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IEVADS  
 

Skrīveru pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts, pamatojoties uz Skrīveru 
pagasta padomes 26.02.2004. sēdes lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.2 „Par Skrīveru 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”), kā arī ņemot vērā valsts institūciju 
izsniegtos nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei un sabiedrības viedokli. 

 
Saskaņā ar 2004. gada 5. jūlijā noslēgto līgumu Nr. TPL-05/04, Skrīveru pagasta 

teritorijas plānojumu izstrādāja SIA “Reģionālie projekti” ciešā sadarbībā ar Skrīveru 
pagasta padomi un speciālistiem. 

  
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar LR Ministru kabineta 

2004.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
noteikumi”, ievērojot tajos noteikto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, kā 
arī saistošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas plānošanā un būvniecībā.  

 
Teritorijas plānojuma kartogrāfiskais materiāls ir izstrādāts uz Valsts Zemes 

dienesta pamatkartes ar mēroga noteiktību 1:10 000, digitālā veidā ArcView 3.2 
programmā (shp* formātā, Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92). Papīra izdrukas ir 
sagatavotas mērogā 1:15 000 un 1:5000. 

 
Teritorijas plānojums ir izstrādāts, balstoties pašvaldības konceptuālajiem 

dokumentiem un Skrīveru pagasta ekonomiskās attīstības programmu (1999). 
 
 
 
 
Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma dokumentācija sastāv no četriem 

sējumiem;  
1. sējums - Skrīveru pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.; 
2. sējums - Apbūves noteikumi; 
3. sējums – Kartes; 
4. sējums – Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija; 
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I SKRĪVERU PAGASTA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 
 

1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS UN MĒRĶI  
 

 
Skrīveru pagasta nākotnes vīzija ir iezīmēta, balstoties uz pašvaldības attīstības 

programmas vadlīnijām, ņemot vērā teritorijas potenciālu, iespējas, stiprās un vājās puses, 
kā arī Aizkraukles rajona un Zemgales plānošanas reģiona nākotnes attīstības vadlīnijas.  

 
VĪZIJA 

Skrīveru pagasts ir viens no skaistākajiem un sakoptākajiem Latvijas pagastiem ar 
augstvērtīgu dzīves vidi, lieliskām atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

Pagasta iedzīvotāju dzīves līmenis ir ievērojami pieaudzis, drošā, sakoptā un 
pievilcīgā dzīves telpa piesaista aizvien jaunus izglītotus, sociāli un ekonomiski aktīvus 
cilvēkus. 

Skrīveru pagastā ir aktīva saimnieciskā dzīve; labi attīstītā daudzveidīgā 
uzņēmējdarbība nodrošina pagasta iedzīvotājiem gan darba vietas, gan augstas 
kvalitātes pakalpojumus.  

 

 
 
 
Lai sasniegtu šādu attīstības situāciju, Skrīveru pagasta ekonomiskās attīstības 

programma nosaka sekojošus stratēģiskās attīstības pamatvirzienus: 
• mazās uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma un transporta infrastruktūras 

pakalpojumu jomā, pagasta potenciāla iekļaušana Latvijas tūrisma apritē; 
• pagasta kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma sakopšana un mārketings, īpaši 

akcentējot Daugavas ielejas kultūrvēsturisko vidi; 
• pagasta zemes vērtības paaugstināšana un tehniskās infrastruktūras uzlabošana, 

padarot pagasta teritoriju par augstas kvalitātes dzīves un darba telpu; 
• pagasta intelektuālā potenciāla nostiprināšana, paaugstinot Skrīveru vidusskolas 

prestižu un izglītības līmeņa kvalitāti, atgūstot Skrīveru Zemkopības institūta 
prestižu. 
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2. SKRĪVERU PAGASTS ZEMGALES REĢIONA KONTEKSTĀ  

 
Kaut arī Skrīveru pagasts kultūrvēsturiski ir piederīgs Vidzemei, tas kopā ar visu 

Aizkraukles rajonu ir iekļauts Zemgales plānošanas reģionā. Skrīveru pagasts atrodas 
plānošanas reģiona perifērijā un pašlaik nav saistīts ar Zemgales reģiona centru - Jelgavu 
ne telpiski, ne funkcionāli. Skrīveru pagasts robežojas ar Ogres rajona pašvaldībām, kas 
ietilpst Rīgas plānošanas reģionā – Krapes pagastu, Lēdmanes pagastu un Jumpravas 
pagastu, ar kuriem ir izveidojusies ciešāka sadarbība, ko veicina labi attīstītais transporta 
tīkls. Austrumu - rietumu virzienā pagastu šķērso tranzīta koridors A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Peternieki) un dzelzceļa līnija Rīga - Krustpils, bet 
ziemeļu- dienvidu virzienā- valsts 1.šķiras autoceļš P32 Skrīveri – Līgatne, kas autoceļu A6 
savieno ar valsts galveno ceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža.  

 
Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma izstrādē tika ņemta vērā “Zemgales 

plānošanas reģiona attīstības stratēģijas 2003 – 2010”, noteiktās pamatnostādnes un 
saistošās vadlīnijas (izstrādāta 2003.gadā), kā arī tika izvērtētas Zemgales nozaru attīstības 
koncepcijas: „Izglītības attīstība Zemgales reģionā”, „Zemgales reģiona kultūras attīstība”, 
„Uzņēmējdarbības attīstība Zemgales reģionā”, „Lauku (lauksaimniecības sadaļas) attīstība 
Zemgales reģionā”, „Tūrisma attīstība Zemgales reģionā”, „Sociālo pakalpojumu attīstība 
Zemgales reģionā”, „Veselības aprūpes attīstība Zemgales reģionā”, kā arī citi ar Zemgales 
reģiona attīstību saistīti projekti. 
 

Skrīveru pagastā jau kopš pagājušā gadsimta sākuma ir bijusi attīstīta rosīga 
kultūras, sabiedriskā un saimnieciskā dzīve. 

Padomju varas gados Skrīveri bija viens no vadošajiem lauksaimniecības zinātnes 
centriem. Šeit atradās un aktīvi darbojās Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības 
zinātniskās pētniecības institūts ar ražošanas eksperimentālo bāzi – Skrīveru izmēģinājumu 
saimniecību, kas bija paraugsaimniecība un viena no labākajām rajonā. Tajā laikā tika 
izveidotas un iekoptas lielas meliorēto lauksaimniecības zemju platības. Pagastā arī šobrīd 
darbojas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aģentūra „Zemkopības zinātniskais 
institūts”, kas ir specializējies selekcijas, sēklkopības un cita veida zinātniskajā darbībā 
lauksaimniecības jomā.  

 
Skrīveru pagasta izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un ainaviskā daudzveidība ir 

nozīmīgs potenciāls tūrisma nozares attīstībai, jo unikālā dabas un kultūrvēsturiskā vide, 
izstrādātie tūrisma taku maršruti jau sen veidojuši Skrīveru pagastu kā aktīvā tūrisma zonu. 
Pagasts ir bagāts ar interesantiem vēstures un dabas objektiem, šeit tradicionāli noris 
Daugavas svētki, kas ir nozīmīgs kultūras pasākums reģionā. 
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3. KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS  

 
Skrīveru pagastam ir kopīgas interešu sfēras un teritorijas ar visām apkārtējām kaimiņu 
pašvaldībām: 
 
Jaunjelgavas pilsēta; 

• Kuģīša satiksme pār Daugavu, 
• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti,  
• Sadzīves pakalpojumi,  
• Kultūras un izglītības iestādes (baznīcas, skolas, mūzikas skola, mākslas skola) 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas) 
• Daugavas upe 

 
Jumpravas pagasts: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti,  
• Sadzīves pakalpojumi,  
• Kultūras un izglītības iestādes (baznīcas, skolas, mūzikas skola, mākslas skola) 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas) 
• Autoceļš A6 Rīga Daugavpils 
• Dzelzceļa līnija Rīga-Krustpils 
• Daugavas upe 

 
Krapes pagasts: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti,  
• Sadzīves pakalpojumi,  
• Kultūras un izglītības iestādes (baznīcas, skolas, mūzikas skola, mākslas skola, 

bērnu dārzs) 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas) 
• Autoceļš P32 Skrīveri-Līgatne 
• Dzelzceļa transports (Skrīveru dzelzceļa stacija) 

 
Lēdmanes pagasts: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti,  
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas) 
• Autoceļš P32 Skrīveri-Līgatne 

 
Aizkraukles novads: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti,  
• Sadzīves pakalpojumi,  
• Kultūras un izglītības iestādes (baznīcas, skolas, mūzikas skola, mākslas skola) 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas) 
• Autoceļš A6 Rīga Daugavpils 
• Dzelzceļa līnija Rīga-Krustpils 
• Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība 
• Daugavas upe 
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II TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

 
4. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

 
     
 

Skrīveru pagasts aizņem 105,4 km2 lielu teritoriju un tajā dzīvo 4172 iedzīvotāji. 
 

 
    Skrīveru pagasts atrodas Aizkraukles rajona ziemeļrietumu daļā, tas robežojas ar 
Aizkraukles rajona Aizkraukles novadu, Ogres rajona Jumpravas, Lēdmanes un Krapes 
pagastiem. Pašvaldības dienvidu robežu veido Daugava, aiz kuras atrodas Jaunjelgavas 
pilsēta ar lauku teritoriju un Sērenes pagasts. 
    Skrīveru pagasts izvietots Viduslatvijas nolaidenuma austrumu daļā, Daugavas labajā 
krastā. Reljefs viļņots, to saposmo vairākas gravas, ko veido Dīvaja ar savām pietekām. 

 
Pagastu šķērso vairākas nozīmīgas transporta maģistrāles: dzelzceļa līnija Rīga – Krustpils 
– Rēzekne-Maskava, valsts galvenais autoceļš A6 (Rīga – Daugavpils) un valsts pirmās 
šķiras autoceļš P32 (Skrīveri – Līgatne), kas savieno valsts galvenos autoceļus A6 ar A2 
Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža.  
Skrīveru pagasts atrodas 70 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, 13 km attālumā no 
Aizkraukles rajona administratīvā centra Aizkraukles pilsētas, 85 km attālumā no Zemgales 
reģiona centra Jelgavas un 62 km no Bauskas. 

 

 
 

4.1.attēls. Skrīveru pagasta ģeogrāfiskais novietojums 
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5. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURE  

 
Tagadējo Skrīveru un Aizkraukles pagastu teritoriju ap m.ē. 1. gadu tūkstoti 

apdzīvoja Daugavas lībieši un arī latgaļi, par ko liecina arheoloģiskie izrakumi Lejasžagaru 
kapu laukā. Ģints iekārtai sairstot, sāka veidoties valstiski veidojumi- pilsnovadi. Pagasta 
teritorijā esošais Aizkraukles pilskalns celts Daugavas krastā un bijis apbūvēts ar koka 
nocietinājumiem- palisādēm.  

13. gadsimtā teritorijā ieradās vācu tirgotāji, Aizkraukles pili ieņēma un nopostīja 
1205. gadā, un šis novads pēc tā laika teritoriālā iedalījuma nonāca Livonijas ordeņa 
pakļautībā. Vācu krustneši uzcēla mūra pili Daugavas krastā pie Karikstes upītes. Livonijas 
ordenis šeit valdīja līdz 16. gadsimtam.  

Tad daļa tagadējās Skrīveru pagasta teritorijas ietilpa Kurzemes hercogistē, un 
Ketlers šo Vidzemes muižu uzdāvināja kādam Stefanam Rēmeram, kurš saradojās ar 
Kokneses muižas rakstvedi Nīmeijeru, kurš kļuva par tās mantotāju. Nīmeijera bijušā 
amata nosaukums zviedru valodā - skrivari - arī devis Skrīveru pagastam un muižai to 
tagadējo nosaukumu. Līdz pat 20.gs sākumam novadam pastāvēja divi nosaukumi - 
Rőmershof jeb Rīmaņu muiža un Skrīveri. 

16. - 17. gadsimtā Krievijas – Polijas un Polijas - Zviedrijas karu laikā Skrīveru 
muiža pabija gan poļu, gan zviedru valdījumā. Kari un mēris darīja savu - tā Skrīveru 
muižā pēc mēra epidēmijas bija palikušas tikai divas apdzīvotas sētas. Ziemeļu kara 
rezultātā Vidzeme nonāca Krievijas pārvaldījumā.  

Mainoties muižu īpašniekiem līdz 18. gadsimta beigām Skrīveru muiža bija 
novesta līdz izputēšanai. 1874. gadā to iegādājās no Igaunijas atbraukušais Augusts fon 
Siverss. Uz to brīdi gar Daugavu vedošā lielceļa malā pie zirgu pasta stacijas bija jau 
izveidojies neliels pagasta centrs ar skolu un pagastmāju. Savukārt Rīgas – Orlas dzelzceļa 
būves sākums (1861.g.) pavēra jaunas iespējas gan muižas, gan zemnieku ražojumu noieta 
paplašināšanai.  

Sākot ar 1882. gadu fon Siverss sāka iznomāt vietējiem zemniekiem zemi pie 
stacijas uz 99 gadiem. Šo gadu arī var uzskatīt par Skrīveru stacijas ciemata dibināšanas 
gadu. Ciemats auga ātri, tajā galvenokārt strādāja un dzīvoja amatnieki un tirgotāji.  

Skrīverus smagi skāra 1905. gada revolūcijas notikumi un tiem sekojošās 
represijas. Taču vislielākos postījumus nodarīja Pirmais pasaules karš, kad pagasta 
teritorijā uz vairākiem gadiem nostiprinājās krievu armija, risinājās ilgstošs pozīciju karš, 
un neskartas bija palikušas vairs tikai dažas mājās.  

Pēc pirmā pasaules kara, Latvijas 1920. gada zemes reformas rezultātā Skrīveru 
muižas zemi kopā ar Salapu, Vinterfeldes un Palatu pusmuižām (kopā 1071 ha) tika 
isadalītas 165 zemnieku jaunsaimniecībās, bet 182 ha lielo platību ap staciju sadalīja 302 
sīksaimniecībās, kas arī izveidoja Skrīveru apdzīvoto vietu jeb miestu.  
Otrā pasaules kara laikā kaujas Skrīveru apkārtnē notika tikai dažas dienas, un 1944. gada 
25. septembrī vācu armija teritoriju atstāja.  
Līdz 1947. gadam Skrīveri pēc administratīvi - teritoriālā iedalījuma piederēja Rīgas 
rajonam, no 1947.gada- Ogres rajonam, bet no 1967. gada- jaunizveidotajam Stučkas 
rajonam, kas 1991. gadā tika pārdēvēts par Aizkraukles rajonu. 
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6. VISPĀRĪGS DABAS APSTĀKĻU UN RESURSU RAKSTUROJUMS  

 
6.1. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE UN RELJEFS 

 
Skrīveru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes austrumu daļā- Viduslatvijas 

nolaidenumā. Lielāko daļu aizņem Viduslatvijas (Madlienas) krumlinu lauks. Krumlini 
orientēti ZR-DA un RZR-ADA virzienā, to garums vietām sasniedz 6 km, platums- 400-
600 m, relatīvais augstums- līdz 20 m. Viduslatvijas nolaidenuma DA daļā Lobes 
pazeminājumu aizņem Lobes sprostezera viļņotais līdzenums. Virsas absolūtais augstums 
70-80 m virs jūras līmeņa.  

Pārsvarā izplatītas velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes. 
Pazeminājumos tās nomaina velēnu glejaugsnes, kas pārpurvotajās morēnu grēdu, krumlinu 
un rievoto morēnu ieplakās pāriet purva kūdraugsnēs vai kūdrainās podzolētās glejaugsnēs. 
Smilšainajos līdzenumos, kā arī glaciotektoniskā reljefa augstākajās vietās, ir erodētās 
podzolaugsnes, ko Kangaru grēdās un pieguļošajos smilšainajos pacēlumos nomaina 
tipiskās podzolaugsnes. Skrīveru apkaimē sporādiski sastopamas velēnu karbonātaugsnes.  

Pats Skrīveru ciems atrodas Latvijas centrālajā daļā. Ģeomorfoloģiski tas iekļaujas 
Latvijas Viduslatvijas zemienes austrumu daļā, ko šķērso Daugava. Ciema lielākajā daļā ir 
lēzeni paugurains morēnas reljefs ar zemes virsas absolūtajām augstuma atzīmēm robežās 
65–82 m. Senajā ledus laikmeta ielejā (absolūtās augstuma atzīmes ~32m), tek Daugava. 
Augstākās zemes virsas absolūtā augstuma atzīmes (80-82m) ir ciema ziemeļu daļā.  

Tagadējā reljefa formas pamatu veido irdeni ieži, kas rada labvēlīgus apstākļus 
erozijas procesu norisei. Mūsdienās galvenā nozīme reljefa pārveidē ir upju erozijai, 
savukārt klimatiskie apstākļi veicina zemo vietu pārpurvošanos. Izmaiņas reljefā veicina arī 
cilvēku saimnieciskā darbība - ceļu, hidrostaciju būvniecība, meliorācijas darbi u.c.). 

 
ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 
Devona pamatiežus - dolomītus ar māla un smilšakmens starpslāņiem, pārklāj 

kvartāra perioda nogulumieži, kas lielā mērā nosaka būvniecības apstākļus. 
Kvartāra nogulumiežu sega (10-40m), kas veidojusies galvenokārt ledus laikmeta 

procesos, visbiežāk sastāv no mālsmilts, retāk - no smilšmāla ar rupju smilti un blīviem 
oļiem, no plastiskas līdz cietai konsistencei. Mālsmilts slānī izplatītas smilšu lēcas un 
starpslāņi ar dažādu graudainumu un rupjumu.  

Morēnas gruntis ir ar vāju un vidēju saspiežamību un ir drošs pamats zem 
būvobjektu pamatiem. Morēna mālsmilts svars ir 2,16-2,23 g/cm3, porainuma koeficients 
0,34-0,41, iekšējās berzes leņķis 26-29°, saķere 0,1-0,15kgs/cm2; deformācijas modulis 
150-400kgs/cm2. 

Aluviālās nogulas izplatītas Daugavas ielejā, kā arī Dīvajas, Maizītes un 
Pulksteņupītes palienēs. Alūvija sastāvs mainās no grantaini - oļainām nogulām līdz 
sīkgraudainām smiltīm un mālsmiltīm. Daugavas virspalienē putekļu mālsmilts vietām 
piesērējusi.  

Aluviālo pamatu fizikāli - mehāniskie rādītāji svārstās ļoti plašās robežās. 
Pieļaujamās slodzes uz šiem pamatiem, ievērojot katra veida īpatnības ir 0,5-5kgs/cm2. 
Veicot celtniecības darbus uz šiem pamatiem, katram objektam nepieciešama 
inženierģeoloģiskā izpēte.  

Purvu nogulas izplatītas morēnu pauguru reljefa pazeminājumos, kur izveidojusies 
zemie purvi. Kūdra ir labi sadalījusies, raksturojas ar labu saspiežamību, un kā pamats zem 
ēku pamatiem ir nederīga.  
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HIDROLOĢISKĀS ĪPATNĪBAS. 
Teritorijas hidroģeoloģiskās īpatnības saistītas ar tās ģeoloģisko uzbūvi un fizikāli - 

ģeogrāfiskajiem nosacījumiem. Atsevišķi ūdensnesošie kompleksi izveidojušies kvartāra 
un devona nogulumos.  

Kvartāra nogulumiežos gruntsūdens kompleksu veido purva nogulumi, aluviālie 
nogulumi un morēnas smilšmāls un mālsmilts nogulumi. 

Purvu nogulumu ūdeņiem piemīt nenozīmīga izplatība. To ieguluma dziļums 
nepārsniedz 1m. Barošanās notiek no atmosfēras nokrišņiem. 

Aluviālo nogulumu ūdeņi izplatīti upju ielejās un ieguļ dziļumā līdz 2m. Barošanās 
notiek no atmosfēras nokrišņiem, bet palu laikā - no upju ūdeņiem. Līmeņa stāvoklis 
atkarīgs no ūdenslīmeņa svārstībām upē.  

Sporadiskas izplatības smilšu un mālsmilts lēcu ūdeņi morēnas nogulumu masīvā 
iegulst samērā atšķirīgos dziļumos. Morēnu sastāvs ir raibs un nepastāvīgs kā horizontālā, 
tā arī vertikālā griezumā, tādēļ to apūdeņojums nav vienmērīgs. Barošanās pārsvarā notiek 
no atmosfēras nokrišņiem. Morēnas ūdensnesošais komplekss tiek izmantoti Skrīveru 
ciema ūdensapgādē.  

Devona nogulumu ūdensnesošo horizontu barošanās notiek ar atmosfēras nokrišņu 
infiltrāciju, virs tiem esošo ūdensnesēju horizontu pārteci, bet palu laikā arī no virszemes 
ūdeņiem.  

 
INŽENIERĢEOLOĢISKĀ RAJONĒŠANA 
1980.gadā izstrādātā Skrīveru ciemata kompleksās apbūves ģenerālplāna ietvaros 

[„Генеральный план планировочного комплекса Скривери”, Рига, 1980 г.”] tika veikta 
arī teritorijas ģeoloģiskā izpēte un izstrādāta inženierģeoloģiskās rajonēšanas shēma, kas 
noteica būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas. (skatīt pielikuma 6.lapu) 

Teritorijas inženierģeoloģiskā rajonēšana ir pamatota uz visu dabas apstākļu un 
ģeoloģisko faktoru mijiedarbību. Ģenerālplānā tika izdalīti trīs inženierģeoloģiskie rajoni: 

1. rajons ir celtniecībai pilnībā labvēlīga teritorija, kur raksturīgs lēzeni viļņots 
reljefs ar kritumu līdz 10%.  Šeit gruntsūdeņi iegulst dziļāk par 2m no zemes virsmas, ar 
palu ūdeņiem teritorija neapplūst. Grunts apstākļi ir labi, jo kā būvniecības pamats kalpo 
morēnu gruntis ar labām nesošajām īpašībām; 

2. rajons ir celtniecībai samērā labvēlīga teritorija. Šeit gruntsūdeņu līmenis mainās 
no 0-2m dziļumā un iespējama maldu gruntsūdeņu parādīšanās. Attiecībā pret betonu ūdeņi 
nav agresīvi. Grunts sastāv no morēnu mālsmilts un smiltsmāla, kam piemīt labas nesošās 
īpašības; 

3. rajons ir celtniecībai nelabvēlīga teritorija, kur raksturīgi lieli reljefa kritumi 
(upju ieleju un gravu nogāzes), kā arī biežāk kā reizi 25 gados iespējama applūšana ar palu 
ūdeņiem – tā ir gan visa Daugavas paliene, gan mazo upīšu gravas. Šeit raksturīgs augsts 
(0-2m) gruntsūdeņu līmenis un aluviālās nogulas, kuru nesošās īpašības ir samērā 
atšķirīgas.  

 
Ņemot vērā, ka ģeoloģiskā situācija laika gaitā nav izmainījusies, Skrīveru pagasta 
teritorijas plānojums rekomendē ņemt vērā šīs izpētes rezultātus, izstrādājot 
detaļplānojumus un būvprojektus.. Detalizēti Skrīveru ciema ģeoloģiskās izpētes materiāli 
glabājas Aizkraukles rajona Būvvaldes arhīvā). 
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6.2. DERĪGIE IZRAKTEŅI 
 
Skrīveru pagasts ir teritorijā ar zemu ģeoloģiskās izpētes pakāpi, kur ģeoloģiskā kartēšana 
veikta mērogā 1:200 000. Pagastā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu, nav arī 
nekādu derīgo izrakteņu karjeru. No derīgajiem izrakteņiem kaut cik lielākā apjomā 
Skrīveru pagastā ir atrodams dolomīts. 
 
 
6.3. KLIMATS 
 

Skrīveru pagastā klimats raksturojams kā pārejošs no jūras uz kontinentālo klimatu. 
Šeit raksturīga salīdzinoši aukstas un ilgstošas ziemas un karstas vasaras. Pats aukstākais 
gada mēnesis ir janvāris (vidējā mēneša temperatūra -6,2°C), pats karstākais mēnesis - 
jūlijs (vidējā mēneša temperatūra +17,1°C).  

Veģetācijas periods (gaisa temperatūra virs +5o C) vidēji sākas 16. aprīlī un beidzas 
18. oktobrī. Vidējais bezsala perioda ilgums ir 132 dienas. Augsnes vidējais sasalšanas 
dziļums ir 48 cm, maksimālais – 118 cm. Vidējais sniega segas maksimālais biezums ir 24 
cm. Noturīga sniega sega parasti pastāv laikā starp 15. decembri un 26. martu.  

Pēdējās pavasara salnas reģistrētas vidēji 19. maijā, pirmās rudens salnas - vidēji 
29. septembrī.  

Teritorijā valdošie ir dienvidrietumu un citi dienvidu virziena vēji. Vislielākais 
vidējais vēja ātrums novērojams ziemā - no novembra līdz februārim.  
Vissaulainākās dienas ir vērojamas no marta līdz augustam, bet rudeņos un ziemās 
galvenokārt ir mākoņains laiks. 
 
Nokrišņi iespējami vidēji katru otro dienu un gada nokrišņu summa sasniedz 696 mm. 
Visvairāk nokrišņi ir jūlijā - 89mm, bet vismazāk februārī , martā – 33 – 34mm. Stabila 
sniega sega izveidojas vidēji 17.decembrī un izzūd 23.martā, vislielāko augstumu 
sasniedzot februārī – vidēji 18 cm, maksimāli līdz 60 cm. Vislielākais augsnes sasaluma 
dziļums parasti ir martā – vidēji 40 cm , maksimāli līdz 120 cm. (Skrīveru metereoloģiskās 
stacijas dati, Valsts Hidrometeoroloģijas Pārvalde).  
 
 
6.4. VIRSZEMES ŪDEŅI 

 
Ūdeņi aizņem 335,4 ha jeb 3,18% no Skrīveru pagasta teritorijas. Pagasta ūdens 

resursi atrodas Daugavas baseinā, tās apakšbaseinā Daugavas posmā no Pērses līdz Ogrei. 
Visa pagasta teritorija praktiski atrodas Dīvajas upes sateces baseinā, izņemot pagasta pašu  
ziemeļu un ziemeļrietumu daļu, kas ietilpst Ogres upes sateces baseinā. 
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6.3.attēls Virszemes ūdens objektu sateces baseini 

 
Pagasta hidrogrāfisko tīklu veido Daugava ar savām pietekām, mazajām upītēm un 

strautiem.  
No tām lielākā ir Dīvaja ar pietekām Maizīti, Braslu un Pulksteņupīti. Vairākas 

mazas upītes un strautiņi, kā Ķīsums, Kraukļupīte ietek tieši Daugavā, veidojot dziļas 
gravas. Ašķere - arī tiešā Daugavas pieteka ir robežupe ar Aizkraukles novadu. 

Skrīveru pagasta teritorijā ir tikai divas lielākas ūdenstilpes - Kalnmuižas ezers 
(mākslīgi veidots) un Līču ūdenskrātuve uz Braslas upes.  

 
 
ŪDENSTECES 
Skrīveru pagastā ir Latvijas lielākā upe Daugava. Netālu no Skrīveriem Daugava 

strauji pagriežas no ziemeļrietumiem uz ziemeļiem un Skrīveru ciemats atrodas stāvākajā 
labajā krastā. Daugavas ielejas Skrīveru posms ir vienīgais dabiskais, hidroelektrostaciju 
būvniecības darbos maz pārveidotais Daugavas ielejas posms, kura robežās saglabājušās 
visas upes izveidotās terases. Senās ielejas krasts ir gravu izrobots. Daugavai pie 
Skrīveriem ir 0,29m/km slīpums, upes platums 200 – 250 m. Gada laikā ir vērojamas 
diezgan lielas ūdens līmeņa svārstības- straujš kāpums pavasarī un periodi ar zemu ūdens 
līmeni vasarā.  
Daugavas posmam Skrīveru apkārtnē uzstādītie vides kvalitātes mērķi nosaka, ka upei šajā 
posmā ir jāsasniedz (1) dzeramā ūdens ieguvei atbilstoša saldūdens un (2) lašupes statusam 
atbilstoša ķīmiskā un bioloģiskā kvalitāte. Par upes ūdens kvalitātes monitoringu atbildīga 
ir Madonas reģionālā vides pārvalde.  

 
Dīvaja ir Daugavas labā krasta pirmās pakāpes pieteka, kas veidojas satekot 

Maizītei un Braslai. Dīvajas upes garums ir 2 km, tās sateces baseina platība ir 113 km2, 
ūdens izmantošanas kvalitātes mērķis- lašveidīgo zivju ūdeņi. Dīvaja tek pa dziļu un krāšņu 
gravu, kuras stāvos krastus saposmo stāvgravas. Netālu no ietekas Daugavā uz Dīvajas ir 
atjaunots Hardeļa dzirnavu ezers.  
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Brasla ir Dīvajas labā krasta pieteka, tās garums ir 26 km, platums no 4 - 6m, arī 
Brasla tek pa dziļu gravu, it īpaši lejtecē.  
         Maizīte ir Dīvajas kreisā krasta satekupe. Maizītes upes garums ir 14 km  un baseina 
lielums ir 56 km2, gada notece – 0,016 km3, kritums – 44m (3,1 m/km). Pie Skrīveriem 
Maizīte pagriežas uz D un stipri palielinās tās kritums - līdz 30 metriem. Caur Skrīveriem 
tā tek pa dziļu gravu (līdz 20m). Maizīte upes lejteces apvidus ir krāšņs un tas ir tūristu 
iecienīts. Maizītei, tāpat kā Dīvajai, ir uzstādīti lašupju vides kvalitātes mērķi. Tas nozīmē, 
ka abām upēm ir jāsasniedz lašūdeņiem atbilstoša ķīmiskā un bioloģiskā kvalitāte. Mazo 
upju monitoringa  dati (1993 – 1997) rāda, ka Maizītes upe Skrīveros ir vāji piesārņota un 
šāds piesārņojuma līmenis atbilst upes dabiskajam statusam.   

 

 
6.4 .attēls. Maizītes upe Skrīveru ciema teritorijā 

 
Pulksteņupīte ir Maizītes kreisā krasta pieteka, tās garums 8 km, platums no 2-3m.  
Ašķere- Daugavas labā krasta pieteka, 7 km gara, kas veido pagasta robežu. 

Pētījumi liecina, ka šis hidronīms varētu būt devis nosaukumu senajai Aizkrauklei, kas 
atradusies starp diviem Daugavā ieplūstošiem strautiem, no kuriem lielāko sauc Ašķere. 
(“Asscrade”, kas latviski skan “Ašķere”).  

Ķīsums- strauts, Daugavas labā krasta pieteka.  
 
ŪDENSTILPES 
Kalnmuižas ezers- (citi nosaukumi Skrīveru dzirnavezers, Kalnmuižas dzirnavezers, 

Kalnezers) ir mākslīgi veidots, samazinot vecākā, dabīgā ezera platību; tā spoguļa laukuma 
platība- 2,5 ha. Hidroloģiskais režīms- caurteces.  
Līču ūdenskrātuve atrodas 3 km no Skrīveriem un ir mākslīgi uzpludināta uz Braslas upes 
1975.gadā. Ūdenskrātuves spoguļa laukuma platība- 10 ha, hidroloģiskais režīms- 
caurteces (iztek un ietek Brasla, gada vidējā notece- 280 mm), vidējais dziļums- 1.6m, 
maksimālais dziļums- 3m, krasta līnijas garums- 2 km, tilpums- 0.165 milj. m3. Līču 
ūdenskrātuves dibens mālains, krasti stāvi (4-6m augsti), mālaini, apaugums no krastiem 
novākts. Līču ūdenskrātuve tiek izmantota rekreācijai kā peldvieta. 
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6.5. PAZEMES ŪDEŅI 

 
Tāpat kā lielākā Latvijas daļa, Skrīveru pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā 

baseinā, kur pārsvarā ir izplatīti ūdens nesējslāņi, kuri piesaistīti pie kārtaino nogulumiežu 
slāņa. Nogulumu pārvalki ūdens slāņus secīgi dala trīs zonās: aktīvā, palēninātā un 
stagnējošā režīma zonās. Tās ir maz saistītas savā starpā un režīmu raksturi tajās ir 
autonomi hidrodinamiskajā un hidrotermiskajā ziņā. Pie pirmās zonas pieskaitāmi 
saldūdeņi, pie otrās un trešās- minerālūdeņi un sāļūdeņi.  
Pazemes saldūdeņu zonā ietilpst Pļaviņu – Daugavas un Arukila – Amatas svītu ūdens 
nesējslāņu horizonti, kas ietilpst nosacīti aizsargātu ūdensslāņu kompleksā. 
Skrīveru un pieguļošās teritorijas ģeoloģiskā uzbūve sastāv no Devona pamatiežiem, kurus 
pārklāj Kvartāra morēna, mālsmilts un smilšmāla un kūdras nogulumi. Zem Kvartāra 
nogulumiem, ieguļ Augšdevona Franas stāva Daugavpils, Salaspils, Pļaviņu un Ogres svītu 
dolomītu, merģeļa, māla un ģipša nogulumi. Šī slāņa biezums ir no 30 līdz 40 metriem. 
Zem šiem nogulumiem atrodas Amatas un Gaujas smilšakmens slāņi. Skrīveru pagastā 
ūdens tiek iegūts no Gaujas un Pļaviņu horizontiem.  

Skrīveru ciemata ūdensapgāde tiek izmantots tikai pazemes ūdeņi. Ūdens horizonta 
ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no nogulumu mineraloģiskā sastāva horizontā un blakus 
horizontos. Iedzīvotāji, kas nav pieslēgti centralizētajai ūdens apgādes sistēmai izmanto 
privātās seklās akas un urbumus. Ūdens šajās akās tiek ņemts no Kvartāra un Holocēna 
slāņiem.  

Valsts Ģeoloģijas dienestā nav precīza informācija par pieejamajiem pazemes ūdens 
krājumiem Skrīveros. Lai novērtētu pieejamo pazemes ūdens krājumu apjomus, 2002.gadā 
VARAM piekrita uzsākt izpēti.  
 
 
6.6. MEŽI 

 
Saskaņā ar VZD datiem, 40% no Skrīveru pagasta teritorijas jeb 4262,4 ha aizņem 

meži. No tiem 3448,2 ha jeb 81% ir valsts meži un 814,2 ha jeb 19% citu īpašnieku meži. 
Meža zemju kategoriju veidu nosaka Ministru kabineta 2003. gada 15.aprīļa 

noteikumi Nr.169 "Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi". Saskaņā ar minēto 
klasifikatoru, pagastā meža zemes veido: mežs- 4299,6 ha (tai skaitā mežaudze- 4102,4 
ha), purvi- 1,3 ha, lauces- 1,9 ha, pārplūstoši klajumi- 9,2 ha, meža zeme, uz kuras atrodas 
meža infrastruktūras objekti- 166,4 ha.  

Skrīveru pagasts ietilpst Latvijas 50. ģeobotāniskajā mikrorajonā, kas raksturojams 
ar viļņoti līdzenu reljefu un mežainību līdz 40%. Šajā mikrorajonā ainavu galvenokārt 
veido bērzu gārša un mitrāji. Egļu meži ir saglabājušies nelielā daudzumā, tie galvenokārt 
ir gāršas un damakšņi. Šie memorālie egļu meži saistās ar karbonātus saturošām morēnu 
smilšmālu un mālsmilts augsnēm. 

Kopš 2000.gada Skrīveru pagasta mežu platības atrodas Aizkraukles 
virsmežniecības Jaunjelgavas mežniecības pārraudzībā. Starp Jaunjelgavas mežniecību un 
Skrīveru pagasta pašvaldību ir izveidojusies laba sadarbība. Mežniecība kopā ar pagasta 
meža īpašniekiem katru gadu rīko seminārus par meža atjaunošanu un kopšanu. Ar 
Skrīveru pagasta pašvaldības atbalstu ir izveidoti vairāki apskates objekti, kuros pagasta 
meža īpašnieki var iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem.  
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Mežaudžu raksturojums 
Skrīveru pagastā kopējā mežaudzes platība aizņem 4102,4 ha, tai skaitā sausieņi- 

2331 ha (56,8%), slapjaiņi- 608,5 ha (14,8%), kūdreņi- 485,7 ha (11,8%), āreņi- 474,3 ha 
(11,6%) un purvaiņi- 202,9 ha (5%).  

Kopējā koku krāja pagastā sastāda 802043 m3, tai skaitā skujkoki- 307365 m3 
(38%), bet lapu koki- 494678,0 m3 (62%), tai skaitā mīkstie lapu koki- 406391 m3 un cietie 
lapu koki- 88287 m3. Mežaudzē valdošā koku suga ir tā, kurai ir vislielākā koksnes krāja. 
Citu koku sugu koksnes krāja tiek pieskaitīta valdošās koku sugas koksnes krājai, rezultātā 
iegūstot mežaudzes kopējo krāju. Skrīveru pagastā lielākās koksnes krājas (m3) veido 
bērzi- 37,9%, egles- 20,53% un priedes- 17,23% no kopējās mežaudzes krājas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.attēls. Mežaudzes koku krājas struktūra ( m3)  
 
6.6.attēlā parādīts koku krājas sadalījums pēc vecumstruktūras pa desmitgadēm 

kubikmetros. Procentuāli lielāko koku krājas daļu sastāda koki vecumā no 101 līdz 110 
gadiem- 14%, no 81 līdz 90 gadiem- 13,9% un no 71 līdz 80 gadiem- 12,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.attēls. Mežaudžu sadalījums Skrīveru pagastā pēc vecumstruktūras (pa 

desmitgadēm) pēc krājas (m3). 
 
Skrīveru pagastā no mežu kopējās platības 483 ha (15,9%) ir aizsargājamas 

teritorijas, tajā skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas parki- 18,2 ha, 
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aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi- 371,6 ha; citas aizsargājamās teritorijas- 
aizsargājamās zonas gar ūdeņiem- 16 ha, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi- 77,2 ha. 

Vides aizsardzības nolūkos ir noteikti mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi - 
aizliegta mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un kailcirte. 483 ha jeb 11,23% no pagasta 
meža platības ir noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi: mežsaimnieciskā darbība 
aizliegta 55 ha (1,3%), galvenā cirte aizliegta 393,8 ha (9,2%) un kailcirte- 34,2 ha (0,8%).  
2003. gadā pagastā koku ciršana veikta 342,9 ha platībā 17191 m3 apjomā. 2003.gadā 
Skrīveru pagastā tika veikti meža atjaunošanas darbi: valsts mežā- 19,8 ha, privātā mežā- 
18,3 ha lielā platībā, no kuriem 4,3 ha tika atjaunoti Skrīveru pagasta pašvaldībai piederošā 
mežā. Kopumā atjaunoti meži 38,1 ha platībā (tai skaitā 11,7 ha mākslīgi atjaunoti egļu 
stādījumi). Arī 2004.gadā tika atjaunoti 12,8 ha meža. 
 
 
6.7. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka 1993. gadā pieņemtais 

likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Likums nosaka šādas īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras 
rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un aizsargājamie ainavu apvidi.  
Skrīveru pagastā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

-Daugavas ieleja /Dabas parks/ ; 
-Skrīveru dendrārijs /Dabas piemineklis/ ; 
-Skrīveru svešzemju koku stādījumi /Dabas piemineklis/ ; 
-Lielā susura liegums /Dabas liegums (vietējās nozīmes)/; 
-Ozolkalni (vientuļo bišu un kameņu atradne) /Dabas liegums/. 
-Dižkoki /Dabas pieminekļi/ 
 
Dabas parks „Daugavas ieleja” 
Dabas parks „Daugavas ieleja” aizņem Daugavas ieleju Aizkraukles rajona 

Aizkraukles, Sērenes un arī Skrīveru pagastā. Kā īpaši aizsargājama dabas teritorija, 
saskaņā ar MK noteikumiem tas izveidots 1999.gadā un aptver Skrīveru pagasta teritorijas 
daļu no Daugavas upes līdz Rīgas – Daugavpils šosejai posmā no bijušām Hardeļa 
ūdensdzirnavām līdz pat Skrīveru pagasta robežai ar Aizkraukles pagastu.  

Parka kopējā platība ir 674 ha. Tas dibināts 1977.gadā, lai aizsargātu Daugavas 
senlejas raksturīgāko posmu, kas vēl palicis nepārveidots, būvējot hidroelektrostaciju 
kaskādi. Dabas parks aizņem šauru joslu abos Daugavas krastos lejup Pļaviņu HES 
aizsprosta. Daugavas labajā krastā tas aptver senlejas pamatkrasta stāvo nogāzi līdz Dīvajas 
ietekai, kreisajā krastā sniedzas līdz Jaunjelgavai.  

Dabas parka teritorija pārsvarā ir saimnieciski apgūta, tikai 10% tās platības aizņem 
dabiskā veģetācija. Teritorija ir detalizēti izpētīta, tajā konstatētas 570 augu sugas. 
Interesantākās vietas ir stāvā senkrasta nogāze, dižsili, sausās un kalcifilās pļavas, dolomītu 
atsegumi. Posmā starp Klidziņu un Skrīveru Zinātnes centru ir nodalīts zooloģiskais 
liegums- Ozolkalnu vientuļo bišu un kameņu atradne, kā arī vietējās nozīmes liegums 
Ašķeres upītes gravā dižsusura aizsardzībai. Šajā teritorijā atrodas arī vairāki nozīmīgi 
kultūras pieminekļi (Aizkraukles pilskalns, pilsdrupas, senkapi). Dabas parks „Daugavas 
ieleja” tiek izmantots par modeļobjektu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības 
konfliktsituāciju izpētei. No 2001.-2003. g. Emerald/Natura 2000 projekta ietvaros dabas 
parka teritorijā ir veikta sugu un biotopu inventarizācija. 

Daugavas ielejas dabas parka Dabas aizsardzības plānā ir ietverts ieteikums 
pašvaldībām izstrādāt Daugavas ielejas dabas parka teritorijai saistošos noteikumus un 
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vienotus, no pārējās pagasta teritorijas atšķirīgus, apbūves noteikumus, kur ņemti vērā gan 
dabas aizsardzības, gan ekoloģiskie, gan kultūrvēsturiskie apsvērumi. Starp veicamajiem 
pasākumiem ir minēta nepieciešamība noteikt Zemkopības institūta robežas dabas parka 
teritorijas daļā un izstrādāt atsevišķu ilgspējīgās attīstības plānu Zemkopības institūta ciema 
teritorijai.  

 
 
Skrīveru dendrārijs  
Skrīveru dendrārijs ir dendroloģiskais dabas piemineklis un atrodas aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma „Skrīveru svešzemju koku stādījumi” teritorijā. Skrīveru 
dendrārija teritorijas platība ir 20 ha. Tā robeža ziemeļu pusē ir Rīgas – Daugavpils šoseja 
(A6), dienvidu pusē – Daugavas upe, bet rietumu un austrumu pusē dendrārijs robežojas ar 
privātām zemēm. 

Līdz šim Skrīveru dendrārijam nav bijis noteikts zonējums un ņemot vērā objekta 
specifiku, arī turpmāk to nav plānots noteikt arī dabas aizsardzības plānā, jo no dabas 
aizsardzības viedokļa visa teritorija ir vienādi nozīmīga. Stādījumus apsaimnieko AS 
„Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežniecība, kas ir atbildīga par dabas aizsardzības 
plāna ieviešanu un veic dendrārija uzturēšanas darbus.  

Skrīveru dendrārijs ir pirmais tik plaša mēroga eksperiments Baltijā un tas ļauj 
spriest par citzemju sugu introducēšanas izredzēm un to ekoloģiskajām īpašībām. 
Dendrārija teritorija izvietojas uz divām terasēm. Apakšējā terase pēc Ķeguma spēkstacijas 
izbūves un Daugavas ūdens līmeņa pacelšanas atrodas tikai 1 m virs upes ūdens līmeņa. 
Otra terase aiz stāvas nogāzes paceļas apmēram 13 m virs pirmās.  

Dendrāriju 1881. gadā uzsāka veidot Makss fon Siverss. Sākotnējais saraksts koku 
un krūmu sugām, kas varētu augt Baltijā, ietvēra 1735 sugas- 17 reizes vairāk kā auga uz 
vietas. Dendrārijs iedalīts 19 floristiski – ģeogrāfiskos apgabalos. Iecerētajā dendroparka 
koncepcijā Siverss vadījās no sekojošiem pamatprincipiem: 

-stādījumi iekārtojami dabiskajā, t.i., angļu dārzu stilā, nodrošinot grupu 
nepieciešamo noslēgtību, kā arī katras sugas brīvu attīstību, ievērojot estētiskās prasības; 

-sugas grupējamas pēc floru ģeogrāfijas principa, ņemot vērā arī augu ekoloģiskās 
īpatnības;  

-katrā floristiskajā apgabalā jāveido tādas augu sabiedrības, kuras atbilst dabiskās 
veģetācijas ainai introducējamo augu dzimtenē; 

-floristiskie apgabali parkā jāizveido tādā secībā, kas atbilst viņu vietai uz Zemes, 
lai parādītu pāreju no viena apgabala uz otru; 

-visi stādi jāieaudzē no savvaļas augu sēklām vai spraudeņiem, kas saņemti tieši no 
floristiskā apgabala sugas dabiskā areāla, lai varētu izdalīt un salīdzinoši pētīt attiecīgās 
sugas vēl nekonstatētās varietātēs. 

1891. gadā sāktie stādījumi vēlāk paplašināti un 1902. gadā tur bijušas 512 koku un 
krūmu sugas. Ārzemju koki un krūmi stādīti arī mežaudzēs blakus dendrārijam. Līdz 
1914. gadam M. Siverss dendrārijā izmēģinājis 679 koku un krūmu sugas un šķirnes. 

Sākotnēji kā aizsargājams 1957. gadā izdalīts Skrīveru dendroloģiskais parks 
18,4 ha platībā. 1987. gadā aizsargājamā dendrārija teritorija uzrādīta 16,8 ha.  

Dendrārija pastāvēšanas laikā uz to iedarbojušies dažādi nelabvēlīgi faktori.  
1977. gadā, valdības lēmumā, apstiprinot Skrīveru dendrāriju kā aizsargājamu 

dabas objektu, konstatēts, ka tur saglabājušās 250 eksotu sugas. Arī paštreiz parkā aug 
apmēram 250 koku un krūmu sugu.  
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Skrīveru svešzemju koku stādījumi 
Skrīveru svešzemju koku stādījumi ir dendroloģiskais dabas piemineklis, un ir 

dibināts 2001. gadā. Tas aptver 389 ha lielu teritoriju un atrodas Skrīveru pagasta teritorijā 
Daugavas labajā krastā pie Ogres un Aizkraukles rajonu administratīvās robežas, 78 km uz 
dienvidaustrumiem no Rīgas pie Rīgas - Daugavpils šosejas (A6), 3 km pirms pagrieziena 
uz Skrīveriem.  

2004. gada 30. martā Ministru kabinets pieņēma MK noteikumus Nr.181 
„Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Skrīveru svešzemju koku stādījumi” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, kas nosaka individuālo aizsardzību un 
izmantošanu, lai nodrošinātu introducēto koku sugu stādījumu saglabāšanu. 

Aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Skrīveru svešzemju koku stādījumi” ir 
izveidota kā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, lai nodrošinātu M. fon Siversa izcili vērtīgo 
svešzemju koku stādījumu saglabāšanos. 

Stādījumi pamatā veikti ap 1900. gadu un tagad dendroloģiskā stādījuma teritorijā ir 
izveidojušās vairākas introducēto koku audzes, kas potenciāli varētu kalpot zinātniskai 
izpētei par šo koku nozīmi tautsaimniecībā. Stādījuma lielākā vērtība ir introducēto koku 
stādījumi, kas ir nevienmērīgi izvietoti pa teritoriju. Dažādu sugu svešzemju koki aug gan 
audzēs, gan atsevišķi. Tā kā stādījumu vairums ir ~ 105 gadus veci, tad teritorijā 
sastopamas arī dabas vērtības.  

Ņemot vērā faktu, ka daļai audžu nav būtisku dabas, dendroloģisko vai rekreatīvo 
vērtību, kas būtu saglabājamas, dabas pieminekļa teritorijai pamatojoties uz lauku 
inventarizācijas datiem 2002. gada vasarā tika izveidots funkcionālais zonējums,.  

Ievērojot lielo platību, dabas pieminekļa teritorija ir sadalīta 3 funkcionālajās zonās:  
1.Dabas lieguma zona - dabiskie meža biotopi un audzes ar dendroloģiskajām 

vērtībām, kur atļauti tikai pasākumi, kas veicina un saglabā esošās vērtības.  
2.Ainavu aizsardzības zona - audzes ar rekreatīvajām, ainaviskajām un nelielām 

dendroloģiskajām vērtībām, kur nav pieļaujama galvenā cirte.  

3.Neitrālā zona – audzes, bez būtiskām dabas, dendroloģiskajām, rekreatīvajām 
vērtībām, kur pieļaujama ierobežota saimnieciskā darbība, ievērojot prasības, saskaņā ar 
dabas aizsardzības plānu.  

Pateicoties A. Upīša literārajai darbībai, Skrīveru svešzemju koku stādījumiem ir 
izveidojusies arī liela kultūrvēsturiskā vērtība. 

 
Dabas liegums „Ozolkalni” 
Dabas liegums „Ozolkalni” (Vientuļo bišu un kameņu dabas liegums) ir dibināts 

1987. gadā, un  atrodas Ozolkalnos, Daugavas labajā krastā posmā starp Klidziņu un 
Zemkopības institūtu. Lieguma platība ir 25 ha. Teritorija izveidota, lai aizsargātu vientuļo 
bišu dzīvesvietu Daugavas senkrasta nogāzē. Te sastopamas arī kamenes. Teritorijā ietilpst 
Daugavas senkrasta nogāžu un gravu meži, kā arī tam piegulošas mitras pļavas.  

Pašreiz par atradni trūkst informācijas, jo dabas apstākļi pārāk izmainījušies, taču 
liela vērtība ir Ozolkalnu nogāzē augošajiem platlapju mežiem, kas ir Eiropas nozīmes 
biotops. Pārmitrais baltalksnājs nogāzes pakājē ir ieaudzis 70-tajos gados meliorētas pļavas 
vietā un tam nav aizsargājama biotopa vērtības. Tādēļ Daugavas ielejas dabas parka Dabas 
aizsardzības plāna projektā ietverts priekšlikums Ozolkalnu dabas liegumu integrēt dabas 
parka struktūrā. 
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Lielā susura liegums Ašķeres gravā.  
Lielais susuris, jeb dižsusuris ir susuru dzimtas aizsargājams dzīvnieks. Jau kopš 

19.gs. sākuma tas minēts kā Latvijā ļoti reti sastopama suga. 20.gs. sākumā konstatētas 10 
atradnes, vairākums no tām Vidzemē, vēlāk zināmo atradņu skaits kļuvis vēl mazāks. 70. 
gadu otrajā pusē noskaidrota stabila atradne Daugavas ielejā Skrīveru apkārtnē, kur 
vienuviet mājo vairāki susuru pāri, tāpēc 1979.g. Daugavas ielejā Ašķeres gravā tika 
izveidots vietējas nozīmes liegums. 

Lielā susura mikroliegums Skrīveru pagastā ir Latvijā pirmais un vienīgais 
teritorijas mikroliegums lielo susuru dzīves vietas saglabāšanai. Citās Latvijas vietās šis 
dzīvnieks praktiski nav atrodams, tas uzturas lapu koku mežos mazapdzīvotās vietās, 
midzeņus ierīko koku dobumos, krūmos, retāk alās. Mikroliegumā ietilpstošajā Ašķeres 
gravā lielie susuri novēroti regulāri 20 gadus ilgā periodā.  

 
Dižkoki 
Skrīveru pagastā ir apzināti trīs dižkoki. Apmēram 2,5 km no bijušās somu pirts 

atrodas ozols, kura stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā ir 5m, Sprūdos atrodas ozols 
„Lielais Andrejs”, tā apkārtmērs 1,3m augstumā ir 6m. Pie A.Upīša dzimtajām mājām 
„Kalniņi” aug osis, kura apkārtmērs 1,3m augstumā ir 4,5m.  

 
Ar Skrīveru pagasta padomes 1997. gada 28. augusta lēmumu Nr.5 tika noteiktas 

šādas vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (6.1.tabula): 
 

6.12.tabula Vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
Nr. 

kartē 
Nosaukums Veids Platība 

(ha) 
1 Veczemitāni Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,2 
2 Griķīši Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 5,3 
3 Birzes Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 0,4 
4 Birzītes Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,3 
5 Žagariņi Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 2,5 
6 Dravnieki Meža puduris – bērzu birzs 0,8 
7 Līči Meža puduris – bērzu birzs 0,9 
8 Zemturi Meža puduris – bērzu birzs 0,3 
9 Mentes Meža puduris – bērzu birzs 0,7 

10 Krampīši Meža puduris – bērzu birzs 0,3 
11 Podnieki Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 0,5 
12 Dzilnas Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,4 
13 Klošāres Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,7 
14 Glāzšķūnis Citu aizsargājamu ainavu mežs – parks 3,2 
15 Valnīši Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 0,4 
16 Lejasbeltēni Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,5 
17 Lielkažoki Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 3,2 
18 Jaundruvas Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 1,4 
19 Zaļās zemes iela Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 0,5 
20 Jaunvanagi Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 0,5 
21 Asni Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 2 
22 Lielkažoki Citu aizsargājamu ainavu mežs – bērzu birzs 3,2 
23 Veckrieviņi Citu aizsargājamu ainavu meži 2 
24 Ercu kalna priedes Citu aizsargājamu ainavu meži  
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Ar Skrīveru ciemata TDK IK 1989. gada 21. janvāra lēmumu Nr.10 ir noteikti vēl 
šādi vietējas nozīmes aizsargājamie objekti – kompleksie dabas liegumi (6.2.tabula). Īpaši 
aizsargājamās teritorijas un objekti parādīti 1. kartoshēmā: 

 
6.2.tabula Vietējas nozīmes kompleksie dabas liegumi 

Nr. 
kartē 

Nosaukums 
 

Veids Platība 
(ha) 

1. Ķīsuma strauta senleja  Kompleksais dabas liegums 19
2. Jaunzemju kalns – Puntūžu kalns – 

Dīvajas senleja  
Kompleksais dabas liegums 37,5

3. Braslas senleja  Kompleksais dabas liegums 118,4
4. Pulksteņupītes senleja  Kompleksais dabas liegums 26
5. Maizītes senleja  Kompleksais dabas liegums 28
6. Kalnezera reģions  Kompleksais dabas liegums 7,3
7. Ašķeres grava Kompleksais dabas liegums 4,2

 
 

6.8. Ainavas 
 

Skrīveru pagasta skaistās ainavas ir tā vizuālā, kultūrvēsturiskā un 
sociālekonomiskā vizītkarte, kas atspoguļo pagasta cilvēku dzīves vidi, tūrisma resursus un 
ir pamats tautsaimniecības attīstībai. Būtiska loma Skrīveru pagasta ainavas veidošanā un 
aizsardzībā ir pašvaldībai. Dažādos laika periodos ar pagasta padomes lēmumiem ir 
noteiktas daudzas vietējas nozīmes ainaviski nozīmīgas aizsargājamās teritorijas, tajā skaitā 
Piedaugavai raksturīgās bērzu birzītes. 

 
Pagasta teritoriju veido lēzeni viļņots reljefs ar lēzeni slīpu zemes virsas apvidu, kas 

pazeminās dienvidu virzienā un izbeidzas pie Daugavas ar stāvu senlejas krastu. Pagasta 
dienvidu daļā paveras plašs un atklāts skats uz Daugavas senleju, mežiem pretējā krastā un 
Jaunjelgavas pilsētu.  

 
Pašreizējās zemes izmantošanas struktūrā dominē lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes un meži, sastopamas mozaīkveida ainavas pagasta centrālajā daļā, iekultivētas 
agroainavas, kā arī urbanizētā ainava Skrīveru, Klidziņas un Zemkopības institūta ciemos. 
Atbilstoši K.Ramana izstrādātai Latvijas ainavu rajonēšanas shēmai, Skrīveru pagasta 
teritorijas lielākā daļa iekļaujas Dienvidvidzemes ainavzemes Vidzemes (Sudas – 
Madlienas – Vecbebru) nolaidas ārienē (smilšmāla un mālsmilts mežāru viļņaine), bet 
pagasta dienviddaļa– Daugavzemes ainavzemes Lejasdaugavas (Daugavas spēkstaciju) 
nolaidā (smilšmāla un mālsmilts āru viļņaine (urbanizēta ainava).  

Ņemot vērā ģeomorfoloģisko faktoru -zemes virsas formu, litoloģisko sastāvu, 
reljefu, augsnes un zemes izmantošanas veidu, kā arī ainavu veidojošo elementu 
daudzveidību, to sociāli- ekonomiskās funkcijas, vizuāli- estētisko vērtību u.c. kritērijus, 
Skrīveru pagastā ainavu telpas ir izdalāmas vairākas ainavu telpas ar tām raksturīgām 
ainavām un ainavu elementiem. 

 
Skrīveru ciema urbanizētā ainavu telpa 

Tā aizņem Skrīveru ciema un ar to saplūstošo Klidziņas un Zemkopības institūta teritorijas, 
ko šķērso autoceļi un dzelzceļš. Skrīveru ciema ainavu veido interesanta un labi 
saglabājusies tradicionālā mazstāvu apbūve (savrupmāju, daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas, sabiedriskās ēkas un tehniskās infrastruktūras 
objekti), dabas un kultūrvēsturiskie elementi (dižozols „Lielais Andrejs”, liels dārzu un 
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zaļumu īpatsvars, A.Upīša muzejs, Kraukļu akmens, Skrīveru pagasta vēsturiskais centrs, 
ūdensdzirnavas, Daugavas pārceltuve u.c.). Skrīveri ir izvietojušies starp vairāku gleznainu 
upīšu gravām, kas kopumā rada neatkārtojamu un daudzveidīgu iespaidu. Atsevišķas ēkas 
un to ansambļi ir arī vērtīgi sava laika arhitektūras pieminekļi. Skrīveru apkārtnē, it īpaši ap 
Klidziņu ir daudzas vietas un skatu punkti, no kurienes paveras sevišķi skaistas un 
izteiksmīgas Daugavas ielejas ainavas. Daugavas ielejas dabas parka Dabas aizsardzības 
plāna projektā izcelta Palatu ainavu telpa, kurā dominē Daugava, ielejas kvintesence un 
atklāta ainava.   

Taču Skrīveru Zemkopības institūta ciemats ar ražošanas objektiem un sērijveida 
dzīvojamo daudzstāvu apbūvi, kas iebūvēts Daugavas senkrasta nogāzē vienā no ainaviski 
vērtīgākajām vietām, tiešā Aizkraukles pilskalna tuvumā, būtiski degradē šīs ainavu telpas 
kvalitāti.  

 
Skrīveru mežaines ainavu telpa 
Tā aizņem pagasta ziemeļu un rietumu teritorijas. Kopējo ainavas struktūru veido 

lēzeni paugurains reljefs, augsts mežainums, ūdenstilpne (Kalnmuižas ezers), lineārie 
ainavu elementi (strauti, meliorācijas grāvji, ceļi u.c.). Raksturīgi ir lieli mežu masīvi (meža 
ainavas), kuros kā salas atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, viensētas un 
viensētu puduris. Dominē tuvi un noslēgti skati.  

 
 
Skrīveru āraines ainavu telpa 
Tā aizņem pagasta pārējo teritoriju. Šo ainavu telpu veido salikta dabas un cilvēku 

mijiedarbībā izveidojusies agroainava ar plašu ceļu tīklu. Ainavas struktūru veido lielu un 
labi iekoptu lauksaimniecības zemju mija ar nelieliem savrupiem meža masīviem un 
puduriem. Ļoti svarīgi ainavas elementi ar lielu vizuālo nozīmi ir viensētu tīkls, kā arī 
atsevišķi koki, koku puduri un alejas. Dominē atklāti un plaši skati. 
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7. VIDES KVALITĀTE 
 

Skrīveru pagastā iedzīvotāju veselības un labklājības pamats ir kvalitatīva dzīves 
vide. Vide ir dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums un tādēļ vides problēmas 
negatīvi ietekmē dabas vidi, cilvēka veselību un ekonomiku, kā arī dabas resursu 
pieejamību un kvalitāti.  

 

ATMOSFĒRAS AIZSARDZĪBA 

Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā. Pārsvarā tie ir: 
• stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, rūpniecībā, 

lauksaimniecībā u.tt; 
• mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa u.c. 

SO2 un NO apjomu ziņā lielākais izmešu daudzumu parasti rada stacionārie avoti, 
siltumenerģijas ieguvei izmantojot kurināmo ar augstu sēra saturu (piemēram, mazutu).  

Skrīveru ciema iedzīvotājiem un iestādēm centralizēto siltumapgādi nodrošina 
dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums „Skrīveri”. Uzņēmums 
saņēmis C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, uzstādīti divi katli ORIONS-2S ar 
nominālo jaudu 2,66 MW, kas nodrošina plūsmu 1,72 m3/s, emisijas temperatūra- 150oC, 
emisijas ilgums gadā- 4809 h. Kā kurināmais tiek izmantota koksne, 2003.g. tās apjoms- 
988 t. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas un izplūdes gāzu attīrīšanas efektivitāte gaisa 
attīrīšanas iekārtās attēlota tabulās Nr.7.1. un Nr.7.2. 

 

7.1.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 
Saražotā 

produkcija 
Vielas 

nosaukums 
Emisiju limits Faktiskās emisijas 

 g/s mg/m³ t/g g/s mg/m³ t/g 
Slāpekļa 

oksīdi, NOx 
 

0,453 
 

443 
 

4,593 
 

0,1946 
 

190 
 

1,9744 
Oglekļa 
dioksīds 

 

 
2,992 

 
2863 

 
30,311 

 
1,2854 

 

 
1230 

 
13,0299 

 
 

Tvaika un 
karstā ūdens 

piegāde 
Izkliedētās 

cietās 
daļiņas 

 
0,102 

 
98 

 
1,035 

 
0,0438 

 
42 

 
0,445 

Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKRĪVERU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS  2006.– 2018. 

SIA “Reģionālie projekti”, 2006 27

 
7.2.tabula. Izplūdes gāzu attīrīšanas efektivitāte gaisa attīrīšanas iekārtās (GAI) 

Iekārta Vielas 
nosaukums 

Izplūdes 
gāzes 
pirms 

GAI, t/g 

t.sk. 
novadīts 
uz GAI, 

t/g 

No tā attīrīts Emisija 
gaisā, t/g 

Emisiju 
limits, t/g 

 Kopā, t/g Utilizēts, 
t/g 

 

Katli 
ORIONS-

2S 

Izkliedētās 
cietās 

daļiņas 

 

2,9643 

 

2,9643 

 

2,5193 

 

2,5193 

 

0,445 

 

1,035 

Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
Siltumenerģijas ražošanas katli uzstādīti arī citos pagasta uzņēmumos. „Skrīveru 

zinātnes centrā”- katls AK-500 ar nominālo jaudu- 0,5MW, kas nodrošina plūsmu- 
2,06 m3/s. Emisijas ilgums- 5040 h/gadā, kurināmais- koksne (63 t gadā). Izsniegta C 
kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 
7.3.tabulā.  

 
7.3.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 

Saražotā 
produkcija 

Vielas 
nosaukums 

Emisiju limits Faktiskās emisijas 

 g/s mg/m³ t/g g/s mg/m³ t/g 
Slāpekļa 

oksīdi, NOx 
 

0,0558 
 

40 
 

0,4437 
 

0,05 
 

40 
 

0,0677 
Oglekļa 
dioksīds 

 

 
1,0212 

 
3000 

 
8,114 

 
1 
 

 
3000 

 
1,2386 

 
 

Tvaika un 
karstā ūdens 

piegāde 
Izkliedētās 

cietās daļiņas 
 

0,152 
 

150 
 

1,2381 
 

0,15 
 

150 
 

0,189 
Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
Pašvaldības aģentūra "Skrīveru sociālās aprūpes centrs" saņēmusi B kategorijas 

piesārņojošās darbības atļauju. Uzstādīts katls KAU-100 ar nominālo jaudu 0,2 MW, 
plūsma 0,183m3/s, emisijas ilgums- 6216h/gadā. Kurināmais- koksne, 2003.g. izlietotas- 
375,91 t. Limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 7.4.tabulā.  
 

7.4.tabula. iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 
Saražotā 

produkcija 
Vielas 

nosaukums 
Emisiju limits Faktiskās emisijas 

 g/s mg/m³ t/g g/s mg/m³ t/g 
Slāpekļa 

oksīdi, NOx 
 

0,012 
 

118 
 

0,226 
 

0,012 
 

118 
 

0,1924 
Oglekļa 
dioksīds 

 

 
0,299 

 
2951 

 
5,82 

 
0,3 

 

 
3000 

 
4,9541 

 
 

Tvaika un 
karstā ūdens 

piegāde 
Izkliedētās 

cietās daļiņas 
 

0,068 
 

671 
 

1,325 
 

0,07 
 

671 
 

1,1277 
Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
SIA “Skrīveru pārtikas kombināts” saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības 

atļauju. Uzstādīti divi katli E 1/9x ar nominālo jaudu 1,4 MW, plūsmas 0,6489 un 0,7093 
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m3/s, emisijas temperatūras- 180Co un 150Co, 2003.g. tika darbināts tikai viens katls, 
emisijas ilgums gadā- 2048 h/gadā. Kā kurināmais tiek izmantota koksne, 2003.gadā tās 
apjoms 605 t. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 7.5.tabulā.  

 
7.5.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 

Saražotā 
produkcija 

Vielas 
nosaukums 

Emisiju limits Faktiskās emisijas 

 g/s mg/m³ t/g g/s mg/m³ t/g 
Slāpekļa 

oksīdi, NOx 
 

0,0769 
 

197 
 

0,7834 
 

0,0518 
 

133 
 

0,5272 
Oglekļa 
dioksīds 

 

 
0,8931 

 
2291 

 
9,0962 

 
0,6009 

 

 
1541 

 
6,1198 

 
 

Tvaika un 
karstā ūdens 

piegāde 
Izkliedētās 

cietās 
daļiņas 

 
0,2651 

 
580 

 
2,7 

 
0,1784 

 
390 

 
1,8165 

Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
Skrīveru degvielas uzpildes stacija A/S „Virši-A” saņēmusi C kategorijas 

piesārņojošās darbības atļauju. Galvenie gaisa piesārņošanas avoti ir: 
• degvielas uzpildes stacija (plūsma- 0,069 m3/s, emisijas ilgums gadā- 3185h); 
• pildnes (plūsma- 0,75 m3/s, emisijas ilgums gadā- 3422 h).  
Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 7.6.tabulā.  
 
 

7.6.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 
Saražotā 

produkcija 
Vielas 

nosaukums 
Emisiju limits Faktiskās emisijas 

 g/s mg/m³ t/g g/s mg/m³ t/g 
 

Petroleja 
 

 
0,094 

 
0,1 

 
0,009 

 
0,09 

 
0,1 

 
0,0235 

 
 

Automobiļu 
degvielas 
mazum-

tirdzniecība 

Benzīns 
(naftas ar 
zemu sēra 

saturu, 
pārrēķinot uz 

oglekli) 

 
 

0,962 

 
 

0,1 

 
 

0,2677 

 
 

0,96 

 
 

0,1 

 
 

0,2479 

Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

 
SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība” saņēmusi C kategorijas piesārņojošās 

darbības atļauju. Galvenie gaisa piesārņošanas avoti ir: 
• degvielas uzpildes stacija (DUS)- plūsma 0,0069 m3/s, emisijas temperatūra- 25Co, 

emisijas ilgums gadā- 8760 h/gadā. Kurināmā izlietojums- šķidrais kurināmais- 27,9 t 
(sēra saturs 0,3%); 

• metināšanas postenis- emisijas temperatūra- 28Co, emisijas ilgums 480 h/gadā; 
• graudu kaltes sadedzināšanas iekārtas ar nominālo nominālā jaudu 0,5MW, plūsma- 

0,8529 m3/s, emisijas temperatūra- 180Co, emisijas ilgums- 720 h/gadā. (2002.g. dati). 
Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 7.7.tabulā.  
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7.7.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 

Iekārta Saražotā 
produkcija 

Vielas nosaukums Emisiju limits, t/g Faktiskās emisijas, 
t/g 

Izkliedētās cietās 
daļiņas 

1,0886 0,00217 

Slāpekļa oksīdi, 
NOx 

0,0792 0,00792 

Sēra dioksīds 0,2043 0,0879 

 

DUS 

 

 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa dioksīds 0,4741 0,2043 

Benzīns (naftas ar 
zemu sēra saturu, 

pārrēķinot uz 
oglekli) 

 

0,0203 

 

0,00073 

Metināšanas 
postenis 

Naftas pārstrādes 
produktu ražošana 

Petroleja 0,0029 0,0232 

Graudu kalte Pārējo 
lauksaimniecības 

un 
mežsaimniecības 
mašīnu ražošana 

Mangāns un tā 
savienojumi 

(pārrēķinot uz 
mangāna dioksīdu) 

 

0,0001 

 

0,00073 

Datu avots: Latvijas Vides aģentūras dati 

Kā redzams, pagastā visās sadedzināšanas iekārtās, izņemot SIA „Skrīveru 
sēklkopības sabiedrību”, kā kurināmais tiek izmantota koksne un iekārtu nominālā jauda ir 
neliela, bet jaudīgākajām iekārtām pašvaldības uzņēmumā „Skrīveri” uzstādītas gaisa 
attīrīšanas iekārtas, līdz ar to nevienu sadedzināšanas iekārtu faktiskās emisijas gaisā 
nepārsniedz limitētās.  

Piesārņojumu atmosfēras gaisā emitē ne tikai stacionārie avoti, bet arī mobilie 
piesārņotāji jeb autotransports. Palielinoties satiksmes intensitātei, lielāko autoceļu tuvumā 
var krasi paaugstināties NO koncentrācija gaisā, kas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi.  

Lielākas piesārņojošo vielu emisijas no mobilajiem avotiem varētu būt valsts 
autoceļu ar augstāku satiksmes intensitāti valsts galvenā ceļa A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) un valsts pirmās kategorijas autoceļa P32 
Skrīveri – Līgatne, kā arī dzelzceļa līnijas Rīga - Daugavpils tiešā tuvumā. Diemžēl nav 
pieejama informācija par konkrētiem atmosfēras gaisa kvalitātes rādītājiem iepriekšminēto 
autoceļu un dzelzceļa līnijas tiešā tuvumā.  

Aktuāla problēma ir arī atmosfēras gaisa piesārņojums ar putekļiem sausajos gada 
periodos neasfaltētajos ceļu posmos.  

 

ŪDENS EKOSISTĒMAS AIZSARDZĪBA 

Ūdens ekosistēmas aizsardzība aptver gan pazemes ūdeņu aizsardzību, gan 
virszemes ūdeņu aizsardzību, ietverot arī tās augu un dzīvnieku sugas, kuru dzīvesvieta un 
dzīvesveids ir saistīta ar ūdeņiem. 

Pazemes ūdeņu kvalitāte 
Skrīveru ciemata ūdensapgādē tiek izmantots tikai pazemes ūdens: gan no 

artēziskajām (dziļurbumu) akām, gan individuālajām akām, kuru dziļums ir no 2 līdz 5 
metriem. Paju saimniecības „Skrīveri” apsaimniekošanā ir 8 artēziskās akas, kuru dziļums 
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ir no 46 līdz 130 metriem. Zemkopības institūtā ir 1 artēziskā aka – dziļurbums 130 m, 
ūdensvada kopgarums ir 3,5 km. Skrīveru ciematā ūdensvada kopgarums ir 2,5 km. 
[Skrīveru pagasta ekonomiskās attīstības plāns. 1999.g.] (dati par ūdens sastāvu Skrīveru 
pagasta lielākajās artēziskajās akās).  

Daudzi iedzīvotāji lieto ūdeni no individuālajām akām, kuru dziļums nav liels, līdz 
ar to, ir iespējams paaugstināts nitrātjonu daudzums, ja akas atrodas lauksaimnieciski 
izmantojamo zemju tuvumā. Mājsaimniecības, kas nav pieslēgtas centralizētajai ūdens 
apgādes sistēmai, izmanto privātās seklās akas un urbumus. Ūdens šajās akās tiek ņemts no 
Kvartāra un Holocēna slāņiem. Šī ūdens horizonta ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no 
nogulumu mineraloģiskā sastāva horizontā un blakus horizontos.  

 
Gan Skrīveru ciematā gan Zemkopības institūta ciematā nav ūdens attīrīšanas 

ietaises (atdzelžošanas stacija) un pazemes ūdens tiek padots tīklā bez attīrīšanas. Dati par 
privāto aku un urbumu ūdens kvalitāti nav pieejami.  

Ūdens kvalitātes salīdzināšanai tiek izmantotas dzeramā ūdens kvalitātes prasības. 
Pēc mikrobioloģiskajiem, fizikālajiem un ķīmiskajiem rādītājiem  Skrīveru pagastā 
dzeramā ūdens kvalitāte ir vērtējama kā laba, izņemot augsto dzelzs (Fe(II)) saturu, ko rada 
dzelzs sāļu klātbūtne Devona smilšakmeņos – Institūta un Centra sistēmas, mangānu un 
oksidējamību Institūta sistēmā, amoniju saimniecības un Centra sistēmās. 

Vides veselības aģentūras Jēkabpils nodaļa, kas veic dzeramā ūdens monitoringu, 
mikrobioloģisko, fizikālo un ķīmisko rādītāju atbilstības kontrolei, reizi ceturksnī veic 
krāna ūdens kvalitātes analīzes. Aģentūra vērtē, ka pēc ķīmiskajiem, fizikālajiem un 
mikrobioloģiskajiem rādītājiem ūdens tīklā ir apmierinošas kvalitātes. Izņēmums ir augstais 
dzelzs saturs, kas vairākas reizes pārsniedz Latvijas un ES direktīvu normas.  
 

Notekūdeņu attīrīšana 

Pagastā atrodas 3 mehāniskās attīrīšanas iekārtas (ar jaudu 0,082 tūkst.m3/dnn), kas 
2003.g. veica 25,907 tūkst.m3 notekūdeņu pirmējo attīrīšanu. Attīrīšanas iekārtas veic arī 
bioloģiskās attīrīšanas otrējo attīrīšanu ar jaudu 0,7 tūkst.m3/dnn. 2003.gadā tās veica 
29,897 tūkst.m3 notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu.  

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras datiem, Skrīveru pagastā 2003. gadā sešās 
novadīšanas vietās virszemes ūdens objektos tika novadīti 55,804 tūkst.m3 notekūdeņu, tai 
skaitā 34,394 tūkst.m3 ar attīrīšanu tīri un 21,410 tūkst.m3 ar attīrīšanu netīri. 2003.g. 
pagastā kopumā tika saražotas 2,1 t neapstrādātas dūņas, kas tiek uzglabātas. 

Piesārņojošo notekūdeņu daudzums 2003.gadā sastādīja 55,508 tūkst.m3, tai skaitā 
kā paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas- 2,79390 t; bioloģiskā skābekļa patēriņš- 
1,96190 t; ķīmiskā skābekļa patēriņš- 10,40820 t; kopējais fosfors- 0,24470 t; kopējais 
slāpeklis- 0,91370 t.  

SIA „Skrīveru pārtikas kombināts”, salīdzinoši ar 2002. gadu, 2003. gadā novadījis 
par 74% vairāk notekūdeņu, kuros vērojams arī piesārņojošo vielu pieaugums, Arī citi 
lielākie pagasta ūdens patērētāji- Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūra „Skrīveru 
sociālās aprūpes centrs” un dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums 
„Skrīveri”, salīdzinot 2002. un 2003. gadu datus, ir palielinājuši piesārņojošo vielu 
daudzumu, kas tiek novadīts virszemes ūdens objektos. 
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PIESĀRŅOTĀS VIETAS 

Skrīveru pagastā pašlaik nav konstatētas piesārņotās vietas. Kādreiz ir bijušas vairākas, 
taču tur piesārņojums ir likvidēts. Viena no tādām ir bijusī minerālmēslu noliktava netālu 
no Jaunzemitāniem pie pašas Skrīveru ciema robežas. Pašlaik minerālmēsli ir izvākti un 
augsne attīrīta. 
Cita kādreizējā piesārņotā vieta ir bijušās zāģētavas SIA „Sni” teritorija ar zāģu skaidu 
kaudzēm. Firma savu darbību ir pārtraukusi un zāģu skaidu kaudzes ir aizvāktas. 
 
Kritušo dzīvnieku kapsēta Skrīveru pagastā nav bijusi un arī netiek plānota. 
 
Nākotnē par potenciāli piesārņotām vietām varētu tikt uzskatīta Ramziņu sadzīves 
atkritumu izgāztuve, ja netiks veikta tās apsaimniekošana un rekultivācija pēc slēgšanas. 
Vislielāko piesārņojumu šeit var radīt sadzīves tehnika – vecie ledusskapji, televizori, 
akumulatoru baterijas, sadzīves ķīmijas pārpalikumi utt. 
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8. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE  
 

 8.1. IEDZĪVOTĀJI 
 
IEDZĪVOTĀJU SKAITS 
Skrīveru pagastā pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 2004.gada 1.jūliju bija 4172 

iedzīvotāju. Pēc iedzīvotāju skaita Skrīveru pagasts ir 18. lielākais pagasts Latvijā.  
Iedzīvotāju skaita dinamikā no 2000. gada līdz 2004. gadam nav vērojamas ļoti 

krasas svārstības. Iedzīvotāju skaits ir svārstījies robežās no 4186 iedzīvotājiem 2000. gadā 
līdz 4172 iedzīvotājiem 2002. gadā (-14 iedzīvotāji). Salīdzinājumā ar 2000. gadu, 2001. 
gada sākumā iedzīvotāju skaits pagastā bija samazinājies par 56 cilvēkiem jeb 1,35% 
(vismazākais iedzīvotāju skaits 5 gadu griezumā), bet turpmākajos gados vērojams skaita 
pakāpenisks pieaugums, tuvojoties 2000. gada rādītājiem.  

 

 

 

 

 

 

8.1.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika  
Datu avots: Statistisko datu krājums „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās, novados un pagastos” 
2000.,2002., 2004. (LR Centrālā statistikas pārvalde); 

 
Dažādos datu avotos tiek uzrādīts atšķirīgas pagasta iedzīvotāju skaits, tādēļ grūti 

spriest par iedzīvotāju pieauguma tendencēm. Pēc Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas 
rezultātiem, Skrīveru pagastā iedzīvotāju skaits bija 4189, t.sk. 1913 vīrieši un 2270 
sievietes.  

 

 

 

 

 

 
8.2.attēls. Iedzīvotāju dzimumu struktūra 

Datu avots: .Latvijas2000.gada tautas skatīšanas rezultāti . 

4172
4153

4146

4186

4130

4100

4120

4140

4160

4180

4200

2000.gads 2001.gads 2002.gads 2003.gads 2004.gads

46% 54%

vīrieši sievietes
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Apskatot iedzīvotāju sadalījumu pēc vecuma grupām, redzams, ka 2000. gadā 

Skrīveru pagastā līdz darbaspējas vecumam bija 802 iedzīvotāji (19% no kopējā iedzīvotāju 
skaita), darbaspējas vecumā (vīriešiem 15 – 59 gadi un sievietēm- 15 – 56 gadi)– 2268 jeb 
54% no kopējā iedzīvotāju skaita, bet pēc darbaspējas vecuma – 1119 jeb 27% no kopējā 
iedzīvotāju skaita. (skatīt 8.3.attēlu)  
 

 

 

 
 

8.3.attēls. Iedzīvotāju galvenās vecumu grupas 
Datu avots: Latvijas2000.gada tautas skatīšanas rezultāti 

 
IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ  KUSTĪBA 
Analizējot iedzīvotāju dzimstību un mirstību (dabisko kustību) Skrīveru pagastā 

laika periodā no 2000. gada līdz 2004. gadam, periodā vērojams negatīvs dabiskais 
pieaugums, kas svārstās no „-29” 2000. gadā līdz „-61” 2004. gadā.  

8.1.tabula 
 01.01.2000. 01.01.2001. 01.01.2002. 01.01.2003. 01.01.2004. 

Dzimuši 34 32 31 21 20 

Miruši 63 82 78 63 81 

Dabiskās 
kustības soldo 

 

-29 

 

-50 

 

-47 

 

-42 

 

-61 

Datu avots: Statistisko datu krājums „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās, novados un 
pagastos” 2002., 2004. (LR Centrālā statistikas pārvalde) 

Statistisko datu krājums „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās un pagastos” 2000., (LR 
Centrālā statistikas pārvalde) 

 
NACIONĀLAIS  SASTĀVS 
Saskaņā ar Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, Skrīveru pagastā 

iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva ir sekojošs – 3688 latvieši, 270 krievi, 57 
baltkrievi, 40 ukraiņi, 58 poļi, 48 lietuvieši, 2 ebreji, 2 čigāni, 7 igauņi un 17 citas tautības 
pārstāvji. Procentuālo sadalījumu skatīt 8.attēlā. Kā redzams, iedzīvotāju nacionālais 
sastāvs Skrīveru pagastā ir samērā vienveidīgs un latviešu tautības iedzīvotāji sastāda 88% 
no kopējā skaita. 

 

 

1119 (27%)

802 (19%)

2268 (54%)

līdz darbspējas vecumam darbspējas vecumā virs darbspēja
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8.4.attēls Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva 
Datu avots:. Latvijas2000.gada tautas skatīšanas rezultāti 

 

Analizējot iedzīvotāju izglītības līmeni pēc 2000. gada tautas skaitīšanas 
rezultātiem, secināms, ka lielākajai daļai Skrīveru pagasta iedzīvotāju ir pamatskolas 
(31%), vispārējā vidējā (29%) vai vidējā speciālā izglītība (16%). Augstākā izglītība ir 12% 
no 3387 aptaujātajiem iedzīvotājiem, kas bija vecāki par 15 gadiem, 4% respondentu ir 
sākumskolas izglītība, bet 2%- mazāka par 4 klasēm.  

 
NODARBINĀTĪBA 
Reģistrēto bezdarbnieku skaita dinamika pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 

sniegtajiem datiem parādīta 8.5.attēlā. Kopumā pagastā vērojams bezdarbnieku skaita 
samazinājums. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiāli, noteikts 
bezdarbnieku skaits regulāri tiek iesaistīts pagaidu sabiedriskajos darbos. Tā piemēram, 
2004.gada 1.pusgadā labiekārtošanas darbos bija iesaistīti 5 bezdarbnieki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.5.attēls. Bezdarbnieku skaits 

Datu avots:. Latvijas2000.gada tautas skatīšanas rezultāti 
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8.2. PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

 
Sabiedriskie pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un reliģijas, 

mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas u.c. sabiedriskie pakalpojumi) galvenokārt ir 
koncentrējušies pagasta administratīvajā centrā – Skrīveros (skatīt 3.kartoshēmu). Skrīveru 
pagasta padome atrodas Skrīveru ciemata centrā un ir labi sasniedzama. 

 

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Izglītības pieejamībai un kvalitātei ir būtiska loma Skrīveru pagasta attīstībā, 

iedzīvotāju piesaistē un noturībā. 
 

Skrīveru pagastā darbojas vairākas izglītības iestādes: 
• Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 
• pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis“, 
• S.Ozolas IU Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulēni“, 
• Skrīveru mūzikas skola.  

 
A.Upīša Skrīveru vidusskolā 2003./2004. mācību gadā mācās 672 skolēni, 

pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis“ apmeklē 105 bērni, S.Ozolas IU Pirmsskolas 
izglītības iestādi „Saulēni“- 35 bērni. 

A.Upīša Skrīveru vidusskola ir ar augstu prestižu un viena no labākajām 
Aizkraukles rajonā. To apliecina arī to skolēnu skaits, kas iestājušies augstākajās mācību 
iestādēs -2002./2003. mācību gadā izglītību augstākajās mācību iestādēs turpināja 76,6% 
absolventu. 

 Skolai ir liela loma arī pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē, tiek veidotas un 
uzturētas tūrisma takas, izveidota mājas lapa un citas aktivitātes. 2003./2004.m.g. Skrīveru 
vidusskolā strādāja 59 pedagogi, no kuriem 92% ir ar augstāko izglītību. Skolēniem 
pieejami visdažādākās ārpusskolas interešu programmas: 3 tautisko deju kolektīvi, 
ritmiskās nodarbības 1.-5.klasei, saksofonistu kvartets, pūtēju orķestris, 3 kori, vizuālās 
mākslas pulciņš, kristīgās ētikas pulciņš, jauno pedagogu pulciņš, vides izglītības pulciņš, 2 
sporta pulciņi ( arī 4 sporta skolas pulciņi), „Zaļais termoss”, gidu pulciņš, vokāli 
instrumentālais ansamblis, militārās apmācības pulciņš. 

Kopumā izglītības iestādes nodrošina pagasta iedzīvotāju vajadzības pēc vispārējās 
izglītības.  

 
Pagastā darbojas Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums LLU aģentūra „Skrīveru 

zemkopības zinātniskais institūts”, kura galvenie pētnieciskie virzieni ir: 
• Tauriņziežu un stiebrzāļu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija; 
• Augsnes auglības optimizācijas modeļu izstrāde; 
• Metodika nekustamā īpašuma vērtēšanai lauku apvidos;  
• Zemkopības sistēmu elementu pētījumi augu sekas stacionārā, herbicīdu 

efektivitāte; 
• Alus miežu, rapša un kukurūzas hibrīdu izpēte; 
• Ganību un pļavu ilggadības palielināšana un zelmeņa kvalitātes uzlabošana; 
• Graudaugu slimību prognozēšana  
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KULTŪRAS, KULTŪRIZGLĪTĪBAS UN RELĪĢIJAS IESTĀDES  

Pagastā atrodas pašvaldības kultūras nams un privātā estrāde, ko pašvaldība 
izmanto dažādu pasākumu organizēšanai. Daugavas svētki tiek rīkoti Skrīveru 
dendroloģiskajā parkā. Bez tam skatītāju zāles ar skatuvi ir Skrīveru zinātniskajā centrā un 
SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, kur tiek rīkoti Jaungada pasākumi un ražas svētki. 
Kultūras namā pastāvīgi notiek dažādu mākslinieku gleznu, fotogrāfiju, keramikas un 
amatniecības izstrādājumu izstādes. 
 
Pagasta kultūras namā darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi: 

• jauktais koris „Dīvaja”; 
• senioru sieviešu koris „Baltābele”; 
• jauktais vokālais ansamblis „Ferrovia”; 
• sieviešu vokālais ansamblis „Akcents”; 
• amatieru teātris; 
• saksofonistu kvartets; 
• deju kolektīvs; 
• aerobikas un līnijdeju grupas. 
 

Pagastā ir 3 pašvaldības finansētas bibliotēkas: A.Upīša Skrīveru bibliotēka, bērnu 
bibliotēka un skolas bibliotēka, kā arī bibliotēka Skrīveru zinātnes centrā. Pagasta 
bibliotēkās ir pieejams Internet tīkla pieslēgums un ksero kopētājs. Bibliotēkās regulāri tiek 
iekārtotas tematiskas izstādes par aktuālām tēmām. 
 

A.Upīša Skrīveru vidusskolā darbojas novadpētniecības muzejs, kuru sākts veidot 
jau 1970. gadā. Starp muzeja eksponātiem ir akmens laikmeta priekšmeti un dažādi 
priekšmeti, kas iegūti Daugavas krastos pirms Pļaviņu HES uzcelšanas Aizkrauklē. Muzejā 
tiek rīkotas dažādas izstādes.  
Skrīveru pagasta pašvaldībai ir cieša sadarbība ar A.Upīša memoriālo māju- muzeju. 
Muzejā Daugavas svētku laikā notiek pašdarbnieku koncerti, tiek spēlētas teātru izrādes.  
 

Pagastā ir trīs reliģiskās draudzes- evaņģēliskā luterāņu, Skrīveru Vissvētākās 
Jaunavas Marijas-Miera Karalienes goda katoļu draudzes baznīca un baptistu draudze. 
Nesen Skrīveru ciemata centrā uz veca šķūņa drupām tika uzbūvēta katoļu baznīcas ēka, 
kas kļuvusi arī par skaistu vizuālu akcentu.  

 

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  
Skrīveru pagastā ir samērā labs medicīniskās aprūpes nodrošinājums. Pagasta 

pašvaldības iznomātās telpās darbojas ambulance, kurā praktizē 2 ģimenes ārstes un 
zobārste, vēl pagastā strādā 4 zobārsti, zobu tehniķe un higiēniste. Skrīveros darbojas SIA 
„Skrīveru vecaptieka”.  
 

Kopš 2003.gada Skrīveru pagastā sociālā joma ir noteikta kā prioritāte- tās attīstībai 
ir pievērsta īpaša pašvaldības uzmanība. Plānveidīgi tiek īstenota pašvaldības sociālā 
dienesta attīstība. Skrīveru pagastā vairākām pagasta sabiedriskajām ēkām ir nodrošināta 
piekļūšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - pagasta padomes administratīvā ēkai, kultūras 
namam, baznīcai, aptiekai, kā arī atsevišķiem veikaliem. 
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2003.gada novembrī kā pagasta pašvaldības struktūrvienība ir izveidots sociālais 
dienests, kurā strādā izglītoti un kvalificēti speciālisti. Pašvaldībā no Sabiedrības 
integrācijas fonda sabiedrības integrācijas programmas līdzekļiem ir realizēts projekts 
„Skrīveri- esam mēs visi”. 2005.gadā kapitāli izremontētās telpās pie pasta Stacijas 
laukumā tika atklāts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, kur darbojas dienas 
centrs, aprūpes māja un sadzīves pakalpojumu bloks.  

 Aprūpējamām personām tiek piedāvāti dažādi jauni medicīnas, sadzīves, transporta 
pakalpojumi, ko sniedz apmācīti aprūpētāji. Brīvprātīgo darbā plānots iesaistīt pensionāru 
biedrības un jauniešu kluba biedrus. Sniedzot kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus personu 
dzīvesvietās, aprūpējamām personām tiek nodrošināta iespēja turpināt dzīvot savā mājoklī 
un ģimenē. Dienas aprūpes centrs nodrošina ģimenēm ar bērniem, sociālā riska ģimenēm, 
jauniešiem un bērniem emocionālā atbalsta, psiholoģiskās palīdzības saņemšanas, 
izglītošanās, pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas, interešu realizēšanas, kultūras un izklaides 
pasākumu apmeklēšanas iespējas. Tiek sniegts īpašs atbalsts trūcīgajām un 
maznodrošinātajām ģimenēm, kurām ierobežoto materiālo līdzekļu dēļ nav pieejama 
psiholoģiskā palīdzība, bērni nevar apmeklēt pulciņus, nodarbības, nometnes, kultūras un 
izklaides pasākumus u.tt. 

Plānots sniegt atbalstu tām ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. 
Bērni centrā varēs pavadīt ne tikai brīvo laiku, bet arī sagatavot skolas darbus.  

Dienas aprūpes centra pensijas vecuma personām nodrošina galvenokārt brīvā laika 
pavadīšanas un saskarsmes iespējas, piedalīšanos radošos, veselību uzlabojošos, kultūras 
un izklaides pasākumos. Centrā darbojas pensionāru biedrība, kurai līdz šim nebija savu 
telpu, biedrības biedri iesaistīsies brīvprātīgajā darbā. Centrā personām ar īpašām 
vajadzībām ir iespēja apgūt dažādas sociālās prasmes, lai varētu dzīvot patstāvīgi un nebūtu 
jāuzturas institucionālā aprūpē.  

Sadzīves pakalpojumu blokā tiek sniegti veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi, 
kurus varēs izmantot aprūpējamās un trūcīgās personas.  

 
SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN TIESĪBU AIZSARDZĪBA  
Skrīveru pagastā kārtību un drošību nodrošina Aizkraukles rajona policijas 

pārvaldes Skrīveru pagasta policijas inspektors. Bērnu tiesību aizsardzībai ir izveidota 
Skrīveru pagasta pagasttiesa.  

MAZUMTIRDZNIECĪBA, SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA UN CITI PAKALPOJUMI  
Lielākā daļa uzņēmumu, iestāžu un veikali ir koncentrēti pagasta administratīvajā 

centrā -Skrīveros un Zemkopības institūtā. 

Skrīveros atrodas pagasta padome un Skrīveru pasta nodaļa. 

Skrīveros ir arī plašs veikalu tīkls, iedzīvotājiem ir plašas izvēles iespējas 
iegādājoties pārtikas produktus. Skrīveros ir arī rūpniecības preču tirgus un divas ielu 
tirdzniecības vietas, kā arī rūpniecības un saimniecības preču veikali, vairākos veikalos var 
iegādāties gan pārtikas preces, gan arī rūpniecības un saimniecības preces vienlaicīgi. 
Pagastā ir 2 autoveikali.  

Veikali; 
• pārtikas tirdzniecības veikali- SIA „Altri”, i/u „Ceriņi”, „Dīvaja”, „Dūjas”, SIA 

„Leidgunda”, i/k „Litva”, i/k”Kraukļakmens””;  
• jauktu preču tirdzniecības veikali- SIA „Floreat” (rūpniecības, saimniecības un 

pārtikas preces), SIA „Skan 777” (saimniecības preces; audio, video un to 
piederumi); 

• datortehnikas tirdzniecības veikali- SIA „Aka” datorsalons; 
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• ziedu tirdzniecība- i/u „Keita LBA” veikals; 
• konditorijas un saldumu tirdzniecība- beķereja „Rozīne”; 
• rūpniecības preču tirdzniecība- i/u Keita LBA”; 
• lietotu apģērbu tirdzniecība- i/u „Terma M” (arī lietotas mēbeles), i/u „Rondo”; 
• durvju, logu un to furnitūras tirdzniecība- SIA „LI un RS”;  

 

Sabiedriskās ēdināšanas jomā darbojas kafejnīcas „Dūja”, un i/u „Ancis”; ēdnīca un bistro 
„Klidziņa”. 

Skrīveru iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pirts, manikīra un frizētavu „Maija”, „Skrīveru 
frizētavas” un frizieres D.Zilgalves salonu un vetārsta (A. Liedskalniņš) pakalpojumus.  

Individuālais uzņēmums „Rekviēms” sniedz apbedīšanas pakalpojumus, SIA „Skrīveru 
sēklkopības sabiedrība” nodrošina lauksaimniecības pakalpojumus. SIA „Skrīveru 
celtnieks” veic celtniecības un remonta darbus. Pagastā atrodas zemnieku sabiedrības 
„Bērzkalni” datorsalons, datorsalons „Aka”, apdrošināšanas sabiedrības „Balta” nodaļa, 
elektropreču remontdarbnīca.  

Gāzes balonus pagasta iedzīvotāji var iegādāties trīs SIA „Latvijas propāna gāze” balonu 
apmaiņas punktos.  

 
Pagastā ir 2 pasta nodaļas, viena no tām atrodas Zemkopības institūta ciematā. 

Skrīveru zinātnes centrā pieejama agrotehnikas un selekcijas nodaļas, kā arī bibliotēka. 
Ekonomikas un biznesa konsultācijas un pakalpojumus sniedz SIA „Agelaan”, SIA "BRZA 
Agro" un SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība” pagasta iedzīvotājiem piedāvā 
lauksaimniecības pakalpojumus, individuālais uzņēmums "CH-150" autoserviss pagasta 
iedzīvotājus nodrošina ar transportlīdzekļu remontu un apkopi.  
 

Zemkopības institūta teritorijā atrodas SIA "Leidgunda" pārtikas tirdzniecības 
veikals, „Pilskalns”, kā arī A/S „Virši-A” degvielas uzpildes stacija.  
Skrīveru pagasta estrādē atrodas klubs SIA „Laimes lācis”.  

Klidziņā SIA „Prieciņš” veikals piedāvā lauksaimniecības tehnikas un 
traktortehnikas rezerves daļas. Pagastā darbojas SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, kas 
piedāvā pagasta iedzīvotājiem lauksaimniecības pakalpojumus. 

Pakalpojumu un sociālās infrastruktūru objekti un pakalpojumu sniedzēji ir 
koncentrējušies galvenokārt pašvaldības administratīvajā centrā Skrīveros un Zemkopības 
institūtā, kur atrodas visas pārvaldes, izglītības, veselības aizsardzības, sociālās palīdzības 
u.c. iestādes, kā arī pieejama lielākā daļa no plašā maksas pakalpojumu klāsta. 
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8.3. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
 
Pagasta teritorijā atrodas dažādi ražošanas un pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi, 

kā arī darbojas liels skaits zemnieku saimniecību.  
 
RAŽOŠANA 

Skrīveru pagastā ir labi attīstīta daudzveidīga ražošana. Pagastā darbojas vairāki mazie 
uzņēmumi, kuru produkcija ir pazīstama visā Latvijā. 

 
SIA „Skrīveru pārtikas kombināts”- bija viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas jau 
1956. gadā sāka konfekšu "Gotiņa" ražošanu. Laika gaitā uz konfekšu "Gotiņa" bāzes tika 
izveidoti ap 14 jauni konfekšu veidi ar dažādām piedevām. Kopumā tika ražoti 32 saldumu 
veidi (īrisi, šerbeti, zemesriekstu griljaži, gardums "Koko" u.c.). Šī produkcija bija ļoti 
populāra gan Latvijā, gan tuvākajās kaimiņvalstīs. Vidēji gadā tika saražotas 296 tonnas 
saldumu, no kuriem liela daļa eksportam. Diemžēl pašlaik šis uzņēmums jau ir likvidēts, 
ražošanas process pārtraukts un iekārtas demontētas.  

 
• SIA „Saldo DS” specializējies maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanā; 
• gaļas pārstrādes uzņēmums  SIA „Alvstre”; 
• graudu pārstrādes uzņēmums SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, kas 

produkciju eksportē arī uz Igauniju; 
• apģērbu šūšana un rūpnieciskā ražošanas uzņēmums - E. Eglītes šūšanas darbnīcas 

un SIA „Evangy” 
• kokapstrādes uzņēmums - SIA „Bemo eksports” ražotne un A.Auziņa uzņēmums 
• muitas noliktava - „Nelss”  

 
 
LAUKSAIMNIECĪBA 
Vairums pagasta iedzīvotāju ir nodarbināti lauksaimniecībā. Pagastā izveidotas 250 

zemnieku saimniecības un 180 piemājas saimniecības. 59 zemnieku saimniecības 
reģistrētas kā juridiskas personas.  
Daudzi pagasta uzņēmumi un zemnieku saimniecības ir specializējušies kādā konkrētā 
nozarē. 

Augkopība 
 augkopība un tehniskās kultūras - z/s „Jāņkalni”, z/s „Klošāres” „Jaunkaktiņi”, 

„Sīpolkalni”; 
 augļkopība - z/s „Ragāres”, z/s „Saulkrasti”, z/s „Kalnāres”, z/s „Saulkrasti” 
 sēklu un stādu audzēšana- SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, „Kalnasīļu 

dārzs”, individuālā darba veicējs I.Kraulers, z/s „Ragāres”, z/s „Griķīši”; 
 selekcija un sēklkopība- SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, Valsts bezpeļņas 

zinātniskais uzņēmums LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts”, kas produkciju 
eksportē arī uz Lietuvu un Poliju. 

Lopkopība 
 SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”,  
 SIA „Lielkažoki” zirgaudzētava, 
 i/u „Meteni” un z/s „Veczemitāni”; 

Uz 2004.gada 1. jūliju Skrīveru pagastā saskaņā ar vetārsta A.Liedskalniņa sniegto 
informāciju bija šāds liellopu skaits: 

- slaucamās govis- 416 (t.sk. SIA „Skrīveru sēklkopības 
biedrība”- 146); 
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- jaunlopi- 493 (t.sk. SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”- 
335); 

- zirgi- 17; 
 

Alternatīvā lauksaimniecība 
Lauksaimniecības nozares ilgspējīgai attīstībai svarīgi attīstīt alternatīvās 

lauksaimniecības veidus – bioloģisko lauksaimniecību, biškopību, ārstniecības augu 
audzēšanu, truškopību, dīķsaimniecību u.c.  
Pagastā ar bioloģisko lauksaimniecību nodarbojas trīs saimniecības: 

- Skrīveru zinātnes centrs (43,6 ha platībā); 
- „Braslas” (31 ha platībā); 
- „Ragāres” (7,6 ha platībā); 

Alternatīvajā lauksaimniecībā specializējušies: 
- ārstniecības augu audzēšana- z/s „Ragāres”, individuālā darba veicējs 

I.Kraulers;  
- biškopība - z/s „Druvas”, z/s „Saulrīti”, z/s „Mežlejas”, z/s „Braslas”; 
- zemeņu audzēšana- z/s „Bērzkalni”, z/s „Bariši”, z/s „Parki”, z/s „Vecrandāni”,  

individuālā darba veicējs I.Kraulers: 
- zivjkopība- z/s „Senlejas”, z/s „Bebri”, z/s „Piekrastes”; 
- kokaudzētava - „Kalna Sīļu Dārzs”. 
 
Lai sniegtu palīdzību uzņēmējiem, Skrīveru pagasta padome noslēgusi savstarpējās 

sadarbības līgumu ar Skrīveru zinātnes centru par bezmaksas palīdzības sniegšanu pagasta 
zemniekiem un uzņēmējiem. 
 

CITA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
Skrīveru pagastā ar lauku tūrismu pašlaik nodarbojas 2 uzņēmēji - z/s „Kalna Beltēni”, z/s 
„Silmači”, I.Trilops, z/s”Kriķi”. 
 
Skrīveros populāra ir arī amatniecība – šeit darbojas akmeņkalis A.Uzuls, klūdziņpinēji- R. 
un J. Kazimirovi, G.Vīgants, J.Smagars, metāla rotaslietu kalējs O.Kondrāts, audējs 
I.Zariņš, kā arī visā Latvijā pazīstamais fotogrāfs J.Tālbergs. 
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9.1. APDZĪVOTĀS VIETAS 
 
 LR likumā „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” (AP, 06.06.91.) „apdzīvotā vieta” definēta kā teritorija, 
kurā pastāvīgi dzīvo cilvēki un kurā ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi teritorijas 
apdzīvošanai (9. pants). Lauku apdzīvotas vietas iedalās ciemos (vēsturiski radusies 
koncentrēta apbūve un patstāvīgie iedzīvotāji) un viensētas (savrupas lauku sētas). 
 
Skrīveru pagasta apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies ciemu un viensētu tīkls 
(skatīt 3.kartoshēmu).  
 
Skrīveru pagastā ar pagasta padomes lēmumu ciema statuss ir noteikts šādām apdzīvotajām 
vietām: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņam, Ziedugravas, Līči. 
 
Saskaņā ar J.Turlaja un G.Milliņa izstrādāto Latvijas ciemu klasifikāciju (ciemu sīkāka 
grupēšana ir veikta pēc diviem galvenajiem kritērijiem – lieluma (iedzīvotāju skaits) un 
funkcionālā tipa) Skrīveru pagastā ir:  
 

• viens lielciems – Skrīveri (3494 iedzīvotāji); 
• viens vidējciems – Zemkopības institūts (435 iedzīvotāji), 
• divi mazciemi - Klidziņa (46 iedzīvotāji) un Līči (81 iedzīvotājs), 
• viens aprūpes ciems – Ziedugravas (84 iedzīvotāji) 
• pārējās apdzīvotās vietas- Salapi, Viesturi, Ziemlauki. 

 
Datu avots: J.Turlajs, G.Milliņš, Latvijas apdzīvotās vietas;Rīga, 1998. 
 

Analizējot pagasta apdzīvojuma struktūru, redzams, ka apdzīvojums galvenokārt ir 
koncentrēts Skrīveros, kur dzīvo ap 82% no visiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī 
Zemkopības institūta ciemā un Klidziņā, kas praktiski saplūduši ar Skrīveriem.  

Pārējās apdzīvotajās vietās iedzīvotāju skaits ir ievērojami mazāks, - Zemkopības 
institūtā dzīvo (9%), Ziedugravas ciemā- 2%, Līču ciemā- 2%, Klidziņas ciemā- 1% no 
visiem pagasta iedzīvotājiem. 
 
SKRĪVERU CIEMATS 

Skrīveru ciemats atrodas ap 4 km no Rīgas-Daugavpils šosejas. Galvenā apbūve ir 
vēsturiski koncentrējusies lineāri gar Daugavas ielu un Maizītes upi. 
Skrīveru ciema, kā apdzīvotas vietas izveidošanos 1882.gadā ir veicinājuši divi faktori – 
bijušās Skrīveru muižas zemju sadalīšana un dzelzceļa Rīga-Orla izbūve ar dzelzceļa 
staciju Romershof , kas sākumā apkalpoja galvenokārt Jaunjelgavas pilsētu. Tādā kārtā 
Skrīveri vispirms sāka attīstīties kā svarīgs transporta mezgls. Sākotnējā apbūve veidojās 
gar Jaunjelgavas ceļu- tagadējo Daugavas ielu un ap dzelzceļa staciju.  

1970. gadu sākumā Skrīveri sāka strauji attīstīties, un gan pēc iedzīvotāju skaita, 
gan citiem pilsētvidi veidojošiem faktoriem jau līdzinājās mazpilsētai.  

Pēc tā laika pieņemtās apdzīvoto vietu klasifikācijas Skrīveri bija ieskaitīti 
pilsētciematu kategorijā. 1990. gadu sākumā visām šīs kategorijas apdzīvotajām vietām 
tika dota izvēles iespēja kļūt par pilsētu, vai palikt ciemu kategorijā. Skrīveru pagasta 
padome izvēlējās pēdējo variantu. 
 
ZEMKOPĪBAS INSTITŪTS 
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Pašreizējais Skrīveru zemkopības institūts atrodas starp Daugavas upi un autoceļu 
A6, uz Daugavas ielejas augšējās terases. Tas izveidojās 1970. tos gados, kā 
lauksaimniecības zinātnes centrs, kur bez administratīvajām ēkām ieprojektētas un 
uzbūvētas vairākas daudzdzīvokļu mājas, bērnu dārzs, veikals, katlu māja ar komunālajām 
un noliktavu ēkām, kā arī „Daugaviešu” govju ferma. Zemkopības institūta apbūves 
projekta dokumentācija nav tikusi izstrādāta un apstiprināta atbilstoši tā laika likumdošanai, 
un ir bijusi pretrunā ar LPSR Ministru padomes rīkojumu par komplekso dabas liegumu. 
Vēlāk vēl divas tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās bez apstiprinātas projektu 
dokumentācijas pilnīgi patvaļīgi tika uzbūvētas tiešā Aizkraukles pilskalna tuvumā. Šīs 
ēkas ar nelikumīgi sabūvētajiem šķūnīšiem, pamestā katlu māja un govju ferma joprojām 
būtiski degradē Daugavas ielejas ainavu.  
Kaut arī Zemkopības institūts ir iebūvēts ainaviski izcilā vietā, kopumā tas atstāj depresīvu 
iespaidu. Visai teritorijai ir nepieciešams izstrādāt kompleksu revitalizācijas projektu. 
Nepieciešams pārskatīt arī šīs apdzīvotās vietas administratīvās robežas, jo pašlaik 
tāsaptver nepamatoti lielas lauksaimniecības zemju teritorijas Daugavas palienē. 
 
LĪČI 

Līču apbūve sastāv no 10 piemājas saimniecībām, kas bija izveidotas „Līču” fermas 
strādājošajiem. Šīs apdzīvotās vietas robežās ietvertas arī vairākas lauku mazsaimniecības 
un meža zona līdz pat Braslas upei.  
 
KLIDZIŅA 

Klidziņa atrodas pretī Jaunjelgavai pie Rīgas- Daugavpils šosejas. Tās apbūvi 
pašlaik veido atsevišķas savrupmājas, kas izvietojušās Daugavas terases nogāzē, ietverot 
vēsturisko Salakkrogu, kas pazīstams no A.Upīša romāna „Zaļā zeme” un 1970. gados visā 
Latvijā populāro restorānu „Klidziņa”. Diemžēl restorāna ēka, kas bija viens 1970. gadu 
arhitektūras labākajiem paraugiem un savā ziņā arī Skrīveru vizītkarte, pārbūves rezultātā ir 
neglābjami sabojāta. 
 
ZIEDUGRAVAS 

Ziedugravas ir aprūpes ciems, ko veido "Skrīveru sociālās aprūpes centrs"- 
Skrīveru veco ļaužu pansionāts ar aptuveni 80 iemītniekiem. 
 
 
9.2. IEPRIEKŠĒJIE TERITORIJAS PLĀNOJUMI 
 

Skrīveru ciematam dažādos laika periodos ir bijuši izstrādāti teritorijas plānojumi. 
Arhīvos ir saglabājušies dati tikai par padomju laika plānojumiem. (skatīt pielikumu lapas 
1.-6) 
 
1960. gadā projektēšanas institūtā „LATGIPROSEĻSTROJ” izstrādāts „Latvijas PSR 
Ogres rajona Skrīveru strādnieku ciemata vienkāršotais plānojuma un apbūves projekts” 
 
1970.gadā projektēšanas institūtā „LATGIPROSEĻSTROJ” izstrādāts Skrīveru ciemata 
apbūves projekts, ietverot Zemkopības institūta un Skrīveru izmēģinājuma saimniecību 
teritorijas. 
 
 
1980.gadā projektēšanas institūtā „Pilsētprojekts” (tolaik „LATGIPROGORSTROJ”) 
arhitekta G.Lūša-Grīnberga vadībā izstrādāts Skrīveru kompleksais apbūves 
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ģenerālplāns laika posmam līdz 2000.gadam. Šī plānojuma pamatnostādnes atšķīrās no 
iepriekšējiem ar tādiem risinājumiem, kas respektē esošās vērtības un balstītas uz detalizētu 
izpēti. Šī plānojuma ietvaros tika veikta detalizēta teritorijas ģeoloģiskā izpēte, nosakot 
būvniecībai nelabvēlīgos rajonus. 1980.g. Ģenerālplānā ir ievērtētas Skrīveru dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, ir noteikti aprobežojumi kompleksajā Daugavas ielejas dabas 
liegumā un doti priekšlikumi, kā labot iepriekšējo plānojumu kļūdainos risinājumus. 
Šis plānojums izstrādāts balstoties uz prognozi, ka 2000.g. Skrīveros un Zemkopības 
institūtā kopējais iedzīvotāju skaits sasniegtu 4900. 
 
Zonējums 
Plānojuma risinājums paredzēja, ka jaunā apbūve tiks izvietota jau esošajās Skrīveru ciema 
robežās, ieskaitot Skrīveru izmēģinājumu saimniecības teritoriju un Skrīveru zemkopības 
institūtu.  
Mazstāvu dzīvojamā apbūve tika paredzēta abpus dzelzceļam, galvenokārt brīvajās 
teritorijās starp Pulksteņupīti, dzelzceļu un Sporta ielu, kā arī Kalnu ielas rajonā, paredzot 
šajās teritorijās apkalpes objektus. Teritorijā gar Lakstīgalu un Sila ielām bija ieplānota arī 
sabiedrisko iestāžu un daudzstāvu dzīvojamā apbūve. 
Tirdzniecības objektus plānojums paredzēja koncentrēt ciemata centrālajā daļā uz 
ziemeļiem aiz dzelzceļa, bet kultūras un sabiedriskās iestādes uz dienvidiem no dzelzceļa. 
Abas centra daļas bija plānots savienot ar gājēju tuneli.  
Ģenerālplāns paredzēja divus jaunus bērnudārzus (katru 140 vietām), kā arī jaunas skolas 
būvniecību Lakstīgalu ielas rajonā. 
 
Ievērojot labvēlīgos dabas apstākļus un izdevīgo transportģeogrāfisko situāciju, 
1980.g.ģenerālplāns pie Daugavas un Dīvajas ietekas paredzēja teritorijas tūrisma un 
atpūtas objektu izvietošanai. 
 
Ražošanas, noliktavu un komunālās apbūves teritorijas bija paredzēts koncentrēt ražošanas 
zonā ciemata ziemeļaustrumu daļā gar Lielkažoku ielu ar tiešu piekļūšanu no perspektīvā 
paredzētā Skrīveru apvedceļa. Otru ražošanas zonu veidoja Skrīveru pārtikas kombināts ar 
maizes ceptuvi, šajā teritorijā bija paredzēta arī komunālās saimniecības teritorija ar 
ugunsdzēsēju depo. 
 
Transports 
1980.gada Skrīveru ģenerālplāns izbūvēt jaunu autoceļa Jaunjelgava-Līgatne posmu kā 
Skrīveru apvedceļu gar ciemata austrumu robežu ar divu līmeņu pieslēgumu valsts 
galvenajam autoceļam A6, rezervējot vietu perspektīvā plānotajam tiltam pār Daugavu. Lai 
pēc iespējas mazāk tiktu skarts kompleksais dabas liegums, bija paredzēts autoceļu ar tiltu 
veidot pēc iespējas vizuāli vieglāku, paceļot to uz estakādes. 
Apvedceļa krustojumu ar dzelzceļu bija paredzēts izbūvēt divos līmeņos, bet esošo 
dzelzceļa pārbrauktuvi ciemata centrā rekonstruēt, izbūvējot tuneli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. MĀJOKLIS 
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 2000.gada Tautas skaitīšanas gaitā iegūtā informācija raksturo iedzīvotāju 

apdzīvotos mājokļus pēc to uzcelšanas perioda. Raksturīgi, ka lielākā iedzīvotāju daļa 
(99,81%) dzīvo privātās mājsaimniecībās. Pavisam Skrīveru pagastā tika uzskaitītas 1376 
privātās mājsaimniecības. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.attēls. Iedzīvotāju skaits pēc to mājokļu uzcelšanas perioda  
 
Procentuāli lielākā Skrīveru pagasta aptaujāto iedzīvotāju daļa - 65% - dzīvo 

padomju varas gados (1945.-1990.g) uzceltajos mājokļos, pirmās Latvijas neatkarības 
gados (1919.g.-1945.g.) uzceltajos mājokļos- dzīvo 26%. Visstraujākā būvniecība notikusi 
laika posmā no 1971.g. līdz 1990.g, - šajā periodā uzbūvētajos mājokļos dzīvo 39% pagasta 
iedzīvotāju.  

Līdz Latvijas pirmās neatkarības gadiem (līdz 1918.g.) un pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas (1991.gada līdz 2000.gadam) celto mājokļu īpatsvars ir samērā neliels un tajos 
dzīvo attiecīgi 3% un 6% no kopējā iedzīvotāju skaita.  

2000. gada tautas skaitīšanā tika lietota mājokļa koncepcija mājsaimniecības 
identificēšanai. Atbilstoši šai koncepcijai par vienu mājsaimniecību tika uzskatīta persona 
vai personu grupa, kas apdzīvo kopīgu mājokli. Mājoklis atbilstoši tautas skaitīšanā 
pieņemtajai metodoloģijai ir telpas vai telpa ar atsevišķu ieeju, norobežota no citām 
dzīvojamajām vienībām un piemērota vienas mājsaimniecības apdzīvošanai. Tā var būt 
ģimenes māja, dzīvoklis u.tml.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2.attēls. Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās  
 
Latvijā pieņemtais vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā ir 2,8. Kā parāda 9.2. 

attēls, Skrīveru pagastā izplatītākās mājsaimniecības ir ar vienu, diviem, un trim 
iedzīvotājiem mājsaimniecībā. 
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9.3. attēls raksturo pagasta iedzīvotāju nodrošinājumu ar labierīcībām - virtuvi, 
elektrību, gāzi, ūdensvadu mājoklī, kanalizāciju, tualeti mājoklī, karsto ūdeni, vannu, dušu 
vai pirti un centrālapkuri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.attēls. Iedzīvotāju nodrošinājums ar labierīcībām  

 
Saskaņā ar 2000.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, Skrīveru pagastā iedzīvotāju 
nodrošinājums ar mājokļu labiekārtojuma veidiem ir procentuāli augsts, lielākajai daļai 
iedzīvotāju mājoklī pieejama elektrība, virtuve un gāze. Vairāk kā pusei pagasta iedzīvotāju 
mājoklī ir ūdensvads, ierīkota kanalizācijas sistēma un vanna, duša vai pirts. Nedaudz 
mazāk kā pusei iedzīvotāju mājoklī ir tualete un karstais ūdens, bet tikai nedaudz vairāk kā 
ceturtā daļa pagasta iedzīvotāju nodrošināti ar centrālapkuri. 
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10. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA  

 
Skrīveru pagastu šķērso Rietumu - Austrumu multimodālais transporta koridors, kas 

veido daudz plašāka reģiona galveno attīstības asi. Automaģistrāle Rīga – Zilupe - 
Maskava, un dzelzceļa līnija Rīga – Maskava ir galvenais tranzīta plūsmas ceļš visā 
reģionā. Transporta infrastruktūra ir parādīta 4.kartoshēmā. 
 
10.1. AUTOCEĻI 

 
VALSTS  AUTOCEĻI 
Pagasta teritoriju šķērso valsts galvenais ceļš A6 „Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” un valsts pirmās šķiras autoceļš P32 „Skrīveri – 
Līgatne”). Pagastā atrodas valsts otrās šķiras autoceļš V918 „Zemkopības institūts – 
Skrīveri” un V919 „Pievedceļš Skrīveru stacijai” (skatīt 4.kartoshēmu). Visi minētie 
autoceļi ir asfaltēti. 

 

 
10.1.attēls. Autoceļš A6 (Rīgas – Daugavpils šoseja). 

 
 Valsts galvenais autoceļš funkcionāli atdala Zemkopības institūtu no pārējās 

pagasta teritorijas, tas ir ļoti noslogots un nereti rada draudus iedzīvotāju drošībai. Saskaņā 
ar VAS Latvijas Valsts Ceļi informāciju, tuvāko 10 gadu laikā Satiksmes ministrija neplāno 
Skrīveru pagastā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un mezglus. Ir paredzama tikai esošo 
valsts autoceļu rekonstrukcija to zemes nodalījumu joslu robežās. 2004. gadā ir uzsākta 
rekonstrukcijas projekta izstrāde tiltam pār Dīvajas upi un stāvlaukumam pie „Klidziņas”  
uz valsts galvenā autoceļa A6 no 77,6 km līdz 77,9 km. ( skatīt pielikuma 7.un 8.lapu) 

2004.gadā par VAS „Latvijas valsts meži” finansu līdzekļiem tiek veidots autoceļš 
no Rīgas – Daugavpils šosejas uz Apaļo ezeru. 
 
  PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI 

Pašvaldības autoceļu kopējais garums Skrīveru pagastā sastāda 68,226 km un 
23,339 km ielas. Ar melno jeb asfaltbetona segumu ir tikai 1,22 km (1,7%) no visiem 
pašvaldības pārziņā esošajiem autoceļiem, pārējie autoceļi ir ar grants segumu (65,112 km) 



SKRĪVERU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS  2006.– 2018. 

SIA “Reģionālie projekti”, 2006 49

un bez seguma (1,895 km). Ielu tīkls pagasta centrā izveidojies samērā blīvs, taču tikai 
nedaudzas no tām ir asfaltētas.  

 
10.1. tabula Skrīveru pagasta ceļi 

Segums (km) Ceļa Nr. Nosaukums Ceļa 
garums 

(km) melnais grants bez 
seguma 

5. Braslas upe – Silamices 5,7  4,91 0,79 
6. Piekrastes iela – Līči – Bolšāres – 

Veibēni 
10,38  10,38  

7. Dīvajas iela – Zaļumnieki 4,04  4,04  
8. Robežas – Kapčas 2,35  2,35  

18. Uplejas – Jaunsprūdiņi 3,94 0,232 3,708  
13. Tilta iela – Vecsprūdiņi 3,43  3,43  
14. Jaunāres – Salapi 0,99  0,99  
15. Uplejas – Silmači 2,96  2,96  
20. Kaktiņi – M.Sporta iela 1,40  1,4  
17. Daugavas paliena 2,36 0,632 1,728  
2. Vīksnas – Lejasmucenieki 4,02  4,02  
3. Stirnu ceļš 1,67  1,67  
4. Veibēni – Veclejiņas 2,31  2,31  
9. Viesturi – Glāzšķūņi 5,19  5,19  

10. Apsēni – Rudiņi 2,59  2,4 0,190 
11. Veckrieviņi – Klošāres 1,08  1,08  
21. Lielkažoki – Stūrīši 3,94  3,94  
24. Viesturi – Jaunzemitāni 2,20  2,20  
12. Apsēni – Oglenieki 0,61  0,61  
22. Pīlādžu iela – Viesturi 1,06  1,06  
1. Ramziņu izgāztuves ceļš 0,43  0,43  

23. Osēni – Margas 1,98  1,396 0,585 
19. Kalnieši – Slavešāni 0,79  0,460 0,330 
16. Institūts – Piegāzes 0,4  0,4  

 Irbes – Erci 1,45  1,45  
 J.Purapuķes iela – Vecie kapi 0,60  0,6  
 Piebraucamais ceļš estrādei 0,356 0,356   

KOPĀ 68,226 1,22 65,112 1,895 
 
 

10.2. DZELZCEĻŠ 
- 
Skrīveru pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Krustpils - Daugavpils, kas 

līdz Aizkraukles stacijai ir elektrificēta. Pēc VAS „Latvijas Dzelzceļš” Infrastruktūras 
pārvaldes sniegtās informācijas dzelzceļa iecirknī Rīga – Krustpils paredzēts: veikt otrā 
sliežu ceļa izbūvi iecirknī Skrīveri – Krustpils (2006. – 2010.g.), aprīkot iecirkni ar 
sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmu (2004. – 2006.g.), veikt vilcienu radiosakaru sistēmas 
modernizāciju – vienotās dzelzceļa mobilo komunikāciju GSM-R ieviešanu (2007. – 
2010.g.). Publiskās dzelzceļa infrastruktūras attīstību plānots veikt esošas dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas robežās.  

 
Gan autoceļš, gan dzelzceļš pašlaik ir ļoti noslogoti, taču to tehniskais stāvoklis 

daudzviet ir neapmierinošs, radot paaugstinātu avāriju riska līmeni. 
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10.3. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS UN PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI 

 
Skrīveru pagasta iedzīvotājiem pieejami gan dzelzceļa, gan autobusu pasažieru 

pārvadājumu pakalpojumi.  
 

„Latvijas Dzelzceļš” nodrošina elektrovilcienu un dīzeļvilcienu satiksmi Rīgas un 
Aizkraukles virzienos. Pagasta teritorijā atrodas dzelzceļa stacija „Skrīveri” un  pietura 
„Dendrārijs”, kurā pietur daži elektrovilcieni.  
Diennakts laikā Rīgas virzienā kursē 18 vilcieni; 12 elektrovilcieni „Aizkraukle – Rīga”-; 6 
dīzeļvilcieni „Krustpils – Rīga”, „Zilupe – Rīga”, „Gulbene – Rīga”. 
Virzienā uz Rīgu iespējams nokļūt gandrīz katru stundu. Šāds vilcienu kustības biežums un 
relatīvi nelielais brauciena laiks (1h 5min – 1h 34min) vilcienu padara par ērtāko satiksmes 
līdzekli virzienā uz Rīgu, līdz ar to dodot iespēju daudziem Skrīveru iedzīvotājiem strādāt 
Latvijas galvaspilsētā vai tās tuvumā.  
Taču virzienā no Rīgas, daudzi Daugavpils virzienā kursējošie dīzeļvilcieni Skrīveru stacijā 
nepietur. Maršrutā Rīga – Aizkraukle diennakts laikā kursē 13 elektrovilcieni, kas apstājas 
pieturās „Dendrārijs” un „Skrīveri”, bet no dīzeļvilcieniem  maršrutā Rīga – Rēzekne pietur 
tikai viens, maršrutā Rīga – Zilupe- 2, bet maršrutā Rīga – Krustpils  Skrīveru stacijā pietur 
4 vilcieni [www.118.lv]. 

 
 

Tālsatiksmes pasažieru autobusu satiksme Skrīveru iedzīvotājiem nodrošina 14 
reisus diennaktī Rīgas virzienā un 16 atpakaļ. Tomēr šī pakalpojuma izmantošana ir 
izdevīgāka tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri dzīvo autoceļa A6 tiešā tuvumā, jo šie autobusi 
pagasta centrā neiebrauc. Rīgai pretējā virziena galapunkti ir visdažādākie: Preiļi, Krāslava, 
Rēzekne, Dagda, Madona, Bebrene, Jēkabpils, Lubāna, Daugavpils un Aglona, tomēr ne 
visi minētie autobusi kursē katru dienu. Taču dažu autobusu maršrutu pieturvietām pagasta 
teritorijā  ir ierobežojumi. 

Pagastā kursē „Aizkraukles ATU” vietējās satiksmes autobusi Skrīveri – Aizkraukle 
abos virzienos, kā arī Sigulda – Aizkraukle, kas kursē ik dienas un Cēsis – Aizkraukle (A/S 
„CATA”), kas pasažieru pārvadājumus veic izejamās dienās. Šie reisi nodrošina gan 
papildus satiksmi ar rajona centru Aizkraukli, gan Siguldas – Cēsu virziena apdzīvotajām 
vietām. BO SIA „Ogres autobuss” katru dienu veic reisu Ogre – Krape – Madliena, kas 
nodrošina satiksmi ar tuvējām Ogres rajona pašvaldībām.  
Satiksmes iespējas ar rajona centru dienas aktīvajā periodā ir pietiekami labas– vidēji viens 
reiss stundā, taču šāds sabiedriskā transporta kursēšanas grafiks nodrošina to pagasta 
iedzīvotāju vajadzības, kuriem nepieciešams atrasties Aizkrauklē darba aktīvajās stundās, 
tomēr ir problemātiski apmeklēt Aizkraukli vai atgriezties no tās vakarpusē, jo pēdējais 
autobuss no Aizkraukles Skrīveros pienāk plkst.18.59 un plkst.19.00  atiet pēdējais 
autobuss uz Aizkraukli. Līdz ar to daļai pagasta iedzīvotāju liegta iespēja apmeklēt dažādus 
kultūras un izklaides pasākumus rajona centrā. 
 

Skrīveru pagasta iedzīvotājiem svarīga ir arī kuģīša satiksme pār Daugavu. Kuģītis 
kursē vasaras periodā ik pa stundai un nodrošina labu saikni ar Jaunjelgavas pilsētu. 
 

Skrīveru pagastā uz 2004.g. sākumu bija reģistrēti 833 individuālie transporta 
līdzekļi, tai skaitā 562 vieglās automašīnas, 93 kravas automašīnas, 13 autobusi, 124 
piekabes un puspiekabes, 40 motocikli un tricikli un 1 kvadricikls. 
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11. INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS 

 
Skrīveru pagasta tehnisko infrastruktūru veido inženiertīkli un būves, kas tiešā 

veidā nodrošina ūdensapgādi un energoapgādi, gan tie, kas tikai šķērso pagasta teritoriju. 
Skrīveru pagasta tehniskā infrastruktūra ir parādīta  5. un 6.kartoshēmā. 
 

11.1. ŪDENSAPGĀDE 
 
Pagasta dzeramā ūdens apgādes tīkls aptver tikai daļu no Skrīveru ciema un 

Zemkopības institūtu. Centralizētās ūdens apgādes sistēmu izmanto aptuveni 1196 
iedzīvotāji, kas sastāda 37% no kopējā iedzīvotāju skaita. Skrīveru pagastā ir piecas 
atsevišķas centralizētās ūdens apgādes sistēmas- Centra, Institūta, Saimniecības, Upes-
Dīvajas un Sprūdu sistēma. Katrai no tām ir savs ūdens avots un sadales tīkls. 

Katrai sistēmai ir atšķirīgs tehniskais aprīkojums, spiediens un sistēma nodrošina 
dažādu ūdens kvalitāti. 

Mājsaimniecībās, kas nav pieslēgtas centralizētam ūdens apgādes tīklam, izmanto 
privātās akas. Pārsvarā tās ir seklās akas, kur ūdens tiek ņemts no augšējiem Kvartāra un 
Holocēna ūdens horizontiem.  

 
Centra sistēma 
Sistēmas īpašnieki ir Latvijas Dzelzceļš un pašvaldība, bet pakalpojumu sniedzējs ir 

Skrīveru komunālais uzņēmums. Ūdens apgādes sistēma apkalpo 378 iedzīvotājus, kas ir 
~32% no iedzīvotāju skaita Centra sistēmas rajonā. Sistēma ir vecākā ūdensapgādes 
sistēma Skrīveros - tiek ekspluatēti cauruļvadi, kas ierīkoti pat 1896. gadā. Tīkla pamatā ir 
ķeta cauruļvadi ar diametru no 25 līdz 150mm. Tīkla cauruļvadu kopējais garums tiek lēsts 
ap 4,9km, vairums cauruļvadu ir ar diametru 100mm. 80% no visiem cauruļvadiem ir 
vairāk kā 20 gadu veci. Cauruļvadu plīsumi notiek vismaz reizi gadā. Sistēma nodrošina 
ugunsdzēsības vajadzības (ir ierīkoti septiņi hidranti). Patreiz sistēmā nav pietiekams 
spiediens - 1.2 līdz 1.8 bāri.  

Sistēmā ūdens tiek iegūts no vienas artēziskās akas (Gaujas ūdens horizonta), otra 
aka Nr.2 netiek izmantota. Šīs akas dziļums ir 158 m un tā ierīkota 1946. gadā. Artēziskā 
aka ir aprīkota ar bijušajā PSRS ražotiem sūkņiem. Ūdens ieguve diennaktī - 80,0m3, gadā- 
29300,0m3 Ūdens no akas tiek pārsūknēts uz tuvējo ūdenstorni (darba tilpums 120m3, 
augstums 12m), no kurienes tas tiek nogādāts ūdens apgādes sistēmā, kas apkalpo 
daudzstāvu dzīvojamās ēkas Dzelzceļnieku un Sporta ielu rajonos, kā arī privātmājas 
A.Upīša, Dārza un A.Pumpura ielu rajonā.  

Centra sistēmas ūdenstornis ir ap 50 gadus vecs, tā rezervuāru tilpums ir 120m3, un 
tas nodrošina nepieciešamo tilpumu patēriņa nevienmērīguma izlīdzināšanai (ap 40m3). 
Tomēr kas uzskatāms par nepietiekamu, un tā nelielā augstuma dēļ (ap 12m) spiediens pie 
patērētājiem ir zems. Problēmas ir arī ar ugunsdzēsības hidrantiem. Tornis ir sarūsējis un tā 
turpmāka izmantošana ir bīstama. Sākotnēji ūdenstornis tika paredzēts dzelzceļa 
vajadzībām un tagad tas vairs nevar apmierināt iedzīvotāju prasības.  

Ūdens tiek padots tieši tīklā bez attīrīšanas. Saskaņā ar Centra sistēmas artēziskās 
akas pasi, pazemes ūdeni raksturo augsts dzelzs saturs. Dzelzs saturs ūdens horizontā 
pārsniedz ES direktīvās noteiktos limitus, kā arī Latvijas standartus. Līdzīgi, arī amonija 
saturs neatbilst nacionālajiem un ES likumdošanā noteiktajiem standartiem.  
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Saimniecības sistēma 
Sistēmas īpašnieks ir Sēklkopības sabiedrība, bet pakalpojumus sniedz un sistēmu 

apsaimnieko  Skrīveru Sēklu izmēģinājumu stacija. Tīkla garums ir ap 3.8km, kas ir 29,6% 
no kopējā ūdens apgādes sistēmas tīklu kopgaruma Skrīveros. Saimniecības ūdens apgādes 
tīkla pamatā ir ķeta cauruļvadi ar diametru no 100 līdz 150mm (garums 2.65km). Tīklā ir 
arī dažāda diametra (25 - 50mm) pievadi. Ķeša cauruļvadu stāvoklis ir apmierinošs, bet 
pārējo materiālu cauruļvadu stāvoklis ir neapmierinošs un tajos bieži notiek plīsumi. 

Saimniecības sistēma apkalpo 430 iedzīvotājus. Dzeramais ūdens tiek iegūts no 
vienas Gaujas ūdens horizonta artēziskās akas (otra ir rezerves), kas ir izvietota ciema 
robežās. Saimniecības ūdens apgādes sistēmā ir divi ūdenstorņi, no kuriem ekspluatēts tiek 
lielākais. Tā tilpums ir 100m3 un augstums 18m. Ūdenstornis ir sarūsējis un pastāv 
problēmas ar sasalšanu ziemā. Pie nomināla ūdens patēriņa, tornis var nodrošināt 
nepieciešamo tilpumu patēriņa nevienmērīguma izlīdzināšanai. Ūdenstorņi nevar 
nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu ugunsdzēsības vajadzībām.  

No ūdenstorņa ūdens tiek padots tieši sistēmā. Saskaņā ar Saimniecības sistēmas 
aku pasēm, ūdenī, kas tiek iegūts no artēziskās akas Nr. 3, ir paaugstināts amonija saturs. 
Amonija koncentrācija ūdens horizontā pārsniedz EP direktīvu prasības un Latvijas 
likumdošanā noteiktās prasības.  
 

Institūta sistēma 
Sistēmas īpašnieks ir pašvaldība un pakalpojumus sniedz Skrīveru komunālais 

uzņēmums. Sistēma apkalpo tikai 37% no Institūta sistēmas rajona iedzīvotājiem. Sistēma 
ierīkota 1980-tajos gados. Tīkla apkalpes zona ir ļoti maza- ar ūdeni tiek apgādātas tikai 
dažas ēkas. Institūta ūdens apgādes sistēma sastāv pārsvarā no ķeta cauruļvadiem ar 
diametriem no 100mm līdz 150mm. Sistēmā ir arī polietilēna un ķeta cauruļvadi ar 
diametru 50mm. Spiediens sistēmā ir no 2.5 līdz 3.0 bāriem. Kopējais cauruļvadu garums ir 
~4.14km, kas ir ~32.2% no kopējā ūdensvadu tīklu garuma Skrīveros. Sistēmā ir arī 
pievadi ar mazāku diametru. Maģistrālo vadu stāvoklis ir apmierinošs, ko nevar teikt par 
”mazajiem” cauruļvadiem. Cauruļvadu plīsumi notiek reizi gadā. Tīklā nav ugunsdzēsības 
hidrantu.  

Institūta sistēmā ūdens tiek iegūts no Gaujas ūdens horizonta- vienas artēziskās 
akas, kas ir izvietota ciema robežās. Akas dziļums ir 127m un tā ir ierīkota 1976. gadā. 
Artēziskā aka ir aprīkota ar bijušajā PSRS ražotiem sūkņiem, tās ūdens ieguve diennaktī- 
100,0m3, gadā- 36500,0m3. Ūdens no akas tiek pārsūknēts uz tuvējiem ūdenstorņiem. 
Institūta sistēmas ūdenstornis ir apmēram 30 gadu vecs, tā tilpums ir 100m3, augstums- 
30m. Pie nomināla ūdens patēriņa tornis var nodrošināt nepieciešamo tilpumu patēriņa 
nevienmērīguma izlīdzināšanai. No ūdenstorņa ūdens nonāk sistēmā, kas apkalpo Rīgas 
ielas rajonu. Sistēmai ir pieslēgti ~388 patērētāji. Ūdens tiek padots tieši sistēmā bez 
attīrīšanas. Saskaņā ar Institūta sistēmas akas pases datiem, kas izdota 1979.gadā, ūdens 
mikrobioloģiskās analīzes nav veiktas.  

Ūdeni, kas tiek padots sistēmā, raksturo augsts dzelzs saturs. Dzelzs koncentrācija 
horizontā pārsniedz ES direktīvās noteiktās prasības, kā arī Latvijas standartus. Līdzīgi, gan 
mangāna, gan oksidējamības rādītāji neatbilst nacionālajām un ES prasībām.  

 
Upes – Dīvajas sistēma 
Sistēmas īpašnieks ir privātmāju īpašnieki, kas veic arī tās apkalpošanu. Sistēma ir 

neliela, privāta ūdens apgādes sistēma, kas apkalpo tikai privātmājas. Tīkla pamatā ir 
neliela diametra plastmasas un tērauda cauruļvadi (kopējais garums ar Sprūdu sistēmu- ap 
600m). Komunālā uzņēmuma pārstāvji vērtē sistēmu un pakalpojumus kā neapmierinošus. 
Sistēmu būtu nepieciešams pārbūvēt, lai apgādātu patērētājus ar labākas kvalitātes ūdeni. 
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Ūdens tiek iegūts no akām un tieši padots iedzīvotājiem privātmājās. Sistēmai pieslēgto 
iedzīvotāju patērēto ūdeni nav iespējams uzskaitīt.  

 
Sprūdu sistēma 
Sistēmas īpašnieks- pašvaldība, bet apkalpošanu veic Skrīveru komunālais 

uzņēmums. Teritorija, ko apkalpo šī sistēma ir ļoti neliela- 15 privātmājas un to izmanto 
aptuveni 40 iedzīvotāji.  

Sistēmā tiek ekspluatēta viena artēziskā aka, tās ūdens ieguve diennaktī - 5,0m3, 
gadā - 1800,0m3. Ūdens tiek iegūts no Pļaviņu ūdens horizonta.  

 
Ūdens ieguve  
Centra sistēmā vecākās akas tika ierīkotas laika posmā no 1946. līdz 1952. gadam. 

Sākotnēji tās bija paredzētas dzelzceļa vajadzībām. Aku dziļums ir līdz 158m. Akas, kas 
atrodas Institūta sistēmā, dziļums ir 127m un tā ir ierīkota 1979. gadā. Par Saimniecības 
tīkla artēziskajām akām datu nav. Pašvaldības uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka akas 
Saimniecības sistēmā ir jaunākas.  

Statiskais pazemes ūdens līmenis akās ir tuvu zemes virsmai. Ūdens horizonts, no 
kura tiek iegūts ūdens, atrodas smilšakmens iežos, 110 līdz 130m dziļumā. Dinamiskais 
ūdens līmenis akās svārstās no 10 līdz 30 m zem zemes virsmas. Akas ir aprīkotas ar 
metāla apvalkcaurulēm un filtriem.  

Sūkņu radītais spiediens lielajās akās atbilst nepieciešamajam, taču aku mehāniskais 
un elektriskais aprīkojums, kā arī cauruļvadi ir sliktā stāvoklī. Tie ir ekspluatējamā 
stāvoklī, bet tuvu darba mūža beigām. Sistēmas ir arī aprīkotas ar plūsmas mērītājiem, taču 
šo tehnoloģiju un aprīkojumu ir nepieciešams uzlabot.  

Sūkņu darbība tiek kontrolēta automātiski atkarībā no ūdens līmeņa ūdenstornī vai 
spiediena hidroforos. Katras akas ražīgums ir noteikts akas tehniskajā pasē un šim skaitlim 
ir pievienota artēziskā sūkņa jauda.  

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras datiem, Skrīveru pagastā kopumā 2003.gadā no 
dabīgiem ūdens avotiem 11 vietās iegūti 106,011 tūkst.m3 svaiga pazemes ūdens, tai skaitā 
izmērīts- 105.715 tūkst.m3. 

Pazemes ūdensgūtņu aizsargjoslas eksistē, taču tās nav efektīvas. Ir nepieciešams 
veikt pasākumus, lai tajās reāli ierobežotu saimniecisko darbību.  

 
Dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmas 
Nevienā no Skrīveru pagasta ūdens apgādes sistēmām nav atdzelžošanas iekārtas. 

Lai gan Institūta sistēmā ir jau gandrīz pabeigta no 4 filtriem sastāvoša atdzelžošanas 
stacija, tā nekad nav strādājusi un nav tikusi līdz galam aprīkota. Sabiedrības veselības 
aģentūras Jēkabpils filiāles reģionālās nodaļas sniegtā informācija liecina, ka patērētājiem 
padotā ūdens kvalitāte ir apmierinoša pēc ķīmiskajiem, fizikālajiem un 
mikrobioloģiskajiem rādītājiem, taču dzelzs saturs vairākas reizes pārsniedz Latvijas 
likumdošanā un ES direktīvās noteiktos limitus.  

 
Ūdens uzkrāšana un pārsūknēšana 
Ūdens visās trīs lielākajās sistēmās tiek uzkrāts ūdenstorņos, kuru piepildīšana 

notiek automātiski. Pēc ūdens līmeņa to rezervuāros tiek regulēta artēzisko sūkņu darbība. 
Mehāniskās un elektriskās iekārtas ir neapmierinošā stāvoklī, tāpat kā ūdenstorņu 
būvkonstrukcijas. Rezervuāri un cauruļvadi ir sarūsējuši un to darba mūžs prakstiski ir 
beidzies. Ūdenstorņos ir ierīkoti ūdens skaitītāji, kas uzskaita patērētājiem padotā ūdens 
daudzumu.  
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Ūdens patēriņš  
Ūdens patēriņš ir rādītājs, kas tiek izmantots ne tikai patērētājiem sniegto 

pakalpojumu raksturošanai, bet arī ir nozīmīgs parametrs nākotnes scenāriju izvērtēšanai no 
finansu aspekta. Tādēļ ir svarīgi raksturot esošo situāciju pēc iespējas tuvāk realitātei un 
izmantot visprecīzākos datus. Ūdens skaitītāji tiek izmantoti Skrīveru centrālajā un Institūta 
sistēmās, lai noteiktu iegūtā un patērētājiem padotā ūdens apjomu (90% blokmāju ir ierīkoti 
skaitītāji).  

Saimniecības sistēmas patērētāji maksā par ūdeni saskaņā ar noteiktajiem 
standartiem. Ciemā nav centralizēta karstā ūdens padeves sistēma.  

Iedzīvotāju patērēto ūdeni Upes-Dīvajas sistēmā nav iespējams uzskaitīt. Ūdens 
šajā sistēmā tiek iegūts no artēziskajām akām un padots patērētājiem privātmājās.  

Saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras datiem 2003.gadā pagastā kopā izmantoti 
96,121 tūkst.m3, no kuriem ražošanas vajadzībām- 57,165 tūkst.m3, komunālajām un 
sadzīves vajadzībām- 38,956 tūkst.m3, bet ūdeņu zudumi- 9,890 tūkst.m3.  

Patērētā ūdens apjoms ir neliels. Vidējais ūdens patēriņš ūdens apgādes sistēmās 
2001. gadā bija vidēji 68 litri uz cilvēku.  

 
11.1 .tabula. Ūdens patēriņš lielākajās ūdens apgādes sistēmās Skrīveros 2001.g.) 

Apjoms 
Ūdens apgādes sistēma m3 diennaktī m3 gadā 

× 1000 
Centra sistēma 
Sadzīves ūdens patēriņš 28,0 10,22 
Rūpnieciskais ūdens patēriņš  3,8 1,39 
Iestāžu (institucionālais) ūdens patēriņš 12,1 4,42 
Patērētājiem padotā ūdens apjoms 43,9 16,02 
Neuzskaitītā ūdens apjoms  15,8 5,77 
Institūta sistēma 
Sadzīves ūdens patēriņš 24,8 9,05 
Rūpnieciskais ūdens patēriņš  0 0 
Iestāžu (institucionālais) ūdens patēriņš 4,9 1,79 
Patērētājiem padotā ūdens apjoms 29,7 10,84 
Neuzskaitītā ūdens apjoms  10,7 3,91 
Saimniecības sistēma 
Sadzīves ūdens patēriņš 29,2 10,66 
Rūpnieciskais ūdens patēriņš  1,6 0,58 
Iestāžu (institucionālais) ūdens patēriņš 1,2 0,44 
Patērētājiem padotā ūdens apjoms 32,0 11,68 
Neuzskaitītā ūdens apjoms 11,53 4,21 

 
 

11.2.tabula. Kopējais ūdens patēriņa daudzums Skrīveru pagastā (2001.g.)  
Apjoms 

Ūdens apgādes sistēma m3 diennaktī m3 gadā 
× 1000 

Sadzīves ūdens patēriņš 82,0 29,93 
Rūpnieciskais ūdens patēriņš 5,4 1,97 
Institucionālais (iestāžu) ūdens patēriņš 18,2 6,643 
Patērētājiem padotā ūdens apjoms 105,6 38,54 
Neuzskaitītā ūdens apjoms (% no kopējā ūdens 
patēriņa) 

36 36 

Neuzskaitītā ūdens apjoms 38,03 13,88 
Priekšizpētes projekts Skrīveru Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai; 
( Carl Bro Latvija un LaKalme) 
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Skrīveru pagastu ūdens apgādes sistēmā ir sekojoši trūkumi: 

• Nepietiekama ūdens apgādes avotu aizsardzība; 
• Slikts urbumu filtru stāvolis; 
• Slikts ūdens apgādes avotu mehānisko un elektrisko iekārtu stāvoklis, augsts enerģijas 

patēriņš; 
• Atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtu trūkums; 
• Slikts ūdenstorņu tehniskais stāvoklis un neadekvāts spiediens; 
• Ķeta cauruļvadu iekšējā korozija; 
• Sliktais hidrantu un noslēgarmatūras stāvoklis; 
• Nepietiekama ugunsdzēsības vajadzību nenodrošināšana apkalpes zonā; 
• Sistēma ir saposmota, tā ir nedroša ekspluatācijā, sistēmas nav sacilpotas; 
• Nepietiekama ūdens plūsma cauruļvados ar neatbilstošu diametru; 
• Lielai daļai ciema nav droša ūdens apgādes avota. 
 

 
11.2. KANALIZĀCIJA 

 
Tikai daļa no ūdensapgādes tīklam pieslēgtajām mājsaimniecībām izmanto 

kanalizācijas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka pieejamie dati raksturo kopējo iedzīvotāju 
skaitu, kas izmanto centralizētās ūdens apgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas, nav 
iespējams precīzi raksturot katru  kanalizācijas sistēmu atsevišķi. 

Tikai trijām ūdensapgādes sistēmām, - Centra, Institūta un Saimniecības sistēmām 
ir izbūvēta atbilstoša kanalizācijas sistēma. Katrai no šīm kanalizācijas sistēmām ir neliela 
notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Abās pārējās sistēmās, notekūdeņi tiek novadīti septiķos vai 
bez jebkādas attīrīšanas nonāk dabiskajās ūdenstecēs.  

Visu trīs sistēmu pamatā ir pašteces tīkli un zemākajā vietā ir atsevišķa notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta. Izņēmums ir Saimniecības sistēma, kur divas sūkņu stacijas pārsūknē 
notekūdeņus uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Visās kanalizācijas sistēmās ir nelielas 
tradicionālās aktivēto dūņu notekūdeņu attīrīšanas ietaises. 

 
Kanalizācijas sistēmas tīkls Skrīveros ir izbūvēts tikai daļā no ciema teritorijas. 

2001.gadā 1100 iedzīvotāju izmantoja centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, kas ir 34% 
no kopējā iedzīvotāju skaita. Ciema teritorijā ir trīs atsevišķas kanalizācijas sistēmas. Visas 
trīs sistēmas ir pašvaldības īpašumā un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina 
pašvaldības uzņēmums “Skrīveri”. Septisko dūņu transportu no izsmeļamajām bedrēm un 
septiķiem Upes-Dīvajas ūdens apgādes sistēmas apkalpes zonā nodrošina paši māju 
īpašnieki. Sprūdu ielas ūdens apgādes sistēmas apkalpes zonu apkalpo Skrīveru komunālais 
uzņēmums.  

Skrīveru pārtikas kombināta īpašumā ir neliela kanalizācijas sistēma un septiķi.  
 
26.11.2003.g. Aizkraukles rajona padome pieņēma lēmumu iesniegt Latvijas Vides 

aizsardzības fondā projektu "Skrīveru sociālā aprūpes centra ūdensapgādes, notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošana". Projekta mērķis - uzlabot Skrīveru sociālās 
aprūpes centra apkārtnes ekoloģisko situāciju un novērst neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu 
Daugavā, rekonstruējot esošos kanalizācijas tīklus un uzstādot bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas; uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, uzstādot ūdens atdzelžošanas iekārtu. 
Nepieciešamo līdzfinansējumu veikt 2004.gada 2. un 3.ceturksnī, ieguldot Ls 8592 vai 
36,4% no projekta kopējām izmaksām.  
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Pagastā vidēji attīrīšanas iekārtu darbība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. 2003.g. 

ekspluatējot šīs iekārtas netika konstatēti piesārņojošo vielu limita pārkāpumi. Madonas 
reģionālā vides pārvalde norādījusi, ka netiek veikta notekūdeņu instrumentāla uzskaite.  

Skrīveru pagasts piedalās projektā „Ūdenssaimniecības attīstības Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās”, kuras mērķis ir ūdenssaimniecības sakārtošana, tādēļ sagaidāms, 
ka reizē ar jaunu attīrīšanas ietaišu būvniecību tiks atrisināts arī notekūdeņu uzskaites 
jautājums.  

 
Centra kanalizācijas sistēma 
Centra kanalizācijas sistēma apkalpo Skrīveru ciema centrālo daļu, kur atrodas 

skola, skolas kopmītnes, dažas sabiedriskas iestādes. Kopējais sistēmas apkalpotais 
iedzīvotāju skaits tiek vērtēts ap 400, kas ir 34% no Centra sistēmas apkalpes zonā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz Centra notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Ciema centrālajā daļā, blakus dzelzceļa stacijai ir neliela lietus ūdens 
kanalizācijas sistēma, kas pievienota Centra kanalizācijas sistēmai. Centra sistēma ir 
vecākā sistēma Skrīveros, cauruļvadi šajā sistēmā ir ierīkoti laika periodā no 1896. līdz 
1970.gadam. Aptuveni trešdaļa cauruļvadu tiek ekspluatēti kopš 1896. gada. Centra sistēmā 
lielākā daļa ir keramikas cauruļvadi ar kopējo garumu 2.34km. Cauruļvadi šķērso Maizītes 
upi pa viaduktu.  

Sistēma ir relatīvi nolietojusies. Plīsumi tiek reģistrēti reizi gadā, bet aizsērējumi- 
reizi mēnesī.  

Centra BIO 100 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas uzbūvētas 1981.gadā, ir 
izvietotas ciema rietumu daļā Maizītes upes krastā. Attīrītie notekūdeņi tiek izlaisti 
Maizītes upē, un tālā ieplūst Dīvajas upē un Daugavā. Aerotanki ir sliktā stāvoklī. 
Nepieciešamais enerģijas patēriņš, lai nodrošinātu iekārtu darbību ir 23,5 kWh/dnn un tas 
sastāda 9245 kWh/gadā. Attīrīšanas iekārtu jauda ir 100 m3/d. Saražoto dūņu daudzums- 60 
m3 gadā. Bioloģisko attīrīšanas procesu nodrošina: divi rūpnieciski izgatavoti tērauda 
aerotanki; apkalpes ēka, kurā atrodas gaisa pūtēji; divpakāpju bioloģisko dīķu sistēma, 
sastāvoša no 4 dīķiem ar to kopējo tilpumu 640 m3. Liekās dūņas no aerotanka tiek 
periodiski izņemtas un transportētas uz lauksaimniecības zemēm kā mēslojums.  

Attīrīšanas iekārtām nav mehānisko redeļu un smilšķērāju. Apskates laikā 2001. 
gadā tika ekspluatēts tikai viens aerotanks.  
 

Saimniecības kanalizācijas sistēma 
Saimniecības kanalizācijas sistēma atrodas Skrīveru ciema ziemeļu daļā. Sistēma 

apkalpo 343 iedzīvotājus, kas ir 34% no iedzīvotājiem, kas dzīvo Saimniecības sistēmas 
apkalpes zonā. Sistēma tika izveidota laika posmā no 1972. līdz 1984.gadam. Kanalizācijas 
tīkls sastāv galvenokārt no keramikas cauruļvadiem ar kopējo garumu ~1.73km. Sistēma ir 
relatīvi nolietojusies. Cauruļvadu plīsumi tiek reģistrēti apmēram divas reizes mēnesī, 
aizsērējumi tiek reģistrēti bieži. Sistēma sastāv no pašteces vadiem un 2 sūkņu stacijām, 
kas pārsūknē notekūdeņus uz Saimniecības BIO-200 tipa notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izvietota ciema ziemeļu daļā - Maizītes upes krastā. 
Tāpat kā Centra attīrīšanas iekārtā, attīrītie notekūdeņi tiek izlaisti Maizītes upē.  

Iekārtu jauda ir 200 m3/d. Attīrīšanas tehnoloģija neatbilst mūsdienu prasībām. 
Elektroenerģijas patēriņš ir 85,4 kWh, kas ir ekvivalenti 31 163 kWh/g. Saražoto dūņu 
daudzums- 110 m3 gadā. Bioloģisko attīrīšanas procesu notekūdeņu attīrīšanas iekārtā 
nodrošina: viens divu sekciju dzelzsbetona trīs pakāpju aerotanks; trīspakāpju bioloģisko 
dīķu sistēma, ar kopējo tilpumu ~1100 m3; nostādinātāji ar kopējo tilpumu ~800m3. 
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Liekās dūņas no aerotanka tiek periodiski izņemtas un transportētās uz 
lauksaimniecības zemēm kā mēslojums.  

Saimniecības kanalizācijas sistēmā ir divas sūkņu stacijas. Tās nodrošina 
notekūdeņu uzkrāšanu un notekūdeņu pārsūknēšanu uz attīrīšanas iekārtām. Abas sūkņu 
stacijas ir līdzīgas. Tās ir apgādātas ar iegremdējamajiem Pedrello sūkņiem un bijušajā 
PSRS ražotajiem vertikālajiem FGP sūkņiem. Sūkņi ir vertikāli novietoti sausajā kamerā 
(3m diametrā). Notekūdeņi no slapjās kameras tiek pārsūknēti uz attīrīšanas iekārtām pa 
100mm diametra ķeta spiedvadiem. Šo spiedvadu kopējais garums ir 0.46 km. Sūkņi 
darbojas automātiski atkarībā no līmeņa slapjajā kamerā.  

Sūkņu staciju stāvoklis var tikt raksturots kā normāls, tomēr tehnoloģiskās iekārtas 
nav piemērotas. Galvenā šo sūkņu staciju problēma ir cieto daļiņu izgulsnēšanās slapjajās 
kamerās, kas pie neregulārā sūknēšanas režīma rada applūšanas risku.  
 

Institūta kanalizācijas sistēma 
Institūta kanalizācijas sistēma ir izvietota Zemkopības institūta teritorijā. Tā 

apkalpo Zinātnes centru un apkārtējo teritoriju. Kopējais apkalpoto iedzīvotāju skaits tiek 
vērtēts aptuveni 357, kas ir 34% no Institūta sistēmas apkalpes zonā dzīvojošo iedzīvotāju 
skaita. Institūta sistēma ir ierīkota laika posmā no 1959. līdz 1980.gadam. 1/3 daļa 
cauruļvadu tiek ekspluatēti kopš 1980. gada. Sistēma sastāv galvenokārt no keramikas 
cauruļvadiem ar kopējo garumu 4.88km un ir relatīvi nolietojusies. Plīsumi tiek reģistrēti 
katru mēnesi, bieži arī aizsērējumi.  

Visi notekūdeņi tiek sūknēti uz Institūta BIO-400 tipa notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir izvietota Daugavas upes krastā un attīrītie 
notekūdeņi tiek izlaisti tieši Daugavā. Attīrīšanas ietaises tika uzceltas 1980 tajos gados, to 
jauda - 400m3/d. Iekārtu tehnoloģija neatbilst mūsdienu prasībām. Attīrīšana iekārtu 
elektroenerģijas patēriņš ir 118 kWh/d vai 43220 kWh/gadā, saražoto dūņu daudzums- 140 
m3 gadā. 

Bioloģisko attīrīšanas procesu attīrīšanas iekārtā nodrošina: dzelzsbetona divu 
sekciju aerotanks (apskates laikā 2001. gada oktobrī tam darbojās tikai viena sekcija); divi 
nostādinātāji 6m diametrā; apkalpes ēka, kurā atrodas gaisa pūtēji; redeļu ēka; bioloģiskie 
dīķi, ar kopējo tilpumu ~1000 m3; dūņu lauki ar kopējo tilpumu ~800m3. 

Attīrīšanas iekārtām nav smilšķērāju un redeles praktiski nedarbojas. Iekārtas 
periodiski saņem septiķu dūņas no kanalizācijas sistēmas. Pie nelielas jaudas, septiķu dūņu 
pieņemšanai var būt neatgriezeniska ietekme uz attīrīšanas iekārtu darbību. Iekārtām ir arī 
grūti piekļūt ar automašīnu. Liekās dūņas no aerotenka tiek periodiski izņemtas un 
transportētās uz lauksaimniecības zemēm izmantošanai par mēslojumu. Pēc iespējas tiek 
izmantoti arī dūņu lauki.  

Kanalizācijas tīklu trūkumi: 
Tikai trijās no piecām ūdens apgādes sistēmām ir arī kanalizācijas sistēma. Kanalizācijas 
pieslēgumi ir bojāti saposmotā reljefa dēļ. Nav informācijas par lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu. 

• Slikts kanalizācijas tīkla tehniskais stāvoklis; 
• Slikts kanalizācijas tīkla skataku stāvoklis; 
• Neatbilstoša kanalizācijas tīkla apkalpes zona un septiķu iztukšošanas un attīrīšanas 

nodrošināšanas trūkums; 
• Atsevišķas sistēmas daļas periodiski ir pārslogotas;  
• Sūkņu staciju konstrukcija ir nepabeigta, sūknēšanas laikā uzkrājas cietās daļiņas, 

sūkņi var pārslogot attīrīšanas iekārtas; 
• Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā sūkņu stacijas var applūst; 
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• Tērauda kanalizācijas cauruļvadu korozija; 
• Kanalizācijas tīklu cauruļvadi vietām ir koku sakņu bojāti. 

 
Pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būtiskās problēmas: 

• Kanalizācijas tīklu apkalpotās teritorijas ir saposmotas (fragmentāras); 
• Tikai neliela daļa no ciema iedzīvotājiem saņem kanalizācijas pakalpojumus; 
• Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ir raksturīgs augsts elektroenerģijas patēriņš; 
• Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav aprīkotas ar smilšķērājiem un redelēm; 
• Attīrīšanas process neatbilst šodienas prasībām; 
• Gaisa padeves sistēma ir neefektīva un nedroša; 
• Dūņu apstrādes trūkums; 
• Sarežģīta piekļūšana Institūta un Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, īpaši 
ziemā. 

 
Galvenais dzīvojamā fonda apsaimniekotājs ir Skrīveru pagasta dzīvokļu un 

komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums „Skrīveri”, kas nodrošina daudzdzīvokļu 
mājas un to apkārtnē esošās individuālās dzīvojamās mājas ar ūdensapgādi un kanalizāciju, 
Skrīveru ciema daudzdzīvokļu mājas, skolu un kultūras namu ar siltumapgādi un apkures 
sezonā ar silto ūdeni. 

Skrīveru ciematam Valsts programmas 800+ ietvaros tika veikts priekšizpētes 
projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai. 2001. gada septembrī Halcrow 
Group Ltd. sadarbībā ar Carl Bro Latvija un LaKalme izstrādāja šī projekta tehniski 
ekonomisko pamatojumu, kur noteica galvenos veicamos pasākumus ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu sakārtošanai: 

 
Centralizēta kanalizācijas sistēma nav izveidota nevienā esošajā mazdārziņu teritorijā. 
Tāpat tur nav ierīkota centralizēta ūdensapgāde. Viskritiskākā situācija ir dārza māju 
teritorijā Skrīveru ciema ziemeļu galā pie Maizītes upes. Šeit ir sabūvētas dārza mājas ar 
dažādām saimniecības ēkām, taču nav risināts notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
jautājums. Citās mazdārziņu teritorijās pārsvarā ir tikai sakņu dārzi bez apbūves. 
 
 
11.3. SILTUMAPGĀDE 

 
Ar centralizētu siltumapgādi pašlaik tiek nodrošināta tika daļa no Skrīveru ciema 

centra objektiem; dažas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, vidusskola, internāts, kultūras 
nams, ambulance, (kopējā apkurināmā platība ap 12800 m). Siltumapgādi nodrošina 
Skrīveru pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums „Skrīveri”, 
apkures sezonā nodrošina siltā ūdens padevi. Uzņēmums saņēmis C kategorijas 
piesārņojošas darbības apliecinājumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegtu 
licenci „Siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija”. Katlu mājā 1997. gadā uzstādīti 
divi ORIONS-2S katli ar 1MW jaudu katram. Kā kurināmais tiek izmantota koksne, 
kurināmā patēriņš- 2300t/gadā, darbības laiks- 8760h/gadā.  

Siltumenerģijas ražošanas katli uzstādīti arī lielākajos pagasta uzņēmumos. 
„Skrīveru zinātnes centrā”- katls AK-500 ar nominālo jaudu- 0,5MW, kas nodrošina 
plūsmu- 2,06 m3/s. Emisijas ilgums- 5040 h/gadā, kurināmais- koksne (63 t gadā). 
Izsniegta C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.  
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Pašvaldības aģentūra "Skrīveru sociālās aprūpes centrs" saņēmusi B kategorijas 
piesārņojošās darbības atļauju. Uzstādīts katls KAU-100 ar nominālo jaudu 0,2 MW. 
Kurināmais- koksne, 2003.g. izlietotas- 375,91 t.  

„Skrīveru pārtikas kombināts” saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 
Uzstādīti divi katli E 1/9x ar nominālo jaudu 1,4 MW. 2003.g. tika darbināts tikai viens 
katls. Kā kurināmais tiek izmantota koksne, 2003.gadā tās apjoms 605 t.  
 

Lielākā daļā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Zemkopības institūta teritorijā un 
bijušā Skrīveru izmēģinājumu saimniecības teritorijā kopš katlu māju slēgšanas iedzīvotāji 
risina apkures problēmas individuāli, taču šādi risinājumi nav pieņemami ne no 
ugunsdrošības, ne sanitārā viedokļa.  
 
 
11.4. GĀZES APGĀDE 

 
Skrīveru pagasts nav pieslēgts maģistrālajam gāzes vadam, kas šķērso pagasta 

teritoriju. Iedzīvotāji izmanto gāzi no uzpildāmiem baloniem. Nākotnē ir jāparedz gāzes 
vada atzara izbūve uz Skrīveru ciematu un ciemata gazifikācija. 
 
11.5. ELEKTROAPGĀDE 

 
Skrīveru pagasta teritoriju šķērso vairākas augstsprieguma gaisvadu elektrolīnijas: 

divas 330 kV un viena 110 kV. Šīs līnijas šķērso lauksaimniecībai izmantojamās zemes 
ārpus apdzīvoto vietu robežām, un teritorijas plānojumā ir tām atbilstoši ir noteiktas 
aizsargjoslas. Pagasta energoapgādi pašlaik nodrošina 20 kV elektropārvades līnijas ar 
transformatoru apakšstacijām. Pašā Skrīveru ciema teritorijā tiek plānota vairāku 20 kV 
kabeļlīniju izbūve un gaisvada līniju nomaiņa ar kabeļlīnijām, kā arī jaunu transformatoru 
apakšstaciju izbūve. 

 
 

11.6. SAKARU SISTĒMA 
 

Efektīva sakaru komunikācijas sistēma ir svarīgs priekšnoteikums pagasta  
turpmākai attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai. 
Skrīveru pagastā pašlaik sakaru sistēmu nodrošina SIA „Lattelekom”, SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” (turpmāk - LMT), SIA „Tele2”, kā arī a/s „Latvijas pasts”. 
Skrīveru pagasts ir nodrošināts ar kvalitatīviem fiksētā telefona tīkla sakariem. Optiskā 
gaisvada līnijas sakaru centrāle izvietota Skrīveru ciemā un dod iespēju izmantot DSL, 
ātrgaitas interneta pieslēgumus DSLP. Pagasta teritorijā uzstādīti vairāki taksofoni.  

Pagasta teritoriju šķērso vairāki sakaru kabeļi, kam agrāk bija liela stratēģiskā 
nozīme un noteikti stingri ierobežojumi un aizsargjoslas. Pašlaik tie atrodas SIA 
„Lattelekom” pārziņā, taču nav precīzas informācijas par to darbību, un to novietojums arī 
vēl nav kartēts. 
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11.7. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA 

 
Viena no galvenajām Latvijas vides politikas prioritātēm ir atkritumu saimniecība, 

īpaši esošo izgāztuvju radītais piesārņojums un jaunu izgāztuvju vietas izvēle un 
celtniecība. 

1998.gadā LR Ministru kabinetā pieņemta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģija 1998. - 2010. gadam”. Stratēģijas mērķi ir uzlabot sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī samazināt sadzīves atkritumu un izgāztuvju radīto negatīvo 
ietekmi uz vidi. Stratēģija paredz uzlabot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu kvalitāti un palielināt iedzīvotāju skaitu, kuriem ir pieejami šie pakalpojumi.  

2004.g. ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu 
Skrīveru pagastā, izveidota centralizēta atkritumu savākšanas sistēma. Pašvaldība ir 
noslēgusi līgumus ar 3 uzņēmumiem par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Skrīveru 
pagasta teritorijā- dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmumu „Skrīveri”, 
Aizkraukles rajona pašvaldības uzņēmumu Komunālo uzņēmumu kombināts un A/S 
„HOETIKA-ATU”, kas arī piedāvā izmantot atkritumu konteinerus un atkritumu izvešanu. 
Pēc centralizētās atkritumu savākšanas sistēmas izveidošanas, saskaņā ar Madonas 
reģionālās Vides pārvaldes informāciju, pagastā pēdējā gada laikā ir uzlabojusies atkritumu 
savākšana un izvešana. Pašvaldības uzņēmums „Skrīveri” veic nešķirotu sadzīves 
atkritumu savākšanu un apglabāšanu. 2003. gadā uzņēmums savāca 330,07 t nešķirotu 
atkritumu un uzkrātais atkritumu daudzums uzņēmumā gada beigās sastādīja 2306,2 t.  

 
Pagastā darbojas apsargājama atkritumu izgāztuve „Ramziņas”, kas 2004.g. nodota 

apsaimniekošanā A/S „HOETIKA-ATU”. Izgāztuvē tiek veikta atkritumu šķirošana.  
Vienīgais bīstamo atkritumu radītājs pagastā, ir SIA „Skrīveru sēklkopības 

biedrība”, kas 2003.g. radīja 3,616 t bīstamo atkritumu uzkrājumu (tai skaitā- nehlorētas 
minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas- 3,44 t; eļļas filtri- 0,11 t; svina 
akumulatori- 0,06 t). Svina akumulatori tiek nodoti SIA „Auto Starts”, bet pārējie bīstamie 
atkritumu tiek uzkrāti un pēc tam nodoti pārstrādei.To daudzums 2003.g. beigās sastādīja 
3,55 t.  

 
 
 

11.8. KAPSĒTAS 
 
Pagastā atrodas trīs darbojošās kapsētas: Vecie kapi (ar kapliču), Jaunie kapi un 

Saules kapi. Tās atrodas cieši blakus un praktiski veido vienotu teritoriju. Nākotnē 
paredzams, ka to kapacitāte varētu būt nepietiekoša, un būs nepieciešama teritorijas 
paplašināšana. 

 
 

Skrīveru pagastā nav kritušo dzīvnieku kapsētu. Visi kritušie mājdzīvnieki tiek vesti 
uz sadedzināšanu citās teritorijās. 
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12. ZEMES IZMANTOŠANAS UN ĪPAŠUMA STRUKTŪRA  

 
12.1. ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA  

 
Skrīveru pagasta kopējā platība ir 10543 ha. Zemes sadalījumā pa lietošanas 

veidiem vislielākās platības aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes (4969,6 ha jeb 
47,13%) un meži (4297,8 ha jeb 40,76%). Zem ūdeņiem atrodas 335,4 ha jeb 3,18%, 
apbūve un pagalmi aizņem 346,7 ha jeb 3,29%, ceļi- 304,5 ha jeb 2,88%, krūmāji- 94,9 ha 
jeb 0,9%, purvi- 4,3 ha jeb 0,04%, pārējās zemes- 190,1 ha jeb 1,8% no pagasta teritorijas 
kopplatības. (Skatīt 12.1.attēlu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 .attēls. Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 
 
No lauksaimniecībā izmantojamām zemēm vislielāko īpatsvaru veido aramzeme, 

kas sastāda 3973,4 ha jeb 80% no visām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, otru 
procentuāli lielāko daļu - 12% (580 ha) aizņem ganības, savukārt pļavas aizņem 344,3 ha 
(7%), bet augļu dārzi – 71,9 ha (1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums 
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12.2. MELIORĀCIJA UN ZEMES VĒRTĪBA  

 
Pēc Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un meliorācijas kadastra 

datiem Skrīveru pagastā ir 3954 ha meliorētās zemes. Nosusināto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju īpatsvars ir 90%, kas ir augstākais rādītājs Aizkraukles rajonā. (vidēji 
rajonā – 60%). Pamatojoties uz LR Zemkopības ministrijā apstiprināto valsts nozīmes 
meliorācijas būvju sarakstu un LR 20.11.2003.g. Meliorācijas likuma 1.pantu, pagasta 
teritorijā ir 11,4 km valsts meliorācijas sistēmu un 74,4 km koplietošanas meliorācijas 
sistēmu.  

 
Valsts nozīmes meliorācijas ūdensnotekas 
Pagastā ir četras valsts nozīmes ūdensnotekas, kuru garums pārsniedz 5 km vai 

baseins lielāks par 10 km2:  
• N-25 (kods 415424)– ietek Maizītes upē, būvdarbi veikti 1977. gadā, baseins- 

13,6 km2, lauksaimniecībā izmantojamās zemes baseinā- 90%, regulētais garums- 
5,25 km; 

• Brasla N-28 (kods 41544)– no pagasta robežas līdz Līču ūdenskrātuvei. Būvdarbi 
veikti 1977. gadā, baseins- 60,6 km2, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
baseinā- 70%, kopējais garums- 24 km, tai skaitā regulēts- 6,2 km.  

• Pulksteņupīte N13 (kods 415422) – garums 1,9 km; 
• Maizīte N-21 kods 41542) – garums 4,84 km. 
 
Koriģētais lauksaimniecībā izmantojamo zemju novērtējums pagastā – 58 balles, 

tīrumu kvalitātes novērtējums – 48 balles, lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitātes 
novērtējums – 45 balles, kas ir augstākie rādītāji Aizkraukles rajonā. Lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju kadastrālā vērtība pagastā– 217 Ls/ha (vidēji rajonā – 136 Ls/ha).  

 
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju kvalitatīvās vērtēšanas datiem, pagastā ir 81 zemes īpašums, kur LIZ 
kvalitatīvais novērtējums ir augstāks par 50 ballēm. Skrīveru pagastā ir trīs šādas teritorijas, 
kas atbilst nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju kritērijiem, respektīvi to 
kvalitatīvais novērtējums ir augstāks par 50 ballēm un tie veido vienlaidus platību lielāku 
par 50 ha. Bez tām vēl nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju kategorijā ir ieskaitītas 
arī VBZU „Skīveru zinātnes centrs ” teritorijas. (skatīt kartogrāfiskajā materiālā). 
 
 
12.3. ZEMES ĪPAŠUMI UN TO LIETOŠANAS STRUKTŪRA  

 
Zemes kā nekustamā īpašuma sastāvdaļas uzskaitei ir pakļauta visas Latvijas 

Republikas teritorijas zeme neatkarīgi no tās īpašuma piederības. Zemes bilancē zemes 
īpašumi (t.sk. tiesiskie valdījumi) un brīvā valsts zeme tiek ierakstīta formas K-1 tabulās. 
Zemes bilance tiek sastādīta, pamatojoties uz Kadastra reģistra datiem. Taču diemžēl šie 
dati nav pilnīgi, jo valstī nepastāv nepārtraukta un efektīva zemes lietošanas veidu uzskaite.  

Saskaņā ar Zemes bilances datiem uz 01.01.2004., Skrīveru pagastā bija reģistrēti 
1663 zemes īpašumi un lietojumi ar kopējo platību 10543,3 ha, tajā skaitā 1269 zemes 
īpašumi (5887,1): 

 1130 fizisko personu īpašumi (4966,0 ha),  
 45 juridisko personu īpašumi (499,1 ha),  
 65 pašvaldības īpašumi (248,6 ha),  
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 28 valsts un valsts institūciju īpašumi (157,8 ha), 
 1 jaukta statusa kopīpašums (15,6 ha);  

un 380 zemes lietojumi ar kopējo platību 4644,5 ha, tajā skaitā: 
 218 fizisko personu zemes lietojumi (403,2 ha), 
 5 juridisko personu lietojumi (1,6 ha), 
 141 pašvaldības zemes lietojums (275,8 ha) 
 16 valsts un valsts institūciju zemes lietojumi (3963,9 ha).  

 
Brīvā valsts vai valstij piekrītošā zeme sastāda 11,7 ha (14 īpašumi vai lietojumi).   
 
 

Pavisam kopā Skrīveru pagastā ir reģistrēti 399 īpašumi vai lietojumi ar zemes 
kopplatību 5480,9 ha, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība, tajā skaitā 
222 zemnieku saimniecības (4460,9 ha) un 130 piemājas saimniecības (441,6 ha) un 47 
pārējās lauksaimniecības zemes (578,4 ha).  

Zemes sadalījumu pa zemes lietotājiem Skrīveru pagastā skatīt 12.1. tabulā. 

 
12.1. tabula. Zemes sadalījums pa zemes lietotājiem  

Īpašumā Lietošanā  
Kopplatība (ha) Skaits Kopplatība (ha) Skaits 

Zemnieku saimniecības 4460,9 222 239,7 28 
Piemājas saimniecības 441,6 130 127,7 50 
Pārējās lauksaimniecības zemes 578,4 47 138,4 27 
Kopā 5480,9 399 505,8 105 
  
 
Skrīveru pagastā nav raksturīgas lielas saimniecības. Vidējais zemnieku saimniecības 
lielums ir 18,8 ha, bet piemājas saimniecības lielums – 3,16 ha.  
 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Skrīveru pagastā ir 
sekojošs: 

 lauksaimniecība – 5995,3 ha (509)*, 
 mežsaimniecība – 3893,6 ha (20), 
 ūdenssaimniecība – 112,9 ha (1), 
 vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas – 251,7 ha (944), 
 daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas – 29,0 ha (34), 
 darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves teritorijas – 4,7 ha (16), 
 sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas – 27,5 ha (31), 
 rūpniecības objektu teritorijas – 8,7 ha (12), 
 satiksmes infrastruktūras objekti – 213,4 ha (85), 
 inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 2,9 ha (10), 

pārējie objekti- 3,6 ha (1). 
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13. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

 
13.1. PAAUGSTINĀTA RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Skrīveru pagasts ietilpst vairāku nacionālas nozīmes riska teritoriju zonā un šeit 
atrodas arī vairāki riska objekti. Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna projektā 
“Nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas” ir noteiktas riska teritorijas, kas skar arī 
Skrīveru pagastu. 

Skrīveru pagasts atrodas seismiskā riska zonā, kas ziemeļu – dienvidu virzienā 
šķērso Aizkraukles rajona Sunākstes pagasta, Seces pagasta, Kokneses pagasta, 
Aizkraukles novada un Skrīveru pagastu teritorijas. 
 

Kaut teorētiska, taču ir iespējama Pļaviņu HES dambja avārija, kuras rezultātā, 
sagrūstot Pļaviņu HES dambim, ar ūdens trieciena spēku tiek sagrauti arī Ķeguma un Rīgas 
HES dambji. VAS “Latvenergo” kaskāde ir izveidojusi modeli M-11, ar kura palīdzību 
ievadot hidroloģiskos un morfometriskos datus par Daugavu jebkurā vietā ir iespējams 
prognozēt ūdens triecienviļņa spēku, ātrumu, applūstošās teritorijas līdz par Daugavas 
grīvai.    
 
1) NOSLĪDEŅU UN NOGRUVUMU VEIDOŠANĀS RISKA TERITORIJAS: 

• Daugavas ielejas 18-20 m augstais labais pamatkrasts pie Putnukalna un Ziedulejām 
– krastu erozija; 

• Vietējas nozīmes krasta erozijas riska teritorija ir Maizītes upes ielejas labais  
stāvkrasts Skrīveru ciemā .  

 
2) 1% PLŪDU RISKA TERITORIJAS: 

• 1% plūdu līmenis Daugavai pie Skrīveriem ir noteikts +3,5 m līdz augstuma 
atz.+36,5 m v.jl. – praktiski tā ir visa Daugavas paliene augšpus Dīvajas ietekas, kā 
arī teritorijas lejpus Dīvajas ietekas; 

• Dīvajas grīva, Dīvajas un Maizītes upes palienes. 
 

3) BĪSTAMO KRAVU TRANSPORTĒŠANAS INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTI : 
• Valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Latvijas - 

Baltkrievijas robeža (Pāternieki), bīstamo kravu avāriju risks un satiksmes 
negadījumu risks; 

• Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Rīga- Krustpils-Rēzekne-Zilupe; 
bīstamo kravu avāriju risks; 

• Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils; avāriju risks un sprādzienbīstams 
objekts. 

 
4) AUGSTSPRIEGUMA ELEKTROPĀRVADES LĪNIJAS: 

• 330, 110 kV un 20 kV augstsprieguma gaisvadu līnijas - avāriju risks 
 
5) CILVĒKU MASU PULCĒŠANĀS VIETAS: 

- Skrīveru A.Upīša vidusskola  
- Bērnudārzi „Sprīdītis”,  „Vārpiņa” 
- Skrīveru pagasta Kultūras nams  
- Skrīveru pagasta Bērnu bibliotēka 
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- A.Upīša bibliotēka 
- Skrīveru pagasta mūzikas skola  

 
Bez jau iepriekš minētā, Skrīveru pagastā ir iespējami arī dabas stihiju (vētru vai 

sniegputeņu) izraisīti masveida elektrolīniju un telefona līniju bojājumi, kā rezultātā 
pagasta iedzīvotāji, iestādes un izņēmumi var palikt bez elektroenerģijas un telefona 
sakariem. 

8. kartoshēmā ir parādītas applūstošās teritorijas ar 1% varbūtību, paaugstinātas 
bīstamības objekti un teritorijas.  
  
 

13.2.RISKU ANALĪZE 
 

13.1. tabula. Riska matrica  
 
VARBŪTĪBA 

 

 
PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

ļoti iespējams 
(biežāk kā 1 
reizi gadā) 

 autotransporta 
bīstamo kravu 
avārijas 

dzelzceļa 
bīstamo kravu 
avārijas 

  

iespējams 
(1-10 gadu 
periodā) 

mazo upīšu 
plūdi 

krastu erozija avārija DUS   

ticams  
(10-100gadu 
periodā) 

 Daugavas plūdi 
 

330, 110 kV 
augstsprieguma 
gaisvadu līniju  
avārijas  

maģistrālā 
gāzes vada 
pārrāvums vai 
avārija 

 

maz ticams  
(100-1000 
gadu periodā) 

   Līču 
ūdenskrātuves 
aizsprosta 
pārrāvums  

Daugavas HES 
kaskādes 
aizsprosta 
pārrāvums 

SEKAS  nenozīmīgas būtiskas nopietnas ļoti nopietnas katastrofālas 
 

Apskatot riska matricas tabulā visus Skrīveru pagasta paaugstinātas bīstamības 
objektus un teritorijas, salīdzinot avāriju varbūtību un to izraisītās sekas, ir secināms, ka 
katastrofālas sekas var būt Pļaviņu HES ūdenskrātuves aizsprosta pārrāvumam, kas skartu 
ne tikai Skrīveru pagastu, bet plašas teritorijas Daugavas lejtecē līdz pat ietekai jūrā. Taču 
šādas avārijas varbūtība ir maz ticama. 
 

Vislielākos reālos draudus Skrīveru pagastam radītu bīstamo kravu avārijas gan uz 
dzelzceļa, gan uz autoceļa A6, kur ir augsta avāriju iespējamība ar būtiskām un nopietnām 
sekām. Tas pats ir attiecināms uz degvielas uzpildes staciju pie Zemkopības institūta.  

Nopietnas sekas būtu augstsprieguma elektrolīniju pārrāvumiem vai maģistrālā 
gāzes vada avārijai, kaut arī šādu avāriju iespējamība ir ticama 10 līdz 100 gadu periodā.   

 
 
13.3.CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
 
Civilās aizsardzības pasākumu mērķis ir aizsargāt pagasta iedzīvotājus ārkārtējās 

situācijas gadījumā, ko var izraisīt avārijas, dabas un tehnogēnās katastrofas, liela apjoma 
ugunsgrēki, epidēmijas, sevišķi bīstamo lipīgo slimību uzliesmojumi vai liela dzīvnieku 
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skaita saslimšanas gadījumi, sabiedrisko nekārtību vai terorisma radīti postoši apstākļi, kuri 
apdraud iedzīvotājus un apkārtējo vidi,. 

Ja resursi, kas nepieciešami šo apstākļu izraisīto seku novēršanai pārsniedz 
pašvaldības iespējas, ir jāizveido sadarbības tīkls rajona un reģiona līmenī. Civilās 
aizsardzības prasības un pasākumu kompleksu valsts un visu līmeņu pašvaldībām 
reglamentē “Civilās aizsardzības likums”. Saskaņā ar šī likuma prasībām ārkārtējo situāciju 
pārvaldīšanas nodrošināšanai ir jāizveido Skrīveru pagasta ārkārtējās situācijas operatīvā 
komisija un jāizstrādā pagasta civilās aizsardzības plāns. 

 
Pamatojoties uz riska analīzi, visiem pagasta riska grupas objektiem un teritorijām ir 
nepieciešams regulāri veikt preventīvos pasākumus: 

1. Identificēt un analizēt iespējamās avāriju sekas; 
2. Izstrādāt reaģēšanas plānu un veikt risku mazinošos pasākumus; 
3. Uzturēt kārtībā ugunsdzēšanas inventāru;  
4. Apzināt un atjaunot Civilās aizsardzības inventāru; 
5. Organizēt operatīvu apziņošanu un brīdināšanas sistēmu, 
6. Sadarbībā ar Aizkraukles rajona padomi izstrādāt bīstamo auto un dzelzceļa 

pārvadājumu tuvināto risku novērtējumu; 
7. Sadarboties ar Valsts meža dienestu meža ugunsgrēku novēršanas preventīvo 

pasākumu izstrādāšanā. 
 

Par iedzīvotāju un mantisko vērtību saglabāšana ugunsnelaimju, katastrofu un dabas 
stihiju gadījumos atbild Skrīveru pagasta pašvaldība un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Aizkraukles rajona brigāde un visus pasākumus civilās aizsardzības jomā ir 
nepieciešams veikt saskaņā ar tās prasībām. 

Ugunsdzēsības vajadzībām Skrīveru ciemā pašlaik ir 7 hidranti, kā arī ir vairākas 
atklātās ūdens ņemšanas vietas – Daugava pie pārceltuves un pie ceļā uz Palātām un Līču 
ūdenskrātuve.    

Nepieciešamības gadījumā ūdens ņemšanai ir iespējams izmantot arī citas 
ūdenstilpes un upītes. Skrīveros ugunsdzēsēju depo paredzēja izbūvēt arī iepriekšējais 
plānojums.  
 
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums paredz vairākus pasākumus ārkārtējo situāciju 
pārvaldīšanas nodrošināšanai: 

• Ir rezervēta teritorija ugunsdzēsības depo būvniecībai; 
• Ir paredzēta jaunu ugunsdzēsības hidrantu ierīkošanu Skrīveru ciemā un 

Zemkopības institūtā; 
• Ir noteiktas 3 atklātās ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām – Līču 

ūdenskrātuvē un Daugavā; 
• Glābšanas darbu tehnikai ir paredzētas 2 nobrauktuves Daugavā, kas vienlaicīgi ir 

arī ūdens ņemšanas vietas – pie pārceltuves un pie ceļa uz Palātām; 
• Ir noteikti apbūves ierobežojumi applūstošajās teritorijās un krastu erozijas riska 

teritorijās; 
• Ielu tīkls un to parametri (ielu sarkano līniju koridori) ir noteikti, lai tiktu 

nodrošināta glābšanas tehnikas caurbraukšanas iespējas. 
• Peldsezonas laikā pie Daugavas ir paredzēts ierīkot glābšanas stacijas posteni. 

 
Atklātās ūdens ņemšanas vietas un hidranti ir parādīti 5. kartoshēmā. 
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14. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

 
Saskaņā ar Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu (apstiprināts Kultūras 

ministrijā 29.10.1998.g. ar rīkojumu Nr. 128), Skrīveru pagastā ir 4 valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi. No tiem viens ir valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis un 
3 vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi (skatīt 8.kartoshēmu): 

 
1) Kraukļu akmens - kulta vieta. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis. Valsts 

aizsardzības Nr.126. 
 

Kraukļu akmens atrodas Skrīveros pie Skrīveru Zinātnes centra Rīgas – Daugavpils 
šosejas kreisajā pusē, gravā starp šoseju un ceļu, kas ved uz Skrīveru staciju. 
Kraukļu akmens izmantots par Lielā Akmens prototipu A.Upīša garajā stāstā “Sūnu 
ciema zēni”. 1974. g. pie Kraukļa akmens izdarīti arheoloģiskie izrakumi. Ap 
akmeni tika konstatēts līdz 1,2 m biezs kultūrslānis, kurā atrada dažādu laiku 
senlietas - vecākā no tām bija 12. gs. zirga kāpšļa puse. Citi atradumi liecināja, ka 
akmens tuvumā atradusies kalve. Atradumi liecina, ka dzīve Aizkraukles pilskalnā 
un pie Kraukļa akmens intensīvi ritējusi vienā un tajā pašā laikā. 
 

2) Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu. Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis. Valsts aizsardzības Nr.127.  
 
Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu atrodas pie Ašķeres upes 
Daugavas krastā. Apdzīvots jau I g.t. p.m.ē. Atrastas latgaļu un lībiešu senlietas. 
Senā pils minēta skandināvu sāgās. Aizkraukles pili cēlis Zobenbrāļu ordenis tūlīt 
pēc šī novada piešķiršanas ordenim 1211. gadā Daugavas labajā krastā, kur maza 
upīte ietek Daugavā. 1234. gadā te rezidēja ordeņa mestrs Bernhards. Vēl 1633. 
gadā pils kā stiprs cietoksnis ir bijusi pretošanās spējīga, bet ap 1680. gadu jau ir 
bijusi sagrauta un no tās uzglabājušās tikai nenozīmīgas drupas. Septiņpadsmitā 
gadsimta pirmajā pusē Gustavs Ādolfs pili ar visu novadu ir uzdāvinājis kādam 
ordeņa virsleitnantam Simonam fon Sulcam, kurš ir devis sākumu Aizkraukles 
baronu Sulcu dinastijai. Pilskalna tuvumā atrodas divi kapulauki. Pilskalna 
ainavisko vērtību bojā tā tiešā tuvumā uzceltās daudzstāvu dzīvojamās ēkas. 

 
3) Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu. Vietējās nozīmes arheoloģijas 

piemineklis. Valsts aizsardzības Nr.128. 
Starp pilskalnu un Daugavu atradusies Aizkraukles senpilsēta ar 13. – 17.gs 
baznīcas drupām un kapsētu.  

   
4) Ūdensdzirnavas ar vilnas pārstrādes iekārtu. Vietējās nozīmes vēstures 

piemineklis. Valsts aizsardzības Nr.8338.  
 
Hardeļa ūdensdzirnavas atrodas pie Dīvajas upes ietekas Daugavā, tās būvētas 
19.gadsimtā. Saglabājies aizsprosts un daļēji arī ēkas. 
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14.1.attēls. Hardeļa ūdensdzirnavas. 

 
 
Citi nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti: 
 
Skrīveru pagasta Vecais centrs - Zemkopības institūta ciemā atrodas Skrīveru 
vēsturiskais centrs, kas datējams ar 19. gadsimta otro pusi. Tas ir ēku komplekss, kurā 
ietilpusi pagastmāja, skola un nespējnieku patversme. Patlaban šīs ēkas tiek izmantotas 
dzīvokļiem, tirdzniecības telpām un saimnieciskām vajadzībām. 
 
Skrīveru pagastnams - ēka, kas celta 20.gs 20.-30.gados, ir viens no arhitektūras 
pieminekļiem pagastā, kas vislabāk saglabājies. Patreiz ēkā atrodas Skrīveru pagastnams, 
ēkā veiktas iekšējas pārbūves. 
 

 
14.2 .attēls. Skrīveru pagastnams. 

 
Aizkraukles baznīca ar Augusta Annusa altārgleznu "Kungs palīdzi mums, mēs 
grimstam!" Kaut arī baznīca atrodas kaimiņu pašvaldībā, Aizkraukles novadā, tā ir 
nozīmīga Skrīveru pagasta garīgajā un kultūras dzīvē, un iekļaujas pagasta tūrisma objektu 
apskates maršrutos. Baznīca atrodas šosejas Rīga - Daugavpils malā, netālu no Skrīveru 
pagasta robežas. 1613.gadā šai vietā tika būvēta koka baznīca, kas nopostīta. Mūra baznīcu 
uzbūvēja 1668.gadā, bet pašreizējo izskatu tā ieguvusi 1896.-1899. gadā pēc arhitekta 
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G.Krona projekta atbilstoši tolaik modē esošās neogotikas tendencēm. Kopš 1988.gada 
notiek baznīcas atjaunošanas darbi, taču tai ir nepieciešams kapitālais remonts. 
 
Rakstnieka Andreja Upīša memoriālā māja – muzejs. Tas atrodas Skrīveros, Daugavas 
ielā 58. Pirmā ēka celta 1908. gadā, tajā rakstnieks dzīvoja no 1909. līdz 1915. gadam. 
Pirmā Pasaules kara laikā nodedzināto māju rakstnieks atjaunoja 1921. gadā un dzīvoja 
vasarās no 1922. līdz 1940. gadam. Muzejs izveidots 1952. gadā. Memoriālā ekspozīcija 
stāsta par rakstnieka dzīvi 20. - 30. gados. Arī A.Upīša iekoptais dārzs ir daļa no viņa 
radošā darba. Muzejā tiek iekārtotas A.Upīša darbam veltītas tematiskas izstādes.  

 
Senās Daugavas pārceltuves (Jaunjelgava – Skrīveri) – Viena no Daugavas ielejai 
raksturīgajām iezīmēm bija tās daudzās pārceltuves pār Daugavu. Protams, attīstoties tiltu 
un spēkstaciju būvei, lielākā daļa no tām ir izzudušas, taču Skrīveros šis vēsturiskais 
satiksmes veids vēl ir saglabājies. 
 
 
Skrīveru ciemata apbūve. Pašā Skrīveru ciematā ir saglabājušies daudzi arhitektoniski 
augstvērtīgi būvniecības paraugi no pagājušā gadsimta dažādiem laika periodiem. Tās 
galvenokārt ir privātmājas un sabiedriskās ēkas, kā piemēram Skrīveru kultūras nams, 
dzelzceļa stacijas ēka, pašreizējā pagastmāja, bijusī pienotava un daudzas citas ēkas 
galvenokārt gar Daugavas ielu. 
Kartoshēmā parādīti arī citi vietējas nozīmes kultūrvēsturiski objekti, kas kalpo kā tūrisma 
objekti.  
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15. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

 
Skrīveru pagasta ģeogrāfiskais novietojums un ainaviskā daudzveidība ir nozīmīgs 

potenciāls tūrisma nozares attīstībai. Ideālā piekļuves ceļu sistēma un izstrādātie tūrisma 
taku maršruti ir veidojuši Skrīveru pagastu kā aktīvu tūrisma zonu.  
 Skrīveru pagastā ir izveidoti 13 tūrisma maršruti (skatīt 10.kartoshēmu). 

 
Pagasts ir bagāts ar interesantiem kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Jau 

pagājuša gadsimtā plaši pazīstams un apmeklēts objekts bijis „Skrīveru dendrārijs”- un 
„Skrīveru svešzemju koku stādījumi”, kas starp Latvijas ainavu parkiem ir vieni no  
bagātākiem koku un krūmu sugu ziņā. Patlaban parka dendrārija daļa aizņem 392 ha un tajā 
ir 250 augu sugas, no kurām 30 ir ievērojams retums arī Eiropas mērogā. Parks veidots uz 
Daugavas divām terasēm pēc floristiski – ģeogrāfiskā principa. 
Par dendrārija izveidošanas vēsturi un izveidotajām tūrisma takām bagātīgu materiālu 
savācis un apkopojis Skrīveru vidusskolas skolotājs Leonīds Antons grāmatā „Skrīveru 
dendrārijs”.  

 
Skrīveru pagasta kultūrvēsturiskie objekti ir iekļauti Eiropas kultūrvēsturiskā 

mantojuma sarakstā. Tiek rūpīgi sakoptas Skrīveru novadnieka Andreja Upīša mājas, 
saglabāts muzeja statuss un eksponāti. Šeit izvietota pastāvīgā ekspozīcija un tiek rīkotas 
tematiskas izstādes. Memoriālā ekspozīcijā stāsta par rakstnieka dzīvi 20.-30. gados. 
Muzejs atvērts no 15.maija līdz 31.oktobrim. Izveidotie taku maršruti saistīti ar rakstnieka 
dzīvi Skrīveru novadā un romāna „Zaļā zeme” darbības vietām. 

 
Viena no nozīmīgākajām tūrisma un rekreācijas teritorijām Skrīveru pagastā ir 

Daugavas senlejas posms ar terasēm un skaistajām ainavām. No Rīgas Daugavpils šosejas 
paveras izcili skaistas skatu panorāmas, šeit izvietojušies arī ievērojamākie kultūras 
pieminekļi. Nākotnē būtu nepieciešams izcilākajos skatu punktos ierīkot autostāvvietas, kā 
arī veidot jaunas skatu panorāmas, izcērtot nevērtīgākos krūmus un kokus. Aizkraukles un 
Skrīveru pagasts izstrādājis kopīgu dabas takas iekārtošanas un aprīkošanas projektu 
Daugavas senlejas posmā.  

 
Pagasta teritorijā atrodas Aizkraukles pilskalns ar senpilsētu. Arheoloģiskajos  

izrakumos ir atrastas 11. – 13. gadsimta senlietas un atsevišķi eksponāti, kuru izcelsme 
attiecināma uz 1.gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. No pilskalna paveras krāšņs skats uz 
Daugavu.  

 
Bijušā vilnas pārstrādes cehā ir saglabājušās un vēl darbojas senlaicīga tehnika- 

vilnas kāršamās mašīnas iegāde datēta ar 1897.gadu. Vēsturiskas ir arī 1924.gada vērpšanas 
mašīna un 1927.gada dzijas tīrīšanas mašīna. „Zaula dzirnavām” paredzēts piešķirt 
darbojošā muzeja statusu. Vēl joprojām var pasūtīt tautiskus vilnas izstrādājumus, kuri 
austi uz senajām mašīnām.  

Pagastā ir daudzas interesantas un kultūrvēsturiski nozīmīgas apskates vietas- 
Kraukļu akmens - kulta vieta (vietējās nozīmes kultūras piemineklis); Aizkraukles 
viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu (vietējās nozīmes kultūras piemineklis); Skrīveru 
pagastnams (Latvijas 20. - 30. gadu arhitektūras piemineklis); tehniskās vēstures objekts- 
kuģīšu piestātne; Skrīveru pagasta Vecais centrs; Stacijas laukums un Pulkveža Jorģa 
Zemitāna piemiņas vietas.  
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Aktīvās atpūtas cienītājiem iespējami nobraucieni pa Dīvajas upi ar laivām un 
katamarāniem pavasaros, organizēti braucieni ar velosipēdiem pa Skrīveru dabas takām, kā 
arī braucieni ar pasažieru prāmi uz Jaunjelgavu vai ekskursija ar kuģīti pa Daugavu. Ir 
iespēja apmeklēt Skrīveru pārtikas kombinātu, kur jau 1956.gadā sāka ražot slavenās 
„Gotiņas” konfektes un šobrīd tiek ražoti 14 „Gotiņu” veidi. 

 
Skrīveru pagasts sadarbībā ar Kultūras fondu izdevis bukletu „Skrīveru ainavu 

takas”, kur apkopota informācija par 22 apskates objektiem un 24 tūrisma taku maršrutiem, 
gan kājāmgājējiem, gan tūristiem, kuri ceļo ar automašīnu vai autobusu. Katrai takai ir dots 
nosaukums un anotācija ar tai raksturīgajiem apskates objektiem.  

Pagastā atrodas atpūtas bāze un viesu nams "Rozīne", kafejnīcas „Pie Žaņa”, 
„Ancis” un „Dūjas”, Leimanes individuālā uzņēmuma ēdnīca, klubs „Laimes lācis”. Ar 
naktsmītnēm tūristus nodrošina A.Upīša Skrīveru vidusskolas internāts. 
 

Ūdeņu tuvums ir lielisks priekšnoteikums gan labām iedzīvotāju atpūtas iespējām, 
gan aktīvā tūrisma attīstībai. Skrīveru pagastā pašlaik ir 4 peldvietas- trīs peldvietas pie 
Daugavas un viena Līču ūdenskrātuvē. Lai peldvietas atbilstu visu normatīvo aktu 
prasībām, tās ir labiekārtojamas un apgādājamas ar nepieciešamo inventāru. Pie Daugavas 
peldsezonas laikā ir nepieciešams ierīkot glābšanas stacijas posteni. 
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III SKRĪVERU PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJAS 

 
16. ZEMGALES REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU VADLĪNIJAS 

 
Zemgales reģiona attīstības plānošanas dokumentos nav noteikta Skrīveru pagasta 

vieta un tā iespējamā loma, jo no telpiskā viedokļa Skrīveru pagasts ir uzskatāms par 
Zemgales plānošanas reģiona perifēriju. Skrīveru pagastam pašlaik daudz būtiskākas ir 
saites Rīgas plānošanas reģionu un Vidzemes plānošanas reģionu. Pašlaik transporta 
koridors nodrošina ātrās un efektīvas satiksmes iespējas ar Rīgas reģionu, bet nākotnē 
rekonstruējot autoceļu Skrīveri- Līgatne, tas ērti un efektīvi savienos divus nozīmīgus 
transporta koridorus – autoceļu A6 (E 22) un A2 (E..) tādējādi stiprinot saites ar Vidzemes 
reģionu. 

 
 Skrīveru pagasta teritorijas plānojumā ir ņemti vērā Aizkraukles rajona attīstības 
programma, Aizkraukles novada teritorijas plānojums, kā arī 1999.g.izstrādātais plānošanas 
dokuments „Vidusdaugavas plānošanas reģiona attīstības vadlīnijas”. Aizkraukles 
rajonam teritorijas plānojums vēl nav izstrādāts. 
 
 

17. KOPĒJĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 
 

17.1. Potenciālie attīstības virzieni un teritorijas 
 
Pagasta atsevišķu teritoriju izvietojums un to savstarpējā saikne ir pamats līdzsvarotai 
pagasta telpiskajai attīstībai. 

Teritorijas plānojums apskata trīs savstarpēji saistītus aspektus: 
 pagasta sadalījums funkcionāli atšķirīgās teritorijās, to izvietojums, 
 atsevišķo teritoriju saistība, 
 atsevišķo teritoriju īpatnības un attīstības virzieni. 

 
Skrīveru pagasta ekonomiskās attīstības programma nosaka pagasta galvenos attīstības 
virzienus: 
 
Tūrisma, kā svarīgas tautsaimniecības nozares, attīstība uz kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma bāzes, ar nosacījumu, ka jaunā attīstība respektē esošās vērtības.  
 
Lauksaimniecība, kā galvenā lauku ekonomiskā bāze un dzīvesveids; 
Iezīmējas lauksaimniecības iespējamie attīstības virzieni: 
• Intensifikācija un specializācija. 
• Daudzveidošana, radot alternatīvus darbības veidus un lauksaimniecības palīgnozares, 

kā piemēram mežsaimniecība, amatniecība, lauku tūrisms. 
• Ekstensifikācija, ekoloģiski tīras produkcijas ražošana, saglabājot tradicionālo 

kultūrainavu un lauku dzīves veidu. 
• Lauksaimniecības zinātnes attīstība; (selekcija). 
 
Tirdzniecība un pakalpojumi, kas saistīti ar transporta maģistrālēm. 
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17.2. Plānojuma koncepcija 
 
Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma struktūra ir veidota, lai dotu pašvaldībai jaunas 
attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriju pilnvērtīgu funkcionēšanu, 
inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā saglabājot dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, vides aizsardzības prasības. 

 
Lai pagasta teritorija netiktu haotiski apbūvēta, teritorijas plānojums nosaka telpiskās 
attīstības galvenās vadlīnijas un principus: 

 
 apbūve tiek koncentrēta jau esošo ciemu robežās, galvenokārt Skrīveros, lai šeit 

maksimāli izmantotu inženiertīklus un attīstot pakalpojumus; 
 ārpus ciematiem jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas netiek plānotas; 
 tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās daudzveidīgus 

alternatīvus nodarbes veidus; 
 tiek saglabātas un attīstītas esošās ražošanas teritorijas; 
 maksimāli tiek saglabātas neapbūvētās un neskartās dabas teritorijas, veidoti 

zaļie koridori un nodrošināta publiska pieejamība ūdeņiem; 
 tiek saglabāts un attīstīts pagasta iekšējo ceļu tīkls. 

 
 

18. TERITORIJAS ARHITEKTONISKI TELPISKĀ UZBŪVE UN IZMANTOŠANA  
 

18.1. Apdzīvojuma struktūra 
 
Teritorijas plānojums paredz attīstīt un stiprināt divas galvenās pagasta apdzīvotās 

vietas: Skrīverus un Zemkopības institūtu, koncentrējot tur gan dzīvojamo apbūvi, gan 
pakalpojumu, gan ražošanu. Nākotnē varētu notikt to abu saplūšana, taču to funkcionāli 
sašķeļ Rīgas Daugavpils šoseja.  

Teritorijas plānojums paredz samazināt šo apdzīvoto vietu administratīvās robežas, 
izslēdzot dažas lielās lauku teritoriju platības, kas nav ne telpiski, ne funkcionāli saistītas ar 
pārējo teritoriju gan Skrīveru ciemā, gan Zemkopības institūtā. 

 
Sagaidāms, ka Skrīveros tuvākajos gados var pieaugt iedzīvotāju skaits, ko 

veicinātu pagasta izdevīgais novietojums pie transporta koridoriem, pievilcīgā dabas un 
kultūrvide, kā arī brīvās, neapbūvētās teritorijas ar labām inženierinfrastruktūras 
nodrošinājuma iespējām. Var prognozēt, ka Skrīveru ciemā pēc visu ieplānoto teritoriju 
apbūvēšanas iedzīvotāju skaits pieaugtu par 1000 līdz 1500 iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka 
nākotnē palielināsies nepieciešamība gan pēc kvalitatīva inženiertehniskā nodrošinājuma, 
gan arī pēc visiem sociāliem un sadzīves pakalpojumiem.  

 
Atšķirībā no Skrīveriem, kas pamazām veidojas par labi sakoptu vidi ar attīstītu 

infrastruktūru, Zemkopības institūts pašlaik ir lielā mērā degradēta vide. Taču tā izcilais 
novietojums, esošā apbūve un infrastruktūra ir priekšnoteikums lai attīstītu šo teritoriju par 
prestižu darījumu centru un pievilcīgu dzīves vietu. Tādēļ teritorijas plānojums paredz tā 
revitalizāciju, kompleksu un mērķtiecīgu attīstību, izstrādājot detālplānojumus un veicot 
vides sakārtošanu. 

Pārējās apdzīvotās vietas – Klidziņu, Ziedugravas un Līčus nav plānots attīstīt un 
paplašināt.  
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18.2. Transports 
 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt iepriekšējā plānojumā Skrīveru apvedceļam 
rezervētās teritorijas, kā turpmākas izpētes teritoriju.  
Skrīveru apvedceļa izbūve būtiski uzlabotu satiksmes drošību Skrīveru ciemā, atslogojot 
centru no smagā kravas transporta. Šis transporta risinājums ļauj nodrošināt tiešu 
piekļūšanu ražošanas un tehniskās apbūves zonām, nešķērsojot dzīvojamo apbūvi, kā arī 
izbūvēt otru dzelzceļa pārbrauktuvi. Taču pirms šī projekta realizācijas iepriekš 
nepieciešams veikt pirmsprojekta izpēti un vietas izvēles pamatojumu, kā rezultātā 
apvedceļa trases vieta var tikt arī mainīta. 
 

Autoceļa A6 Rīga - Daugavpils rekonstrukcija un paplašināšana ietekmēs Skrīveru 
pagasta transporta tīklu un infrastruktūras attīstību, samazinot vietējo ceļu pieslēgumu 
skaitu. (skat. Pielikuma 6. un 7.lapu) 

Esošais iekšējais pagasta ceļu tīkls nodrošina pietiekoši drošu un ērtu satiksmi, visu 
teritoriju savstarpējo saistību un sasniedzamību, taču ceļu kvalitāte ir neapmierinoša. 

  
Teritorijas plānojums paredz attīstīt ūdenstransportu maršrutus – uzlabojot prāmja 

satiksmi starp Jaunjelgavu un Klidzinu, nākotnē paredzot iespēju transportēt pa ūdensceļu 
arī vieglās automašīnas, kā arī sadarbībā ar kaimiņu pagastiem attīstīt dažādus tūrisma un 
ekskursiju maršrutus pa Daugavu. 
 
 
18.3. Inženierinfrastruktūra 

GĀZES APGĀDE 
Tiek plānots, ka nākotnē, izbūvējot vidēja spiediena gāzes vadu un sadales punktu, 

tiks nodrošināta Skrīveru ciema un Zemkopības institūta gāzes apgāde. Pašlaik A/S 
„Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa izstrādā pagasta perspektīvās gāzes apgādes 
tīkla shēmu. 

ELEKTROAPGĀDE 
Lai nodrošinātu pietiekošu elektroapgādi jaunajām apbūves teritorijām Skrīveru 

ciemā, jau pašlaik tiek plānotas un izbūvētas jaunas 20kV kabeļu līnijas, transformatora 
punkti, kā arī zemsprieguma kabeļu līnijas, nomainot vecās gaisvadu līnijas. 

ŪDENSAPGĀDE 
Teritorijas plānojums paredz ierīkot centralizētu ūdensapgādi Skrīveru ciemā un 

Zemkopības institūtā. Realizējot Skrīveru ūdenssaimniecības projektu, pēc rekonstrukcijas 
Zemkopības institūta Skrīveru un Zemkopības institūta ūdensapgādes sistēma ļaus 
nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni arī plānotās apbūves teritorijās. 

Pārējās apdzīvotajās vietās ir nepieciešams izbūvēt centralizētas ūdens apgādes 
sistēmas, racionāli izmantojot jau esošos urbumus.  

 
KANALIZĀCIJA 
Skrīveros un Zemkopības institūtā ir jānodrošina visu mājsaimniecību pieslēgums 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  
Pārējās apdzīvotajās vietās ir jāizbūvē lokālās attīrīšanas iekārtas. 
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SAKARU  TĪKLI 
SIA „Lattelekom” plāno visu novecojušo gaisvadu sakaru līniju nomaiņu ar kabeļu 

līnijām. Pašlaik tiek veikta izpēte un izstrādāts projekts. 
 
 
18.4. Dabas teritorijas 

 
Dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem 

dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem. Daugava, mazās upītes ar krāšņajām gravām un 
lieliskās ainavas ir tās vērtības un piesaistošais faktors, kas padara Skrīveru pagastu īpaši 
pievilcīgu gan tūristiem, gan iedzīvotājiem. 

 
Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt esošās dabas pamatnes teritorijas. 

Dabas pamatnes teritorijas ietver dabas teritorijas, tai skaitā arī visus dabas liegumus: 
ūdeņus, mežus, koku pudurus un birzes, palienes un dabīgās pļavas, apstādījumus, 
pludmales, upju gravas. Taču katrai no šīm teritorijai ir savi specifiski nosacījumi, tādēļ 
atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides aizsardzības prasībām un teritorijas 
apsaimniekošanas noteikumiem, katrā konkrētā gadījumā atļauto izmantošanu un īpašus 
noteikumus ir jānosaka šīs teritorijas detālplānojumā. Apbūve šajās teritorijās pieļaujama 
tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai.  

Liegumu teritoriju izmantošanu reglamentē gan vispārējie, gan individuālie 
aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības 
plāni. 
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19. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA (ZONĒJUMS) 

 
Skrīveru pagasta teritorija ir iedalīta 16 zonās, kas grafiski attēlotas kartē “Plānotā 

(atļautā) teritorijas izmantošana“ (izstrādāts uz VZD vienkāršotās topogrāfiskās kartes 
pamata M 1:10 000, Skrīveru ciema teritorijai M 1:5 000). To izmantošanas noteikumi ir 
detalizēti aprakstīti Skrīveru pagasta Apbūves noteikumos. 

 
Ar Skrīveru pagasta teritorijas plānojumu tiek noteiktas šādās teritorijas:  
 

 Izbūves teritorijas 
 

Apzīmējums 
Krāsa 

1. Dabas pamatnes teritorijas  Z  
1.1.  Ūdeņi  ZŪ  
1.2.  Meži  ZM  
1.3. Augļu dārzi ZA  
1.4. Parki un apstādījumi ZPa  
1.5. Pļavas un palienes ZPļ  
2. Lauksaimniecības teritorijas  L  
2.1. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes L1  
3. Lauku apbūves teritorijas  La  
4. Mazdārziņu teritorijas  MD  
5. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas  DzM  
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas  DzD  
7. Sabiedrisko iestāžu teritorijas  S  
8. Darījuma iestāžu teritorijas  D  
9. Jauktas dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas  JDzD  
10. Jauktas dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu teritorijas JSDz  
11. Ražošanas teritorijas  R  
12. Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas  JRD  
13. Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas  T  
13.1. Kapsētas Tk  
14. Līnijbūvju teritorijas  TL  
15. Rekreācijas teritorijas  A  
16. Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas I  

 
 
19.1. Dabas pamatnes teritorijas 
 

Vislielākās dabas pamatnes teritorijas atrodas pagasta rietumu daļā, ko aizņem 
mežu masīvs un gar Daugavas krastu - Daugavas dabas parkā. 
 

DABAS  PARKS „ DAUGAVAS IELEJA” 
Dabas parkam „Daugavas ieleja” ir izstrādāti un Vides ministrijā apstiprināti dabas parka 
„Daugavas ieleja” aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Tas bijis nodots arī 
sabiedriskajai apspriešanai. 
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DAUGAVA 
Teritorijas plānojums paredz aktīvāku Daugavas izmantošanu sportam, tūrismam un 

rekreācijai. 
Tādēļ ir svarīgi saglabāt un arī turpmāk nodrošināt Daugavas publisku pieejamību. 

Visā piekrastē ir noteikta Daugavas 10 m tauvas josla. Teritorijas plānojums paredz atpūtas 
un sporta kompleksu izveidošanu Daugavas krastā, jaunu laivu piestātņu izveidošanu un 
pārceltuves paplašināšanu. Daugava ir Skrīveru pagasta un Jaunjelgavas pilsētas kopīgo 
interešu teritorija, tādēļ nepieciešama abu pašvaldību cieša sadarbība. 
 

MAIZĪTE, BRASLA, PULKSTEŅUPĪTE 
Arī Maizīte, Brasla un Pulksteņupīte teritorijas plānojumā tiek noteiktas kā 

nozīmīgi rekreācijas resursi. Gar tām noteikta 10 m aizsargjosla un 4 m tauvas josla. Tās ir 
stingri jāievēro, nepieļaujot nekādu dabiskā upes gultnes pārveidošanu, aizsprostošanu, vai 
tamlīdzīgas darbības, kas izjauktu dabisko hidroloģisko režīmu un traucētu brīvu 
pārvietošanas tauvas joslā. Jāņem vērā arī apstāklis, ka Maizīte pavasaros ir iecienīts 
ūdenstūrisma maršruts, kas piesaista Skrīveriem interesentus no visas Latvijas. 

 
PALIEŅU PĻAVAS 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt dabiskās palieņu pļavas, kā nozīmīgu 

struktūras elementu gan no dabas daudzveidības un bioloģiskā aspekta, gan no hidroloģiskā 
viedokļa, lai plūdu gadījumā nodrošinātu upes pietiekošu caurplūdumu. Lielākās palieņu 
teritorijas ir noteiktas Daugavas, Maizītes, Braslas, Pulksteņupītes krastos. 
 
Plašā Daugavas paliene jau vēsturiski tikusi izmantota intensīvai lauksaimniecībai un 
lielākajā daļā šeit atrodas labi iekoptas lauksaimniecības zemes, un arī turpmāk tās tiek 
paredzētas lauksaimniecībai. Plānojums paredz saglabāt dabas pamatni Daugavas palienē 
šaurajā joslā starp ceļu un upi, kā arī joslu gar Dīvajas ieteku. 
 
Šīs teritorijas ir paredzēts izmantot rekreācijai, pieļaujot atsevišķas būves teritorijas 
labiekārtojuma nodrošināšanai, laivu piestātnes, glābšanas stacijas, organizētas peldvietas, 
ar tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas rakstura būves. Nav pieļaujama šo teritoriju 
uzbēršana, vai citāda pārveidošana.  
 

MEŽI 
Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt lielās mežu teritorijas pagasta 

rietumu daļā. Meži pārsvarā paredzēti apsaimniekošanai, izņemot mikroliegumu teritorijas, 
kurās noteikts īpašs režīms. Teritorijas plānojums neparedz mežu transformēšanu un 
izciršanu, ne arī jaunu teritoriju apmežošanu, izņemot dažas nelielas teritorijas. 

 
 AUGĻU DĀRZI 

Kā viena no Skrīveru pagasta īpatnībām ir lielie augļu dārzi, kas saglabājušies no 
kopsaimniecību laikiem. Kaut arī pašlaik tiem nav saimnieciskas vērtības, to ainaviskā 
vērtība ir ļoti augsta. Teritorijas plānojums paredz saglabāt šīs teritorijas tieši kā dārzus, un 
rekomendē pagastā attīstīt un intensificēt augļkopību, nomainot vecos kokus pret jaunām 
un piemērotākām šķirnēm.  
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19.2. Lauksaimniecības teritorijas 

 
Lauksaimniecības zemes ir viens no Skrīveru pagasta svarīgākajiem resursiem, kas 

saglabājams pagasta teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Lai daudzveidotu lauksaimnieciskās 
darbības iespējas un piemērotu arī alternatīvus nodarbes veidus, Skrīveru pagasta 
plānojumā lauksaimniecības zemes ir iedalītas divās apakšzonās: lauksaimniecības 
teritorijas, lauku apbūves teritorijas.  

Savukārt no lauksaimniecības teritorijām ir izdalītas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības zemes. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Skrīveru Zemkopības institūts ir noteikts kā 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorija, kur nav atļauta lauksaimniecības zemju 
transformācija. Teritorijas plānojums nosaka arī tās teritorijas, kuru statuss atbilst 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju kritērijiem: zemes vērtība ir augstāka par 50 
ballēm un to vienlaidu platība pārsniedz 50 ha. Šīs zemes sastāda vienu no galvenajiem 
pagasta attīstības resursiem, tādēļ nav pieļaujama šo zemju transformācija un apbūve. 
 

Nosakot teritorijas plānojumā lauksaimniecības teritorijas, ir ņemti vērā gan pagasta 
lauksaimniecības zemju resursi – lielās vienlaidu meliorētas zemju platības, gan dabas 
apstākļi – zemas, applūstošas teritorijas, kas nav piemērotas būvniecībai.  

Ievērojot zemes reformas gaitā izveidojušos sadrumstaloto zemes īpašumu struktūru 
un pagasta attīstības iespējas, teritorijas plānojums paredz  samērā plašas teritorijas 
daudzveidīgai lauku mazsaimniecību attīstībai. Plānojums paredz dažādu specializāciju un 
papildus ražošanas nozaru attīstību šajās teritorijās, pieļaujot zemes gabalu tālāku 
sadalīšanu ar minimālo platību 2 ha. Šajās teritorijās nav atļauta ģimenes dārziņu un sakņu 
dārzu ierīkošana.  

 
 

19.3. Lauku apbūves teritorijas 
 
Neviendabīga, vairāk vai mazāk blīva lauku apbūve pašlaik jau izveidojusies Līčos, 

un Skrīveru ciema nomalē. Pagasta teritorijas plānojums paredz apdzīvotajām vietām 
pieguļošo teritoriju pakāpenisku attīstību, nosakot tur daudzveidīgākas saimniekošanas 
iespējas, lai nesablīvētu apbūvi un saglabātu apkārtējās ainavas raksturu. Lauku apbūves 
teritorijās minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība ir noteikta 0,5 ha.  

Plānojums nosaka, ka arī Skrīveru ciemā ir paredzētas lauku apbūves teritorijas, lai 
pēc iespējas tiktu saglabāts atklāti skati uz apkārtni. Šajās teritorijās nav atļauta ģimenes 
dārziņu un sakņu dārzu ierīkošana.  

 
19.4. Mazdārziņu un dārza māju apbūves teritorijas 

 
Skrīveru pagastā netiek plānotas jaunas mazdārziņu un dārza māju apbūves teritorijas. 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās mazdārziņu un dārza māju apbūves teritorijas. 
Taču ir nepieciešams veikt šo teritoriju radikālu labiekārtošanu, izbūvējot ceļus un 
inženiertīklus.  
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19.5. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas 

 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve (ar zemes gabala platību no 1200 līdz 2500 m2) ir 

izveidojusies galvenokārt Skrīveros. Arī turpmāk teritorijas plānojums paredz attīstīt 
mazstāvu dzīvojamo apbūvi tikai Skrīveros un vēl dažās atsevišķās teritorijās, kur 
iespējams nodrošināt pieslēgumu centralizētiem inženiertīkliem. 

Ārpus apdzīvotajām vietām mazstāvu dzīvojamā apbūve netiek plānota. 
 
19.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas  

 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo daudzdzīvokļu (daudzstāvu) dzīvojamo 

apbūvi Skrīveros un Zemkopības institūtā. Jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves 
teritorijas netiek plānotas. Zemkopības institūtā ir jāveic šo radikāla šo teritoriju 
revitalizācija un rekonstrukcija, paredzot centralizētu visu inženiertīklu nodrošinājumu un 
labiekārtojumu atbilstoši mūsdienu prasībām.  

 
19.7. Sabiedrisko iestāžu teritorijas  

 
Teritorijas plānojums neparedz jaunu sabiedrisko iestāžu teritoriju veidošanu, jo 

pašlaik nodrošinājums ir pietiekošs. Ja radīsies pieprasījums vai nepieciešamība, pastāv 
iespēja izmantot plānotās jauktās dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas vai jauktās 
dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu teritorijas. 

 
19.8. Darījuma iestāžu teritorijas 

  
Ņemot vērā aizvien pieaugošo nepieciešamību pēc dažādiem pakalpojumiem, 

teritorijas plānojums paredz veidot jaunas darījumu teritorijas galvenokārt esošajās 
apdzīvotajās vietās - Skrīveros un Zemkopības institūtā.  
 
 
19.9. Jauktas dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas  

 
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus un elastīgāk pielāgotos 

mainīgajai zemes tirgus situācijai, teritorijas plānojums paredz veidot diezgan plašas 
jauktas dzīvojamo un darījuma iestāžu teritorijas gan Skrīveru ciemā, gan Zemkopības 
institūtā. Arī esošās apbūvētās teritorijas Klidziņā gar autoceļu Rīga Daugavpils tiek 
paredzētas jauktai dzīvojamo un darījuma iestāžu apbūvei. 

Tas dos iespējas iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus dzīves vietas tiešā tuvumā un 
dažādot nodarbinātības iespējas. 

 
19.10. Jauktas dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu teritorijas (JSD) 

 
Lai veicinātu Zemkopības institūta teritorijas revitalizāciju, teritorijas plānojums 

paredz veidot šeit jauktas dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu teritorijas. Plānojums piedāvā 
izveidot uz Zemkopības institūta materiālās bāzes daudzfunkcionālu zinātnes un izglītības 
centru ar telpām konferencēm, simpozijiem, semināriem, nodrošinot arī daudzveidīgas 
atpūtas un izklaides iespējas. 
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19.11. Ražošanas teritorijas 
  
Jaunas ražošanas teritorijas netiek plānotas, tādēļ teritorijas plānojums paredz 

saglabāt esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli tiktu izmantota zeme, esošā 
inženierinfrastruktūra un ceļu tīkls. Lielākā ražošanas zona joprojām atradīsies Skrīveros, 
paredzot šeit mūsdienīgu inženiertehnisko nodrošinājumu - centralizētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādi, gāzes apgādi, ceļu tīklu un visas teritorijas vizuālās 
kvalitātes uzlabošanu. 

Zemkopības institūtā ir ierobežotas iespējas ražošanas attīstībai, tādēļ bijušajai 
fermai, mehāniskajām darbnīcām, katlu mājai un citām ražošanas ēkām ir jāatrod jauns, 
vides prasībām atbilstošs pielietojums. 
 
 
19.12. Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas 

  
Teritorijas plānojums paredz veidot jaunas jauktas ražošanas un darījumu iestāžu 

teritorijas, lai veidotu buferzonu starp esošajām ražošanas teritorijām un plānojamo 
dzīvojamo apbūvi Skrīveros. Šāds zemes izmantošanas veids ļaus elastīgi pielāgoties tirgus 
situācijai un mainīgajiem ekonomiskiem apstākļiem, jo pašvaldībai ir jābūt gatavai 
piedāvāt potenciālajiem investoriem piemērotas teritorijas. 
 
 
19.13. Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas (tajā skaitā kapsētas) 

 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās komunālas un tehniskās apbūves 

teritorijas, kā arī veidot jaunas. Pārsvarā tās ieplānotas Skrīveros, lai nodrošinātu 
nepieciešamo inženiertīklu un iekārtu izbūvi, tai skaitā ugunsdzēsēju depo izbūvi. 
 

Teritorijas plānojums paredz esošās kapsētas paplašināšanu, jo tās kapacitāte 
plānošanas periodam varētu būt nepietiekoša. 
 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo atkritumu izgāztuvi, līdz jaunas 
reģionālās atkritumu izgāztuves izbūvei. Pēc tam būs nepieciešama tās rekultivācija. 
Teritorijas plānojums rekomendē esošajās tehniskās apbūves vai ražošanas teritorijās 
paredzēt vietu sadzīves atkritumu šķirošanai. 
 

Skrīveru pagastā nav bijušas kritušo mājdzīvnieku kapsētas, un tādas arī netiek 
plānotas. Visi kritušie mājdzīvnieki tiek izvesti sadedzināšanai uz tuvākiem punktiem. 
 
19.14. Līnijbūvju teritorijas  

 
CEĻI 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt Skrīveru ciema apvedceļam rezervētās 

teritorijas, kas izplānotas un pamatotas Skrīveru ģenerālplāna ietvaros iepriekšējā, 1980.g. 
plānojumā.  

Skrīveru apvedceļa izbūve būtiski uzlabos satiksmes drošību Skrīveru ciemā, 
atslogojot centru no smagā kravas transporta. Šis transporta risinājums ļaus nodrošināt tiešu 
piekļūšanu ražošanas un tehniskās apbūves zonām nešķērsojot dzīvojamo apbūvi, kā arī 
dos iespēju izbūvēt otru dzelzceļa pārbrauktuvi.  
 



SKRĪVERU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS  2006.– 2018. 

SIA “Reģionālie projekti”, 2006 88

Tiek paredzēts uzlabot autoceļa A6 Rīga Daugavpils tehniskos parametrus un 
optimizēt vietēju ceļu pieslēgumu skaitu, tādēļ teritorijas plānojums neparedz jaunu 
apbūves teritoriju veidošanu gar valsts nozīmes autoceļiem. Zemkopības institūta teritorijā 
ir jāparedz aizsargstādījumu veidošana un uzturēšana, atbrīvojot šo joslu no patvaļīgajām 
būvēm. 

 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt un uzlabot pagasta iekšējo ceļu tīklu, lai 

nodrošinātu visu teritoriju savstarpējo sasaisti un līdzvērtīgu zemes īpašumu 
sasniedzamību, tādējādi garantējot drošu un ērtu satiksmi un pieslēgumus valsts 
galvenajiem autoceļiem.  
 

Teritorijas plānojums nosaka galveno ceļu principiālu shēmu, sīkāku detalizāciju, 
konkrētas trases un parametru izvēli atstājot profesionālu projektētāju ziņā. Skrīveru ciemā 
veidojot jaunas apbūves teritorijas, tiks izstrādāts arī jauno ielu plānojums. Sadalot 
pašreizējās lauksaimniecības zemes jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, veidosies jauni 
vietējas nozīmes infrastruktūras elementi – ielas, ceļi, apgriešanās laukumi utt., kuru 
detalizēti parametri jānosaka detālplānojumos.  

 
DZELZCEĻŠ 
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums paredz uzlabot satiksmes drošību, nākotnē 

paredzot otru dzelzceļa šķērsojuma vietu, kas varētu būt divos līmeņos. Plānojumā tiek 
noteikta dzelzceļa aizsargjosla. Ņemot vērā dzelzceļa nozīmīgo lomu sabiedriskā transporta 
nodrošināšana, tiek saglabāta dzelzceļa pietura Dendrārijs.  

 
 
 INŽENIERTĪKLI 
Valsts programmas 800+ ietvaros Skrīveru ciematam tika veikts priekšizpētes 

projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai. 2001. gada septembrī Halcrow 
Group Ltd. sadarbībā ar Carl Bro Latvija un LaKalme izstrādāja šī projekta tehniski 
ekonomisko pamatojumu, kur noteica galvenos veicamos pasākumus ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu sakārtošanai: 

 
Ilgtermiņa investīciju plāns (IIP) paredz 95% mājsaimniecību pieslēgšanu 

centralizētajai ūdensapgādei un notekūdeņu centralizētai savākšanai. No ūdensapgādes 
viedokļa tas ietver racionālu darbojošos ūdensapgādes sistēmu apvienošanu vienā sistēmā. 
No notekūdeņu savākšanas aspekta tas ietver eksistējošo notekūdeņu savākšanas sistēmu 
racionalizāciju ar mērķi nodrošināt visa notekūdeņu apjoma novadīšanu uz Institūta 
attīrīšanas iekārtām, lai notekūdeņu attīrīšanu un dūņu atūdeņošanu veiktu vienā NAI. 

Īstermiņa investīciju plāns ir jārealizē laikposmā no 2005. līdz 2008. gadam. Tas 
ietver sekojošas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas komponentes, 
kuras kā prioritātes ir izdalītas no Ilgtermiņa investīciju plāna: 

• Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas un otrā pacēluma sūkņu stacijas celtniecību 
esošās Centra sistēmas dzeramā ūdens ieguves vietā. Divu jaunu artēzisko aku 
izurbšana un aprīkošana, šīs sistēmas veco aku tamponāža; 

• Esošo ūdens apgādes sadales tīkla cauruļvadu nomaiņa un jaunu ierīkošana 
Dzelzceļa-Sporta-Daugavas ielu rajonā (Centra sistēma); 
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• Jaunu ūdens maģistrālo vadu ierīkošana Pumpura-Smilšu-Daugavas ielu rajonā 
(Centra sistēma); 

• Jaunu ūdens maģistrālo vadu ievilkšana Institūta un Centra sistēmu savienošanai; 
• Esošo artēzisko aku tamponēšana (Institūta sistēma) 
• Institūta NAI rekonstrukcija, NAI papildināšana ar jaunu aerācijas tilpni, 

nostādinātāju un septiķu dūņu pieņemšanas ietaisēm; 
• Nepieciešamo remontdarbu veikšana Saimniecības sistēmu NAI, lai nodrošinātu to 

ekspluatāciju IIP ieviešanas laikā; 
• Jauna kanalizācijas tīkla ierīkošana un esoši veco vadu nomaiņa Dzelzceļa-Sporta 

ielu rajonos. (Centra sistēma); 
• Jauna kanalizācijas tīkla izveidošana Daugavas - Purapuķes - Smilšu ielu rajonos; 
• Jauna kanalizācijas tīkla izveidošana Purapuķes - Institūta sistēmā. 
 
Taču salīdzinot piedāvātos variantus un izvēloties variantu, ka visi Skrīveru notekūdeņi 
tiek novadīti uz Zemkopības institūta NAI, priekšizpētes projektā Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu uzlabošanai nav tikuši ievērtēti vairāki vides aspekti: 
1. Attīrītie notekūdeņi tiek ievadīti tieši Daugavā augšpus labākajām pagasta 

rekreācijas teritorijām ar trim jau esošajām peldvietām Daugavā. Tātad avārijas vai 
noplūdes gadījumā pastāv piesārņojuma risks. 

2. Zemkopības institūta attīrīšanas iekārtas ar dūņu laukiem ir iekārtotas īpaši 
aizsargājamā teritorijā - dabas parkā Daugavas ieleja un kultūras pieminekļu 
aizsargjoslā. Šī teritorija ir nozīmīga arī no tūrisma un estētiskā viedokļa. 

 
Ņemot vērā, ka Daugavas paliene Palātu laukos ir vienīgā teritorija Skrīveru pagastā, 
kur ir tik labvēlīgi dabas apstākļi gan peldvietu, gan pagasta iedzīvotāju aktīvās atpūtas 
organizēšanai, teritorijas plānojums rekomendē pārskatīt Skrīveru ciema un 
Zemkopības institūta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas koncepciju, respektīvi NAI 
izvietojumu, piemērojot stingrākas prasības un ņemot vērā visus vides un sanitāros 
aspektus. 
 
ENERGOAPGĀDE 
Nākotnē tiek plānota Skrīveru ciema gāzes apgāde, izbūvējot vidēja spiediena atzaru ar 
pieslēgumu maģistrālajam gāzes vadam un sadalošo cauruļvadu tīklu. 
 
 

19.15. Rekreācijas teritorijas 
  
Teritorijas plānojums paredz izveidot vairākas jaunas rekreācijas teritorijas. Lielākā 

ir ieplānota meža izcirtumā aiz Skrīveru ciemata ziemeļrietumu robežas.  
Otra rekreācijas teritorija atrodas teritorijā starp autoceļu Rīga- Daugavpils, 

Daugavas upi un Dīvajas ieteku, kur kādreiz jau ir bijis kempings un organizētas 
ātrumlaivu sacensības. Šī teritorija ir saglabājama kā publiski pieejama, ierīkojot tur visu 
nepieciešamo infrastruktūru, kā peldvietas, tualetes, autostāvvietas, laivu piestātnes, kā arī 
glābšanas stacijas posteni. 
Pašreizējā rekreācijas teritorija ap brīvdabas estrādi Zemkopības institūtā arī turpmāk 
paredzēta kā rekreācijas teritorija.  
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19.16. Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas  

 
Teritorijas plānojums nosaka Skrīveru ciema apvedceļa tresei rezervēto teritoriju kā 

turpmākās izpētes un plānošanas teritoriju. 
 

Teritorijas plānojums nosaka arī teritorijas, kurās obligāti izstrādājami detālplānojumi 
vienlaikus visai teritorijai, aptverot visus zemes īpašumus, lai teritorijas labiekārtojums, 
inženierapgāde un ielu tīkls tiktu risināts kompleksi. Tās ir parādītas kartoshēmā un 
apzīmētas ar indeksiem. 

 
D-1 Zemkopības institūta teritorijas daļa; 
D-2 Rekreācijai paredzētā teritorija Daugavas krastā pie Dīvajas ietekas 
D-3 Bijušās mazdārziņu teritorijas Maizītes upes krastā pie autoceļa  P32;  
D-4 Teritorija starp Daugavas ielas apbūvi Lielkažoku ielu un Draudzības ielu, kas 
paredzēta jauktai dzīvojamai un darījumu iestāžu apbūvei. 

 
Pārējās teritorijās detālplānojumi izstrādājami likumdošanā paredzētajos gadījumos un 
noteiktajā kārtībā.  
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