
 

  

VADLĪNIJAS DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA INTEGRĒŠANAI TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ 
KOPSAVILKUMS 

 

Vadlīniju izstrādes pamats: 

Vadlīniju izstrādes pamats ir pilotprojekta „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna sagatavošana un 
integrēšana teritorijas plānojumā” izstrādes laikā gūtā pieredze – Pilotprojekta izstrāde uzsākta 2013.gada vasarā, un 
pašreizējā stadijā ir noslēgusies projekta izstrādes ietvaros izstrādātā teritorijas plānojuma un dabas aizsardzības plāna 
publiskā apspriešana. 
 

Vadlīniju izstrādes laiks: 

Vadlīniju izstrāde tika realizēta laika posmā no 2014.gada marta līdz aprīlim, un tās ietvaros tika organizētas darba 
grupas, aicinot dažādu institūciju pārstāvjus, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pašvaldību, 
plānošanas reģionu, dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādātājus, kā arī zemes īpašniekus uz 
diskusijām – gan daloties informācijā par Pilotprojekta laikā gūtajām atziņām, gan arī aktualizējot dažādus teritorijas 
attīstības un dabas aizsardzības plānošanā aktuālus jautājumus kopumā. 
 

Vadlīniju darba fokuss: 

Darba fokuss, līdzās pieredzes vērtējuma sniegšanai, ir vērsts uz plānošanas prakses analīzi, sevišķi dažādo plānošanas 
dokumentu sasaisti teritoriāli un saturiski, kā arī uz jaunu pieeju un jaunu risinājumu meklējumiem. Tādējādi šajā darbā 
liels uzsvars likts uz ainavu plānošanu – kā iespējo instrumentu, kas atvieglotu dažādos integrēšanas meklējumus. 
 

Vadlīniju darba saturs: 

Vadlīnijas sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā tiek sniegts ieskats Pilotprojekta dokumentos pieņemtajos risinājumos, 
parādot, kādi risinājumi, integrējot dabas aizsardzības plānu, tika pieņemti Aizkraukles novada jaunajā teritorijas 
plānojumā. Otrajā un trešajā nodaļā tiek vērtēta integrācijas ideja vispārināti, tai skaitā sniedzot skatījumu, kā 
Pilotprojekta laikā gūto pieredzi ir iespējams realizēt citās plānošanas teritorijās. Ceturtajā nodaļā, turpinot integrēšanas 
idejas vērtējumu kopumā, tiek piedāvāts viens no dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas integrēšanas 
instrumentiem – ainavu plānošana. Darbu noslēdz priekšlikumi normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem. 
 

Vadlīniju mērķauditorijas: 

Vadlīnijām ir trīs galvenās mērķauditorijas – teritorijas attīstības plānošanas un dabas aizsardzības plānu izstrādātāji (tai 
skaitā pašvaldības un plānošanas reģioni), publiskās pārvaldes institūcijas, kuras realizē plānošanas un dabas 
aizsardzības jomas politiku, un zemes īpašnieki, kuri ir daudzo un dažādo plānu galvenie realizētāji. Vadlīniju projekts 
izmantojams tālākā darbā, turpinot diskusijas pie integrēšanas jautājumu vērtēšanas, tai skaitā realizējot plānošanas 
dokumentu integrēšanas metodisko un normatīvo vadību. 
 
Vadlīnijas pieejamas: 

Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā „Projekti” – LAT-LIT: LLIV-316 - Aizsargājamās 
teritorijas - Aktualitātes 

Projekts: Vadlīnijas dabas aizsardzības plāna integrēšanai teritorijas plānojumā 

Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde 

Izpildītājs: SIA „METRUM” 

Izstrādātāji: 

Ilze Circene, SIA „METRUM” plānošanas projektu vadītāja, teritorijas plānotāja 
Aija Melluma, Dr.hab.geogr., pētniece 
Jolanta Bāra, dabas eksperte 
Vita Jevdokimova, SIA „METRUM” projektu vadītāja 
Armīns Skudra, SIA „METRUM” kartogrāfs 

 



 

 
 

Projekts Nr.LLIV-316 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas 

teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai" 

1.solis – informācijas uzkrāšana, apzināšana un 
radīšana – dažāda pēc mēroga, jo atšķirīgas ir 
Pilotprojekta teritorijas – dabas parka teritorija 
un Aizkraukles novada teritorija 

2.solis – pamatojoties uz izpētes laikā iegūto 
informāciju, dabas parka teritorijā tika 
identificētas un noteiktas ainavu telpas, kurām 
ir kopīgas iezīmes 

3.solis – pieņemti konkrēti risinājumi un 
noteiktas prasības teritorijas plānojuma 
teritorijā esošajai dabas parka teritorijai 


