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lēmumā 
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2.3.2. 06.09.2013. tikšanās/darba grupas dalībnieku reģistrācijas lapa 
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3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr.p.k. Iesniedzējs, 
saņemšanas datums Priekšlikums Komentārs par priekšlikuma iestrādi Aizkraukles novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijā 
1. Aivars Sprukts 

 
Saņemts 24.09.2013. 

Man piederošajā īpašumā „Zemīši”, Aizkraukles novadā 
ar kadastra Nr.32010020209 nākotnē plānoju izveidot 
vieglo un kravas autoservisu un ātrās ēdināšanas 
restorānu. 

Lūdzu manu ieceri izvērtēt un iekļaut Aizkraukles 
novada teritorijas plānojumā. 

Ņemts vērā un atbalstīts - zemes īpašumā noteikts funkcionālais zonējums 
„Publiskās apbūves teritorija (P) un „Transporta infrastruktūras teritorija’”. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta grafiskās daļas kartes 
„Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema funkcionālā zonējuma karte”, kurā redzams 
minētais zemes īpašums 

2. Agnis Zariņš 
 
18.12.2013. iesniegums 
Saņemts 27.12.2013. 

Izstrādājot jauno Aizkraukles novada teritorijas 
plānojumu 2013.–2025. Gadam, lūdzu man piederošajā 
zemes īpašumā „Āboliņi” ar kadastra numuru 3201 003 
0102 nomainīt līdzšinējo zemes lietošanas mērķi 
"Jauktas sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas” pret 
zemes lietošanas mērķi „Dabas pamatnes teritorija” un 

Ņemts vērā un atbalstīts - zemes īpašumā noteikts funkcionālais zonējums 
„Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)” un „Dabas un apstādījumu teritorija (DA)”. 
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„Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” saskaņā ar 
pievienoto shēmu. 
Lūdzu manā zemes īpašumā  noteikt lietošanas mērķi 
„Dabas pamatnes teritorija” daļā starp „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija” daļu un Muzeja ielu, kā 
arī  saglabāt to turpmāk daļā starp „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija” daļu un Daugavu 
saskaņā ar pievienoto shēmu. 
Informēju, ka neplānoju attīstīt apbūvi ārpus shēmā 
apzīmētās zemes īpašuma daļas „Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija”. 
Pielikumā: Zemes īpašuma „Āboliņi” shēma uz 1 lp. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 1.redakcijas grafiskās daļas kartes „Aizkraukles 
pilsētas un Aizkraukles ciema funkcionālā zonējuma karte”, kurā redzams minētais zemes 
īpašums (iezīmēts ar zilu līniju) 
 

3. Imants Baumanis 
 
08.11.2013. iesniegums 

Sakarā ar to, ka šobrīd tiek izstrādāts Aizkraukles 
novada TP un dabas parka „Daugavas ieleja” dabas 
aizsardzības plāns, to integrējot teritorijas plānojumā – 
vēršos ar priekšlikumu manā zemes gabalā ar kadastra 
numuru 32900070022 iespēju izveidot: 

1) Dabas estrādi, iekļaujot to esošajā dabas vidē; 
2) Uz jau esošajiem pamatiem izveidot kaļķu cepļa 

maketu; 
3) Izbūvēt skatu torni; 
4) Izbūvēt skatu torni; 
5) Izbūvēt auto stāvvietu; 
6) u.c. mazās arhitektūras formas pie Daugavas 

Ņemts vērā un atbalstāms pēc detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes 
(detālplānojuma, lokālplānojuma vai ainavu plāna). Tā kā zemes īpašums atrodas 
dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā, teritorija ir noteikta kā vieta ar īpašiem 
noteikumiem („Lauksaimniecības zeme ar indeksu), kurā noteikts, ka atļautā 
izmantošana ir publiskā ārtelpa un viensētu apbūve. Šajā vietā apbūve pieļaujama 
tikai pēc detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes, kurā, ņemot vērā dabas 
aizsardzības plānā noteikto, nosakāma ēkas atrašanās vieta un tās iespējamā 
integrēšanās kopējā ainaviskajā struktūrā.  
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ielejas avotiem, kas atrodas „Cepļu” īpašumā to 
pieejamībai. 

4. Iveta Baumane 
 
08.11.2013. iesniegums 

Sakarā ar to, ka šobrīd tiek izstrādāts Aizkraukles 
novada TP un dabas parka „Daugavas ieleja” dabas 
aizsardzības plāns, to integrējot teritorijas plānojumā – 
vēršos ar priekšlikumu manā zemes gabalā ar kadastra 
numuru 3244070039 iespēju nākotnē atļaut būvēt ēku, 
kas būtu kā viena no tūrisma kompleksa „Cepļi” 
papildinājumiem. 

Ņemts vērā un atbalstāms pēc detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes 
(detālplānojuma, lokālplānojuma vai ainavu plāna). Tā kā zemes īpašums atrodas 
dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā, teritorija ir noteikta kā vieta ar īpašiem 
noteikumiem („Lauksaimniecības zeme (L)” ar indeksu), kurā noteikts, ka atļautā 
izmantošana ir publiskā ārtelpa un viensētu apbūve. Šajā vietā apbūve pieļaujama 
tikai pēc detalizētāka plānošanas dokumenta izstrādes, kurā, ņemot vērā dabas 
aizsardzības plānā noteikto, nosakāma ēkas atrašanās vieta un tās iespējamā 
integrēšanās kopējā ainaviskajā struktūrā. 

5. SIA „Ričards un 
Kompānija” 
 
Saņemts 22.11.2013. 

Lūdzu veikt teritorijas plānojuma izmaiņas īpašumos: 
1) „Senlejas”, Aizkraukle, Aizkraukles pag., 

Aizkraukles nov., kadastra Nr.32440070079, 
platība 7,6 ha; 

2) „Gaismas iela 13”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., 
kadastra Nr.32010010317, platība 0,243 ha; 

3) „Zemīšu iela 4”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., 
kadastra Nr.32010020288, platība 0,2 ha; 

4) „Zemīšu iela 6”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., 
kadastra Nr.32010020291, platība 0,5032 ha. 

No esošajiem teritorijas plānojumiem uz „Jauktas 
ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas” plānojumiem. 
Vēlams, kā papildizmantošanu, atstāt esošo teritoriju 
plānojumu un viesnīcu, viesu māju celtniecībai 
paredzēto teritorijas plānojumu. Pielikumā pievienojam 
īpašumu zemesgrāmatu kopijas 4 gab. un zemes 
robežu plānu kopijas 5 gab., kopā pielikumi uz 18 lpp. 

Ir iecere Daugavas senlejas teritorijā, kura šobrīd ir kā 
degradēta, attīstīt vai tūrisma industriju vai, izvērtējot 
iespējas, vieglās rūpniecības – pārtikas pārstrādes 
infrastruktūrai. 

Ņemts vērā un daļēji atbalstīts: 
1. Zemes īpašumā „Senlejas” noteikts funkcionālais zonējums 

„Lauksaimniecības teritorija (L)” un „Dabas un apstādījumu teritorija (DA)”. Tā 
kā zemes īpašums atrodas dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijā, daļa 
teritorijas noteikta kā vieta ar īpašiem noteikumiem („Lauksaimniecības zeme 
(L)” ar indeksu), kurā noteikts, ka atļautā izmantošana ir viensētu apbūve, 
vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve un publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana. Atzīmējams, ka daļa zemes īpašuma atrodas applūstošajā 
teritorijā (ar 10% varbūtību), kurā izmantošanu papildus regulē „Aizsargjoslu 
likums” (1997).  

2. Zemes īpašumā Gaismas ielā 13 noteikts funkcionālais zonējums „Publiskās 
apbūves teritorija” (P). 

3. Zemes īpašumā Zemītes ielā 4, ņemot vērā kvartāla kopējo attīstības 
koncepciju, tiek piedāvāts attīstīt dzīvojamo apbūvi, attiecīgi ir paredzēts 
funkcionālais zonējums „Savrupmāju apbūves teritorija”, kurā, saskaņā ar 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto, ir pieļaujams attīstīt 
arī publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu.  

4. Zemes īpašumā Zemītes ielā 6, ņemot vērā kvartāla kopējo attīstības 
koncepciju, tiek piedāvāts attīstīt dzīvojamo apbūvi, attiecīgi ir paredzēts 
funkcionālais zonējums „Savrupmāju apbūves teritorija”, kurā, saskaņā ar 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto, ir pieļaujams attīstīt 
arī publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu.  
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Izkopējums no teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta grafiskās daļas kartes 
„Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema funkcionālā zonējuma karte”, kurā redzami  
minētie zemes īpašumu Zemītes ielā 

6. SIA „Hipotēku bankas 
nekustamā īpašuma 
aģentūra” 
 
Saņemts 19.08.2013. 

Mūsu īpašumā ir zemes gabals Aizkraukles novada 
Aizkraukles pagastā „Strautiņi” ar kad. nr.32440070085, 
kurš saskaņā ar spēkā esošo Aizkraukles novada 
teritoriālo plānojumu 2004.-2013.gadam atrodas 
Turpmākās izpētes teritorijā, kuram ir nepieciešams 
precizēt un detalizēt teritorijas atļauto un plānoto 
izmantošanu, līdz ar to bija ierobežotas iespējas zemes 
gabalu attīstībai. 

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes pieņemto 
lēmumu „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu, tajā integrējot 
dabas parka „Daugavas ieleja” aizsardzības plānu” , 
izsakām priekšlikumu zemes gabalam turpmākām 
izmantošanas iespējām. Zemes gabali, kuri atrodas 
starp pašvaldības autoceļu un Daugavu, daļēji zemes 
gabalu ZA daļu, kura atrodas tuvāk pašvaldības 

Daļēji atbalstīts. 
Zemes īpašuma (kartē attēlots ar zilu līniju) funkcionālais zonējums tiek noteikts 
kā „Dabas un apstādījumu teritorija” (skatīt kartē zaļo teritoriju). Daļa zemes 
īpašuma (tuvāk Daugavai) atrodas applūstošajā teritorijā. Konceptuāli (tas 
attiecas uz visiem šīs tuvākās teritorijas zemes gabaliem) lejpus ceļam, ņemot 
vērā ainaviskos apsvērumus, virzienu uz Daugavu, nav atļauta jauna dzīvojamo 
māju būvniecība. Tā paredzēta no ceļa pa labi, kur tā iespējama pēc detalizētāka 
plānošanas dokumenta izstrādes (Lauksaimniecības teritorija, kas indeksēta kā 
L3 teritorija), kas vismazāk traucē dabas parka mērķiem un vērtībām (līdzīgi kā 
izvietoti „Pakalni”, „Skalbes”). Zemes īpašumā „Strautiņi” atļauta lauksaimnieciska 
izmantošana bez apbūves (zemes apstrāde, augļu dārzi u.c.). Papildus tam, 
atzīmējams, ka, saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto, 
stājoties spēkā jaunam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai 
detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. 
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autoceļam iekļaut Savrupmāju apbūves teritorijā 
(priekšlikuma shēmā daļa apzīmēta ar „A”) un daļēji – 
zemes gabalu DR daļu, kura atrodas tuvāk Daugavai 
iekļaut Dabas un apstādījumu teritorijā (priekšlikuma 
shēmā daļa apzīmēta ar „B”), jo zemes gabala daļa, 
kura atrodas tuvāk Daugavai, daļēji jau tiek izmantota 
dabas parka „Daugavas ieleja” vajadzībām. Zemes 
gabalu esošā izmantošana būtu Lauksaimniecības 
zemes. Minētās izmaiņas ļautu turpmāk zemes gabalus 
izmantot atbilstoši teritorijas plānojumam, ievērojot 
blakus esošās dabas parku teritoriju saglabāšanu un 
veiktu pilnvērtīgu zemes gabalu teritorijas sakārtošanu 
un izmantošanu. 
 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 1.redakcijas grafiskās daļas kartes „Aizkraukles 
novada funkcionālā zonējuma karte” 
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4. Institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Aizkraukles 
novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 
 

Nr.p.k. Institūcija Pieprasīts Saņemts 
1.  Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 15.01.2013. 

Nr.1-6-1/13/37 
14.02.2013. 

Nr.1-6/13/147 
2.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 15.01.2013. 

Nr.1-6-1/13/37 
06.02.2013. 

Nr.1-6/13/120 
3.  Dabas aizsardzības pārvalde 09.01.2013. 

Nr.1-6-1/13/26 
12.02.2013. 
Nr.1-6/13/27 

4.  Veselības inspekcija 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

18.02.2013. 
Nr.1-6/13/171 

5.  Zemgales plānošanas reģions 09.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/26 Nav saņemts 

6.  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde/VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37/ 

16.09.2013. 
Nr.1-601/13/420 

21.01.3013. 
Nr.1-6/13/58/ 
03.10.2013. 

Nr.1-6/13/643 
7.  VAS „Latvijas Valsts ceļi” 15.01.2013. 

Nr.1-6-1/13/37 
28.01.2013. 
Nr.1-6/13/72 

8.  VAS „Latvijas Dzelzceļš” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

10.04.2013. 
Nr.1-6/13/348 

9.  AS „Latvenergo” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

27.02.2013. 
Nr.1-6/13/201 

10.  AS „Latvijas Gāze” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

01.03.2013. 
Nr.1-6/13/194 

11.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

30.01.2013. 
Nr.1-6/13/107 

12.  AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas 
mežsaimniecība 

15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 06.11.2013. 

13.  Valsts meža dienesta Zemgales reģionālā 
virsmežniecība 

15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

12.02.2013. 
Nr.1-6/13/150 

14.  Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

18.01.2013. 
Nr. 1-6/13/51 

15.  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

22.01.2013. 
Nr.1-6/13/70 

16.  SIA „Lattelecom” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 Nav saņemts 

17.  SIA „BITE Latvija” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

06.02.2013. 
Nr.1-6/13/113 

18.  SIA „Tele 2” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

Nav saņemts 

19.  SIA „Latvijas Mobilais telefons” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 Nav saņemts 

20.  PSIA „Aizkraukles ūdens” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 

01.07.2013. 
Nr.1-6/13/586 

21.  PSIA „Aizkraukles siltums” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 Nav saņemts 

22.  Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku biedrība „Ziedi” 15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 Nav saņemts 

23.  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” 

15.01.2013. 
Nr.1-6-1/13/37 Sniegta informācija 
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4.1. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Aizkraukles novada pašvaldības 
pieprasījuma vēstules 
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4.1.1. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vide pārvalde 
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4.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  
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4.1.3. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.4. Veselības inspekcija 
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4.1.5. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
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4.1.6. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
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4.1.7. AS „Latvenergo” 
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4.1.8. AS „Latvijas Gāze”  
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4.1.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgles reģiona brigāde 
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4.1.10. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 
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4.1.11. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde  
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4.1.12. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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4.1.13. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  
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4.1.14. AS „Latvijas Valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība 
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4.1.15. Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība    
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4.1.16. SIA „BITE Latvija”  
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4.1.17. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  
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4.1.18. PSIA „Aizkraukles ūdens” 
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4.2. Kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi 
4.2.1. Kokneses novada dome 
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4.2.2. Ogres novada pašvaldība 
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4.3. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Nr.p.k. Institūcija, saņemšanas 
datums pašvaldībā Nosacījumu prasības Komentārs par 

nosacījumu ievērošanu 
1. Valsts vides dienesta 

Madonas reģionālā vides 
pārvalde 
 
Saņemts 14.02.2013. 

[...] 

Aizkraukles novada teritorijas plānojumā: 
1) Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārņojuma slodzes ietekmi, tās prognozi 

nākotnē: 
• Ūdeņu piesārņojums; 
• Gaisa piesārņojums; 
• Trokšņa, vibrācijas un smaku piesārņojums; 
• Augsnes un grunts piesārņojums; 
• Dabas resursu izmantošana; 
• Atkritumu apsaimniekošana; 
• Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. 

 
 
 
 
2) Attēlot un noteikt: 

• Virszemes ūdeņu sateces baseinu un ūdenstilpju izvietojumu; 
• Upju aizsargjoslas un tauvas joslu; 
• Aizsargjoslu likumā noteiktās visa veida aizsargjoslas (vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas); 
• Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, objektus un resursus; 
• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (arī Natura 2000) un izveidotos mikroliegumus; 
• Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, kā arī parkus, dižkokus, ģeomorfoloģiskos 

objektus u.tml.; 
• Īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas. Paredzēt to detālplānojumu un apbūves noteikumu 

izstrādi; 
• Alternatīvās enerģijas ieguves objektus (piemēram, vēja elektrostacijas, saules baterijas 

u.c.), izvērtējot to ietekmi uz vidi un cilvēka veselību; 
• Hidrotehniskās būves (aizsprosti u.c. ūdensteču regulēšanas ietaises); 
• Rūpnieciskās ražošanas teritorijas (piemēram, atkritumu apglabāšanas poligons, 

atkritumu kompostēšanas vietas, biogāzes ražotnes, koģenerācijas stacijas u.c.), kas 
rada paaugstinātu piesārņojumu vidē; 

Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma darba 
uzdevumā noteikto un 
teritorijas plānojuma līmenī 
risinājumos jautājumus. 

Lai nedublētu dokumentos 
iekļaujamo informāciju, 
Aizkraukles novada vides 
stāvokļa novērtējums 
sniegts  vides pārskata 
projektā, kas izstrādāts 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
ietvaros Aizkraukles novada 
teritorijas plānojumam. 
 
Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma darba 
uzdevumā noteikto un 
teritorijas plānojuma līmenī 
risinājumos jautājumus. 
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• Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumus (putnu, 
govju, cūku fermas, kautuves, piena pārstrādes uzņēmumus u.c.), to ietekmi uz vidi; 

• Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus (bijušās un esošās degvielas 
uzpildes stacijas un noliktavas, naftas bāzes, minerālmēslu noliktavas u.tml.); 

• Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie valsts un rajona nozīmes ceļiem; 
• Piesārņotās un rekultivējamās teritorijas, paredzēt to sanāciju; 
• Trokšņa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi; 
• Atkritumu apsaimniekošanas sistēma: savākšanas un noglabāšanas vietas, dalītās 

atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana. Paredzēt rekultivāciju un degradēto vietu 
sanāciju; 

• Ūdens ņemšanas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeņu kvalitāti apdraudošās, bojātās 
dziļurbumu akas) vietas. Ūdens attīrīšanas būves; 

• Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas; 
• Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu un izstrādes karjeru teritorijas. 

Paredzēt izstrādāto karjeru un zemes dzīļu ieguves rezultātā degradēto teritoriju 
rekultivāciju; 

• Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakļautas teritorijas; 
• Teritorijas, kurās nav pieļaujama zemju transformācija; 
• Dabas pamatņu teritorijas. 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (3) daļu, nepieciešams, 
informēt Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) par Aizkraukles novada teritorijas 
plānojuma izstrādāšanas uzsākšanu, lai VPVB varētu pieņemt lēmumu par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību. 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aizkraukles novada 
teritorijas plānojumam tiek 
veikts Stratēģiskais 
ietekmes uz vidi 
novērtējums, pamatojoties 
uz 23.01.2013. Vides 
pārraudzības valsts biroja 
lēmumu Nr.6 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma piemērošanu”. 

2. Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 
 
Saņemts 08.02.2013. 

[...] 
1) Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonā plānojama, 

saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 
Te nav paredzama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai 
mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Kultūras pieminekļu un to 
aizsargjoslu teritorijās lūdzam neparedzēt intensīvu rūpnieciskās ražošanas vai darījumu 
apbūvi, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību kā arī derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas. 

 
Ņemts vērā. 
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2) Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojuma ar jaunu objektu būvniecība un ar zemes 
reljefa pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri. 

3) Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietveramā informācija: 
• par kultūras mantojumu Aizkraukles novadā kopumā; 
• par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, 

raksturojums, informācija, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un 
saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu 
foto attēlu. 

4) Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi 
un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums 
(eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

5) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
• Ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 
• Norādāms, kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā 

skaitā attiecībā uz zemes gabalu robežu pārkārtošanu, būtiskiem kultūrvēsturiskās 
ainavas pārveidojumiem; 

• Ietveramas prasības kultūrvēsturiski vērtīgu ēku, stādījumu un ainavu 
apsaimniekošanai; 

 
 
 
 
 

• Atsevišķā sadaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

Ieteikumi: 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas 
aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku uztveri un 
iespējamās ārējās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības 
zona ar pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras 
pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas 
izstrādājamas teritorijas plānojuma sastāvā kā atsevišķs pētījums atbilstoši MK 19.07.2003. 
noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas 
metodika”. 

Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes kultūrvēsturiskus objektus 
un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, 
ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā 

Ņemts vērā. 
 
 
Izpildīts. Skatīt teritorijas 
plānojuma paskaidrojuma 
rakstu. 
 
 
Izpildīts. Skatīt teritorijas 
plānojuma grafisko daļu. 
 
Teritorijas plānojumā netiek 
noteiktas papildus prasības 
valsts aizsardzībā esošu 
kultūras pieminekļu 
aizsardzībai. 
Rekomendējošā līmenī tiek 
noteikti teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā un 
teritorijas plānojuma 
saistošajā daļā prasības tiek 
noteiktas dabas parka 
„Daugavas ieleja” teritorijā. 
Aizkraukles novada teritorijā 
netiek noteikti. 
 

Pieņemts zināšanai. 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros nav 
noteiktas individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas). 
 
 

Teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros netiek 
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Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, 
paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu 
objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

[...] 

noteikti. 

3. Dabas aizsardzības 
pārvalde 
 
Saņemts 12.02.2013. 

Lūdzam ņemt vērā, ka, par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis ĪADT 
noteikumu 2.pielikumā noteiktos parametrus. Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta 
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Informāciju Jūs varat 
aplūkot Dabas aizsardzības pārvaldes interneta mājas lapā [...] viesa statusā (turpmāk – Mājas 
lapa). Par aizsargājamu uzskatāms jebkurš akmens, kas atbilst ĪADT izmantošanas un 
apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes 
vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no 
situācijām, kad netiek ievērotas ĪADT noteikumu 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu 
aizsardzībai. 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (turpmāk – Likums) 21.pantu, 
veicot teritorijas plānošanu, jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums, tās 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, saskaņā ar Likuma 18.panta ceturto daļu teritorijas 
plānošanas dokumentu izstrādē var izmantot informāciju no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas aizsardzības  plāniem (plānam ir ieteikuma raksturs). Saskaņā ar Ministru kabineta 
2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas kārtību, 
to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 53.punktu teritoriju plānošanā 
jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 
Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 
1) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un 

rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Ar dabas aizsardzības plāniem 
iespējams iepazīties interneta Mājas lapā, sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. 
2013.-2024.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas 
teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas ērtību saglabāšanai” ietvaros tiks aktualizēts un 
sagatavots integrēšanai teritorijas plānojumā Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas 
aizsardzības plāns. 

 
 
 
2) Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

mikroliegumu izveidošanas mērķi, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumi un citas 
normatīvajos aktos ietvertās dabas un ainavas aizsardzības prasības: 
• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 

Aizkraukles novada teritorijā 
pēc pieejamās informācijas 
šādu koku nav. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. Paralēli teritorijas 
plānojuma izstrādei notiek 
darbs pie dabas 
aizsardzības plāna 
izstrādes. Dabas 
aizsardzības plānā noteiktie 
risinājumi, t.sk. funkcionālais 
zonējums saturiski salāgots 
ar teritorijas plānojuma 
risinājumiem. 
 
Ievērots.  

 

 



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 87 

• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi; 
• Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”; 
• Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 
• Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 

noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas kārtību, to aizsardzību, kā 
arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

• Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā 
Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs 
maksā”, piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. 

Lūdzu izvērtēt un noteikt augstvērtīgās ainavas visā Aizkraukles novada teritorijā. Saskaņā ar 
ĪADT noteikumu 32.1.apakšpunktu ainaviski vērtīgajās teritorijās neplānot darbības, kas būtiski 
pārveido ainavas elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos 
ainavas elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti. 

 

 

 

 

 

Augstvērtīgo ainavu teritorijās: 
1) Zemes īpašuma sadalīšanas rezultātā minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību 

noteikt ne mazāku kā 7-10 ha, 
2) Realizējot ģimenes māju būvniecību, neparedzēt vairāk kā vienu individuālo dzīvojamo 

māju uz viena zemes gabala, 
3) Ēku augstāko punktu noteikt ne vairāk kā 10 m, 
4) Noteikt ierobežojumus komunikācijas torņu būvniecībai, 
5) Noteikt ierobežojumus meža ieaudzēšanai, 
6) Noteikt ierobežojumus rindu māju būvniecībai. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitā, piesaistot 
konsultanti ainavu 
jautājumos - profesori Aiju 
Mellumu, noteikta 
Aizkraukles novada 
vispārējā telpiskā (ainaviskā) 
struktūra, kā arī ainaviskā 
struktūra dabas parka 
„Daugavas ieleja” teritorijā. 
Skatīt teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstu. 
 
Priekšlikumi izvērtēti un, ar 
nelieliem izņēmumiem, 
ņemti vērā.  
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Visā Aizkraukles novada teritorijā: 
1) Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, iesakām noteikt minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību ne mazāku kā 3-7 
ha un, realizējot ģimenes māju būvniecību, neparedzēt vairāk kā vienu individuālo 
dzīvojamo māju uz viena zemes gabala; 

2) Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
iesakām noteikt minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību ne mazāku kā 7-10 ha un 
neparedzēt apbūves iespējas; 

3) Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski 
neietekmēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Saskaņā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai 

plānošanas dokumentam (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās 
darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var 
būtiski ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes 
uz vidi novērtējumu”; 

4) Iesakām noteikt aizliegumu pārvietoties ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, tai skaitā 
automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem un mopēdiem, pa 
aizsalušām ūdenstecēm un ūdenstilpēm; 

5) Apbūves noteikumos paredzēt šādu regulējumu attiecībā uz ēku izvietojumu zemes gabalā: 
ēkas un būves nedrīkst būvēt tuvāk kā vainaga attālumā no zemes gabalā vai tam blakus 
augošiem kokiem par standartu pieņemt tās pašas sugas pieauguša koka vainaga vidējos 
izmērus. 

6) Apzināt un noteikt kā riska zonas Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.468 
„Invazīvo augu sugu saraksts” noteiktās invazīvās ziedaugu sugas Sosnovska latvāņa 
Heracleum sosnowsy Mande izplatīšanās vietas Aizkraukles novada teritorijā. Plānot 
pasākumu invazīvo augu izplatības novēršanai un aizaugušo platību samazināšanai. 

Bez tam iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: 
1) Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo 

augu dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), 
ģeoloģiskie objekti, teritorijā izveidotie mikroliegumi un izdalītie dabisko mežu biotopi, 
teritorijas – pļavas, ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei 
izmanto migrējošie putni, to izvietojums); 

2) Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās 
attīstības virzienus; 

3) Tūrisma infrastruktūru dabas liegumos plānot tikai saskaņā ar aizsargājamo teritoriju dabas 
aizsardzības plāniem; 

Priekšlikumi izvērtēti un, ar 
nelieliem izņēmumiem, 
ņemti vērā atbilstoši 
teritorijas plānojuma 
dokumentā risināmajiem 
jautājumiem.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Atbilstoši pieejamai 
informācijai, Aizkraukles 
novadā nav konstatētas 
ievērojamas Sosnovska 
latvāņa izplatīšanās vietas. 
 
Teritorijas plānojuma līmenī 
netiek risināts. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
Ņemts vērā. 
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4) Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumu 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī 
ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju 
izmantošanas plānošanā. 

[...] 

Izpildīts. Applūstošās 
teritorijas attēlotas teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējumu 
kartēs, atbilstoši VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” 
sniegtajiem datiem. 

4. Veselības inspekcija 
 
Saņemts 21.02.2013. 

[...]: 

1) Plānojot konkrētas teritorijas apbūvi, dzīves kvalitātes uzlabošanai paredzēt kompleksu 
apbūvi, vienlaicīgi attīstot infrastruktūras objektus ar inženierkomunikācijām, ceļiem (t.sk. 
ceļiem ar kustības traucējumiem), autotransporta attīstību (īpašu uzmanību pievēršot 
sabiedriskās un velotransporta attīstībai). 

2) Lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākļus, nepieciešams saglabāt (nodrošināt) 
teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: (dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas 
un atpūtas zona) un to kartogrāfiski attēlot. Nedrīkst plānot ražošanas objektu būvniecību 
dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Ražošanas zonu attiecībā pret dzīvojamo zonu 
jāizvieto ņemot vērā novada teritorijas dominējošos vēju virzienus. 

3) Plānojot degradēto attīstību savrupmāju attīstības teritorijās, veikt vides faktoru 
novērtēšanu un teritorijas sanācijas plānošanu, paredzot pasākumus nelabvēlīgas ietekmes 
uz cilvēku veselību un dzīves apstākļu pasliktināšanos novēršanu. 

4) Norādīt ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska zonas. 
Paredzēt pasākumus to novēršanai vai ietekmes samazināšanai. 

5) Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietu 
izvietojumu, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu, ievērojot spēkā esošos 
būvniecības normatīvus. Pašvaldībai, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nosakot 
kārtību, kādā izmantojami publiskā lietojumā esošie ūdeņi, gādājot par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, svarīgs jautājums ir arī drošs un kvalitatīvas 
peldvietas esamība pašvaldības teritorijā. Aicinām Jūsu teritorijā nozīmīgu peldvietu 
attīstību paredzēt arī šajā attīstības programmā, nosakot vietu iedzīvotāju organizētai 
atpūtai un peldēšanai, ņemot vērā LR MK noteikumiem Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība (06.04.2010.), piemēram, plaši apmeklētā upe Daugava u.c. 

6) Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika” (20.01.2004.) rekomendējam apzināt visas novadā esošās pazemes 
ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām (arī neekspluatējamās, pamestās). 

7) Plānošanas dokumentā, sadaļā „Ūdensapgāde”, būtu vajadzīga detalizētāka analīze par 
stāvokli decentralizētajā dzeramā ūdens apgādē no individuālajiem ūdens ieguves avotiem 

 

Ievērots. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
Izpildīts. 
 
 
Ņemts vērā atbilstoši 
teritorijas plānojuma 
dokumentā risināmajiem 
jautājumiem.  
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
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(grodu akām, cauruļakām, spicēm u.c.). 
8) Tā kā ūdens patēriņa daudzums uz vienu cilvēku ir sanitārās kultūras līmeņa un apdzīvoto 

vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, būtu nepieciešams paredzēt paplašināt 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī individuālā sektora pieslēgšanu 
novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

9) Nepieciešams panākt dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu fizikāli – ķīmiskajiem 
rādītājiem, ieplānot novecojošo ūdens piegādes tīklu rekonstrukciju un iekārtu uzstādīšanu 
ūdens atdzelžošanai vai to pilnveidošanu pie neefektīvas ūdens apstrādes iekārtu 
ekspluatācijas. 

10) Iekļaut informāciju par esošo dziļurbumu stingrās, bakteoroloģiskās un ķīmiskās 
aizsargjoslas saskaņošanu ar VI Latgales kontroles nodaļu atbilstoši MK 20.01.2004. 
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 4.p. 
prasībām. Iezīmēt stingrās, bakteoroloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aizsargjoslu kartē. 

11) Neizmantojamo kapsētu aizsargjoslu likvidācijas gadījumā, paredzēt dotās darbības 
saskaņošanu ar VI Latgales kontroles nodaļu, saskaņā ar MK 29.12.1998. Nr.502 
„Aizsargjoslas ap kapsētām noteikšanas metodika” 6.p. prasībām. 

12) Izveidot esošo kapsētu aizsargjoslas ar perspektīves risinājumu. 
 
 
 
13) Izdalīt vietu dzīvnieku kapsētu ierīkošanai un ievērot 29.09.2009. MK noteikumu Nr.1114 

„Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības 
izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku 
kapsētām” prasības. 

14) Pievēršam uzmanību tam, ka decentralizēta cietā kurināmā izmantošana (akmeņogles, 
malka, kūdra) izsauc cieto daļiņu un sēra anhidrīda koncentrāciju pieaugumu atmosfēras 
gaisā, kas var izraisīt negatīvas sekas, kaitējot apkārtējai videi un iedzīvotāju veselībai. 
Tāpēc siltumapgādes risināšanā priekšroka jādod centralizētai apkures sistēmai, īpaši 
daudzstāvu mājās. VI Latgales kontroles nodaļai nav principiālu iebildumu lokālas apkures 
sistēmas izmantošanai. 

15) Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā sausos, tā 
arī šķidros atkritumus, nodrošinot augsnes, gruntsūdeņu aizsardzību. Plānošanas 
dokumentā norādīt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu (t.sk. 
decentralizētās sistēmas). Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, nodrošinot notekūdeņu bioloģisko 
attīrīšanu atbilstoši pastāvošām prasībām. Paredzēt cieto atkritumu savākšanu iekārtošanu 
cieto atkritumu konteineriem. 

16) Ievērot 1997.gada 5.februāra Aizsargjoslu likumu ar grozījumiem, paredzot aizsargjoslas ap 

risināts. 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
Izpildīts. Skatīt teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējumu 
kartes. 
Ņemts vērā.  
 
 
Izpildīts. Aizkraukles 
kapsētai (vecajai un 
jaunajai) noteikta 
aizsargjosla 300 m  platumā. 
Aizkraukles novadā netiek 
plānota. 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
 
 
Izpildīts. Skatīt teritorijas 
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maģistrālajām inženierkomunikācijām un būvēm, autoceļiem, gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem. 
 

17) Ievērot 13.07.2004. MK noteikumu Nr.597 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 
prasības. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no ceļiem, kas 
neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. 

18) Paredzēt publisko un dzīvojamo objektu celtniecību, inženierkomunikāciju tīklu iekārtojumu 
atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem. 

19) Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru 
izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus 
vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, ūdens piesārņošanas ietekmes novēršanas pasākumus 
apdzīvotās vietās un atpūtas vietās. 

plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējumu 
kartes. 
Ņemts vērā. 
 
 
Ņemts vērā. 
 
Lai nedublētu dokumentos 
iekļauto informāciju, 
minētais jautājums vērtēts 
Vides pārskata projektā, kas 
izstrādāts Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
ietvaros Aizkraukles novada 
teritorijas plānojumam. 

5. Zemgales plānošanas 
reģions 
 
Nav saņemts 

- - 

6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
 
Saņemts 28.01.2013. 

Apzinoties perspektīvā pieejamos finansu līdzekļus un valsts autoceļu tīklā risināmo problēmu 
kopējo apjomu, Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 12 gadu laikā izbūvēt jaunus autoceļu 
posmus un mezglus Jūsu novada teritorijā. Paredzama tikai iesākto – ceļu pabeigšana. Valsts 
autoceļu uzturēšanas un segu atjaunošanas darbi tuvākos gados novada teritorijā tiks plānoti 
tikai ikdienas un periodisko būvdarbu (segumu saglabāšanas pasākumi, mākslīgo būvju 
remonts) programmu ietvaros to ceļu zemes nodalījuma joslu robežās, atbilstoši piešķirtam 
finansējumam. 

Ņemt vērā to, ka paredzēts 2013.gadā pabeigt autoceļa E22 posma P80 Viskaļi – Koknese 
40,600 – 63,600 km rekonstrukciju. 

Īpaši jāatzīmē, ka apstiprinātajā „Darba uzdevums Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
izstrādei 2013.-2025.gadam” izvirzītais uzdevums „Noteikt ceļa trasi (saskaņojot ar Skrīveru 
novadu) izejai uz jaunbūvējamo automaģistrāli P32 (Rīga – Koknese” (patiesībā P80) nav 
aktuāls LR Satiksmes ministrijai, tāpēc nekādos tās perspektīvo darbu plānos šāds pasākums 
nav ietverts. Līdz ar to šīs ieceres realizācija no Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” puses nevar tikt atbalstīta. 

Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
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Izstrādājot novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot sekojošus pamatprincipus: 
1) Ievērot novada teritoriju šķērsojošo valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas, aizsargjoslas 

un apbūves līnijas: 
[...] 
2) Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) sasaisti ar valsts 

autoceļu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, tiešos pieslēgumus paredzēt 
pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu 
kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu 
satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem 
nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā 
transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 

3) Ja nav nodrošināta kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstīto apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī 
veicot to sadalīt vairākos, pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6., 7., 8. Un 
9.punktu prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā 
jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju 
pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā 
jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja 
iekšējo ceļu tīkla izvietošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp jau esošiem jebkuras 
piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļiem, pēc iespējas samazinot jau 
esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu; 

4) Gadījumos, ja jauno ciemu robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts autoceļiem 
(kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē), 
pieļaujams, ka ciemu robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai 
nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai 
samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 
maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, teritorijas 
plānojumā šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam autoceļam ar 
likumu noteiktā aizsargjosla. Nekādā gadījumā nav pieļaujama „šaurāku” būvlaižu 
noteikšana, tas ir – jaunu ēku plānošanai (arī esošo 60 m no valsts reģionālo autoceļu ass 
vai tuvāk par 30 m no valsts vietējo autoceļu ass. Izņēmums var būt tikai objekti, kuri 
apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā – degvielas uzpildes stacijas, autoserviss, 
ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, 
respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 
grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ka to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības; 

Ievērots. 

 

 

Ņemts vērā. 

 

 

 

 
Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
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5) Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Aizkraukles novada transporta shēmai 
(ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar 
akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam; 

6) Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu 
tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, 
kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas 
iespējas no tiem, ja izstrādāt plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai 
valsts vietējiem autoceļiem; 

7) Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai 
būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta 
radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2004.gada 
13.jūlija noteikumu Nr.597 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības; 

8) Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne 
lielāks par 70 km stundā; 
 

9) Teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves saistošajiem noteikumiem jāietver nosacījumi, 
kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo 
nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās 
noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu; 

10) Teritorijas plānojumā (neatkarīgi no teritoriju plānotās izmantošanas veida) autoceļu 
aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais attālums no 
autoceļa ass, ir jāiezīmē arī plānojuma grafiskās daļas izmantošanas kartogrāfiskajos 
materiālos, un saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas 
liegumu autoceļu aizsargjoslās. 

[...] 

Saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona atzinumu par izstrādāto teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju, iesniedzot digitālā veidā, LKS-92 TM koordinātu sistēmā uz datu nesēja 
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus. 

 

Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 

Atbilstoši likumdošanā 
noteiktajam, teritorijas 
plānojuma dokumenta 
kompetencē nav risināt 
jautājumus par piekļūšanu 
katram zemes īpašumam. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
Teritorijas plānojumā netiek 
atsevišķi plānotas vietas 
servisa objektu izvietošanai.  
Ņemts vērā. Papildus 
atzīmējams, ka teritorijas 
plānojumā netiek dublētas 
citos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības 
 
 
 
 
 
 
Tiks izpildīts pēc Aizkraukles 
novada domes lēmuma 
pieņemšanas par teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai. 
Tiks izpildīts pēc attiecīgā 
lēmuma pieņemšanas. 

7. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
 
Saņemts 10.04.2013. 

[...] 

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus nosacījumus: 
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1) Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas 
platumu noteikt 50 m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus 
apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējā ceļa 
malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 50 m. 

2) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas 
būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

3) Ievērot Dzelzceļa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.panta prasības. 
4) Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „Dzelzceļa 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības. 
5) Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru noteikumu Nr.599 „Metodika drošības aizsargjoslu 

noteikšanai gar dzelzceļiem”, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas 
ķīmiskās vielas un produktus” prasības. 

6) Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 
„Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības. 

7) Teritorijas atļautās plānotās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām 
izmantot atšķirīgu krāsojumu no citām apbūves teritorijām. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas 
Dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma 
reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kalviņa, eva.kalvina@ldz.lv). 

Aizsargjoslas attēlotas 
teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas funkcionālā 
zonējumu kartēs. 

 

2.-6. Ievērots. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Saskaņā ar 30.04.2013. MK 
noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
prasībām, teritorijas 
plānojuma dzelzceļa 
infrastruktūra noteikta kā 
transporta infrastruktūras 
teritorija (TR). 
Tiks izpildīts pēc Aizkraukles 
novada domes lēmuma 
pieņemšanas par teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai. 

8. AS „Latvenergo” 
 
Saņemts 04.03.2013. 

[...] 

AS „Latvenergo” 
Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, nodrošinot Teritorijas 
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attīstības plānošanas likumā noteikto nepārtrauktības un pēctecības principu, jāievēro sekojoši 
AS „Latvenergo” nosacījumi: 
1) Ņemt vērā un visās atbilstošajās sadaļās iekļaut ar Aizkraukles novada domes 30.07.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 apstiprināto „Detālplānojumu teritorijai starp Dārza ielu, 
Enerģētiķu ielu un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES 
Aizkrauklē”; 

2) Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās 
apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana; 

3) Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās 
apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos 
noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta 
izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai; 

4) Nosakot teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā Pļaviņu HES novietojumu un 
tā ietekmi, kā arī Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus 
aizsprosta aizsargjoslās un aizsargjoslās ap aizsprosta un hidroelektrostacijas būves 
drošuma kontrolmērietaisēm; 

5) Nosakot teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā un iespēju robežās (atbilstoši 
mēroga noteiktībai) teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot Pļaviņu HES aizsprosta 
aizsargjoslas, kas noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam: „Aizsargjoslas 
minimālais platums augšpus un lejpus aizsprosta ir vienāds ar ūdensteces platumu lejpus 
aizsprosta, ja tas mazāks par 200 metriem. Aizsargjoslas maksimālais platums ir 200 
metru. Aizsargjoslas platumu mēra no hidrotehnisko būvju vistālāk akvatorijā izvirzītajām 
virszemes, pazemes, virszemes un zemūdens daļām. Aizsargjoslas minimālais platums 
krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metru, maksimālais – 50 metru. Aizsargjoslas 
platumu mēra no aizsprosta vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes 
vai pazemes daļām, no dambja sausās nogāzes pamatnes vai arī no aizsprosta vai dambja 
drenāžas iekārtu vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes 
daļām, ja aizsprosts vai dambis aprīkots ar drenāžas iekārtām” un Ministru Kabineta 
20.02.2007. noteikumiem Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem”; 

6) Nosakot teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā un iespēju robežās (atbilstoši 
mēroga noteiktībai) teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot esošās Pļaviņu HES 
aizsprosta, hidroelektrostacijas būves drošuma kontrolmērietaišu, kā arī novērojumu 
veikšanai jaunizveidoto izpētes urbumu (urbumu koordinātas tiks iesniegtas pēc 
uzmērījumu veikšanas) aizsargjoslas, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 23.pantā 
„...aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm nosaka ne mazāk 
kā divu metru rādiusā ap tām...” un Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.93 
„Aizsprostu un hidroelektrostaciju būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

 

Ņemts vērā. 

 

 
Ievērots. 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 

Ņemts vērā. Skatīt teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējuma 
kartes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mēroga noteiktības dēļ, 
kontorlmērietaišu 
aizsargjoslas teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējuma kartēs 
netiek attēlotas. 
 
 
 



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 96 

Aizkraukles novada teritorijā atrodas AS „Latvenergo” pazemes elektronisko sakaru tīkla 
līnijas ar attiecīgo aizsardzības joslu – zemes gabalu, ko norobežo nosacītās vertikālās 
virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru 
tīkla līnijas ass. Šīs sakaru kabeļu līnijas tika pieņemtas ekspluatācijā 1976. un 2010.gados. 
To trases iet gar autoceļa E22 (Rīga – Ogre – Jēkabpils) un autoceļu P87 ar ievadu 
Aizkraukles pilsēta pa Enerģētiķu ielu līdz Pļaviņu HES administratīvai ēkai, Tilta, Dzelzceļa 
un Gaismas ielu līdz krustojumam ar autoceļu E22, Aizkraukles pilsētā pa Torņa, 
Rūpniecības un Mednieku ielām. Bez tam Aizkrauklē, Mednieku iela 3 atrodas radiosakaru 
līniju tornis (72 m) ar attiecīgām aizsargjoslām – zemes gabalu un gaisa telpu torņa 
augstumā, ko norobežo nosacīta vertikālā virsma 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto 
daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, ievērot Aizsargjoslu likuma 14., 35. un 
43.pantu un Ministru kabineta 01.03.2011. noteikumu Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības, tajā skaitā šādas: 
1) Ēku un būvju, kā arī automašīnu un mehānisku stāvvietu izvietošanu paredzēt ārpus 

elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas. 
2) Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaņots ar elektronisko sakaru tīkla 

valdītāju aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts: 
• Veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts planēšanu ar 

tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 0,45 
metriem, autoceļu nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem; 

• Izdarīt ģeoloģiskos un ģeodēziskos izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes 
paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

• Stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, kopbarību un 
mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 

• Apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju 
trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu 
notekas; 

• Rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatisko instrumentus; 
• Apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales 

skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņu pazemes kabeļu trases, kā arī pārvietot 
esošas sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējās saskaņošanas ar to valdītāju. 

[...] 

AS „Sadales tīkls” 
1) Aizkraukles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu reģions, kā pārziņā ir vidējā sprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) 
elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas. 

Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teritorijas plānojumā netiek 
dublētas citos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ņemts vērā. 
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2) Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 
 

3) Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem”. 

4) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem un aprobežojumi tajās tiek noteiktas saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu, īpašu uzmanību pievēršot 35. un 45.pantu prasībām. 

5) Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt 
no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus 
jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: (20-0,23) kV objekti ar AS „Sadales 
tīkls” Ziemeļaustrumu reģionu (Mednieku iela 3, Aizkraukle, LV-5101). 

6) Plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst Ministru kabineta 28.12.2004. 
noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”: 
• „Pilsētās un ciemos četru stāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās 

elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko 
tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums tehniski un ekonomiski 
ir pamatots.” 

• „Vidējā sprieguma (20 kV) elektrolīnijas – lauku apbūvē izbūvēt, rekonstruēt kā gaisvadu 
elektrolīnijas ar alumīnija – tērauda kailvadiem, bet mežainos apvidos – gaisvadu 
elektrolīnijas ar alumīnija kailvadu vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, ja ir tehniski un 
ekonomiski pamatots var pielieto izolēto vadu; 

• Zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas – izbūvēt jaunas vai rekonstruēt esošās kailvadu 
līnijas ar zemes kabeļu līnijām vai ar piekarkabeli.” 

7) Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kuru jāveic saskaņā ar 
Ministru kabineta 03.04.2012. noteikumiem Nr.2343 „Elektroenerģijas pārvades un sadales 
būvju būvniecības kārtība”. 

8) Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja, elektroenerģijas 
sistēmas operatora, lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā 
nosaka Ministru kabineta 29.11.2011. noteikumi Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi”. 

9) Prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 
aizsardzībai tiek noteiktas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

10) Enerģētikas jomu reglamentē Enerģētikas likums. 
11) Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20 un 0,4 kV EPL (gaisvadu un 

Pieņemts zināšanai. 
 
 

Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
Ņemts vērā. 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
Ņemts vērā. 
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kabeļlīniju) un 20/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un 
projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

12) Aizkraukles novada teritorijas plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti 
(110/20 kV apakšstacijas, 0,23-330 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīnijas) 20/0,4 kV 
transformatora punktus u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās 
aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 
jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem. Informācija par elektroietaišu izvietojumu Aizkraukles novadā ir pieejama AS 
„Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Aizkraukles novadā – Mednieku iela 3, Aizkraukle, 
LV-5101, tālr.65110530. 

 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
[...] 

Ierosinām teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un tā apbūves noteikumos ietvert 
informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 
1) Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 

metriem no 11 kV un 300 kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas 
projektu izstrādāšanu (Pamatojums: Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 
11.punkts). 

2) Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 
minimālajiem attālumiem līdz citām inženierkomunikācijām saskaņā ar Ministru kabineta 
28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumiem Nr.982 
„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, Aizsargjoslu 
likumu un Ministru kabineta 03.04.2012. noteikumiem Nr.243 „Elektroenerģijas pārvades un 
sadales būvju būvniecības kārtība". 

3) Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā 
ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantiem. 

4) Detālplānojumu, ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 110 kV un 330 
kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus 
elektrolīniju aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanas ar 
elektrolīniju aizsargjoslu, jāsaņem tehniskie noteikumi AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Rīgā, 
Dārzciema ielā 86, LV-1073. 

5) Plānojot būvniecību 110 kV un 330 kV elektrolīniju tuvumā ēkas, būves un paralēli 

Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
 
Izpildīts, ņemot vērā mēroga 
noteiktību. Skatīt teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējuma 
kartes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-4. Teritorijas plānojuma 
līmenī minētais jautājums 
netiek risināts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ņemts vērā. 
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novietotus ceļus/ielas paredzēt ārpus šo līniju aizsargjoslām. 
6) 110 kV un 330 kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkani līniju teritorijās. 
 
 
 
7) Plānojot ielu/ceļu šķērsojumus ar 110 kV un 330 kV elektrolīnijām novērtēt nepieciešamību 

veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos attālumus 
saskaņā ar Latvijas energostandartu „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 
110-330 kV” (LEK 135). 

8) Plānojuma grafiskajā daļā pārvades tīkla transformatoru apakšstaciju teritorijas apzīmēt kā 
tehniskās apbūves teritorijas. 
 
 

9) Plānojuma projektā iekļaut plānoto 330 kV elektrolīniju un pārslēguma punktu 
rekonstrukcijas projektu, kuru paredzēts īstenot 2014.gadā, teritorijā starp Pļaviņu HES un 
apakšstaciju „Aizkraukle”. 

[...] 

 
Teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas kartēs 
sarkanās līnijas netiek 
attēlotas. 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 
 
Grafiskās daļas kartēs 
attēlotas, ja apakšstacijas 
izdalītas kā atsevišķa 
kadastra vienība. 

Izpildīts. 

9. AS „Latvijas Gāze” 
 
Saņemts 04.03.2013. 

[...] 

Izstrādājot Aizkraukles novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļu – Gāzes 
apgāde, lūdzam: 
1) Grafiskajā daļā attēlot: 

• Esošo pārvades gāzes vadu Rīga - Daugavpils DN 500 mm; 
• GRS „Aizkraukle”; 
• Atzaru uz GRS „Aizkraukle” DN 200 mm; 
• Anodu zemējumi, anodu kabeļi; 
• Esošos vidējā spiediena (P<0,4 MPa) un zemā spiediena (P<0,005 MPa) sadales 

gāzesvadus un to iekārtas; 
Kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas 
atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
• Iekļaut informāciju par esošās gāzes apgādes sistēmu un tās aizsargjoslām; 
• Lūdzam iekļaut informāciju, ka AS „Latvijas Gāze” izsniedz: (1) tehnisko noteikumu 

būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, (2) nosacījumus un atzinumus 
(saskaņojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot 

 
 
 
 
Izpildīts. Skatīt teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējuma 
kartes. 
 
 
 
 
 
Informācija par gāzes 
apgādes sistēmu 
aizsargjoslām norādīta 
teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā. 
Ņemts vērā. 
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Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu 
un sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Aizkraukles novada apdzīvotajās vietās izstrādājot 
detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, 
kā arī esošo ielu sarkanajās līnijās un autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt 
iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem 
Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās” un Aizsargjoslu likumam. 

Detalizētu informāciju precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu 
novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt 
detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un 
inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 
Izstrādāto Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gāzes apgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā 
atzinuma saņemšanai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiks izpildīts pēc Aizkraukles 
novada domes lēmuma 
pieņemšanas par teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
nodošanai publiskajai 
apspriešanai. 

10. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 
Zemgales reģiona brigāde 
 
Saņemts 05.02.2013. 

Teritorijas plānojuma projektā jāparedz šādu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības nodrošināšanas pasākumi: 
1) Ievērot LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 

ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. 

2) Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas 
programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas secinājumi jāņem 
vērā veicot ģenerālo plānu izstrādi un novadu apbūves attīstību. 

3) Ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības pakāpju ēkām un funkcionālas 
nozīmes ēkām un būvēm. 

4) Paredzēt, ka objektu ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei jābūt nodrošinātai saskaņā ar 
LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 
prasībām. 

5) Paredzēt ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām 
teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas saskaņā ar Likumu par pašvaldībām, ir 
pašvaldības kompetencē. 

6) Paredzēt pilsētas un lauku teritoriju objektos strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās 

Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma līmenī 
risināmos jautājumus. 
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dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā 
saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu. 

7) Objektus, kuri klasificējami atbilstoši 2004.gada 03.augusta Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, 
kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti”, ugunsdrošības 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izveidošanu atbilstoši 2003.gada 11.novembra MK 
noteikumiem Nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība”, paredzēt saskaņā ar tiem 
piemērojamajiem standartiem. 

8) Novadu teritorijā – ceļu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem 
objektiem, izvietot norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu. 

9) Ņemt vērā „Aizsargjoslu likumu”, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas 
metodikas. 

11. Valsts zemes dienesta 
Zemgales reģionālā 
nodaļa 
 
Saņemts 18.01.2013. 

[...] Informējam, ka 2012.gada 23.oktobrī pašvaldībām tika nosūtīta vēstule Nr.2-04/4616, ka no 
2012.gada 19.oktobra Dienesta neizsniedz nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrādei, kā arī nesniedz atzinumus par teritoriju plānojumu un to grozījumu 
redakcijām. 

Norādām, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas 
attīstības plānošanas likumam un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Vienlaikus atgādinām, ka divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas, Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzams apstiprinātā plānojuma eksemplārs atbilstoši Ministru 
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 65.2.1.apakšpunkta prasībām (grafiskās daļas karte 
vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī par teritorijas plānojuma grafiskās daļas 
izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 

Pieņemts zināšanai. 

12. Lauku atbalsts dienesta 
Lielrīgas reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
 
Saņemts 21.01.2013. 

[...] 

Pārvalde nesniedz atzinumu par Aizkraukles novada pašvaldības teritorijas plānojumu, 
atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 60.punktam, kā arī informē, ka 
Pārvaldei Aizkraukles novada pašvaldībā nav publiskās intereses, par kurām būtu jāsniedz 
atsauksme atbilstoši Noteikumu 89.punktam. 

 

Pieņemts zināšanai. 

13. VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 

[...] 
Veicot Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
• Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo 

 
Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma līmenī 
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Saņemts 03.10.2013. 

sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā 
ūdens aizvadīšanai. 

• Teritorijas plānojuma plānā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm 
un ierīcēm. 

• Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. 
• Plānojot jebkādu būvniecību meliorētā zemē, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
• 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
• 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 

būvniecības kārtība”; 
• 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi”; 
• 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
un meža zemēs”; 

• 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
• 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, 

kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību 
ierobežošanu”; 

• 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu 
kārtība”; 

• 2005.gada 23.augusta MK noteikumi Nr.631 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 
„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

risināmos jautājumus. 
 
 
 
 
 

Pieņemts zināšanai. 

14. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
 
Saņemts 25.01.2013. 

[...]: 
1) Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas 

izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
• Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 
21.punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem 
gadiem) ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1:10 000; 

• Atbilstoši noteikumu 61.2.punktam teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē 
jāizmanto Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas datus, norādot to aktualitātes 
datumu; 

• Atbilstoši Noteikumu 57.1.punktam, jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību. 

 
Ievērots. 
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2) Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt kādā no Noteikumu 4.punktā minētajiem 
vektordatu formātiem. 
 

3) Atbilstoši Noteikumu 25.punktam grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par 
dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, 
kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras 
no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju. 
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā 
informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas izstrādei ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma 
grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 

4) Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā 
esošos ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt 
aizsargjoslas ap tiem: 
• Aktuālā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem pieejama Valsts ģeodēziskā 

tīkla datubāzē – http://geodezija.lgia.gov.lv; 
• Informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem pieejama pašvaldībā – kontaktpersona 

vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumu risināšanai Aizkraukles novadā ir ģeogrāfiskās 
informācijas speciālists Didzis Grundulis. 

[...] 

Teritorijas plānojuma 
grafiskā daļa izstrādāts .shp 
formātā. 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 

15. AS „Latvijas Valsts meži” 
Vidusdaugavas 
mežsaimniecība 

 
Saņemts 06.11.2013. 

[...] 
Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana 
Paredzēt sekojošus papildizmantošanas veidus: 

1) Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana; 
2) Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

• Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, 
• Smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve, 
• Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 
• Derīgo izrakteņu ieguve, 
• Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 

3) Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
• Inženiertehniskā infrastruktūra, 
• Transporta infrastruktūra, 
• Energoapgādes uzņēmumu apbūve 

4) Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
• Biroju ēku apbūve, 

 
Teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi ir 
izstrādāti ņemot vērā 
30.04.2013. MK noteikumus 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
noteikto (atļauto), līdz ar to 
nosacījumos norādītais ir 
pretrunā ar normatīvā akta 
regulējumu, un nav 
atbalstāms. 
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• Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, 
• Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, 
• Daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve 

5) Publiskā ārtelpa: 
• Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma, 
• Labiekārtota publiskā ārtelpa. 

Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana 

Paredzēt sekojošus papildu izmantošanas veidus: 

1) Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana. Aizkraukles novadā atrodas šādas LVM 
Vidusdaugavas mežsaimniecības lauksaimniecības teritorijas, kurās jāparedz iespēja 
apmežot: 
534.kvartāls 51.apgabals, tīrums, platība – 1,9 ha, 
535.kvartāls 51.nogabals, pļava, platība – 5,6 ha, 
577.kvartāls 51.apgabals, tīrums, platība – 1,8 ha, 
578.kvartāls 51.nogabals, ganība, platība – 1,9 ha. 

2) Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
• Derīgo izrakteņu ieguve 

3) Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
• Inženiertehniskā infrastruktūra, 
• Transporta infrastruktūra, 
• Energoapgādes uzņēmumu apbūve 

Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana 

1) Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 
2) Smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 
3) Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 
4) Derīgo izrakteņu ieguve: 

• LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
atradnes. 

• Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās pazemes ūdens, būvmateriālu izejvielu, kūdras, 
sapropeļa, saldūdens kaļķūdens kaļķiežu atradnes; 

• Visas pazemes ūdens, būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu 
atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas 
krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem. LVM 
pārvaldīšanā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī 
gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā 
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daļā, bet to pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem. 
• Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 

Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana 

1) Inženiertehniskā infrastruktūra; 
2) Transporta infrastruktūra; 
3) Energoapgādes uzņēmumu apbūve. 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana 

1) Biroju ēku apbūve; 
2) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; 
3) Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve; 
4) Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 
5) Daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve. 

Publiskā ārtelpa 

1) Labiekārtota publiskā ārtelpa; 
2) Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma. 

Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana 

1) Savrupmāju apbūve; 
2) Vasarnīcu un dārza māju apbūve; 
3) Viensētu apbūve; 
4) Rindu māju apbūve; 
5) Daudzdzīvokļu māju apbūve. 

Ūdeņu teritorijas 

Paredzēt sekojošus atļautos/papildu izmantošanas veidus: 

1) Derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve; 
2) Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek 

akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi. 

Purvu teritorijas 

Ja tāda funkcionālā zona tiek izdalīta, atļautie izmantošanas veidi: 

1) Lauksaimniecībā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
2) Mežsaimnieciskā izmantošana; 
3) Derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve. 
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Vides un dabas aizsardzības prasības 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, AS „Latvijas Valsts 
meži” valdījumā esošajās zemēs lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža 
dienesta meža valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības un nenoteikt papildus 
saimnieciskās darbības ierobežojumus, vietējas nozīmes aizsargājamu ainavu teritorijas, 
ainaviskus ceļus. 

Citas prasības 

1) Jebkādas darbības plānojuma teritorijās, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”. 

2) Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā 
(shp. vai dgn.) 

 
 

Ņemts vērā. Teritorijas 
plānojuma saistošajā daļā 
netiek noteiktas ainaviskās 
teritorijas un ceļi. 
 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
Tiks izpildīts pēc Aizkraukles 
novada domes lēmuma 
pieņemšanai par teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai. 

16. Valsts meža dienesta 
Sēlijas virsmežniecība 
 
Saņemts 15.02.2013. 

[...] 
Saskaņā ar „Meža likumu” (spēkā no 17.03.2000.) ar grozījumiem un tā saistošiem 
normatīvajiem aktiem: 
1) Mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanas un izmantošanas 

mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētā īpašumā veic mežu 
inventarizāciju. Tai ir informatīvs un rekomendējošs raksturs: 
• Ievērojot „Meža likuma” 29.panta 1.,2. daļas prasības – Meža īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža 
inventarizāciju un tās datus izsniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 
gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža 
inventarizāciju. Gadījumos, ja īpašumā nav veikta zemju inventarizācija, uzsākot 
detālplānojuma izstrādi veikt meža zemju inventarizāciju. 

2) „Meža likuma” 35.panta 1.,2.punktā noteikts, ka pašvaldību attīstības plānos jāparedz meža 
apsaimniekošanas un izmantošanas mērķi, tajā skaitā jānodrošina meža bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, spēja pasargāt augsni no erozijas un aizsargāt virszemes un 
pazemes ūdeņus no piesārņošanas, saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus 
mežā. 

3) MK noteikumi Nr.936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (01.01.2013.) 
reglamentē saimnieciskās darbības ierobežojumus mežā, mežos pilsētu administratīvajās 
teritorijās, purvu un ezeru salās, meža puduros. 

 
Ņemts vērā. 
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Saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” (spēkā no 11.03.1997.) un ar to saistošiem 
noteikumiem 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka gar visām ūdenstilpēm, ūdenstecēm un 
mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 
ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 
applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Ņemot vērā aizsargjoslu 
iezīmēšanas tehniskās īpatnības kartēs un salīdzinošos situāciju dabā – krastu krantis, 
palienes, kas ir aizsargjoslu platumu noteicošie rādītāji, tās nav precīzi attēlojamas shematiski 
(jo īpaši meža zemēs), tāpēc vēršam uzmanību, 

• Nosakot ūdensobjektiem iekļaut – aizsargjoslas, tekstā „minimālie aizsargjoslu platumi 
... ne mazāk kā ...”; 

• Iekļaut piezīmi „objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams 
parādīt dotajā mērogā, tās tiek noteiktas dabā atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” un MK 
noteiktajām metodikām” – mežos grāvjiem, strautiem, īsajām upītēm, kā arī citiem 
objektiem – saskaņā ar likumu. 

4) Nepieļaut upju palieņu apbūvi, jo upes ir bioloģiskās daudzveidības izplatības koridors – 
krastos, nogāzēs un palienēs sastopams liels īpatsvars īpaši aizsargājamo augu sugas; 
palienes raksturojas ar paaugstinātu mitruma režīmu, ko nosaka pazemes ūdeņu, 
gruntsūdeņu mainīgais lielums, tās pakļautas straujiem erozijas procesiem. 

5) Neparedzēt apbūvi pie ūdensobjektiem, kur novērota appludinājumu varbūtība vismaz 1% 
(1 reizi 100 gados), izņemot gadījumus, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 37.pantā. 

 

 
 
 
6) Fiksēt un attēlot plānojuma materiālos iepriekšējos gados applūstošās teritorijas un 

plānojuma izstrādes gaitā informāciju papildināt. 
Izvērtējot teritorijas plānojumā norādītos upju garumus, vēršam uzmanību informācijas 
izcelsmei, jo vērojamas būtiskas atšķirības dažādu dienestu sniegtajiem datiem. Plānojuma 
dokumentos uzrādīt ūdensteces kopējo garumu. 
 

 
 

7) Lai samazinātu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, LR MK noteikumi Nr.63 no 04.02.2003. 
„Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” paredz meža aizsargjoslu ap pilsētu. 
Izstrādājot novada teritorijas plānojumu lūdzam izdalīt meža aizsargjoslu ap Aizkraukles 

 
 
Izpildīts, ņemot vērā mēroga 
noteiktību. Teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
kartēs tiek attēlotas tās 
aizsargjoslas kas vienādas 
vai lielākas ar 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
Saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu, teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
kartēs applūstošās teritorijas 
attēlotas ar appludinājumu 
varbūtību 10%. 
 
Izpildīts. Teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas 
funkcionālā zonējumu kartēs 
applūstošās teritorijas 
attēlotas atbilstoši VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” 
sniegtajiem datiem. 
Teritorijas plānojuma meža 
aizsargjosla ap Aizkraukles 
pilsētu netiek noteikta. 
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pilsētu. 

Koku ciršanas kārtība, teritoriju apsaimniekošana 
1) Aizsargājamu koku nociršanas (novākšanas) kārtību meža zemēs nosaka Valsts meža 

dienests pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, nemeža zemēs – vietējā 
pašvaldība pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 

2) Atsevišķu koku ciršana nemeža zemēs saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.309 „Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža” (spēkā no 09.05.2012.); 

3) Koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka „Meža likums” un ar to saistītie normatīvie akti; 
4) Koku ciršanas ierobežojumus un izmantošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nosaka 

LR MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (spēkā no 31.03.2010.) vai arī individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, teritorijām tādi izstrādāti; 

5) Mikroliegumos aizsardzību izveidošanas un apsaimniekošanu regulē LR MK noteikumi 
Nr.940 „Noteikumi par mikrolieguma izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (spēkā no 01.01.2013.). 

6) Īpaši aizsargājamos meža iecirkņos saimnieciskā darbība notiek saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā (01.01.2013.); 

7) MK noteikumi Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem 
un atlīdzināšanas kārtību” (pieņemti 18.12.2012.), nosaka ar atmežošanu izraisīto negatīvo 
seku kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

Vides un ainavisko vērtību saglabāšana apbūves noteikumos 
1) Lauku apvidū un meža zemēs apbūves objektiem novietojumu izkārtot tā, lai saglabātu 

vērtīgos kokus un esošo ainavu; apstādījumus veidot ainavas bagātināšanai; 
2) Ēkas un būves neprojektēt tuvāk kā pieauguša koka vainaga projekcijas attālumā 

(ieteikums – kokiem ne mazāk kā 5 m, krūmiem ~ 1-1,5 m no stumbra (u) vai sakņu kakla. 
Klajumā augošiem kokiem ~10 m). 

3) Lai saglabātu lauku ainavu un nesadrumstalotu mežus, kas apgrūtina to apsaimniekošanu, 
lauku apvidū meža zemes nav ieteicams sadalīt mazākās kadastra vienībās par 2 ha. 

4) Ievērojot atsevišķu teritoriju īpatnības, kas raksturojas ar lielas dimensijas bioloģiski veciem 
kokiem upju krastos, apstādījumos apdzīvotās vietās, bijušajās mājvietās (arī meža zemēs 
ieskaitītie nogabali) un dabiskā vidē, novērotas vairākas īpaši aizsargājamas ķērpju, sēņu 
sugas, kā arī reti sastopamas un īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, kuru 
eksistence saistīta ar tiem. 
Priekšlikums: apsaimniekojot teritoriju, saglabāt šādus kokus, arī augtspēju zaudējušos, jo 
stumbrs vēl ilgi kalpo kā dzīvotne vairākām sugu grupām, kuru eksistence saistīta ar liela 
izmēra bioloģiski veciem kokiem. 

 
 
Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma līmenī 
risināmos jautājumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ņemts vērā, ievērojot 
teritorijas plānojuma līmenī 
risināmos jautājumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 109 

Ainaviski nozīmīgo teritoriju apzināšana 
1) Bioloģiski vecie koki rindās, alejās, grupās un atsevišķi augoši; upju stāvās nogāzes, 

terases, palienes, iežu atsegumi, avoti u.c. uzskatāmi par saudzējamiem un kultūrvidi 
papildinošiem, izglītojošiem elementiem un to lietderība tūrisma objektu izveidei ir būtiska. 

2) Lai nodrošināt ainavisko vērtību, bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšanu, kā arī 
rekreācijai izmantojamu objektu saglabāšanu, ieteicams, izdalīt dabas pamatnes teritorijas, 
kur iekļaujamas šādas platības: 
• Upju palieņu ainaviskie posmi; 
• Nogāzes, gravas; 
• Nelielas koku – platlapju grupas vai puduri, birzis, alejas; 
• Ar kokiem apauguši pauguri u.c. 
Priekšlikums: apzināt tos un kartēt; iespēju robežās noteikt šīm teritorijām aizliegumu – 
zemes lietošanas veida maiņu (transformāciju), izņemot – valsts nozīmes objektu 
būvniecību. 

Aktīvās atpūtas teritorijas 
Ieteicams noteikt aktīvā sporta vajadzībām interešu grupu (riteņbraucēji, skrējēji, slēpotāji, 
auto-moto braucēji u.c.) vēlmju realizēšanas nolūkos teritoriju ar trasēm pie blīvi apdzīvotas 
pilsētas/ciema daļas, tās tuvumā, lai ierobežotu nekontrolētu motorizēto transporta līdzekļu 
pārvietošanos pa mežu un mazinātu antropogēno ietekmi uz meža ekosistēmām. 

Pieņemts zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pieņemts zināšanai. 
Teritorijas plānojuma līmenī 
minētais jautājums netiek 
risināts. 

17. SIA „Lattelecom” 
 
Nav saņemts 

- - 

18. SIA „BITE Latvija” 
 
Saņemts 06.02.2013. 

[...]: 

1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas 
teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 

2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. 
3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās. 

Ņemts vērā. 

19. SIA „Tele 2” 
 
Nav saņemts 

- - 

20. SIA „Latvijas Mobilais 
telefons” 
 
Nav saņemts 
 

- - 
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21. PSIA „Aizkraukles ūdens” 
 
Nav saņemts 

- - 

22. PSIA „Aizkraukles 
siltums” 
 
Nav saņemts 

- - 

23. Aizkraukles vasarnīcu 
īpašnieku biedrība „Ziedi” 
 
Nav saņemts 

- - 

24. VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 
 
Saņemts 18.01.2013. 
 

Sniegta informācija teritorijas plānojuma izstrādei. - 

25. PSIA „Aizkraukles ūdens” 
 
Saņemts 01.07.2013. 

Lūdzu uzaicināt uzņēmuma SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekli Gudru Vectirāni piedalīties 
daba grupas darbā izskatot jautājumus, kas skar ūdensapgādi un kanalizāciju. 

Pieņemts zināšanai. SIA 
„Aizkraukles” pārstāve tika 
aicināta un piedalījās 
02.12.2013. organizētajā 
darba grupā par Aizkraukles 
novadā esošajām un 
plānotajām 
inženierkomunikācijām un to 
objektiem. 

26. Kokneses novada dome 
 
Saņemts 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. 

Ņemts vērā.  

27. Ogres novada pašvaldība 
 
Saņemts 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 izrakteņu ieguve un 
pārstrāde nav pieļaujama tuvāk par 100 m no piegulošās zemes vienības (t.sk. citas pašvaldībā 

Ņemts vērā, skatīt teritorijas 
plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus. 
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esošās) robežas, izņemot, ja piegulošās zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo 
izrakteņu ieguvei un pārstrādei tuvāk par 100 m no savas zemes vienības robežas. Lūdzam 
pievērst uzmanību arī dīķu ierīkošanas procesa regulācijai, kas, kā rāda prakse slēptā veidā 
var būt par pamatu derīgo izrakteņu 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 pieguļošā zemes vienībā esošas 
dzīvojamās vai publiskās apbūves. 

28. Jaunjelgavas novada 
pašvaldība 
 
Nav saņemts 

- - 

29. Skrīveru novada 
pašvaldība 
 
Nav saņemts 

- - 
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5. Cita informācija 
5.1. Aizkraukles novada pašvaldības vēstule institūcijām un kaimiņu pašvaldībām par teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu 
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5.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, t.sk. pašvaldības 
iesniegums 
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5.3. Aizkraukles novada pašvaldības vēstules institūcijām par informācijas sniegšanu 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 121 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 122 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 123 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 124 

 

  



Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 

Aizkraukles novada pašvaldība 125 

5.4. AS „Latvijas Gāze” vēstule par informācijas sniegšanu 
 

 


