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AIZKRAUKLES NOVADA DOME 
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SĒD E S  P R O T O K O L A  I Z R A K S T S   
Aizkrauklē 

2012.gada 13.decembrī      Lēmums Nr.299 (protokols Nr.14, 4.§.) 
 

Par Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  
izstrādes uzsākšanu, veicot dabas parka „Daugavas ieleja”  

aizsardzības plāna integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā  
un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas  3.punktu, 16.10.2012. MK 

noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
2.punktu, 18.punktu, 32.punktu,  atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris 
BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons 
LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Sandra PAUGURE, Aina PODVINSKA, Anta 
TEIVĀNE, Indra VĪKSNA) PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: 

 
1. Uzsākt Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, veicot dabas parka 

„Daugavas ieleja” aizsardzības  plāna integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā, 
izstrādi. 

 
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 

izpilddirektoru Eināru ZĒBERGU. 
 
3. Apstiprināt darba uzdevumu un laika grafiku, nosakot teritorijas plānojuma izstrādes gala  

termiņu 2014.gada 1.aprīlis (pielikumā). 
 
4. Novada teritorijas plānojumu (2013.-2025.gadam), kurā tiks integrēts dabas parka „Daugavas 

ieleja” aizsardzības plāns, izstrādāt Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot 
ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” 
ietvaros. 

 
5. Uzdot Aizkraukles novada teritorijas plānotājai Ilonai  KĀGANEI organizēt: 

5.1. paziņojuma par teritorijas plānojuma uzsākšanu sagatavošanu un publicēšanu laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv, laikrakstā „Domes  
Vēstis”; 

5.2. lēmumu par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt divu 
nedēļu laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemgales plānošanas 
reģionam  un pašvaldībām, kuras robežojas ar Aizkraukles novadu. 

 
6. Par spēkā esošu uzskatīt līdzšinējo Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2004.-

2013.gadam  līdz  jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai. 
   
Sēdes vadītāja, 
domes priekšsēdētājs  (paraksts)     L.Līdums 
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IZRAKSTS PAREIZS 
Aizkraukles novada pašvaldības  
Kancelejas pārzine   I.Krēsliņa 
Aizkrauklē 2012.gada  18.decembrī 
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pielikums 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Aizkraukles novada domes 
2012.gada 13.decembra sēdes  

lēmuma Nr.299 (protokols Nr.14, 4.§.) 
3.punktu 

 
DARBA UZDEVUMS 

AIZKRAUKLES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

2013.-2025.gadam 
 

1.  TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN UZDEVUMI 
 

Iepriekšējais Aizkraukles novada teritorijas plānojums ir izstrādāts (aktualizēts) 2008.gadā. 
Jaunais novada teritorijas plānojums (2013.-2025.gadam) tiks izstrādāts paralēli ar Aizkraukles 
novada attīstības programmu 2013.-2024.gadam, kā arī tiek izstrādāts dabas parka „Daugavas 
ieleja” aizsardzības plāns, nolūkā to integrēt novada teritorijas plānojumā, kas ļaus plānošanas 
dokumentos noteikt vienotus attīstības virzienus un stratēģiju. 

Konceptuāli jaunajā Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā par pamatu ir jāņem 
Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā 2008.-2012.gadam pieņemtie risinājumi, jāizvērtē 
Aizkraukles novada perspektīvās attīstības tendences novada skatījumā, jāaktualizē esošā situācija 
un jāprecizē atsevišķi telpiskie risinājumi.. 

Jānodrošina dažādo, pēc savas funkcionālās nozīmes, plānojuma struktūrelementu 
(Aizkraukles pilsēta, Aizkraukles pagastā ietilpstošie ciemi,  Pļaviņu HES ūdenskrātuve, novadu 
šķērsojošās auto un dzelzceļa tranzīta maģistrāles ) savstarpējās mijiedarbības līdzsvarošana, dabas 
parka „Daugavas ieleja”, dabas lieguma „Aizkraukles purvs un meži” unikalitātes saglabāšana  u.c. 

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

Jaunais novada teritorijas plānojums (2013.-2025.gadam), kurā tiks integrēts dabas parka 
„Daugavas ieleja” aizsardzības plāns  tiks īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot 
ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ietvaros. 
 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde pamatota ar:  
• LR likumu „Par Pašvaldībām”; 
• LR likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums”; 
• LR likumu „Aizsargjoslu likums”; 
• MK Nr.711” Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

 
Teritorijas plānošanas galvenie uzdevumi: 

 
1) izvērtēt nacionāla līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldības teritorijas attīstības 

potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 
2) radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
3) iekļauties kaimiņvalstu un Eiropas Savienības teritorijas plānošanas pasākumos; 
4) radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai; 
5) garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu; 
6) veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu; 
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7) saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī 
paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti; 

8) noteikt un grafiski attēlot plūdu riska teritorijas.  
9) Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves pārgāzne, Pļaviņu HES hidromezgla teritorija: 

• Pārgāznei piegulošo teritoriju izmantošanas un īpašumu piederības izmaiņu 
raksturojums, objekta ietekmes uz piegulošo teritoriju attīstību izvērtējums.  

• Iespējamie ierobežojumi esošajā saimnieciskajā darbībā, zemes izmantošanā, 
nepieciešamie satiksmes organizācijas risinājumi. 

• Izstrādāt apsaimniekošanas nosacījumus labā un kreisā krasta ūdenskrātuves 
akvatorijam piegulošajām teritorijām, paredzot vietu: rezerves pārgāznei, ar pārgāzni 
saistītajai ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūrai, ar ūdens sportu un tūrismu 
saistītām aktivitātēm, kā arī  cita veida saimnieciskajai darbībai šajā zonā. 

• Izstrādāt  nosacījumus jebkuru ēku celtniecībai, dažādu krasta būvju, komunikāciju 
un citu ar hidroloģiskā režīma izmaiņām saistītu objektu ierīkošanu Pļaviņu HES 
ūdenskrātuves piekrastes joslā. 

• Veikt applūstošo teritoriju robežu horizontālo piesaisti  LKS-92 koordinātu sistēmā. 
• Plānojumā atspoguļot  Pļaviņu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos uz 

teritorijas plānojumu attiecināmās  prasības, kā arī atspoguļot erozijai pakļautās 
Daugavas krastu zonas. 

• Teritoriālajam plānojumam kā tematiskos plānus pievienot izstrādātos plūdu riska 
pārvaldības plānus. 
 

Teritorijas plānojuma vispārīgie uzdevumi: 
 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādē jānodrošina 2012.gada 16.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” prasību ievērošana: 

• teritorijas plānojuma saturam; 
• institūciju sadarbībai teritorijas plānojuma dokumentu izstrādē; 
• teritorijas plānojuma izstrādes kārtībā; 
• teritorijas plānojuma dokumentu izstrādātājiem. 
 

Uzdevumi atsevišķu sadaļu detalizētākai izstrādei 
 

• Dzīvojamā apbūve 
Izstrādāt dzīvojamās apbūves attīstības telpisko koncepciju. Izvērtēt apbūves intensitātes 

rādītājus un apbūves blīvumu saistībā ar jaunu apbūves teritoriju attiecību un esošā dzīvojamā fonda 
lietderīgu izmantošanu, infrastruktūras nodrošinājumu un sabiedriskā transporta organizāciju. 
Izvērtēt savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves savstarpējo izvietojumu un 
noteikt optimālos attālumus. 

• Ražošanas attīstība 
Norādīt ražošanai piemērotākās vietas. Šajās teritorijās nosakāma ražošanas prioritāte pār 

citiem izmantošanas veidiem 
Izvērtēt iespējas noteikt elastīgākus izmantošanas nosacījumus ražošanas teritorijās, lai 

nepieciešamības gadījumā, varētu pārplānot tās darījumu, tehniskās apbūves vai transporta 
vajadzībām. 

Izskatīt iespēju atļaut izvietot uzņēmumus, kas izmanto jaunas ražošanas formas tehnoloģiju 
arī citās zonās (jauktas izmantošanas darījumu, sabiedriskās apbūves, dzīvojamās apbūves 
teritorijās, ja uzņēmums nerada piesārņojumu un risku). 

Plānot jaunas ražošanas teritorijas neapbūvētās vietās vai tuvu bijušajām teritorijām, paredzot 
visas nepieciešamās inženierinfrastruktūras izveidi.  
Apzināt valsts un pašvaldības brīvās zemes piemērošanai ražošanas vajadzībām. 
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• Izglītība 
Sadarbībā ar dažādām sabiedrības grupām izvērtēt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību 

visām iedzīvotāju grupām pilsētas teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu pakalpojumu sniegšanas 
areālu. Izstrādāt priekšlikumus sākumskolas izvietošanai, ievērojot vides veselības un drošības  
prasības 

• Sports 
Atspoguļot esošo un plānoto sporta objektu izvietojumu  pilsētas plānojumā, sasaistē ar 

transporta un gājēju kustību, novietojumu pilsētas struktūrā. Izstrādāt prasības piegulošo teritoriju 
izmantošanai un apbūvei. 

Apbūves noteikumos paredzēt iespējas izvietot zaļajās un publiskās ārtelpas teritorijās sporta 
un brīvdabas atpūtas infrastruktūru, sezonāla rakstura labiekārtojuma būves (skeitborda rampas, 
u.c.) un prasības labiekārtojuma infrastruktūras projektu izstrādei. 

• Sociālā drošība 
Paredzēt vides pieejamības prasību integrēšanu pilsētas transporta, gājēju kustības, 

sabiedrisko objektu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
• Tūrisma infrastruktūra 

Paredzēt teritorijas tūrisma pakalpojumu attīstībai un izvietošanai.  Izstrādāt prasības šiem 
objektiem un to apkārtnes izmantošanai un apbūvei. Ietvert informāciju par laivu piestātnēm, 
rekreācijas un tūrisma infrastruktūras attīstību Pļaviņu HES  ūdenskrātuves akvatorija tuvumā . 
 

Transporta infrastruktūra, ielu tīkls, inženierkomunikācijas 
 
Aizkraukles novada teritorijas plānojumā transporta risinājumus izstrādāt balstoties uz esošo 

transporta shēmu, to pilnveidojot un papildinot. 
• Dzelzceļš 

Izvērtēt esošos dzelzceļa pievadus esošajām un nodrošināt iespēju veidot pievadus 
perspektīvajām ražošanas teritorijām. 

Atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, plānojuma grafiskajā materiālā noteikt dzelzceļa 
nodalījumu joslas. 

• Ielu tīkls 
Esošo pilsētas un ciemu ielu tīkla izvērtēšana, teritoriju nodrošinājums ar satiksmes 

infrastruktūras objektiem, izstrādājot pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju plānu. 
Pārskatīt ielu klasifikāciju, izdalīt ielu kategorijā pilsētas maģistrāles (ar tranzīta raksturu), 

kam nosakāmas atbilstošas prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos vienkāršot ielu sadalījumu, atbilstoši to nozīmei: 

o atbilstoši ielu kategorijām, īpaši maģistrālēm ar tranzīta kustību, noteikt prasības ielu 
plānošanai un izmantošanai; 

o izstrādāt ielu sarkano līniju plānu visai pilsētai un pagasta ciema centram 
Noteikt ceļa trasi(saskaņojot ar Skrīveru novadu) izejai uz jaunbūvējamo automaģistrāli P32 

(Rīga – Koknese). 
• Velotransports 

Izstrādājot jauno Aizkraukles novada veloceliņu shēmu respektēt esošo, veidojot trasējumu 
savstarpējo sasaisti. 

Paredzēt prasības veloceliņu plānošanai un integrācijai kopējā veloceliņu tīklā lielāku 
kompleksu projektu un detālplānojumu ietvaros. 

Jaunajos apbūves noteikumos izvērtēt un noteikt prasības nodalīt velo un gājēju kustību 
joslas. 

• Tirdzniecība 
Atsevišķās teritorijās un to zonējumos paplašināt atļauto izmantošanas veidu, iekļaujot kā 

atļauto izmantošanu dažādu pakalpojumu un tirdzniecības objektus; 
Izvērtēt prasības, kas regulē autostāvvietu skaitu tirdzniecības objektiem. 

• Inženierkomunikācijas 
Integrēt teritorijas plānojumā inženierkomunikāciju tīklu attīstības shēmas (ūdensapgāde, 
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kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, ielu apgaismojums, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes 
apgāde un sakari). 

Paredzēt prasības zemes vienību inženiertehniskajam nodrošinājumam pirms jaunas 
būvniecības izstrādes. 

Izvērtēt iespēju, savietot elektronisko sakaru inženierkomunikācijas kopējā kanālā, nosakot 
specifiskas prasības apbūves noteikumos. 

• Energoapgāde 
Izvērtēt alternatīvo enerģijas veidu attīstības iespējas Aizkraukles pilsētā un, ja 

nepieciešams, paredzēt tam teritorijas . 
Izvērtēt iespēju alternatīvas katlumājas būvniecībai . 

• Ainavas veidošana, kultūras mantojums 
Paredzēt pilsētas teritorijā skatu punktus Daugavas krastu ainavai, norādīt zonas ainavas 

atsegšanai. 
Definēt kultūrvēsturiski nozīmīgos vides elementus un apbūves noteikumos iekļaut to 

aizsardzības prasības. 
 

2. IZVĒRTĒT UN ŅEMT VĒRĀ SEKOJOŠUS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTUS UN AR TO SAISTĪTOS MATERIĀLUS: 

 
1. Aizkraukles novada integrētā attīstības programma 2008.-2014.gadam, apstiprināta 

2008.gada 4.jūlijā ar lēmumu Nr.167 (protokols Nr.8)  
2. Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2008.–2014.gadam stratēģiskais 

ietekmes uz vidi novērtējums 2008.gada 4.jūlijā ar lēmuma Nr.167 (protokols Nr.8) 
3. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grozījumi (2004.-2013.gadam) apstiprināti ar 

13.03.2008. Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.83 (protokols Nr.4)  
4. 2011.gada 15.aprīlī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr.231 

ir apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži".  
5. Dabas parks „ Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns. 
6. Detālplānojums Aizkraukles novadā teritorijai starp Dārza ielu, Enerģētiķu ielu un Daugavas 

ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES) apstiprināts 2009.gada 30.jūlija 

Aizkraukles novada domes lēmums Nr.176 (protokols Nr.9, 2.§.) 

3. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI: 
 
Teritorijas plānojuma izstrādē ievēro šādus teritorijas plānošanas principus: 

1) ilgtspējības principu, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu; 

2) interešu saskaņotības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā saskaņā ar 
citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, plānošanas reģionu, 
pašvaldību un privātās intereses; 

3)  daudzveidības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā 
dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība; 

4) detalizācijas principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānošana nacionālajā, plānošanas 
reģionu, rajona un vietējo pašvaldību līmenī tiek paredzēta ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi; 

5) konkurences principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus 
priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

6) nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam 
plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas 
plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies; 

7) atklātības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot 
sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 
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4. STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA IZSTRĀDE UN VIDES 
PĀRSKATA SAGATAVOŠANA: 

 
1) Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma nepieciešamību; 

2) Vides pārskatu izstrādā saskaņā ar LR likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 
2004.gada 23.marta noteikumi LR MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums”; 

3) Vides pārskatā identificē, apraksta un izvērtē attīstības plānošanas dokumentu iespējamo 
būtisko ietekmi uz vidi un iespējamās alternatīvās, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus 
un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta. 

4) Pieprasīt Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu plānojumam un, ja nepieciešams veikt 
vides pārskata sagatavošanai nepieciešamās darbības atbilstoši 23.03.2004. MK noteikumi 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām. 

 
5. PRASĪBAS SABIEDRĪBAS IESAISTEI  
ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDĒ: 

 
1) Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības dokumentu izstrādē, iesaistot darba 

grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumos 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam; 

2) Sagatavojot interneta un masu informācijas līdzekļos publicējamo informāciju, informējot par 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumentu izstrādi 
saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes, komentāru 
saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem; 

3) Organizēt attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas sapulces. 
 

6. VIDES AIZSARDZĪBA, DABAS PARKA „DAUGAVAS IELEJA”  
AIZSARDZĪBAS PLĀNA PRASĪBU INTEGRĒŠANA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ 

 
Vispārējie ilglaika mērķi, uzdevumi 

 
Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu 

izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošinot teritorijas vērtību saglabāšanu un tās 
izveidošanas mērķu sasniegšanu: 

Nodrošināt pēc HES u izbūves saglabātā Daugavas senlejas fragmenta kultūrvēsturiskās 
ainavas telpiskās struktūras un daudzveidības turpmāko aizsardzību, kopšanu un veidošanu, kā arī 
unikālā vienotā dabas un kultūras mantojuma aizsardzību. 

Nodrošināt biotopu klājuma un īpaši vērtīgo, Daugavas ielejai raksturīgo biotopu saglabāšanu 
un attīstību, lai uzturētu un vairotu dabas daudzveidību. 

 Nodrošināt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības mērķu līdzsvarošanu 
konkrētos apstākļos, tādējādi radot apstākļus ilgtspējīgai attīstībai. 

 Nodrošināt labvēlīgu vidi dabas parka teritorijas vietējiem iedzīvotājiem viņu dzīves darbībai 
un turpmākajai attīstībai, kā arī dabas parka teritorijas pieejamību dabas un kultūras tūrisma 
attīstībai. 

Paskaidrojuma raksts, pašvaldības saistošie apbūves noteikumi: 

Tekstā jāatspoguļo: 
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Aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērķu un paredzamo apsaimniekošanas pasākumu īsu 
aprakstu, zonējuma īsu aprakstu, aizsardzības un apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus; 
pašreizējo un paredzamo antropogēno slodzi uz aizsargājamo teritoriju; 

Aizsargājamās teritorijas aprakstu, norādot: vispārēju informāciju par aizsargājamo teritoriju: 
atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas, platība; zemes lietošanas veidu raksturojums un zemes 
īpašuma formu apraksts; esošā un plānotā vai atļautā teritorijas izmantošana; esošais funkcionālais 
zonējums; aizsardzības un apsaimniekošanas īsa vēsture; kultūrvēsturiskais raksturojums; valsts un 
pašvaldības institūciju funkcijas un atbildība aizsargājamā teritorijā; normatīvo aktu normas, kas 
tieši attiecas uz konkrēto aizsargājamo teritoriju, tai skaitā pašvaldību saistošos noteikumus, kuri 
attiecas uz aizsargājamo teritoriju;         

Aizsargājamās teritorijas novērtējumu, sniedzot šādu informāciju: aizsargājamā teritorija kā 
vienota dabas aizsardzības vērtība un faktori, kas to ietekmē, tai skaitā iespējamo draudu 
izvērtējums; ainaviskais novērtējums (estētiskajā, ekoloģiskajā, sociālekonomiskajā aspektā, kā arī 
pozitīvo un negatīvo ietekmju analīze aizsargājamā teritorijā esošai ainavai kopumā); biotopi, dabas 
aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos un 
konvencijās minētie īpaši aizsargājamie biotopi (norādot kodu), to sociālekonomiskā vērtība un 
ietekmējošie faktori, vienlaikus norādot to aizsardzības līmeni Latvijas mērogā; sugas, dabas 
aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos un 
konvencijās minētās īpaši aizsargājamās augu, sēņu un dzīvnieku sugas, to sociālekonomiskā 
vērtība un sugas ietekmējošie faktori, vienlaikus norādot to aizsardzības līmeni Latvijas mērogā, 
citas vērtības aizsargājamajā teritorijā un tās ietekmējošie faktori, informāciju par aizsargājamās 
teritorijas apsaimniekošanu. 

Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas mērķi aizsardzības plānā noteiktajam 
apsaimniekošanas periodam; apsaimniekošanas pasākumi. 

Atspoguļot apdzīvojuma attīstības ekoloģiskos un sociālos nosacījumus. 
Izstrādāt vienotu tūrisma  un atpūtas  vietu un norises plānojumu. Izstrādāt tūrisma maršrutu 

tīkla plānojumu. 
Izstrādāt prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un teritoriju ar  kultūras 

pieminekļiem kompleksai aizsardzībai ,parādīt nekustamo kultūras pieminekļu izvietojumu un 
definēt to aizsardzības zonu priekšlikumus;  

Noteikt koncentrētas apbūves un atpūtas centru veidošanās vietas.  Paredzēt teritorijas 
plānojumā izstrādājamo detālplānojumu vietas atbilstīgi dabas aizsardzības plāna ieteikumiem. 

Izstrādāt virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumus, kas saistās ar zemju 
izmantošanu  lauksaimniecībā un apbūves blīvuma palielināšanos. 

Izstrādāt pašvaldības saistošo apbūves noteikumu projektu, ietverot prasības zemesgabalu 
apbūvei, teritorijas labiekārtojumam un citādai apsaimniekošanai katrai teritorijai ar noteiktu 
atšķirīgu atļauto izmantošanu, prasības zemes vienību sadalīšanai un aprakstot būvtiesību 
īstenošanas kārtību.  
 

Izstrādāt prasības parka teritorijā nodalītajām ainavu telpām:   
                                                                                                                                                                           
1)  Īpaši saglabājamai ainavu telpai – ainava, kurā regulāri kopšanas pasākumi ar mērķi 

saglabāt ainavu nemainīgā izskatā, ir prioritāri nepieciešami, lai nodrošinātu teritorijai 
raksturīgās ainavas saglabāšanu. 

2)  Atjaunojamai ainavu telpai – vizuāli zudušas ainavas, kuras ir iespējams atjaunot, 
pateicoties teritorijā notiekošajiem atjaunošanas procesiem, (dabiskajiem, saimnieciskās 
darbības utt.) 

3)  Īpaši atjaunojamai ainavu telpai – vizuāli zudušas ainavas, kuras ir iespējams atjaunot, 
pateicoties teritorijā notiekošajiem atjaunošanas procesiem (dabiskajiem, saimnieciskās 
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darbības utt.) un kuras prioritāri nepieciešams atjaunot, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgās 
ainavas saglabāšanu. 

4)  Rekonstruējamai ainavu telpai – teritorijas, kur ir nepieciešama ainavu pārveidošana, 
parasti piesārņotas, degradētas teritorijas, kas satur problēmu objektus. 

 
Visām ainavu telpām noteikt vietas tālo skatu laukumiem un attēlot grafiski   

                                                                                                                                                                           
               Dabas parka „Daugavas ieleja” kartogrāfiskajā materiālā attēlot: 
 

1.   funkcionālo zonējumu ar dabas lieguma ,ainavu aizsardzības, kultūrvēsturisko un 
neitrālo  dabas parka zonu; 

2.   zonējumu ar darbības ierobežojumiem zemes īpašniekiem; 
3.   tūrisma attīstības plānu; 
4.    dabas aizsardzības un vides kopšanas rīcības plānu; 
5.  izstrādājamo detālplānojumu vietas; 
Izstrādāt ainavu plānojumu dabas parka teritorijā Dabas aizsardzības plānā nodalītajām 

ainavu telpām, paredzēt vietas tālo skatu laukumiem 

Plānam pievieno šādas kartes (shēmas):  

1)  zemes lietošanas veidu karte uz topogrāfijas pamata (ja ir atbilstoša informācija, var izmantot 
pašvaldību teritoriju plānojumu karti (esošā teritorijas izmantošana));  

2)  zemes īpašuma formu (valsts īpašums, pašvaldības īpašums, privātīpašums) karte;  
3)  dabas vērtību karte (piemēram, sugu atradnes, biotopu atrašanās vietas, kultūrvēsturiskie 

objekti, dabas pieminekļi);  
4)  apsaimniekošanas pasākumu karte (piemēram, pļavu pļaušana, krūmu ciršana);  
5)  esošo un plānoto tūrisma infrastruktūras elementu karte (piemēram, takas, stāvlaukumi, skatu 

torņi);  
6)  funkcionālo zonu karte, kurai pievienots funkcionālo zonu robežu apraksts un sastāvs 

(robežpunktu koordinātas, meža kvartālu un nogabalu, kā arī zemes īpašumu uzskaitījums, 
norādot kadastra apzīmējumu numurus), pievieno arī atsauci ar norādi par izmantojamo datu 
aktualitāti;  

7)  citas kartes (piemēram, mežaudžu plāns, lauku bloku kartes), ja nepieciešams. 
 
Kartes sagatavot digitāli LKS-92 koordinātu sistēmā mērogā 1:5000 vai 1:2000 Uz katras 

kartes norādīt tās nosaukumu, mērogu, apzīmējumus. Kartēs attēlojama topogrāfiskā 
pamatinformācija, tai skaitā horizontāles, ūdeņi, meži, lauki, apdzīvotas vietas un ceļi. (Dabas 
aizsardzības pārvalde pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas, savstarpēji vienojoties ar plāna 
izstrādātāju, mēneša laikā to nodrošina ar pārvaldes rīcībā esošo kartogrāfisko pamatinformāciju). 

Kartēs (shēmās) lieto Ministru kabineta noteikumu Nr.686 3.pielikumā noteiktos funkcionālo 
zonu apzīmējumus. 

 
• Aizkraukles purvs 

o Funkcionālā zonējuma kartē Aizkraukles purva teritorijā LKS-92 koordinātu sistēmā 
iezīmēt (precizēt) dabas lieguma „Aizkraukles purvs un meži” robežas, lieguma 
aizsargjoslu, 100 m buferzonu, kā arī noteikt kūdras ieguves lauku iespējamo 
paplašināšanās zonu „Aizkraukles (Aklais) purvs” teritorijā. Iezīmēt iespējamās 
izziņas takas un apskates vietas. 

• Zaļās struktūras 
o Izvērtēt zaļo teritoriju pieejamību (attālumus no dzīvojamām teritorijām, 
īpašumtiesības, aizsardzības statuss) un izmantošanas, attīstības iespējas, iespēju 
robežās nodrošinot parku, skvēru un labiekārtotu zaļo teritoriju sasniedzamību 300 - 
500m attālumā no iedzīvotāju dzīves vietas. 
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o Paredzēt apstādījumu struktūras attīstību (dabas pamatnes un ūdensmalas), sniedzot 
priekšlikumus jaunu zaļo zonu veidošanai apbūvētajās teritorijās 

o Izstrādāt pilsētas zaļo teritoriju (ielu un skvēru, aleju, parku, pludmales, mežu un 
mežaparku) klasifikāciju, definējot prasības un nosacījumus to izmantošanai. 

 
• Applūstošās teritorijas 

o Apbūves noteikumos noteikt izmantošanu un prasības teritorijām, kuras nav 
piemērotas apbūvei applūšanas, augsta gruntsūdens līmeņa, traucētas virszemes 
ūdeņu novadīšanas vai citu līdzīgu apstākļu dēļ. Noteikt esošo un perspektīvo 
peldvietu izvietojumu 

• Vides kvalitāte 
o Veikt degradēto teritoriju izvērtējumu un izstrādāt priekšlikumus to turpmākajai 

plānošanai un  atgriešanai ekonomiskajā apritē. 
 

7. INSTITŪCIJU SARAKSTS NO KURĀM TIEK PIEPRASĪTI NOSACĪJUMI 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI: 

• Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde;  
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;  
• VAS „Latvijas Valsts ceļi”;  
• Veselības ministrija Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa;  
• VZD Zemgales reģionālā nodaļa;  
• VAS „Latvenergo”;  
• A/S „Latvijas gāze”;  
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;  
• Zemgales plānošanas reģions;  
• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;  
• LAD Lielrīgas lauksaimniecības pārvalde;  
• Valsts meža dienesta Zemgales reģionālā virsmežniecība;  
• VAS „Latvijas valsts meži”;  
• VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;  
• Dabas aizsardzības pārvalde;  
• SIA „Lattelekom”;  
• SIA „Latvijas mobilais telefons”;  
• SIA „BITE Latvija”;  
• SIA „Tele 2”;  
• Aizkraukles novada dome;  
• SIA „Latvijas mobilais telefons”;  
• SIA „Aizkraukles Ūdens”  
• VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Centra reģiona Aizkraukles nodaļa 
• AS ”Sadales tīkls”  ,ZA reģions  
• A/S „Latvijas Gāze”  
• SIA „Aizkraukles Siltums”  
• KS “ Lielziedi “ 
• „Lattelekom” SIA  
• pašvaldības, ar kurām robežojas Aizkraukles novads 
 

8. PRASĪBAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI UN GRAFISKAJAM NOFORMĒJUMAM 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
 

1) Apbūves noteikumos ietvert tikai Aizkraukles novadam specifiskās izmantošanas un apbūves 
prasības, nedublējot citu normatīvo aktu prasības. 
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2) Izvērtēt iespējas noteikt elastīgākus izmantošanas nosacījumus visām teritorijām, lai 
nepieciešamības gadījumā, varētu pārplānot tās atbilstoši aktuālajai situācijai. 

 
Grafiskajai daļai 
 

1) Aizkraukles novada  teritorijas plānojuma izstrādei izmantot Latvijas ģeodēziskajā   
koordinātu sistēmā LKS 92 aktualizētu pilnu topogrāfisko kartes ar mēroga noteiktību 1:10 
000,  bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams - topogrāfisko plānu ar 
mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000. Aktualizētajai topogrāfiskajai kartei jāsatur 
informācijas slāņi ar reljefu (horizontāles un augstuma atzīmes), transporta tīkliem 
(elektropārvades līnijas), kā arī papildus informāciju (ielu nosaukumi, ceļu raksturojumi, 
mežu raksturojumi u.c.). 

2) Plānojuma grafisko daļu izstrādāt atbilstoši „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” un MK. 
Nr.711” Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

3) Aizkraukles novada teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt elektroniski vektordatu 
formā grafisko daļu sagatavo uz LKS-92-TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās 
kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 
1:10 000. Grafiskā daļa lauku teritorijai izstrādājama uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes 
mērogā 1:10000, apdzīvotajām vietām precizējama mērogā 1:5000 vai 1:2000. 

4) Teritorijas plānojuma grafiskos datus sagatavot ArcGIS vai ArcView aplikāciju vidē.  
 

Ieteikums izmantot: 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinētā un Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras realizētā 1.kārtas projekta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
(TAPIS) apakšprojektā „Prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas 
uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām” ir izveidota sistēma, kurs izstrādi veica SIA 
„METRUM” sagatavojot metodisko materiālu, kas sastāv no sekojošām sadaļām (ETKS). 
 

9. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS 

Nr.  Veicamie pasākumi  Termiņi  

1.  Aizkraukles novada domes lēmums par teritorijas plānojuma un 
Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna  
izstrādes uzsākšanu. Organizē sanāksmi dabas aizsardzības 
plānam. 

2012.gada 4.ceturksnis 

2.  Paziņojumu par teritorijas plānojuma un dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  

2012.gada 4.ceturksnis 

3.  Paziņojumu par teritorijas plānojuma un dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanu ievieto vietējā laikrakstā, kā arī izliek 
paziņojumu pašvaldības ēkā.  Dabas aizsardzības pārvade 
attiecīgo informāciju ievieto savā mājas lapā. 

2012.gada 4.ceturksnis 

4.  Dabas aizsardzības pārvalde izveido plāna izstrādes uzraudzības 
grupu.  

2012.gada 4.ceturksnis 

5.  Pasūtīt un saņemt aktualizētu Aizkraukles novada topogrāfisko 
plānu M 1:10000.  

2013.gada 1.ceturksnis 

6.  Nosacījumu pieprasījumu izsūtīšana Darba uzdevuma  
7. punktā nosauktajām institūcijām.  

2013.gada 1.ceturksnis 

7.  Paziņojuma (pieprasījumu) iesniegšana Vides pārraudzības 
valsts birojā par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējumu Aizkraukles novada teritorijai.  

2013.gada 1.ceturksnis 

8.  Organizē Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 
sanāksmi. 

2013.gada 1.ceturksnis 

9.  Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma 1. Redakcijas, Vides 
pārskata un Dabas aizsardzības plāna projekta izstrāde.  

2013.gada 3.ceturksnis 
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10.  Organizē Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 
sanāksmi. 

2013.gada 3.ceturksnis 
 

11.  Teritorijas plānojuma 1. Redakcijas, Vides pārskata un Dabas 
aizsardzības plāna projekta iesniegšana Aizkraukles novada 
domē izskatīšanai un lēmuma pieņemšana par to nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai.  

2013.gada 3.ceturksnis 

12.  Teritorijas plānojuma 1. Redakcijas, Vides pārskata projekta 
sabiedriskās apspriešanas organizēšana, atzinumu pieprasīšana 
no Darba uzdevuma - 7. punktā nosauktajām institūcijām.  

2013.gada 4.ceturksnis 

13.  Teritorijas plānojuma 1.redakcijas, Vides pārskata un Dabas 
aizsardzības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmju 
organizēšana Aizkraukles novada domē.  
Paziņojumu par teritorijas plānojuma, Vides pārskata un Dabas 
aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu ievieto laikrakstā 
“Latvijas vēstnesis”, vietējā laikrakstā, kā arī izliek paziņojumu 
pašvaldības ēkā.  Dabas aizsardzības pārvade attiecīgo 
informāciju ievieto savā mājas lapā. 

2013.gada 4.ceturksnis 

14.  Izstrādātājs precizēto Dabas aizsardzības plānu iesniedz 
Aizkraukles novada domei atzinuma sniegšanai.  Pašvaldība 
atzinumu sniedz mēneša laikā. 

2013.gada 4.ceturksnis 

15.  Pārskata sagatavošana par sabiedriskā apspriešanas norisi un 
saņemtajiem institūciju atzinumiem; sniegt rakstiskas atbildes 
priekšlikumu iesniedzējiem.  

2013.gada 4.ceturksnis 

16.  Organizē Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 
sanāksmi. 

2014.gada 1.ceturksnis 

17.  Izstrādātās un precizētās vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma Vides pārskata projekta un Dabas aizsardzības 
plāna, institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas 
materiālu iesniegšana izskatīšanai Aizkraukles novada domē.  

2014.gada 1.ceturksnis 

18.  Izstrādātājs Dabas aizsardzības plānu iesniedz Dabas 
aizsardzības pārvaldē izvērtēšanai. 

2014.gada 1.ceturksnis 

19.  Aizkraukles novada domes lēmuma pieņemšana par teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju.  

2014.gada 1.ceturksnis 

20.  Vides pārskata projekta iesniegšana Vides pārraudzības valsts 
birojam atzinuma saņemšanai.  

2014.gada 1.ceturksnis 

21.  Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas iesniegšana Aizkraukles 
novada domē teritorijas plānojuma apstiprināšanai un novada 
dome kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  

2014.gada 1.ceturksnis 

22.  Lēmumu, ar kuru apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti 
pašvaldības saistošie noteikumi ievietošana novada domes mājas 
lapā internetā un publicēšanai „Latvijas Vēstnesī” un vietējā 
laikrakstā 

2014.gada 2. ceturksnis 

23.  Aizkraukles novada teritorijas plānojuma iesniegšana Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Zemgales plānošanas 
reģionā, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā un 
Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā pārvaldē.  
Dabas aizsardzības plānu iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē. 

2014.gada 2.ceturksnis 

 
Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs     L.Līdums 
 

 


