceĜi, un tāpat kā pašreiz – tie pakāpeniski 
attālinās no Daugavas. Sākotnējā informācija par seno un nozīmīgo ceĜu no Rīgas uz Koknesi atrodama 
zviedru laiku ceĜu kartēs, un vēlāko laiku kartes atved līdz mūsu dienu ceĜu tīklam. 

Zviedru laiku ceĜu kartēs var izsekot ceĜu konfigurācijai un iezīmīgām vietām/vietvārdiem gar tiem 17. un 18.gs. 
Daži piemēri. 

• CeĜa posmā no Dīvajas upes līdz baznīcai10 atzīmēts krogs pie Dīvajas Daugavas malā, ceĜš ved gar 
Peladēm jeb Palatām (pusmuiža), pastorātu, iezīmēts krogs pie ceĜa pirms baznīcas, baznīca; ceĜš 
dalās – uz ėestera mājām (lejā uz dzirnavām pie Karikstes) un uz Langholmu/RīmaĦu muižu (apmēram 
tagadējais lielceĜš). 

• Rīgas Kokneses 1763.gada ceĜa kartes 11.,12.,13.,14.,15.lapās11: atzīmēts krogs (pie KlidziĦas), ceĜš 
gar Palatām (muižiĦa, krogs), krogs pie baznīcas, baznīca; ceĜš dalās uz Langholmu/RīmaĦu muižu un 
Ašerādenu (rakstīts kartē); tālāk informācija par Langholmas pusi – Langholmas krogs (ēka redzama vēl 
joprojām – Augstkalni), atzīmēti Mucenieki, Padegas krogs. 

1791.gada Rīgas apriĦėa kartē12: robežsargu mājas pie Dīvajas, Ašėeres (Karikstes?); pie Dīvajas ietekas 
Daugavā – krogs; Palatu pusmuiža; pie Ašėeres – baznīcas drupas; pie Karikstes – dzirnavas, sagrauta pils; 
Aizkraukles muiža (jaunā), lejā (tagad – Terases ainavā) – lopu pusmuiža; baznīca (arī – krogs), iezīmēta 
Langholmas muiža ar krogu, tālāk – Padegas krogs. 

19.gs. beigu Aizkraukles draudzes kartē13 vairs nav iezīmēts senais ceĜš gar Daugavu; Aizkraukles muižā var 
nokĜūt no Langholmas/RīmaĦu muižas puses. Šajā kartē redzami arī meži Daugavas ielejas nogāzē – posmā 
no Karikstes ielejas līdz Aizkraukles muižas centra vietai. 

Tomēr vēl vēlāk, Aizkraukles kolhoza kartē (1974) redzams, 
ka tika lietots ceĜš no Aizkraukles baznīcas lejā uz 
Dzirnavām, un tālāk – augšup pa nogāzi (tagad – Karikstes 
taka), gar jaunajiem kapiem un muižas centra vietu uz pilsētu. 

Senāko laiku kartes sniedz informāciju par dažādām 
sabiedriski nozīmīgām vietām – skolām, baznīcām, 
pagastmājām, par senajām ražotnēm (ėieăeĜu un kaĜėu cepĜi 
u.c.), bet Ĝoti plaši – par mājvārdiem. Salīdzinot dažādu laiku 
kartes, var saskatīt tās lauku sētas, kuru mājvārdi 
saglabājušies gadsimtiem ilgi, kā arī jaunākās lauku sētas, 
kuru mājvārdi veidojušies konkrēto laiku ietekmē. Aizkraukles 
novada gadījumā pēc kartēm var atrast informāciju par 
sētām, kas senāk atradušās zem tagadējā HES 
uzpludinājuma. Vairāku sētu mājvārdi dzīvo kā Aizkraukles 
pilsētas ielu nosaukumi – Randēnu iela (skatīt 8.attēlu), 
Samēnu iela, Nokalnu un Bitēnu iela, kā arī pilsētas robežās 
redzamas seno sētu vietas ar ēkām – Kalna Ziedi, Maurēni 
(Kalna, Vecie), Sniedzes, Vekteri. 

 

 

                                                           

10LVVA, 7404.f., 1.apr., 2213.l. – CeĜš – Rīga-Koknese. 
11LVVA, 7404.f., 1.apr., 2220.l. – CeĜš gar Daugavu, 1763. 
12LVVA, 6828.f., 2.apr.,235.l. – Rīgas apriĦėa karte, 1791. 
13LVVA, 1679.f., 189.apr., 117.l. – Aizkraukles draudzes karte, 19.gs. beigas. 

8.attēls. Randēnu iela apsekojuma laikā (2013) – 
senās barakas (dzīvojamās mājas) pašreizējā 
ražošanas kvartālā 
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Aizkraukles muiža 

Pašreiz runāt iespējams vien par muižas vietu Daugavas 
ielejas augšējā malā, kā arī par Muižas ainavutelpu, kas 
nodalīta Daugavas ielejas dabas parka teritorijā. TādēĜ īsumā 
– par pašu seno muižu. Vispirms – Aizkraukles (Ašerādenas) 
muiža bijusi saistīta ar RīmaĦu (Langholmas) muižu, ilgākā 
laikā kā pusmuiža. Muižas centra areālā ir īpašums, kas nes 
Aizkraukles vārdu, ir arī RīmaĦu mājas un Augstkalni – 
Langholmas kroga vietā. 

Senākais Aizkraukles muižas centrs atradās uz Daugavas 
ielejas nogāzes, tuvāk upei plūdu apdraudētā vietā. Šo 
situāciju var saskatīt J.K.Broces zīmējumā (šeit gan jāatzīmē, 
ka tas būtu jāpārbauda, jo citā avotā pie tā paša attēla 
atzīmēts, ka tā ir Seces muiža) (1809), kā arī 1888.gadā 
uzmērītajā Daugavas upes kartē. Jaunās muižas celtniecību 
bija iecerējis barons Karls Frīdrihs Šulcs fon Ašerādens 
18.gs. vidū. Par to liecina I.LancmaĦa (1997) pētījums par 
muižas celtniecības vēsturi. 

Lūk, kā par vietas izvēli jaunās muižas celtniecībai rakstīja 
pats barons: „Plūdu briesmas, vietas nelīdzenums un arī 
sliktā pārredzamība mani mudināja māju pārvietot kalnā.[  ] Šī vieta ir ērtāka arī no apsaimniekošanas viedokĜa 
– no turienes var pārskatīt visas saimniecības ēkas un laukus gan lejā, gan kalnā, gan arī RīmaĦmuižu”14. 
Aizkraukles muiža tā arī tika uzbūvēta ielejas nogāzes augšmalā. Ēku ansamblī bijušas 15 ēkas un būves, bet 
parks bija iekārtots uz nogāzes.Situācija redzama 1872.–1875.gadā uzmērītajā Aizkraukles muižas zemes 
plāna fragmentā15. Muižas centrs smagi cietis Pirmā pasaules kara laikā, taču informācija par to, kā arī 
fotoattēli saglabājušies vēl no 20.gs. 20-tajiem gadiem14-15. 

Mūsu dienās muižas centra vietā saskatāms centrālās alejas virziens, dārza paviljona ēka (skatīt 9.attēlu), 
manteĜskurstenis, pārbūvētā veidā arī dažas muižas kompleksa ēkas. Parks uz nogāzes jau izsenis pārvērties 
par mežu, jaušami vien taku virzieni. Pašreiz (2013) praktiski vairs nav saskatāms agrākais muižas centra 
telpiskais plānojums. Vietai saglabājusies informatīvā nozīme. 
  

                                                           

14Lancmanis I. Moderns nams Daugavas krastos – pirms 240 gadiem./ Māksla plus, 1997, Nr.1. 
15Zilgalvis J. Daugavas muižas. 18.gs.-20.gs. sākums. Rīga, 2002. 72.-74.lpp. 

9.attēls. Muižas dārza paviljna ēka teritorijas 
apsekojuma laikā (2013) 
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4.2.3. Vērtību saglabāšana 
4.2.3.1. Kultūrvēsturiskās vērtības 

SaskaĦā ar LR likumu „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” (2004), 26.08.2003. MK noteikumiem Nr.474 
„Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 
objekta statusa piešėiršanu” un Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, Aizkraukles novadā ir noteikti 
šādi valsts aizsardzībā esoši pieminekĜi: (skatīt 4.tabulu un 6.attēlu). 

4.tabula. Valsts nozīmes kultūras pieminekĜi Aizkraukles novadā 

Aizsardz. 
kārtas 
Nr. 

Statuss 
PieminekĜa 
veids 

PieminekĜa 
nosaukums 

Atrašanās vietas 
raksturojums 

Piemi-
nekĜa 

datējums 
Fotofiksācija16 

107 Valsts 
nozīmes 

Arheoloăija Kalnaziedu 
pilskalns un 
Kalnaziedu 
Upurozols – 
kulta vieta 

Aizkraukle, Muzeja iela, 
10 
Aizkraukle, Saules iela, 
26 pie Kalnaziediem 

 

 
106 Valsts 

nozīmes 
Arheoloăija MeĜėitāru 

Muldas 
akmens – 
kulta vieta 

Aizkraukles pagasts, pie 
bij. MeĜėitārēm 

 

 
108 Valsts 

nozīmes 
Arheoloăija Aizkraukles 

viduslaiku pils 
(drupas) 

Aizkraukles pagasts, pie 
Karikstes ietekas 
Daugavā 

 

 
109 Valsts 

nozīmes 
Arheoloăija Lejasžagaru 

senkapi 
Aizkraukles pagasts, pie 
Lejasžagariem 

  

6155 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Aizkraukles 
luterāĦu 
baznīca 

Aizkraukles pagasts 1688., 
1899. 

 

Kalnaziedu pilskalns – Kalnaziedu pilskalns atrodas PĜaviĦu HES ūdenskrātuves labajā krastā Aizkraukles 
pilsētas austrumu pusē pie Kalna ziedu mājām, kur tagad atrodas Aizkraukles muzejs. Pilskalns ietverts 
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja „Kalna ziedi” kompleksā. Kalnaziedu pilskalns ierīkots zemes mēlē, 
kuru no trijām pusēm apĦem dziĜas gravas. Pilskalna augstums ir 17 metri. Tagad pilskalna A un DA pakāji 
apskalo Daugavas ūdenskrātuves ūdeĦi. Pilskalna plakums, kam plānā ir noapaĜota četrstūra forma, kādreiz 
arts, tāpēc domājams, ka dabiski nenorobežotā pilskalna Z daĜa kādreiz bijusi aizsargāta ar grāvi un valni, kas 
vēlākos laikos noarts. 

Kalnaziedu Upurozols – kulta vieta (Kalna Ziedu svētozols) tika bojāts, kā rezultātā daĜa no ozola ir pārvesta 
un atrodas muzeja teritorijā. ĥemot to vērā, teritorijas plānojumā aizsargjosla atsevišėi šim Upurozolam netiek 
noteikta. 

MeĜėitāru Muldas akmens – kulta vieta – saukts arī par Upurakmeni un velna akmeni, atrodas Aizkraukles 
pagastā. Nedaudz pirms Augstkalnu pieturas no Rīgas – Daugavpils šosejas pa kreisi atzarojas samērā paliels 
lauku ceĜš, kas pie Paparžu mājām šėērso dzelzceĜu. ~3 km aiz dzelzceĜa pa kreisi no ceĜa, plašā morēnas 
līdzenumā, agrākā Muldas purva (tagad pĜavas) malā redzams MeĜėitāru Muldas akmens. Perspektīvā būtu 
ieteicams šim piemineklim izstrādāt individuālās aizsargjoslas projektu. 

                                                           

16Avots: www.aizkraukle.lv 
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Aizkraukles viduslaiku pils (drupas) – Aizkraukles viduslaiku ordeĦpils drupas atrodas Aizkraukles pagastā 
Daugavas krastā pie Karikstes ietekas. 13.gs. sākumā Aizkraukle bija viens no lielākajiem Daugavas lībiešu 
centriem upes labajā krastā. Aizkraukles pilskalnā (blakus Ašėeres strautam) atradās koka pils, kuru apdzied 
Andreja Pumpura eposā „Lāčplēsis”. 

Lejasžagaru senkapi atrodas Aizkraukles pagastā uz DA no Aizkraukles pilskalna – Ašėeres upītes kreisajā 
krastā, pie Lejasžagaru mājām. Kapulauks datējams ar 10.–12.gs. Tajā apbedīti lībieši un latgaĜi. Kapulauku 
izskaloja 1838.gada plūdi. Tagad tas daĜēji atrodas zem Daugavas ūdens. Kapulauka vidū ir senas baznīcas 
vieta. Tā bijusi pirmā baznīca Aizkraukles novadā un darbojusies kopš 13.gs. sākuma līdz 17.gs. beigām, kad 
Daugavas plūdi galīgi izskalojuši tās pamatus. 20.gs. 50-tajos gados nojauktas pēdējās baznīcas paliekas. 
Iegūtie materiāli iebūvēti Skrīveru Zinātnes centra kopmītĦu pamatos.17 

Aizkraukles luterāĦu baznīca – baznīca atrodas A6 autoceĜa Rīga – Daugavpils malā, netālu no Skrīveru 
robežas. 1613.gadā, netālu no šīs vietas, tika būvēta koka baznīca, kas nopostīta. Mūra baznīcu esošajā vietā 
uzbūvēja 1680.gadā, bet pašreizējo izskatu tā ieguvusi 1896.–1899.gadā pēc arhitekta G.Krona projekta 
atbilstoši tolaik modē esošās neogotikas tendencēm. Baznīca pārbūvēta, remontēta un paplašināta ar sānu 
izbūvēm. 

Novadā esošajiem valsts aizsardzībā esošiem kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem Aizkraukles novada teritorijas 
plānojumā 2013.–2025.gadam noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kā to nosaka 15.07.2003. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”. 

Taču tiesiski normētā kultūras pieminekĜu aizsardzība ir tikai daĜa no vispārējā kultūras mantojuma 
saglabāšanas, aizsardzības un turpmākās attīstības darba. Tas prasa plašāku skatījumu uz dabas un kultūras 
vērtībām kādā konkrētā vietā, pievēršot uzmanību ainavām, kas atspoguĜo cilvēka un dabas mijiedarbības 
cauri gadsimtiem. Šajā kontekstā vērā Ħemamas Konvencijas par pasaules kultūras un dabas 
mantojumaaizsardzību18, kā arī Eiropas Padomes Pamatkonvencijas par kultūras mantojumavērtību 
sabiedrībai (2005) nostādnes. 

Skatījums uz ainavām kā vienotā dabas un kultūras mantojuma nesējām savā veidā ietekmē sabiedrību, jo 
rada nepieciešamībudažādās prakses jomās (plānošana, aizsardzība u.c.) izmantot inovatīvu un proaktīvu 
pieeju. Tas nozīmē arī to, ka nepieciešams pievērst uzmanību ainavās notiekošajiem procesiem, lai labāk 
saprastu, kādā veidā līdzsvarot mantojuma aizsardzības nepieciešamību ar jaunās attīstības tendencēm. 

Jau agrāk pati Daugava, tās ieleja tika uzskatīta par neapstrīdamu vērtību, un daudzas vietas tās krastos 
bijušas īpaši izceltas. Tas attiecas gan uz populārajiem tūrisma maršrutiem, gan dažādiem aprakstiem. Viens 
no piemēriem ir Latvijas pagastu apraksti pirmskara Latvijā, kur tika nosaukti katra pagasta dabas jaukumi19. 
Aizkraukles pagastā par tādiem nosaukti – „Daugavaskrasts ar Skanstu kalniem pie Samēnu līča, ar 
Augstajiem kalniem pie Aizkraukles mācītāja mājas, Aizkraukles pilsdrupas, parks un apkārtne”, bet Kokneses 
pagastā: „Daugavas krasti, Pērses ūdenskritums, Kokneses parks”. 

Padomju varas gados 1957.gadā par aizsargājamu dabas objektu (Ministru Padomes lēmums Nr.219) tika 
pasludināts Daugavas ielejas posms no Aiviekstes grīvas līdz Pērses upes grīvai (ieskaitot Pērses ieleju, 
Kokneses un Vīgantes parkus) 2335 ha platībā. 

20.gs. 60-tajos gados, kad notika PĜaviĦu HES projektēšanas un celtniecības darbi, sabiedrība pret to 
protestēja, uzsverot, ka tiks zaudētas Latvijai nozīmīgas vērtības – krāšĦākais Daugavas ielejas posms un 
kultūras pieminekĜi (plašā nozīmē). Lai mīkstinātu protestus, tā laika valdības līmenī tika runāts par ainavu 
aizsardzības pasākumiem Daugavas ielejā pēc PĜaviĦu HES izbūves, kas būtu kā kompensācija par Daugavas 
ielejas zaudējumu. 

Proti, 1962.gadā toreizējās Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālas izmantošanas un 
aizsardzības komiteja paredzēja „pārskatīt un rekonstruēt topošajaiūdenskrātuvei piegulošās dabas ainavas, 

                                                           

17 www.vietas.lv/objekts/lejaszagaru_senkapi/ 
18Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.1972. (Latvija pievienojās 1997. 
19Maldups A. Aizkraukles pagasts. Kokneses pagasts./ ApriĦėu un pagastu apraksti. Rīga, 1937. 10.-11.lpp., 26.-27.lpp. 



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 45 

plaši izmantojot pašreizējos dabas elementus”, kā arī „stādot jaunus meža masīvus un parkus”20. Turklāt – 
Daugavas labajā krastā lejpus PĜaviĦu HES aizsprosta „ierīkot Daugavas reto augu rezervātu”, kā arī izveidot 
atsegumus „Liepavota un stāvo krastu aizstāšanai” (atsauce – kā iepriekš). 

Praktiskais risinājums bija šāds: 1962.gadā (Ministru Padomes lēmums Nr.422) valsts aizsardzībā kā jauns 
objekts tika nodalīta Daugavas senleja posmā no PĜaviĦu HES aizsprosta līdz Jaunjelgavai, 0,5 km platumā 
abos krastos. Ar to sākās minētā Daugavas ielejas posma aizsardzības diezgan sarežăītā gaita līdz mūsu 
dienām.Taču aizsardzības mērėis saglabājies. Proti, saglabāt Daugavas ielejas raksturīgās iezīmes (kaut arī 
neliela fragmenta veidā), visu ielejas ainavu ar tās dabas un kultūras vērtībām, kas liecina par cilvēka un 
dabas attiecībām konkrētajā vietā, ilgstošā vēstures laika gaitā. Jāpiezīmē gan, ka padomju varas gados 
vietas kultūrvēsturiskā nozīme bija noklusēta. 

Pašreiz dabas parks „Daugavas ieleja” ir paši aizsargājama dabas teritorija, ietilpst Natura 2000 tīklā, tā 
pakĜauta LR tiesību aktiem un starptautiskām saistībām. Vienlaikus – tā ir īpašās nozīmes sena kultūrainava 
Aizkraukles novada teritorijā. Pašreiz skatījumu uz Daugavas ielejas dabas parka teritorijas nozīmi 
nepieciešams paplašināt, jo Daugavas ieleja izcilā veidā parāda to, kā senā kultūrainavā var saglabāties 
nozīmīgas dabas vērtības. Patiesībā visa dabas parka teritorija ir izcils kultūrvēstures objekts, ielejas 
kultūrainavas piemērs, kas skaidrā veidā demonstrē cilvēka un dabas mijiedarbības (to izpausmes) ilgā laikā, 
un līdz ar to – vienotā dabas un kultūras mantojuma jēgu un nozīmi. Detāla Daugavas ielejas ainavas vēsture 
un telpiskās struktūras analīze atrodama dabas parka dabas aizsardzības plānā. 

Blakus Daugavas ielejas dabas parkam, Aizkraukles novada teritorijā nodalāmas kultūrvēsturiski nozīmīgās 
vietas/teritorijas, kuru tiesiskais statuss nav definēts, bet kam ir neapstrīdama nozīme, turklāt – ne tikai 
novada, bet nacionālā līmenī (skatīt 6.attēlu). Tās ir: 

1) senā TuĦėu ciemavieta (7.attēls), kur jau tajā laikā bija un ir joprojām 6 sētu grupa; tas ir piemērs tam, 
kā konkrēta ainava attīstās/veidojas laika gaitā, ja tajā ilgā laikā nepārtraukti dzīvo un strādā cilvēki. 

2) Baložu krasta areāls – ūdenskrātuves malā, starp pilsētas un Kokneses novada robežām; iezīmē 
senās Daugavas ielejas augsto krastu (tas varētu atbilst Brēėu ainavas līmenim lejpus HES 
aizsprosta); 

3) Senās Aizkraukles areāls (ietiecas arī Skrīveru novadā), kas ietver vairākus aizsargājamos kultūras 
pieminekĜus – Aizkraukles pilskalns, Aizkraukles pilsdrupas, Lejasžagaru senkapus, Aizkraukles 
luterāĦu baznīcu – ar apkārtējo vēsturisko ainavu, kas tos sasaista vienotā telpā; 

4) Brēėu senā kultūrainava (atrodas Daugavas ielejas dabas parkā, bet turpinās ārpus tā robežām) – 
kompakta un pārskatāma, skaista ainavu telpa, kas pārstāv vienoto dabas un kultūras mantojumu un 
atspoguĜo vietas ainavas attīstību vismaz kopš 17.gs. (senās saimniecības, telpiskā struktūra, 
Daugavas ielejas augstā krasta fragments). Brēėu ainavas telpā ietilpstošā sētu grupa ir sens 
apdzīvojuma centrs, kas atzīmēts 1683.gada kartē21. 

5) PĜaviĦu HES ūdenskrātuve (jūra, ezers), kam ir daudzfunkcionāla nozīme, un kas glabā liecības par 
seno Daugavas ieleju, par dzīvi tās krastos. Tā ir informācija par vairs neesošajām mājvietām un 
citiem cilvēka dzīvei nepieciešamajiem objektiem (skatīt 6.attēlu). Turklāt, pašreiz zem ūdens atrodas 
cita veida nozīmīga liecība – tas ir kādreizējais Pungu līkums Kurzemes pusē, kur 19.gs. vidū tika 
veikti plūstošo smilšu nostiprināšanas darbi22. 

Nozīmīgs kultūras mantojums ir vietvārdi (tajā skaitā appludināto Daugavas līču, krastu, krāču, salu vārdi), 
teikas un nostāsti, cilvēku dzīvesstāsti, kā arī ziĦas par katras lauku sētas vēsturi. Tas ir pamats, lai novadā 
varētu veidot vietējā kultūras mantojuma krātuvi. 
 

 

 

 

                                                           

20AtmiĦu Daugava. Sastādītāji J. Padedzis, M. Mintaurs./ Biedrība „Koknesei”, 2013. 446 lpp. 
21LVVA, 7404.f., 1.apr., 727.l. – Aizkraukles apgabals: Langholmas muiža un zemnieki, 1683. 
22LVVA, 6828.f.,2.apr.,895.l. – Pungu putošo smilšu nostiprināšanas plāns, 1848. 
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4.2.3.2. Dabas vērtības 

Aizkraukles novada teritorijā atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas iekĜautas Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā. 

5.tabula. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Aizkraukles novadā 
 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Atrašanās vieta 
Platība, 
ha 

Dibinā- 
šanas 
gads 

Teritorijas izmantošanu 
un aizsardzību 

regulējošie tiesību akti 

Dabas aizsardzības 
plāns 

1. Dabas parks 
„Daugavas 
ieleja” 

Skrīveru novads; 
Aizkraukles novada 
Aizkraukles pagasts; 
Jaunjelgavas novada 
Sērenes pagasts 

1091 ha 1987. 16.03.2010. MK noteikumi 
Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamodabas 
teritoriju vispārējie 
aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

Dabas parka 
„Daugavas ieleja” 
dabas aizsardzības 

plāns 2005.–
2015.gadam 
(apstiprināts ar 

VARAM 16.03.2005. 
rīkojumu Nr.113) 

 2. Dabas liegums 
„Aizkraukles 
purvs un meži” 

Aizkraukles novada 
Aizkraukles pagasts 

1532 ha 1999. 16.03.2010. MK noteikumi 
Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamodabas 
teritoriju vispārējie 
aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

Dabas lieguma 
„Aizkraukles purvi un 

meži” dabas 
aizsardzības plāns 
2011.–2021.gadam 
(apstiprināts ar 

VARAM 15.04.2011. 
rīkojumu Nr.231) 

Dabas parks „Daugavas ieleja” atrodas Daugavas senlejas posmā no Skrīveru novada robežas līdz PĜaviĦu 
HES. Parka teritorija aizĦem daĜu Aizkraukles novada, Jaunjelgavas novada Sērenes pagasta un Skrīveru 
novada Skrīveru pagasta. Dabas parks, kā jau atzīmēts iepriekš, ir iekĜauts Eiropas nozīmes Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju sarakstā. 

Vienlaikus ar Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādi, notiek darbs pie jauna 
dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
viens no mērėiem ir dabas aizsardzības plāna integrācijā teritorijas plānojumā (skatīt papildus informāciju par 
to arī 5.5.sadaĜā „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna integrācija teritorijas plānojumā”). 

Dabas liegums „Aizkraukles purvs un meži” dibināts 1999.gadā un aizĦem ievērojamu Aizkraukles pagasta 
teritorijas Z daĜu (1532 ha). Dabas liegums dibināts daudzveidīgu meža un purva biotopu, kā arī daudzu retu 
putnu, augu un bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai. Lielākā daĜa dabas lieguma ir AS „Latvijas Valsts meži” 
valdījumā. Dabas liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns ar īstenošanos periodu no 2011.gada līdz 
2021.gadam (apstiprināts ar VARAM 15.04.2011. rīkojumu Nr.231), taču nav apstiprināti individuālie teritorijas 
izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi. Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
risinājumus, teritorijjas, kurās būtu blakus dabas liegumam iespējams iegūt kūdru (atzīmētas teritorijas 
plānojumā kā R2 teritorijas), ir attēlotas balstoties uz dabas aizsardzības plānu un tā piedāvātajiem 
risinājumiem.  

Daugavas labajā krastā lejpus Aizkraukles HES aizsprosta, 150 metru attālumā no zemnieku saimniecības 
„CepĜi” atrodas ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais piemineklis „CepĜa (Jaunzemju) dolomīta atsegums” 
(17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem 
dabas pieminekĜiem”). Atsegums, ko veido Daugavas svītas Porhovas slāĦudolomīts, atrodas pamestā karjerā 
uz stāva klinšaina Daugavas krasta. Tuvumā ir arī citi, iespējams, dabiski veidojušies dolomītu atsegumi upes 
ūdens līmeĦa augstumā, gan virstā, gan arī kraujas augšdaĜā. Vietām pār klintīm plūst nelieli avotiĦi, veidojot 
dolomītos interesantus pakāpienveida ūdenskritumus, kuri ziemā sasalstot veido nelielus ledus kritumus.23 

 

 

                                                           

23 http://www.vietas.lv/objekts/cepla_dolomita_atsegums/ 
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Mikroliegumi 

Aizkraukles novadā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 4 mikroliegumi. Mikroliegumu veidošanu 
nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000), Meža likums (2000) un tiem pakārtotie normatīvie akti. 
Nozīmīgākie no tiem ir 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 
un 05.12.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 

Aizsargājami koki 

Aizkraukles novadā, saskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzē „Īpaši 
aizsargājamie koki” sniegto informāciju,atrodas tikai viens valsts aizsardzībā esošs aizsargājams koks, kura 
aizsardzības kategorija ir dižkoks (skatīt 6.tabulu). Par aizsargājamu koku uzskatāms jebkurš koks, kurš 
sasniedzis Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā attiecīgajai sugai noteikto apkārtmēru vai augstumu arī 
tādā gadījumā, ja tas nav iekĜauts aizsargājamo koku sarakstos. Atzīmējams, ka Dabas aizsardzības 
pārvaldes datu bāzē OZOLS neviens aizsargājams koks novada teritorijā nav atzīmēts. 

6.tabula. Aizsargājami koki Aizkraukles novadā 
 

ID Nosaukums Statuss Atrašanās vieta Piezīmes 

478 Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

Dižkoks Aizkraukles pagasts, 50 m uz Z 
no Augstkalniem (100 m no R-D 
autoceĜa) 

Apsekojuma datums – 25.07.1994. 
Apkārtmērs – 6,4 m 
Augstums – 27 m 
Stumbru skaits – 1 
Status – dzīvs 
Apraksts – Ĝoti plats vainags. Iekalst 
apakšējie zari, trupe. Citādi veselīgs. 
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4.3. Novada telpiskā jeb ainaviskā struktūra 

Aizkraukles novada telpiskā jeb ainaviskā struktūra veidojusies konkrēto dabas apstākĜu un gadsimtiem ilgās 
cilvēka darbības mijietekmēs. Kopumā – strukturālās pieejas jēga slēpjas tajā, ka iespējams pietiekami 
racionāli saskatīt novada teritorijā objektīvi (daba, vēsture, ainavas) pastāvošās atšėirīgas daĜas (tās var 
nosaukt vietvārdos), vienoties par to nozīmēm un formulēt attīstības (tās pārvaldības) mērėus. 

JāĦem vērā, ka telpiskās struktūras analīzes izmantošanas iespējas saistāmas gan ar pētāmās/plānojamās 
teritorijas lielumu, gan ar izvēlētajiem plānu/plānojumu mērogiem, to detalizācijas pakāpēm. TādēĜ ainavu 
telpiskās struktūras analīzi vēlams veikt vismaz divos soĜos: (1) vispirms nodala lielās struktūrvienības visā 
novada teritorijā, bet (2) otrajā solī tiek izvēlētas tās struktūrvienības/telpas, kam ir izšėiroša nozīme novada 
attīstībā. Atlasīto struktūrvienību robežās tiek veikta jau detāliskāka iekšējās telpiskās struktūras analīze, kas ir 
pamats reāliem vērtējumiem, konkrētu mērėu un rīcību uzstādījumiem, respektīvi, plānošanai pēc būtības. 

Attīstības plānošanas mērėu kontekstā Aizkraukles novada ainavu telpisko struktūru var raksturot divos 
veidos. 

Katrā vietā – tas attiecas arī uz Aizkraukles novadu – ainavu veidošanos un attīstību laika gaitā nosaka gan 
dabas faktori, gan sociāli ekonomiskie apstākĜi, to savstarpējā mijiedarbība. Tāda izpratne atspoguĜota Eiropas 
ainavu konvencijas (turpmāk tekstā – EAK) ainavas jēdziena definīcijā. Proti – „ainava nozīmē teritoriju tādā 
nozīmē, kā to uztver cilvēki un kas izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā.” Un 
vēl – EAK darbības joma „…attiecas uz ainavām, kuras var uzskatīt par izcilām, tāpat kā uz ikdienišėām vai 
degradētām ainavām” (EAK, 2.pants). Vienkāršiem vārdiem sakot – ainavas ir visur, tas ir skatījums uz tuvāko 
un tālāko apkārtni, kas balstās dabas un cilvēku mijiedarbības izpratnē. 

Ainavu vēstures izpēte liecina, ka ainavu attīstībā liela (bieži – izšėiroša) nozīme ir krasiemsociāli ekonomisko 
vai politisko apstākĜu lūzumiem, tas ir, to krasām pārmaiĦām. Pašreiz Latvijā dzīvojošās paaudzes vislabāk 
atceras notikumus, kas saistījās ar (1) padomju varas pastāvēšanas laiku, un (2) Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu. 

Šajā laikos veidojās cilvēku dzīves darbības pieredze, uzkrājās zināšanas par tuvējo apkārtni, novērojumi par 
notikušajām vai notiekošajām pārmaiĦām. Daudzos gadījumos, tajā skaitā – dažādos plānošanas procesos, 
tie ietekmē, bet reizēm nosaka dažādu lēmumu pieĦemšanu, to motivācijas. 

Padomju varas gados notika īpašumu nacionalizācija, kolhozu un sovhozu veidošana, zemju lielmeliorācija, 
viensētu apdzīvojuma pakāpeniska likvidācija un ciemu celtniecība. Minētie procesi būtiski ietekmēja ainavu 
veidošanas gaitu un radīja savu, tā laika nosacījumiem atbilstīgu telpisko struktūru. Pamatvilcienos – tā 
joprojām ir pietiekami stabila, tā ir labi saglabājusies, un tās fonā notiek mūsdienu saimnieciskā un dzīves 
darbība, kas savukārt ietekmē turpmāko ainavu attīstību. 

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana radīja jaunus politiskos, tiesiskos un ekonomiskos nosacījumus 
turpmākajai attīstībai. To ietekmes atspoguĜojas arī reālajās ainavās. Joprojām ainavu veidošanos, ainavu 
vizuālo veidolu nosaka tādi faktori, kā urbanizācija, tajā skaitā – lauku urbanizācija, lauksaimniecības telpiskā 
diferencēšanās (kā zemes īpašumu struktūras maiĦas sekas). Taču – pēc pievienošanās Eiropas Savienībai 
atkal ir radušies jauni nosacījumi, kas tāpat kā visos laikos ietekmē arī cilvēku darbību un atspoguĜojas 
apkārtējās ainavās. 

Teiktais attiecas arī uz Aizkraukles novadu: tā relatīvi nelielajā teritorijā Ĝoti skaidri atklājas minēto faktoru 
ietekme – gan attiecībā uz ainavu (kā teritoriju/telpu), tās uzbūvi un vizuālo veidolu, gan attiecībā uz dažādo, 
atšėirīgo ainavu izvietojumu novada teritorijā, respektīvi, telpisko struktūru. 

Tomēr Aizkraukles novadā spēcīga ietekme ir īpašajai dabas aizsardzībai (Aizkraukles purva un mežu liegums 
un Daugavas ielejas dabas parks), urbanizācijas procesam un specifiskās industrijas ietekmēm (Aizkraukles 
pilsētas un HES dominance), kā arī kultūras mantojuma aizsardzībai (Daugava kā spēcīgs simbols, Daugavas 
ceĜš, Aizkraukle kā sens Vidzemes centrs u.c.). Ideālā gadījumā – tas izšėiroši nosaka atsevišėu vietu nozīmi 
novada teritorijā, kā arī to funkcijas un pārvaldības paĦēmienus. 

Aizkraukles novada ainavu attīstības vispārējā gaitā nodalāmi vairāki posmi. Tie ir šādi. 
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• Senvēstures laiks (pilskalni, kapu lauki – pašreiz ainavās pastāv kā kultūras pieminekĜi; arī mutvārdu 
kultūras pieminekĜi – teikas, nostāsti u.c.); 

• Muižu laiki – pastāvēja daudzus gadsimtus, ietekmējot sākotnējo telpisko, kā arī vēlāko zemes īpašumu 
struktūru, apdzīvojumu, ceĜu tīklu; novada teritorija lielos vilcienos sakrīt ar seno Aizkraukles 
privātmuižu; tajā ienāk arī daĜa no Aizkraukles mācītājmuižas; 

• Pirmais Latvijas valstiskās neatkarības laiks: lielākais notikums – zemes reforma (tās pēcietekmes 
vērojamas mūsu dienās, jau pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas); 

• Padomju varas gadi – kolhozu un sovhozu laiks: zemes lielmeliorācija, lauku apdzīvojuma plānveidīga 
pārveidošana; 

• Aizkraukles un blakus esošajiem Piedaugavas novadiem īpaši nozīmīgs ir PĜaviĦu HESa būvniecības 
laiks (protesti 50-60-tajos gados; viensētu likvidēšana uzpludinājuma zonā; Aizkraukles pilsētas 
sākums: 1961.gadā – P.Stučkas strādnieku ciemats, 1967.gadā rajona centrs, no 1991.gadā – 
Aizkraukles pilsēta); 

• Tagadne – Aizkraukles novads (Aizkraukles pilsēta + senā Aizkraukles pagasta teritorija). 

 
4.3.1. Vispārējā struktūra 

Lielās ainavu struktūrvienības visā novada teritorijā nodalītas atbilstīgi reālajai situācijai. Jāpiezīmē, ka lielās 
struktūrvienības, jeb reālajās izpausmēs – ainavu telpas ir atšėirīgas ne tikai pēc to veidošanās vēstures 
apstākĜiem, bet arī vizuāli atšėirīgas. Turklāt – tās ir viegli uztveramas gan dažādās kartēs, gan dabā, 
pārvietojoties novada teritorijā. 

Aizkraukles novada teritorijā nodalītas šādas lielās ainavu telpas (skatīt 10.attēlu): mežaines, purvaines 
(dabiskie un izmantotie purvi), lauku ainavas jeb laukaines (meliorētās, mežvidu), urbānās (pilsētas, 
piepilsētas, ciemi), transporta maăistrāles, Piedaugavas josla (upes ieleja ar piegulošo joslu), PĜaviĦu HES 
ūdenskrātuve (jūra, ezers). 
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10.attēls. Avots: SIA „METRUM”, Aija Melluma, 2013 
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4.3.2. Analītiskā struktūra un novada perspektīvie attīstības virzieni 

Aizkraukles novada gadījumā otrajā ainavu telpiskās analīzes solī nodalītas lielo ainavu telpu (skatīt iepriekš) 
atdaĜas pēc vairākām pazīmēm, kas Ĝauj skaidrāk noteikt to nozīmi. Pirmkārt, tas ir tiesiskais statuss. Atbilstīgi 
tam, nodalītas (a) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Aizkraukles purva un mežu liegums un Daugavas 
ielejas dabas parks; (b) Aizkraukles pilsētas jeb urbānā ainava (skatīt 11.attēlu). JāĦem vērā, ka abas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas ir iekĜautas Natura 2000 tīklā, un tas nosaka to ārējo nozīmi, kā arī atbildības 
līmeni par vērtību saglabāšanu (tā ir pārvaldības joma). Otrkārt, novada teritorijā nodalāmas kultūrvēsturiski 
nozīmīgās vietas/teritorijas, kuru tiesiskais statuss nav definēts, bet kam ir neapstrīdama nozīme, turklāt – ne 
tikai novada, bet nacionālā līmenī (skatīt 11.attēlu).Tās ir: 

(1) senā TuĦėu ciema vieta (skatīt 7.attēlu 1683.gadā zviedru kadastra kartē24:, kur jau tajā laikā bija un ir 
joprojām 6 sētu grupa (senajos laikos vienā sētā bija 5-8 ēkas); tas ir piemērs tam, kā konkrēta ainava 
attīstās/veidojas laika gaitā, ja tajā dzīvo un strādā cilvēki. 

(2) Baložu krasta areāls – ūdenskrātuves malā, starp pilsētas un Kokneses novada robežām; iezīmē senās 
Daugavas ielejas augsto krastu (tas varētu atbilst Brēėu ainavas līmenim lejpus HES aizsprosta). 

(3) Senās Aizkraukles areāls, kas ietver vairākus aizsargājamos kultūras pieminekĜus – Aizkraukles pilskalns, 
Aizkraukles pilsdrupas, Lejasžagaru senkapi, Aizkraukles luterāĦu baznīca – un apkārtējo vēsturisko ainavu, 
kas tos sasaista vienotā telpā. 

(4) PĜaviĦu HES ūdenskrātuve (jūra, ezers), kam ir daudzfunkcionāla nozīme, un kas glabā liecības par seno 
Daugavas ieleju. 

Nosauktās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas jāĦem turpmākajā teritorijas attīstības plānošanā – ne tikai 
izstrādājot lokāloplānojumus, detālplānojumus, bet arī paredzot attīstības projektus un rīcības novada 
attīstības programmā. 

Ainavu telpu nozīmes raksturojumu lietderīgi papildināt ar citu, attīstības plānošanas kontekstā būtisku pazīmi. 
Proti, tā ir jaunā attīstība – tās priekšnoteikumi vai ierobežojumi, jau dabā redzamās izpausmes u.c. Tātad 
runa ir par attīstības procesiem, kas nosaka vai turpmāk ietekmēs ainavu veidošanās (tajā skaitā – telpiskās 
struktūras izmaiĦas) procesus, un kas Ħemami vērā, plānojot novada attīstību. 

Aizkraukles novada teritorijā jaunās attīstības areāli saistīsies, pirmkārt, ar urbanizācijas procesiem (pilsētas 
attīstība un lauku urbanizācija piepilsētās), un, otrkārt, ar lauksaimniecības attīstības iespēju atšėirībām 
novada teritorijā (nodalās industriālās (uz ziemeĜiem no autoceĜa, dzelzceĜa) un daudzfunkcionālās 
lauksaimniecības areāls). Ražošanas teritoriju attīstību jaunajā novada teritorijas plānojumā tiek paredzēts 
virzīt uz ziemeĜiem no pilsētas un ciema teritorijas, kā arī uz rietumiem no pilsētas robežas. Dzīvojamās 
apbūves teritorijas galvenie attīstības virzieni ir uz ziemeĜiem no Aizkraukles ciema teritorijas un 
ziemeĜaustrumiem no pilsētas teritorijas. Atbilstoši 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, pilsētas un ciema ielas ir iedalītas 
kategorijās, atzīmējot Enerăētikas ielu kā galveno maăistrālo (tranzīta) koridoru (skatīt 12.attēlu). 

Ideālajā variantā jaunā attīstība varētu saistīties ar Senās Aizkraukles areālu (tas turpinās arī Skrīveru novada 
teritorijā), par pamatu Ħemot tā nozīmi mūsu tautas atmiĦā un apziĦā, kā arī vienotā dabas un kultūras 
mantojuma nozīmi. Labas pārvaldības gadījumā tas paver lielas iespējas. 

Iepriekš runa bija par vispārējās ainavu telpiskās struktūras raksturojumiem Aizkraukles novada teritorijā. 
Savukārt par otrās pakāpes ainavu telpiskās struktūras plānu uzskatāms Daugavas ielejas dabas parka 
ainavu telpu plāns. Pirmajā variantā tas bija izstrādāts 2004.gadā dabas parka dabas aizsardzības plāna 
vajadzībām, un pašreiz ir aktualizēts. 

Reālās plānošanas skatījumā pašreiz būtu vēlams izstrādāt detālisku ainavu telpiskās struktūras analīzi 
novada urbānajam areālam (Aizkraukles pilsēta un tuvējās ietekmes teritorijas), kā arī transporta maăistrāles 
joslai. 

 
                                                           

24LVVA, 7404.f., 1.apr., 727.l. – Aizkraukles apgabals: Langholmas muiža un zemnieki, 1683. 
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11.attēls. Avots: SIA „METRUM”, Aija Melluma, 2013 
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12.attēls. Avots: SIA „METRUM”, 2013 
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4.3.3. Dabas parka „Daugavas ieleja” un tās tuvējās apkārtnes ainavu telpas 

Daugavas ielejas dabas parks kā veselums ir novada īpašās nozīmes ainava, kam ir savs juridiskais statuss 
un savi nosacījumi, bet kas turpina pastāvēt kā novada teritorijas daĜa ar saviem attīstības mērėiem, gan arī – 
kā dzīvesvieta. 

Turklāt, jāĦem vērā, ka tā ir visai daudzveidīga ainava, ko nosaka gan īpatnējie ielejas dabas apstākĜi, gan tas, 
ka Daugavas ieleja gadsimtiem ilgi ir bijusi nozīmīga attīstības teritorija, tur koncentrējās iedzīvotāji un 
notikumi. Kopumā tas nosaka senas kultūrainavas esamību (tajā redzamas dažādu laiku pēdas jeb liecības, 
arī pieminekĜu statusā), kā arī to, ka tajā saglabājušās tās dabas vērtības, kam mūsdienu pasaulē tiek 
piešėirta liela nozīme (biotopi, Natura 2000 u.c.). 

Upju ielejām piemītošā dabiskā struktūra, kā arī raksturīgās cilvēka darbības izpausmes (apdzīvojums, zemes 
izmantošana u.c.) pietiekami labi atspoguĜo situāciju nelielajā Daugavas ielejas dabas parka teritorijā. Telpiskā 
struktūra ir arī labi saprotama ( jo vizuāli viegli uztverama, saistās ar ikdienas praksi) cilvēkiem/iedzīvotājiem, 
tādēĜ tā Ħemta par pamatu ainavu telpu izdalīšanai. 

Daugavas ielejā izdalāmas šādas dabiskas (jeb ielejai piemītošas) struktūrvienības: 

• ielejas dibens ar upi un virspalu terasēm, jeb leja; 
• ielejas nogāze, kas saposmota ar gravām un pieteku ieleju iegrauzumiem; 
• paceltā, ielejai piegulošā un ar ieleju saistītā josla, jeb augša, kurā visa ūdeĦu notece notiek upes 

virzienā un kur sākas gravu veidošanās. 

Katrā no iepriekš nosauktajām lielajām struktūras vienībām nodalītas pietiekami labi norobežotas, dabas 
apstākĜu un izmantošanas ziĦā, kā arī vizuāli atšėirīgas ainavu telpas. To nodalīšanā izšėiroša nozīme ir mazo 
Daugavas pieteku ieleju – Ašėeres, Karikstes, Lipsēnstrauta – iegrauzumiem (vizuāli tos iezīmē meža 
josliĦas), to izvietojumam, kā arī pašreizējā mežu un atklāto platību izvietojuma teritorijā. Gan upīšu ieleju 
iegrauzumi, gan meža malu sienas veido dabiskās ainavu telpu aprises, tajā skaitā – dabā saskatāmās. 

Ainavu telpu nosaukumi izvēlēti brīvi – pēc mājvārdiem vai kādām raksturīgām (piemēram, novietojuma) 
pazīmēm. 

Katrai no parka teritorijā nodalītajām ainavu telpām ir savs stāsts, sava lokālā vēsture un attīstības gaita. To 
starpā ir tādas, kam piemīt izcila dabas mantojuma vērtība (stāvās nogāzes, gravas, terašu pĜavas), kā arī 
tādas, kuru galvenā vērtība ir kultūrvēsturiskā. Informācija par to atrodama dabas parka „Daugavas ieleja” 
dabas aizsardzības plāna aprakstā. 

Lai uzskatamāk parādītu to, ka Daugavas ielejas dabas parka teritorija, tāpat kā Aizkraukles novada teritorija, 
nav viendabīga (arī attiecībā uz dažādiem aizsardzības nosacījumiem), veikta detāliskāka ainavu telpu 
nozīmes izvērtēšana, nosakot katrai īpašo nozīmi. Tās ir: (1) īpašā dabas aizsardzība, (2) vienotā dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzība, (3) vizuālā, (4) dzīves telpas, (5) fona nozīme. Balstoties uz katras ainavu 
telpas nozīmi, teritorijas plānojumā ir atzīmētas vietas ar īpašiem noteikumiem, piemēram, lauksaimniecības 
teritorija, kas indeksēta kā L2 teritorija. 

Katras ainavu telpas īpašā nozīme Ĝauj konkretizēt nepieciešamās pieejas (sevišėi svarīgi tas ir plānošanas 
sakarā). Tādējādi tās kĜūst par dabas aizsardzības un ainavu pārvaldības, kā arī un plānošanas 
pamatvienībām. Turklāt, ainavu telpu izmēri, sasaiste ar konkrētām mājvietām, nelielais (dabas parka 
„Daugavas ieleja” gadījumā) iedzīvotāju skaits atĜauj pilnvērtīgāk izmantot cilvēku radošo potenciālu, 
iesaistīšanos gan dabas, gan kultūras mantojuma aizsardzībā. Ainavu telpas ir viĦu dzīves daĜa. 

Tādējādi, Ħemot vērā ainavu telpu dažādās īpašās nozīmes, veidojas arī teritoriāli atšėirīga dabas parka 
„Daugavas ieleja” teritorijas aizsardzības, attīstības un pārvaldības sistēma. 

(1) Vienlaicīga Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” ainavu izpēte apliecina, ka pašreiz 
skatījumu uz dabas parka teritoriju nepieciešams paplašināt, neaprobežojoties vienīgi ar tā izcilajām dabas 
vērtībām. Patiesībā visa dabas parka teritorija ir Latvijai nozīmīgs kultūrvēstures objekts, teritorija, ielejas 
kultūrainavas piemērs, kas uzskatāmā veidā demonstrē vienotā dabas un kultūras mantojuma jēgu un nozīmi. 
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Daugavas ieleja ir izcils piemērs, kas parāda to, kā senā kultūrainavā var saglabāties nozīmīgas dabas 
vērtības. 

(2) Dabas parka teritorijā īpaša uzmanība pievēršama sadalītajām ainavu telpām. Tās izveidojušās augšā, gar 
ceĜu no Aizkraukles pilsētas uz kapiem, kur ceĜš kā dabas parka robeža pāršėeĜ vizuāli vienotās telpas. Tas 
attiecas uz Brēėu, Cerību un Muižas ainavu telpām, bet it sevišėi – uz pēdējo. Proti, Muižas ainavu telpa 
faktiski zaudējusi savu sākotnējo kultūrvēstures nozīmi, palikusi vien informatīvā nozīme, par ko tomēr 
nevajadzētu aizmirst. TādēĜ jebkādus lēmumus (gan dabas parka aizsardzības plānā, gan novada teritorijas 
plānojumā) nevajadzētu pieĦemt vien attiecībā uz dabas parka pusē nodalītajām ainavas telpas daĜām, bet 
gan uz visu vienoto ainavas telpu. Tas ir, nerēėinoties ar formālo dabas parka robežu. Sevišėi tas attiecas uz 
turpmākās attīstības nosacījumiem. Šāds pieeja Ħemta vērā arī nosakot teritorijas plānojumā vietas ar īpašiem 
noteikumiem, attiecīgi tās netiek atzīmētas strikti ievērojot dabas parka robežas, bet gan vērtējot ainavu 
plašākā kontekstā. 

(3) Negaidot kopējā ainavu plāna izstrādi (dabas parkam, visai novada teritorijai), vēlams uzsākt lokālu ainavu 
plānu izstrādi šādām prioritāras nozīmes vietām: 

• dabas parka „Daugavas ieleja” kultūrvēsturiskajam kodolam – jeb Senajai Aizkrauklei, kas aptver četras 
ainavu telpas: Lejasžagaru, Augsto kalnu (atrodas Skrīveru novada teritorijā) un Dzirnavu ainavu telpas 
(ja par to vienojas pašvaldība/pašvaldības). 

• Brēėu ainavas telpai, kā tas bija ieteikts jau 2004.gadā. Neraugoties uz ainavas relatīvi labo stāvokli, 
vērojamas pazīmes, kas liecina par cilvēku ikdienas aktivitāšu samazināšanos lauku sētās, bet cita 
veida darbību aktivizēšanos (atpūtas organizācija, būvniecība). Dabiskā veidā (koki aug) samazinās 
ainavu telpas pārskatāmība. Savlaicīgs regulējums nepieciešams attiecībā uz jauno apbūvi (Aizkraukles 
pilsētai tuvējā malā ir mazi zemes gabali). JāĦem vērā, ka ainavas uzturēšanai nepieciešamās darbības 
veicamas konkrētās vietās, konkrētos īpašumos. TādēĜ nepieciešama ainavu telpā mājojošo cilvēku 
piedalīšanās plānošanas procesā. 
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13.attēls. Avots: SIA „METRUM”, Aija Melluma, 2013 
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4.4. Teritorijas plānojuma risinājumi jeb no aprakstiem uz saistošām prasībām 
• Novada teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru un vēsturisko lauku ainavu, kā 

ieteicamo apdzīvojuma tipu, ārpus pilsētas un ciemu teritorijām paredzot viensētu apbūvi. Blīvas apbūves 
teritoriju attīstība plānota pilsētas un Aizkraukles ciema robežās. Līdz ar Aizkraukles novada teritorijas 
plānojumu 2013.–2025.gadam ciema statuss noteikts Aizkraukles ciemam. 

• Teritorijas plānojumā noteiktas Aizkraukles ciema robežas un paplašinātas Aizkraukles pilsētas robežas. 
Pilsētas un ciema administratīvajās robežās ir pietiekami daudz iekšējo resursu teritoriju turpmākai 
attīstībai. PieĦemtie risinājumi teritorijas plānojumā izvēlēti pēc principa plānot kompaktu dzīvojamo apbūvi, 
paredzot jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām apbūves teritorijām, vai arī vietās, 
kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. 

• Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība savrupmāju apbūvei Aizkraukles pilsētā noteikta 1200 
m2 (ar atsevišėiem izĦēmumiem teritorijās, kas noteiktas kā vietas ar īpašiem noteikumiem), savukārt 
Aizkraukles ciemā, Ħemot vērā tās atšėirīgo raksturu – 2000 m2. 

• Teritorijas funkcionālais zonējums jeb plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu klasifikācija noteikta atbilstoši 
30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

• Aizkraukles pilsēta kā novada un apkārtējās teritorijas centrs, kā arī Aizkraukles ciems nodrošina 
nepieciešamos pakalpojumus iedzīvotājiem, kā rezultātā pilsētas un ciema teritorijā ir paredzēts attīstīt 
samērā plaši Publiskās apbūves teritorijas (P). 

• ĥemot vērā pieejamo infrastruktūru un resursus, pilsētas teritorijā un tās tiešā tuvumā ir paredzētas jaunas 
teritorijas Rūpniecības apbūves teritoriju (R) attīstībai. 

• ĥemot vērā vēsturiskos izpētes materiālus, kā arī ainavu analīzi, lauku teritorijās teritorijas plānojums 
piedāvā attīstīt tradicionālo (disperso) apdzīvojuma veidu – viensētas un viensētu grupas – kā relatīvi 
vienmērīgas teritorijas apdzīvotības garantam. 

• Lauku teritoriju ekonomiskā atdzīvināšana notiek, piedāvājot pietiekami liberālus teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus lauku teritoriju turpmākajai attīstībai. Teritorijas plānojums nosaka dzīvojamās, 
publiskās, rūpnieciskās, tehniskās un transporta apbūves attīstību pilsētā un ciemos, savukārt ārpus blīvi 
apdzīvotajām vietām – attīstīt lauksaimniecības teritorijas ar daudzfunkcionālu izmanošanu, kā arī mežu 
teritorijas, derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas un viensētu tipa apbūvi. 

• Rekreācijas teritoriju attīstība balstās, saglabājot dabas un kultūras vērtības un nodrošinot pieejamību 
iedzīvotājiem pie nozīmīgiem dabas objektiem (Daugavas u.c., nosakot, īpaši dabas parka „Daugavas 
ieleja” teritorijā vietas ar īpašiem noteikumiem). 

• Teritorijas plānojuma Grafiskās daĜas kartēs „Aizkraukles novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un 
„Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema funkcionālā zonējuma karte” (karšu mēroga noteiktība 1:10 000) 
noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), kā arī grafiski atzīmētas applūstošās 
teritorijas. 

• Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam iekĜautie risinājumi paredz no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālās platības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, un tas ir ārpus 
pilsētas un ciema robežām 2 hektāri, savukārt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – meža zemēs 10, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – 3 ha. IzĦēmums ir teritorijās, kas noteiktas kā 
vietas ar īpašiem noteikumiem (L1), kurās, radot priekšnoteikumus lauksaimniecības zemju saglabāšanai, 
no jauna veidojamas zemes vienības minimālās platība noteikta 5 ha. 

• Teritorijas plānojumā ir paredzētas teritorijas Aizkraukles novada kapsētas palašināšanai. Teritorijas 
plānojumā tiek attēlotas sanitārās aizsargjoslas 300 metru platumā kapsētu teritorijai atbilstoši 29.12.1998. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”. 

• Aizkraukles novadā netiek plānota sadzīves atkritumu izgāztuves izveide. Atkritumu apsaimniekošana 
novadā veicama saskaĦā ar Vidusdaugavas reăionālais atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–
2013.gadam un 25.08.2011. Aizkraukles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Aizkraukles novadā”. 
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• Aizkraukles novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daĜā noteiktas autoceĜu, dzelzceĜa aizsargjoslas, kā arī 
aizsargjoslas novada teritorijā esošajām inženierkomunikācijām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
noteiktas sarkanās līnijas Aizkraukles pilsētas un ciemu teritorijās esošajām un plānotajām ielām. 
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V ATSEVIŠĖU TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
JAUTĀJUMU APSKATS 
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5.1. Aizkraukles novada teritorijas funkcionālais zonējums 

Termins „funkcionālais zonējums” ir definēts 13.10.2011. likumā „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 
(stājas spēkā 01.12.2011.), skaidrojot, ka funkcionālais zonējums ir „teritorijas iedalījums zonās, kurām ir 
atšėirīgas prasības atĜautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei”. 

Ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšėirīgās funkcijas, 
strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. Faktiski tas ir viens no teritorijas plānošanas 
galvenajiem mērėiem. Tādējādi teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšėirīgu 
izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida ainavisko (telpiskās 
struktūras) elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums,pieejamība, kam ir 
īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā uzbūvē. 

Attēlojot funkcionālā zonējuma veidus grafiski, ar atšėirīgu toĦu intensitāti tiek parādīts konkrēto teritoriju 
izmantošanas grupu atsevišėo izmantošanas veidu savstarpējais vertikālais salīdzinājums – ar gaišāku toni 
attēlotas teritorijas, kas pēc augstuma atzīmēm ir tuvākas zemes līmenim (piemēram, Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas), bet ar tumšāku toni attēlotas teritoriju izmantošanas, kas dabā ir ar augstākiem objektiem 
(piemēram, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas). Katram teritorijas izmantošanas veidam ir noteikta 
krāsa, kuras kods norādīts atbilstoši izvēlētajam krāsu modelim RGB (Red, Green, Blue). 

22.05.2013. stājās spēkā 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuri nosaka vispārīgās prasības pašvaldību teritorijas izmantošanai, kā 
arī teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. Noteikumos iekĜautais funkcionālo zonu klasifikators ir pirmais 
Latvijā, kas apstiprināts ar normatīvo aktu regulējamu, līdz ar to izmantojams, izstrādājot jebkuru pašvaldības 
teritorijas plānošanas dokumentu. Tādējādi viens no Aizkraukles novada teritorijas plānojuma uzdevumiem 
bija pārskatīt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanas klasifikatoru ar šobrīd 
likumdošanā noteikto. 

Katra konkrētā vieta/ teritorija ir atšėirīga, tādēĜ lai šāda klasifikācija neradītu ierobežojumus, tad plānošanas 
radošais process izpaužas, lietojot normatīvajos aktos piedāvāto variantu, nosakot katrā konkrētā 
funkcionālajā zonā teritorijas ar īpašiem noteikumiem un apzīmējot tās ar indeksu. 

Kopumā jaunajā Aizkraukles novada teritorijas plānojumā ir samazināts funkcionālo zonu skaits. Norādāms, ka 
tās nav „izzudušas”, bet gan, Ħemot vērā iepriekšējos teritorijas plānojumos definētās zonas, iekĜautas zem 
cita nosaukuma, tā saglabājot teritorijas vēsturisko un vēlamo perspektīvo izmantošanu (skatīt 7.tabulu). 

Tā, piemēram, „Sabiedrisko iestāžu teritorijas” noteiktas kā „Publiskās apbūves teritorija (P)”, „Virszemes 
ūdeĦi” kā – „ŪdeĦu teritorija (Ū)” un „Lauksaimniecības zemes (ar viensētu apbūvi)” kā „Lauksaimniecības 
teritorija (L)”, definējot arī turpmāko teritorijas izmantošanu. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2004.–2013.gadam (ar grozījumiem) salīdzinājums ar jaunajā 
Aizkraukles novada teritorijas plānojumā iekĜauto funkcionālā zonējuma klasifikāciju attēlots 7.tabulā. 

7.tabula. Spēkā esošajā Aizkraukles novada teritorijas plānojumā 
un jaunajā novada teritorijas plānojumā iekĜautā funkcionālā zonējuma klasifikācija 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 
2004.–2013.gadam ar grozījumiem 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 
2013.–2025.gadam 

• Mazstāvu dzīvojamās teritorijas • Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 
• Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

• Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas • Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 
• Jauktas sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorija • Publiskās apbūves teritorija (P) 
• Sabiedrisko iestāžu teritorijas • Publiskās apbūves teritorija (P) 
• Vasarnīcu apbūves teritorijas • Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 
• DārzeĦkopības un sakĦkopības teritorija • Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 
• Lauksaimniecības zemes (ar viensētu apbūvi) • Lauksaimniecības teritorija (L) 
• Dabas pamatnes teritorijas • Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 
• Mežu teritorijas • Mežu teritorija (M) 
• Mežaparku dzīvojamās apbūves teritorijas • Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 
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5.2. Aizsargjoslas un tauvas joslas 

SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (1997) aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda 
veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. SadaĜa „Aizsargjoslas un tauvas joslas” 
un grafiskā daĜa (kartes) izstrādāta atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Aizsargjoslu likuma un ar Ministru kabineta 
noteikumiem apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasībām. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam funkcionālā zonējuma kartēs ir attēlotas 
Aizsargjoslu likumā noteikto platumu aizsargjoslas, kuras pašvaldība nosaka un grafiski attēlo teritorijas 
plānojumā, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.panta desmitās daĜas nosacījumiem (atbilstoši 14.05.2009. likuma 
grozījumiem, spēkā no 01.01.2014.). Ierosinot jaunu objektu būvniecību, renovējot vai rekonstruējot objektus, 
aizsargjoslas tiek noteiktas vai grozītas saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 33.panta otrās un piektās daĜas 
prasībām. 

Atbilstoši mēroga noteiktībai, funkcionālā zonējuma kartēs attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru platums dabā 
ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet virszemes ūdensobjektiem ārpus ciemiem tikai tās 
aizsargjoslas, kuras pārsniedz 10 metru platumu. Tas darīts ar nolūku, lai atvieglotu kartes lasāmību, tādējādi 
grafiski neattēlojot 10 metru platās aizsargjoslas ap citiem mazākiem virszemes ūdensobjektiem. Pēc būtības 
teritorijas plānojums saglabā šīs aizsargjoslas arī ap mazajiem virszemes ūdensobjektiem atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma prasībām. Bet aizsargjosla nav nosakāma mākslīgam ūdensobjektam, ja tas atrodas 
fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumā ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas, tās ir: 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo 
aizsargjoslu galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi 
uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. Piemēram, Aizkraukles novada gadījumā par tādām var 
uzskatīt upju, dīėu, ezeru, purvu aizsargjoslas, kā arī valsts aizsardzībā esošo Aizkraukles novada 
kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības 
iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, 
kanalizācijas tīkliem, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm u.tml. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Aizkraukles novadā šāda veida aizsargjoslas ir 
noteiktas ap kapsētu, kā arī ap novada teritorijā esošajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. 

4) Drošības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju 
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. Aizkraukles novadā drošības 
aizsargjoslas ir aktuālas ap degvielas uzpildes stacijām, kā arī stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa ierickni 
Rīga – Krustpils. 

Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti 8.tabulā „Aizsargjoslas”. 

• Dzīvnieku kapsētu teritorijas • Netiek atsevišėi izdalīts 
• Kapsētu teritorijas • Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 
• Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas • Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 
• Tehniskās apbūves teritorijas • Tehniskās apbūves teritorija (TA) 
• Apmežošanai paredzētās teritorijas • Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 
• Virszemes ūdeĦi • ŪdeĦu teritorija (Ū) 
• Satiksmes infrastruktūras teritorijas • Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

• Turpmākās izpētes teritorijas Netiek atsevišėi izdalīts 
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Tauvas joslas Aizkraukles novadā tiek noteiktas saskaĦā ar Zvejniecības likumu (1995), kas gar privāto ūdeĦu 
krastiem ir 4 metri, bet gar pārējo ūdeĦu krastiem – 10 metru platumā, izĦemot gadījumus, ja privātie ūdeĦi 
visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daĜa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas 
tiesības šajos ūdeĦos nepieder valstij. Tauvas joslas platums tiek skaitīts: gar upju lēzeniem krastiem – no 
normālās ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas 
platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeĦa līdz krasta nogāzei un pati nogāze.Ūdensobjektu piekrastes zemes 
īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi normatīvie akti. 
Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaĦošanas ar zemes īpašnieku paredzēta 
kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeĦu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, 
ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēĜ tauvas joslas nav grafiski attēlotas 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā, bet tās nosakāmas lokālplānojumu vai 
detālplānojumu izstrādes gadījumos. 

Visu aizsargjoslu teritorijas nosakāmas un/vai precizējamas izstrādājot topogrāfisko plānu, zemes ierīcības 
projektu, apgrūtinājumu plānu, lokālplānojumu, detālplānojumu vai objekta būvprojektu ar nepieciešamā 
mēroga precizitāti. 
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8.tabula „Aizsargjoslas” 
 

Nr. 
p.k. 

Aizsargjoslas grupa Aizsargjoslas veids Aizsargjoslas platums 

VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS 

1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas Aizkraukles pilsētas teritorijā: 
• Daugava 
 
 
 
 
 

 
• pārējām ūdenstecēm un ūdenstilpēm 
 
 
• mākslīgam ūdensobjektam (izĦemot tādam, kas kalpo 
ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas), kura platība ir 
lielāka par 0,1 ha 
 

Lauku teritorijās: 
• Daugava (t.sk. PĜaviĦu ūdenskrātuve) 
 
 

 
 
• Karikste un citām 10 – 25 km garām ūdenstecēm  
• līdz 10 km garām ūdenstecēm 
• pārējām līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm 
• mākslīgam ūdensobjektam (izĦemot tādam, kas kalpo 
ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas), kura platība ir 
lielāka par 0,1 ha 

 
• ne mazāk kā 10 m plata josla Daugavas krastā, bet vietās, 

kur krastu veido uzstādinājuma dambis, līdz dambja ārējās 
nogāzes pakājei 

gar ūdensobjektu ar applūstošu teritoriju visā tās platumā vai 
ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei (ceĜa 
uzbērumam, aizsargdambim), ja aiz tās esošā teritorija 
neapplūst 

• ne mazāk kā 10 m plata josla gar krasta līniju, izĦemot 
gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēĜ 
 

• ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā 
 
 
 

 
• ne mazāk kā 500 m plata josla katrā krastā 

ar applūstošo teritoriju – ne mazāk kā visas applūstošās 
teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no 
iepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas 
platuma 

• ne mazāk kā 50 m plata josla katrā krastā 
• ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā 
• ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā 
• ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā 

2. Aizsargjoslas ap purviem   Aizkraukles novada teritorijas plānojumā informācijas trūkuma 
dēĜ aizsargjoslas ap purviem netiek attēlotas. SaskaĦā ar 
29.01.2009. likumā „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas 
likums” noteikto, aizsargjoslu ap purviem noteikšana ir Valsts 
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meža dienesta kompetence 
3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap 

kultūras pieminekĜiem* 
 
*līdz individuālo aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) noteikšanai atbilstoši 15.07.2003. 
MK noteikumiem Nr.392 „Kultūras 
pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas) noteikšanas metodika”  

Aizkraukles pilsētas teritorijā: 
• Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols – kulta vieta 
 
 
 
 

Lauku teritorijās: 
• Aizkraukles luterāĦu baznīca 
• MeĜėitāru Muldas akmens – kulta vieta 
• Aizkraukles viduslaiku pils (drupas) 
• Lejasžagaru senkapi 

 
• ĥemot vērā, ka Kalnaziedu Upurozolu ir nozāăēts un 

pārvietots, aizsargjosla (aizsardzības zona) teritorijas 
plānojumā netiek attēlota; 

• Kalnaziedu pilskalnam aizsargjosla (aizsardzības zona) 
noteikta lielāka kā 100 metri – Ħemot vērā pilskalna reljefu; 

• 500 m 

4. Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām • 9 ūdens Ħemšanas vietas ar Nr.8045, Nr.8046, Nr.8050, 
Nr.8054, Nr.8052, Nr.8053, 8056, Nr.8175, Nr.8177) 

• Stingrā režīma aizsargjosla – 10 m 
• Ėīmiskā aizsargjosla – teritorijas plānojumā attēlota kā viena 

aizsargjosla ~456 ha platībā 
• Bakteoroloăiskā aizsargjosla – nav nepieciešams noteikt 

5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām  Aizkraukles novada teritorijas plānojumā netiek noteikta 

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 

6. Aizsargjoslas gar ielām,  autoceĜiem un 
dzelzceĜiem 

Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema teritorijās: 
 
 
 
 
 
Lauku teritorijās: 
• valsts galvenajam autoceĜam A6 Rīga – Daugavpils – 

Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) 
• valsts reăionālajiem autoceĜiem P87 Bauska – Aizkraukle 
• valsts vietējiem V954 Aizkraukle – Aizpuri; V958 

Aizkraukles stacija – Aizkraukle 
• pašvaldību autoceĜiem 
Aizsargjosla gar dzelzceĜu (ārpus Aizkraukles pilsētas un 
Aizkraukles ciema teritorijām) 
• publiskās lietošanas stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa 

sliežu iecirknis Rīga – Krustpils 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumā netiek attēlotas. Ielu 
sarkanās līnijas (esoša vai projektēta ielas robeža), grafiski 
nosakāmas detālplānojumā vai lokālplānojumā atbilstoši 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām 
 
 
• 100 m 
 
• 60 m 
• 30 m 
 
• 30 m 
 
 
• 100 m uz katru pusi no malējā ceĜa malējās sliedes, bet ne 
mazā kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē 
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7. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem un stacionārajiem radiomonitoringa 
punktiem 

 Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 
Nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likuma 14.pantam 
 

8. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloăisko un 
hidroloăisko novērojumu stacijām un 
hidrometriskajiem posteĦiem un ap citiem 
stacionāriem valsts nozīmes monitoringa 
punktiem un posteĦiem 

• Pazemes ūdeĦu valsts monitoringa posteĦi • 10 m no posteĦa ārējās robežas 

9. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema teritorijā: 
• gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 
•  
• ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu 
• ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu 
 
Lauku teritorijās: 
• gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 
• ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu 
• ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu 

 
• 2,5 m attālumā no līnijas ass (Aizkraukles novada teritorijas 

plānojuma netiek attēlotas) 
• 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 
• 12 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 
 
 
• 6,5 m attālumā no līnijas ass (Aizkraukles novada teritorijas 

plānojuma netiek attēlotas) 
• 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 
• 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 

10. Siltumtīklu aizsargjoslas 
 

 Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 
Nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 05.12.2006. MK 
noteikumi Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 

11. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un 
ierīcēm 

• gar valsts nozīmes ūdensnotekām un koplietošanas 
novadgrāvjiem 

• pārējās meliorācijas būves un ierīces 

• 10 m 
 
• Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 

Nosaka atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumiem Nr.306 
„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas 
būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs” 

12. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem 
 

 Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 
Nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 10.10.2006. MK 
noteikumiem Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” 

13. Aizsargjoslas ap ăeodēziskā tīkla punktiem  Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 
14. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem 

līdzekĜiem 
 Aizkraukles novadā nav 
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15. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes 
noliktavām un krātuvēm 

• Ap gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem Rīga 
– Daugavpils DN 500 mm 

• Ap pārvades gāzesvada atzariem (ar spiedienu virs 1.6 
MPa) 

• Ap gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Aizkraukle” DN 200 

• 15 m 
 
• 15 m 

 
• 15 m 

16. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma 
noteikšanas kontrolmērietaisēm 

 Aizkraukles novada teritorijas plānojuma netiek attēlotas. 
Nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumam 

17. Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības 
objektiem 

 Aizkraukles novadā nav 

18. Aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem 
un radioteleskopiem 

 Aizkraukles novadā nav 

SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS 

19. Aizsargjoslas ap kapsētām • Aizkraukles kapi (jaunie un vecie) • 300 m no kapsētu teritoriju robežas ārējās malas 
20. Aizsargjosla ap dzīvnieku kapsētām  Aizkraukles novadā nav 
21. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas 

poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap 
izmantošanai pārtikā neparedzēto 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
lieljaudas sadedzināšanas uzĦēmumiem 
vai pārstrādes uzĦēmumiem un 
notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm 

Aizsargjosla ap notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm: 
• Aizkraukles pilsētā esošās notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtām 
 

Aizsargjosla ar atkritumu izgāztuvēm 

 
• 200 m no objekta ārējās robežas vai ārējās malas 
 
 
Aizkraukles novadā nav 

DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS 

22. Drošības aizsargjoslas ap ogĜūdeĦraža 
ieguves vietām, naftas, naftas produktu, 
bīstamu ėīmisko vielu un produktu 
cauruĜvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 
pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumiem 
 

• Aizsargjosla ap degvielas uzpildes stacijām • 25 m 

23. Drošības aizsargjoslas ap aizsprostiem PĜaviĦu HES Aizkraukles novada teritorijas plānojumā attēlotas atbilstoši 
20.02.2007. MK noteikumiem Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas 
metodika ap aizsprostiem” 

24. Drošības aizsargjoslas platumu ap vēja 
elektrostacijām 

 Aizkraukles novadā nav 

25. Drošības aizsargjoslas ap gāzes vadiem ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, gāzes 
regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas 

• Ap naftas un naftas produktu uzĦēmumu ēkām un būvēm, 
kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ėīmiskās 
vielas vai produkti 

Aizkraukles novadā nav 
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stacijām, dabasgāzes kompresoru 
stacijām, dabasgāzes savākšanas 
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, 
sašėidrinātās  ogĜūdeĦraža gāzes 
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, 
sašėidrinātās ogĜūdeĦraža gāzes balonu 
noliktavām un tirdzniecības punktiem, 
automobiĜu gāzes uzpildes stacijām 

• Ap gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem Rīga – 
Daugavpils DN 500 mm 
• Ap pārvades gāzesvada atzariem (ar spiedienu virs 1.6 
MPa) 
• Ap gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Aizkraukle” DN 200 
• Aizsargjosla ap gāzes uzpildes stacijām 

• 125 m no gāzesvada ass  
 
• 75 m 
 

• 75 m 

• 25 m 
 

26. Aizsargjoslas gar dzelzceĜiem, pa kuriem 
pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas 
ėīmiskās vielas un produktus 

Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema teritorijā: 
• stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa sliežu iecirkĦa Rīga – 
Krustpils pievedceĜš 
 
 
Lauku teritorijā: 
• stratēăiskās nozīmes dzelzceĜa sliežu iecirknis Rīga – 
Krustpils 

 
• 25 m uz katru pusi no malējā ceĜa malējās sliedes, bet ne 

mazā kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē 

 
 
• 50 m uz katru pusi no malējā ceĜa malējās sliedes, bet ne 

mazā kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē 

27. Drošības aizsargjoslas gar virszemes 
siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 mm un 
lielāks 

– Aizkraukles novadā nav 
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5.3. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai 

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

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

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

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

Negaidot kopējā ainavu plāna izstrādi (dabas parkam „Daugavas ieleja”, visai novada teritorijai), vēlams 
uzsākt lokālu ainavu plānu (lolālplānojumu, detālplānojumu) izstrādi šādām prioritāras nozīmes vietām: 

• dabas parka „Daugavas ieleja” kultūrvēsturiskajam kodolam – jeb Senajai Aizkrauklei, kas aptver četras 
ainavu telpas: Lejasžagaru, Augsto kalnu (atrodas Skrīveru novada teritorijā) un Dzirnavu ainavu telpas 
(ja par to vienojas pašvaldība/pašvaldības). 

• Brēėu ainavas telpai, kā tas bija ieteikts jau 2004.gadā. Neraugoties uz ainavas relatīvi labo stāvokli, 
vērojamas pazīmes, kas liecina par cilvēku ikdienas aktivitāšu samazināšanos lauku sētās, bet cita 
veida darbību aktivizēšanos (atpūtas organizācija, būvniecība). Dabiskā veidā (koki aug) samazinās 
ainavu telpas pārskatāmība. Savlaicīgs regulējums nepieciešams attiecībā uz jauno apbūvi (Aizkraukles 
pilsētai tuvējā malā ir mazi zemes gabali). JāĦem vērā, ka ainavas uzturēšanai nepieciešamās darbības 
veicamas konkrētās vietās, konkrētos īpašumos. TādēĜ nepieciešama ainavu telpā mājojošo cilvēku 
piedalīšanās plānošanas procesā. 

• Vasarnīcu teritorijai „Ziedi”, izstrādājot inženierapgādes risinājumus un paredzot optimālu ielu tīklu. 
• Paredzot teritorijas attīstību abpus valsts galvenajam autoceĜam A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža (Pāternieki), vienojoties detalizēti par tās teritorijas izmantošanu. 
 

5.4. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam ir tiesisks pamats novada teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 
Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieĦemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu 
un arī pamatojums projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai. Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes 
īpašniekiem un uzĦēmējiem ir garantija un iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem 
interesentiem kalpo kā informācija par Aizkraukles novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

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

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

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Aizkraukles novada domes lēmuma 
pieĦemšanas.Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska 
persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc 
katra saĦemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Aizkraukles 
novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam noteikto, izmaiĦām augstāk stāvošos plānošanas 
dokumentos (reăiona, nacionāla līmeĦa plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos 
gadījumos. 

 
5.5. Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna integrācija teritorijas plānojumā 

Integrēts dabas aizsardzības plāns Aizkraukles novada teritorijas plānojumā – šāds uzstādījums vienlaikus 
izstrādāt un integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu Latvijā ir salīdzinoši inovatīvs un vērsts 
un pārskatāmākas un vienkāršākas pašvaldības teritorijas izmantošanu nosakošās dokumentācijas radīšanu. 
Viens no galvenajiem iemesliem nepieciešamībai dokumentus savlaicīgi integrēt, kā rāda līdzšinējā prakse ir, 
diemžēl, šo dokumentu savstarpējā nesaskaĦotība vai pat atsevišėos gadījumos pretrunas. Projekti, kas vērsti 
uz plānošanas un vides aizsardzības interešu saskaĦošanu un dziĜāku intergrēšanu, ir veikti jau iepriekš. Ir 
izstrādāts informatīvs materiāls „Ieteikumi integrētai plānošanai: dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas 
aspektu iestrāde rajonu un vietējos plānošanas dokumentos” (Baltijas vides forums, 2007, projekta „Pārrobežu 
sadarbība starp Bauskas un Biržu rajoniem integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā” ietvaros). Arī 
Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums kalpo kā plānošanas un vides aizsardzības mērėu sabalansēšanas 
un integrēšanas instruments. TādēĜ, strādājot pie dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna un 
teritorijas plānojuma savstarpējās integrācijas, tika Ħemta vērā gan minētā dokumenta ieteikumi, gan cita 
pieejamā pieredze plānošanas un vides aizsardzības interešu sabalansēšanā un integrēšanā. 

Pēc būtības abi dokumenti – gan dabas aizsardzības plāns, gan teritorijas plānojums reglamentē kādas 
teritorijas izmantošanas prasības un noteikumus. Lai arī dabas aizsardzības plāns ir tikai rekomendējošs 
raksturs, uz tā bāzes tiek izstrādāti Ministru kabineta individuālie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izmantošanas noteikumi, kas kā augstāk stāvošs normatīvais akts ir saistošs izstrādājot teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. TādēĜ, lai varētu izstrādāt saskaĦotu un sabalansētu 
teritorijas plānojumu, galvenie Aizkraukles novada teritorijas izmantošanas mērėi dabas parkam „Daugavas 
ieleja” tika noteikti jau plānošanas sākumstadijā un attiecīgi iestrādāti gan dabas aizsardzības plānā, gan 
teritorijas plānojumā. 

ěoti svarīga un būtiska loma plānošanas procesā ir sabiedriskajai līdzdalībai. Rīkojot dabas aizsardzības plāna 
un teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas procedūras, tai skaitā sanāksmes, netika mākslīgi nošėirtas 
pēc būtības sabiedrībai vienādi svarīgas intereses un jautājumi. Proti, gan dabas aizsardzības plāna, gan 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika vērtēti gan ekonomiskās attīstības, būvniecības, gan dabas 
aizsardzības jautājumi, kas svarīgi visdažādākajām iesaistītajām pusēm un mērėgrupām. 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumā dabas parka teritorijā, atšėirībā no pārējās novada teritorijas, pamatā 
noteiktas vietas ar īpašiem noteikumiem (M1, L2, L3 un L4). Šajās teritorijās, Ħemot vērā dabas aizsardzības 
plānā noteiktos mērėus, kā arī atzīmētās vērtības, noteiktas atšėirīgas prasības no pārējām lauksaimniecības 
un meža teritorijā. Pēc līdzīgiem principiem, ir izstrādāti priekšlikumi arī teritoriju turpmākajai plānošanai, kas 
atrodas Jaunjelgavas novada un Skrīveru novada teritorijās. Par to plašāk skatīt 3.3.sadaĜā „Kopīgo interešu 
teritorijas”. 

Domājot kopumā par dabas aizsardzības plānu integrāciju teritorijas plānojumos, atzīmējams, ka šo abu 
dokumentu integrācijā var būt Ĝoti atšėirīgas situācijas. Latvijā ir 682 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, tai 
skaitā 42 dabas parki, kas savstarpēji krasi atšėiras ar teritorijas izveidošanas mērėiem, teritorijas platību un 
dažādu aizsardzības pakāpi – atĜautajām un aizliegtajām darbībām. Savukārt Latvijā esošo 110 novadu 
platība variē amplitūdā no 48 km2 (Saulkrastu novads) līdz 2525 km2 (Rēzeknes novads). Pētāmā Aizkraukles 
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novada platība ir 102,5 km2, kas ir krietni mazāka par novada vidējo platību (580 km2), un dabas parka 
„Daugavas ieleja” platība ir 10,9 km2. Līdz ar to atzīmējams, ka pilotprojekta teritorijas savstarpējās attiecības 
ir Ĝoti samērīgas, kas vērtējot integrācijas jautājumus plašākā mēogā, jāĦem vērā.  

ĥemot vērā iepriekš minēto, situācija teritorijas attīstības (tai skaitā dabas aizsardzības) plānošanas jomā 
vērtējama līdzvērtīgi citām aktualitātēm un problēmām publiskās pārvaldes jomā, kur Valsts prezidenta Andra 
BērziĦa 2012.gadā izveidotā ekspertu komanda, izvērtējot situāciju un sniedzot priekšlikumus Latvijas 
publiskās varas pilnveidošanai valsts un vietējā līmenī, norāda25, ka „līdz šim vietējo pašvaldību darbības 
regulējums nereti bijis tipizēts un ignorējis faktu, ka pašvaldības ir dažādas. Vietējo pašvaldību darbības 
tiesisko regulējumu būtu ieteicams veidot, pieĜaujot pēc iespējas lielāku vietējās pašvaldības pašiniciatīvu 
vietējās kopienas interešu kārtošanā, kā arī paredzot normatīvajos aktos atšėirīgu pieeju dažādām 
pašvaldībām”. Šāda atziĦa, par atšėīrīgu pieeju atšėirīgām situācijām, būtu attiecināma arī teritorijas attīstības, 
tai skaitā dabas aizsardzības plānošanas jomu. 

Attīstības plānošanas sistēmas likumā (2008) tiek noteikts, ka izšėir šādus attīstības plānošanas dokumentu 
veidus: 

• politikas plānošanas dokumenti 
• institūciju vadības dokumenti 
• teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantā tiek definēts attīstības plānošanas dokuments, nosakot, ka 
„attīstības plānošanas dokumentā izvirza mērėus un sasniedzamos rezultātus attiecīgā politikas jomā vai 
teritorijā, apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, 
kā arī plāno turpmāko politikas īstenošanai un rezultātu novērtēšanai nepieciešamo rīcību.” Pēc minētās 
definīcijas, neapšaubāmi dabas aizardzības plāni ir attīstības plānošanas dokumenti, tāpat vairāki likumā 
noteiktie punkti, Ĝoti labi attiecināmi uz dabas aizsardzības plānošanu, kaut arī likums šāda veida plānošanu 
(konkrēti dabas aizsardzības plānošanas dokumentu jomu) nepiemin. 

Šis apsvērums – dabas aizsardzības plānošanas jomas nodalīšana normatīvajos aktos no pārējās plānošanas 
– varētu būt viens no iemesliem zemajai līdzšinējai dabas aizsardzības un teritorijas plānojuma integrācijai, 
kas pat nereti risinājumu ziĦā ir bijusi pretrunā dažādos plānošanas dokumentos, vai arī bijusi par iemeslu 
tam, ka teritorijas plānojumā īpaši aizsargājamās teritoriju attēlo kā „tukšu” teritoriju jeb turpmākās izpētes 
teritoriju, kā tas ir Aizkraukles novada teritoriju plānojuma 2004.–2013.gadam gadījumā. 

Attīstības plānošanas sistēmas likumā (2008) tiek noteikta attīstības plānošanas sistēma Latvijā, un vērts būtu 
apsvērt iespēju tajā skaidri atzīmēt arī dabas aizsardzības plānošanas jomu, ar to arī akcentējot, ka dabas 
aizsardzības plānošanas arī ir attīstības plānošana. 

                                                           

25 Publiskots ekspertu (par ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei locekĜiem apstiprināti Dr.sc.pol. Daina Bāra, Dr.sc.pol. Valts 
KalniĦš, Dr.iur. Jānis Pleps un Dr.oec. Inga Vilka) grupas pirmajā ziĦojumā 2013.gada 8.februārī 


