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Aktualitāte

 Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-

2030.gadam



Risinājumi mērķa sasniegšanai

 Vēja parki

 Saules enerģijas parki

 Lauksaimniecības zemju apmežošana



Pašreizējie risinājumi

Investors

Pašvaldība

Izmaiņas 

teritorijas 

plānojumā IVN

Tiesas procesi

Projekta realizācija

?



Vietējās pašvaldības 

attīstības programma

Vietējās pašvaldības

attīstības stratēģija

Tematiskie plānojumi

DetālplānojumiDetālplānojumi
Detālplānojumi

Lokāplānojumi
Lokāplānojumi
Lokālplānojumi

Vietējās pašvaldības
teritorijas plānojums

pilsētai, (ciemam)

Vietējās pašvaldības

teritorijas plānojums

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_

veidi/tap/ain_pol/?doc=12902

Latvijas vietējo pašvaldību 

plānošanas
sistēma 

Ko darīt ?



Piemērs:

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 -

2030

 Izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas:

 Ainavas ar lielu dabas un 

kultūrvēsturisko mantojumu 

 Augstvērtīgas mozaīkveida ainavas 

 Vizuāli augstvērtīgas atklātas un 

plašas ainavas

Ko darīt ?

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/f

iles/parskats_ain_plan_2020.pdf



Kuldīgas novada teritorijas plānojums
Ainavu aizsardzība un plānošana

 Turpmākās plānošanas procesā  ir jānosaka Kuldīgas novada ainaviski vērtīgās 

teritorijas.

 Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā  notiek nevēlamas 

ainavas struktūras izmaiņas,  piemēram,  nozīmīgu  skatu  punktu  un  perspektīvu  

aizsegšana  ar  būvēm,  apstādīšana  ar kokiem vai būtiska reljefa pārveidošana.

 Ainaviski vērtīgās teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura rezultātus ietver 

ainavu plānā.

 Ainaviski   vērtīgajās   teritorijās   un   vietās   pašvaldība   var   pieprasīt   veikt   

ainavas   izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros.

 Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes izstrādā  

ainavu dizaina plānu.

 Kultūras  pieminekļu  aizsardzības  zonās  apmežošana  ir  aizliegta,  ja  tās  

rezultātā  tiks  aizsegtas augstvērtīgas skatu perspektīvas vai būtiski mainīts 

kultūrainavas raksturs.

Ko darīt ?



Ko darīt ?

 Ainavu tematiskais plānojums

Tematiskais plānojums — teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas 

līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar 

atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta 

infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības 

iestāžu izvietojums) vai specifisku tematu (piemēram, 

inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas 

un riska teritorijas).
Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011. g.)

Kādi ir kritēriji?

Kādi ir izdalīšanas mērķi?

Kā tiek nodrošināts vērtību 

saglabāšana?



Ainavu tematiskais plānojums

Ainavu tematiskajā plānā nosaka:

galvenās vērtības;

ainavu struktūras raksturīgos elementus;

publiski pieejamus skatu punktus un perspektīvas;

ainaviskos ceļus;

objektus ar kultūrvēsturisko vērtību un citu nozīmīgu informāciju;

ainavas vai tās vienību kvalitātes mērķus;

ainavas kopšanas un uzturēšanas pasākumus, kas nepieciešami ainavas 
vai tās vienību kvalitātes mērķu sasniegšanai.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi (2013. g.). 

Ko darīt ?



Ko darīt ?

Ainavu tematiskā plānā izstrādāšanas laikā veikt ainavu 

inventarizāciju ar mērķi parādīt teritorijas:

1. Kur ierobežota no ainavu, estētiskā un kultūrvēsturiskā 

aspekta vēja un saules enerģijas parku izbūvēšana.

2. Kur ierobežota lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

apmežošana vai arī jāizstrādā apmežošanas dizaina 

plāns.



Nākotnes risinājums Investors

Pašvaldība

Teritorijas 

plānojums

IVN

Projekta realizācija



Lai mums izdodas!

Foto: ventasbalss.lv


