
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 sarežģītā 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 mērķauditoriju – 
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. Papildus tam, māja simboliski apzīmē 
vietu, kur visiem ir jādzīvo un jāsadzīvo, t.sk. cilvēkiem  ar īpaši aizsargājamām 
sugām. 

 

 

Projekta darba uzdevumā (apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona 
Iepirkuma komisijas sēdē 2013.gada 18.martā) ir definēti četri mērķi, un mājas 
logi respektē un izceļ katru no tiem: 

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

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

integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā. 

 

 

Zaļās krāsas simbols „rokas” idejiski vizualizē dabas vidi un cilvēka klātbūtni – 
kvalitatīvu dzīves vidi. Cilvēka klātbūtnei jeb sabiedrības līdzdalībai projekta 
izstrādē ir ļoti 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” projektu vadītāja Vita Jevdokimova, Aizkraukles 
novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane, vides jomas eksperts Ivars Pavasars, dabas eksperte Jolanta Bāra, Zemgales plānošanas 
reģiona pārstāve Inga Bērziņa, Aizkraukles novada pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Didzis Grundulis un Aizkraukles 
novada pašvaldības galvenais arhitekts Juris Letinskis 


