
Aizkraukle

Vieta, kur gaisma  Daugavā 
dzimst…





Vissenākie atradumi Kalna ziedu pilskalnā, 
liecina par pirmajiem iedzīvotājiem 
Aizkraukles pilsētas teritorijā jau sākot no I 
gadu tūkstoša pirms Kristus.  

1204. gadā pirmo reizi minēts Aizkraukles 
vārds Livonijas Indriķa hronikas tekstā. 

1224. gadā Karikstes upes grīvā uzcēla 
akmens mūra pili, tā  pastāvēja līdz XVII 
gadsimta vidum, un zviedru - poļu kara 
laikā to noposta. XVI gs. teritorija ap 
pilskalnu      un mūra pili bijusi Alstiķu
muižas sastāvdaļa. 

1764. gadā šī vieta kļuva slavena ar   
muižkunga Karla Frīdriha Šulca fon 
Ašerādena izdotajiem pirmajiem zemnieku 
likumiem "Aizkraukles un Rīmaņu 
muižu zemnieku tiesa". 

1888.gadā Andrejs Pumpurs pabeidz 
rakstīt mūsu tautas eposu “Lāčplēsis”, 
kurā aprakstītie notikumi daļēji norisinās 
Aizkraukles teritorijā.  





Starpkaru
periodā 
Aizkraukles 
muižas 
teritorijā tika 
izveidots 
Aizkraukles 
pagasts, kas 
aptvēra 
tagadējā 
Aizkraukles 
pagasta, 
Aizkraukles 
pilsētas un 
nelielu 
Skrīveru 
pagasta 
teritoriju. Pēc 
administratīvā 
iedalījuma tas 
ietilpa Rīgas 
apriņķī. 



1945. gadā pagastā izveidoja Aizkraukles un Karikstes ciema padomes un 1947. gadā tos 
iekļāva jaunizveidotajā Ogres rajonā bet vēl pēc diviem gadiem - Pļaviņu rajonā. 

1954. gadā Aizkraukles pagasta rietumu daļu pievienoja Skrīveriem, bet Aizkraukles 
pagastu atkal pievienoja Ogres rajonam. 

1960.gadā, šajā vietā ieradās pirmie HES būvētāji un 1961. gadā Aizkraukles ciemu 
likvidēja, tā teritoriju pievienojot Pētera Stučkas celtnieku ciematam kā tā lauku teritoriju. 

1961. gadā Samēnu līcī pie Daugavas, tagadējās Aizkraukles slimnīcas vietā izveidoja 
celtnieku ciemats, kurš jau augustā tika nosaukts P.Stučkas vārdā. 

1963. gadā strādnieku ciemats mainīja statusu, kļūstot par pilsētciematu.

1967. gada 10. janvārī – Stučka iegūst pilsētas statusu un kļūst par rajona centru, 1990. 
gadā Aizkraukles ciemu reorganizēja par pagastu. 

1991. gadā Stučku pārdēvēja par Aizkraukli.

2001. gadā Aizkraukles pagasts apvienojās ar Aizkraukles pilsētu, izveidojot Aizkraukles 
novadu., 



Tā tapa Aizkraukle:

20. gadsimta 60-tajos gados no visas Padomju Savienības sabrauca strādnieki, lai toreizējā Aizkraukles 

ciema teritorijā celtu jaunu hidroelektrostaciju. Sākotnēji HES bija paredzēts pie Pļaviņām, bet 

ģeoloģisku iemeslu dēļ, to sāka celt Aizkrauklē, saglabājot iepriekš domāto nosaukumu – Pļaviņu HES



1961. gads 2018. gads



1963. gads

2014. gads1965. gads



2010. - 2014.gads



Projekts Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras 

sakārtošana

Projekta izmaksas –4391000 EUR (1136000 

EUR pašvaldības  finansējums)

Projekta realizācijas laiks-2018.-2019. gads



Meži – (32%)

Lauksaimniecības zeme – (33%)

Ūdens platības - (9%)

Purvi – (14%)

 Novada kopējā platība 102.5 km2

 Iedzīvotāju skaits 8687;(darbspējas vecumā 

5338)

 Apdzīvotības blīvums  85,16 cilv. /km²

 Bezdarba līmenis 5,9% 

 Teritorijas attīstības indekss 0,074 (31 rangs)

Aizkraukles novadu raksturojošie rādītāji



Dabas parks "Daugavas ieleja"





Raganu lidlauks «Cepļos»



Pieejamība

 Novadu šķērso autoceļš A6, Koknesē un Skrīveros  iespējams nokļūt uz jaunizbūvētā 

autoceļa  P80

 Aizkrauklē atrodas viena no 7 Daugavas šķērsošanas vietām

 Viegli sasniedzama no Skrīveriem, Kokneses, Jaunjelgavas, Daudzevas, Seces, 

Neretas.

 Dzelzceļa līnija Rīga - Krustpils – Rēzekne  - Maskava

 Attīstīts ielu un ceļu tīkls novada teritorijā



Aizkraukles funkcionālā ietekmes zona

Bijušā  Aizkraukles rajona pašvaldības (Koknese, Jaunjelgava, Skrīveri, Nereta, Pļaviņas)

• Darba migrācijas centrs. Izglītības pakalpojumu, valsts pārvaldes un finanšu iestāžu 

pakalpojumu centrs. Privāto pakalpojumu un ražošanas centrs. Kvalitatīvu kultūras, mākslas 

pasākumu un sporta centrs. 

• Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Zemgales reģions

• Elektroenerģētikas, kokapstrādes rūpniecības,. Kvalitatīvu kultūras, mākslas pasākumu un 

sporta centrs. Profesionālās izglītības centrs kokapstrādē. Darījumu centrs.

Valsts

• Elektroenerģētikas un kokapstrādes rūpniecības centrs

• Profesionālās izglītības centrs.



Industriālās zonas

1.Liegums “Aizkraukles purvs un  

meži”  kūdras ieguves industriālā 

teritorija (platība – 516,5 ha)

2.Aizkraukles dzelzceļa  stacijai 

pieguļošā perspektīvā  industriālā 

teritorija (platība –14,0 ha)

3.Aizkraukles pilsētas -Jaunceltnes un 

Rūpniecības ielu pieguļošā teritorija 

(platība –195 ha)

4. Aizkraukles pagasta industriālā 

teritorija (platība –46,0 ha)

5.Pļaviņu HES industriālā teritorija

(platība –30,0ha) 



Populārākās uzņēmējdarbības nozares Aizkraukles novadā

Kopumā Aizkraukles novadā patlaban reģistrēti 495 uzņēmumi, no kuriem 44% -

sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 45% - individuālie komersanti un individuālie

uzņēmumi.

 Kokapstrāde;

 Enerģētika;

 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;

 Automobiļu apkope un remonts;

 Mazumtirdzniecība.



Realizācijā esošie  un realizētie projekti:

Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un 

Gaismas ielas teritorijā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu 

attīstības vajadzībām

Projekta rezultāts - Sakārtota Jaunceltnes un 

Gaismas ielu industriālajā teritorija, radītas 27 

jaunas darbavietas un uzņēmumiem piesaistītas 

investīcijas 4,5 milj. EUR apmērā, 2,5 ha platībā 

sakārtotas degradētās teritorijas 

Projekta izmaksas - 4 528 665.60 EUR 

(attiecināmās izmaksas 3 895 118.83), ERAF 

fonda atbalsta apjoms projektam ir 3 108 904.84 

EUR.

Projekta realizācijas laiks- 2017.-2019. gads



Iekšpagalmu pārbūve Aizkrauklē:

• Draudzības Krastmalas teritorijas iekšpagalms

Projekta izmaksas –25 000 EUR (pašvaldības  

finansējums)

Projekta realizācijas laiks-2015. gads

• Spīdolas ielas teritorijas iekšpagalms

Projekta izmaksas –73 000 EUR (pašvaldības  

finansējums)

Projekta realizācijas laiks-2016. gads

• Gaismas ielas teritorijas iekšpagalms 

Projekta izmaksas – 120 000EUR (pašvaldības  

finansējums)

Projekta realizācijas laiks-2018. gads



Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, 

Kurzemē un Ziemeļlietuvā

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, 

nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju 

dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanu un 

pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijas.

Aizkraukles novada pašvaldības galvenās aktivitāte –

izveidots uzņēmējdarbības atbalsta centrs, pieņemts darbā 

uzņēmējdarbības speciālists, organizētas Uzņēmēju dienas 

2018. un 2019.gadā, kā arī sadarbība un pieredzes apmaiņa ar 

projekta partneriem.

Projekta kopējais finansējums: 729604,12 EUR (t.sk. ERAF 

finansējums: 620163,47 EUR), Aizkraukles pašvaldības 

budžets projektā – 51695.23 EUR

Projekta  realizācijas laiks - 2017. -2019. gads.



Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, 

veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu

Vadošais partneris: Biržu rajona pašvaldības 
pārvalde (LT).

Projekta partneris: Aizkraukles novada 
pašvaldība(LV). 

Projekta mērķis: ir uzlabot dzīves kvalitāti un 
apkārtējo vidi, palielinot sociālās telpas aprīkojumu 
un iedzīvotāju iesaisti sociālajās aktivitātēs. Lai šo 
mērķi sasniegtu, tiks radītas jaunas sabiedriskas 
pulcēšanās vietas Biržos un Aizkrauklē: Birži iegūs 
jaunu bērnu rotaļu laukumu  A.Daugavieša parkā, 
savukārt Aizkrauklē tiks iekārtoti āra trenažieru 
sporta laukumi.

Kopējās projekta izmaksas: 177 839,95 EUR        ( 
ERAF līdzfinansējums151 163,96 EUR) Partnera 
izmaksas: 79 659,63 EUR ( ERAF līdzfinansējums 
67 710,69 EUR)

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 –
30.11.2019 (20 mēneši). 



Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses 

pasākumi Aizkraukles novadā

Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem 

Aizkraukles novada pašvaldības iedzīvotājiem, 

īstenojot vietēja mēroga pasākumus. 

Projekta izmaksas - 96 267.00  EUR 

Projekta īstenošanas laiks - 15.05.2017. –

31.12.2019.



Padomju gadi

Projekta mērķis ir: 1. Iegūt finansējumu 

iebūvēta stenda izgatavošanai un uzstādīšanai 

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja 

pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” daļā 

“Padomju medicīna”. 2. Izveidojot 

ekspozīcijas daļu “Padomju medicīna” pabeigt 

ekspozīcijas jaunās pastāvīgās ekspozīcijas 

“Padomju gadi” izveidošanu.

Projekta kopējā summa, EUR 1294.00 EUR

Projekta attiecināmo izmaksu summa, 

EUR 1164.00 EUR

Projekta plānotā publiskā finansējuma summa, 

EUR 1047.60 EUR

Projekta realizācijas laiks – 2018. gads



Daugavas zona Aizkraukles Daugavas

ūdenskrātuves  piekrastes ainavu koncepta izstrāde

Izstrādes laiks:  01.11.2018. -15.05. 2019.

Projekta izstrādātājs: Aizkraukles novada pašvaldība  sadarbībā  ar LLU

ētas teritorijā pilsētas teritorijā 





Aizkraukles 

novada pašvaldība

PALDIES PAR UZMANĪBU!


