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2 PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANA 

PAMATOJUMS 
29.08.2012. pieņemtais Kokneses novada domes lēmums „Par Kokneses novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.8., 5.§). 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ 
Sabiedriskā apspriešana tika organizēta no 17.09.2012. līdz 29.10.2012. 

PAZIŅOJUMI 
Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (11.09.2012.), Kokneses novada laikrakstā „Kokneses 
Novada Vēstis” (14.09.2012.), kā arī internetā Kokneses novada pašvaldības mājas 
lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

IEPAZĪŠANĀS AR IZSTRĀDĀTAJIEM DOKUMENTIEM 
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata 
projekta materiāli tika izvietoti Kokneses novada domē, Bebru pagasta un Iršu 
pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā, Kokneses novada pašvaldības 
mājas lapā internetā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA 
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par izstrādātajiem Kokneses novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu līdz 
apspriešanas beigām, t.i., 29.10.2012., varēja iesniegt Kokneses novada domē 
(Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113), Bebru pagasta 
pārvaldē („Papardes”, Vecbebri, Bebru pag, Kokneses nov., LV-5135), Iršu pagasta 
pārvaldē („Kūlēni”, Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108), sūtot uz e-pasta adresēm: 
dome@koknese.lv vai planojamkoknesi@metrum.lv. Sabiedriskās apspriešanas laikā 
par plānojuma izstrādi bija iespējams konsultēties SIA „Metrum” un Kokneses novada 
pašvaldības Attīstības nodaļā. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 2 rakstiski/elektroniski priekšlikumi vai 
iebildumi par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 3 par Kokneses 
attīstības programmas projektu (1 no tiem saņemts pēc sabiedriskās apspriešanas 
termiņa) un 6 par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju (1 no tiem 
saņemts pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa), savukārt 5 priekšlikumi par 
teritorijas plānojuma 1.redakciju saņemti mutiski. Priekšlikumus/iebildumus sniedza 

2011.gada 25.maijā Kokneses novada dome pieņēma lēmumu par Kokneses 
novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam (turpmāk – Kokneses novada 
attīstības programma) un Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam (turpmāk – Kokneses novada teritorijas plānojums) izstrādes 
uzsākšanu, savukārt 2011.gada 28.decembrī tika pieņemts lēmums par 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam (turpmāk 
– Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) izstrādi (turpmāk kopā – 
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti). Vides pārskats 
tiek izstrādāts Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Kokneses 
novada teritorijas plānojumam, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 
pieņemtajam 31.01.2012. lēmumam Nr.5 un 05.12.2011. lēmumam Nr.82 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde uzsākta 
2011.gada maijā, un tos, saskaņā ar laika grafiku, plānots pabeigt 2013.gada 
1.ceturksnī. Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un 
Vides pārskata izstrādi veic SIA „Metrum” Rīgas birojs sadarbībā ar Kokneses 
novada pašvaldību. 

Līdz 2012.gada augustam SIA „Metrum” sadarbībā ar Kokneses novada 
pašvaldības speciālistiem sagatavoja Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas projektu, teritorijas plānojuma 1.redakciju 
un Vides pārskata projektu. 2012.gada augustā Kokneses novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejā un domes sēdē SIA „Metrum” un 
Kokneses novada pašvaldības speciālisti prezentēja sagatavotos dokumentus. 

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas procesā, Kokneses novada dome, 
atbilstoši 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2012.), 25.08.2009. MK 
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā” un 23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums”, nodrošināja sabiedrības līdzdalību 
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides 
pārskata izstrādē, organizējot sabiedrisko apspriešanu. 
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arī Kokneses novada pašvaldības darbinieki – kopā saņemti 6 rakstiski/ 
elektroniski priekšlikumi (1 par attīstības programmas projektu, 4 par teritorijas 
plānojuma 1.redakciju un 1 par Vides pārskata projektu). 

Skatīt „Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem”. 

TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas katrā no novada 
pagastiem. Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs 
bija 80. Visplašāk iedzīvotāji apmeklēja organizēto sanāksmi Bebru pagastā. 
Kopumā iedzīvotājiem tika organizētas 4 sanāksmes: 

� 17.10.2012. plkst.13.00 Iršu pagasta pārvaldē („Kūlēni”, Irši, Iršu pag., 
Kokneses nov., LV-5108); 

� 17.10.2012. plkst.17.00 Bebru internātvidusskolā (Bebru 
internātvidusskola, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135); 

� 18.10.2012. plkst.13.00 Bormaņos, Kokneses speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā (Bormaņi, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113); 

� 18.10.2012. plkst.17.00 Kokneses kultūras namā (Hanzas iela 2, Koknese, 
Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113). 

Skatīt „Pārskats par organizētajām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm”. 

INSTITŪCIJU ATZINUMI 

Sabiedriskās apspriešanas laikā institūcijas un kaimiņu pašvaldības sniedza 
atzinumus par sagatavotajiem Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem un Vides pārskata projektu. 3 institūcijas sniegušas atzinumu par 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada attīstības 
programmas projektu, 21 institūcija sniedza atzinumu par Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju, 4 institūcijas sniegušas atzinumu par Vides 
pārskata projektu (1 atzinums nav saņemts). 

Atzinumos norādīti precizējumi un labojumi, kas, pēc institūciju un kaimiņu 
pašvaldību viedokļa, būtu jāveic, pilnveidojot vai izstrādājot Kokneses novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta galīgo 
redakciju. 

 
PRIEKŠLIKUMU IZVĒRTĒŠANA 

Visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tiks vērtēti Kokneses 
novada pašvaldības organizētajā darba grupā, piedaloties SIA „Metrum” un 
Kokneses novada pašvaldības speciālistiem. Iepazīstoties ar apkopotajiem 
rezultātiem un darba grupas komentāriem, Kokneses novada dome lems par 
tālāko Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu virzību. 
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PĀRSKATS PAR ORGANIZĒTAJĀM SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒM 
 

Nr. 
p.k. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
norises laiks un vieta / dalībnieku skaits 

sapulcē 
Piezīmes 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikumu iestrādi teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentā 

1. 17.10.2012. plkst.13.00 Iršu pagasta 
pārvaldē, Iršu pag., dalībnieku skaits 19 

 

� Diskusija par TP 1.redakcijā noteikto minimālo jaunveidojamo zemes 
gabala platību „Lauku zemēs”, kas noteikta 2 ha platībā. Sanāksmes 
dalībnieki izsaka iebildumus un norāda, ka plānojumā minimālā platība 
būtu nosakāma 0,5 ha platībā. 

� Priekšlikums papildināt TP Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, nosakot, ka mežu teritorijās viena no atļautajām 
izmantošanām ir „viensēta” (jāizvērtē, vai nav nosakāmi papildus 
nosacījumi, piemēram, ja tiek nodrošinātas nepieciešamās 
komunikācijas). 

� TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos pie terminu 
skaidrojuma jānorāda „Publiskā ārtelpa”. 

� Diskusija par TP Grafiskajā daļā attēlotajām applūstošajām teritorijām – 
sanāksmes dalībnieki norāda uz neprecizitātēm datos. 

� Tiek norādīts, ka Iršu pagastā ir attēlotas pārāk daudzas platības ar 
augstvērtīgajām lauksaimniecības zemēm. 

� Diskusija par augstvērtīgajām lauksaimniecības zemēm. Tiek secināts, 
ka priekšlikums TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteikt punktu, ka šajās teritorijās ir atļauta tikai „pārtikas” ražošana, 
nav īstenojams. 

� AP 43.lpp. sadaļā par izglītību jāizslēdz rindkopa „…..ja demogrāfiskā 
situācija neuzlabosies, ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, 
tuvākajos gados Pērses pamatskola varētu kļūt par Bebru pamatskolas 
filiāli vai Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas filiāli”. 

� AP 4.8.punktā (81.lpp.) iztrūkst 2 projekti – priekšlikums iekļaut Iršu 
medpunkta un ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” jumta un sienu 
renovāciju. 

 

2. 17.10.2012. plkst.17.00 Bebru 
internātvidusskolā, Bebru pag., dalībnieku 
skaits 27 

� Diskusija par TP 1.redakcijā noteikto minimālo jaunveidojamo zemes 
gabala platību „Lauku zemēs”, kas noteikta 2 ha platībā. Sanāksmes 
dalībnieki izsaka iebildumus un norāda, ka plānojumā minimālā platība 
būtu nosakāma 0,5 ha platībā. Viens no priekšlikumiem – izdalīt 
atsevišķas teritorijas, kur atļauta minimālā dalāmā platība 0,5 ha platībā 
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(piemēram, pie Daugavas, kur varētu veidot vasarnīcu apbūvi). 
� Priekšlikums papildināt TP Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus, nosakot, ka mežu teritorijās viena no atļautajām 
izmantošanām ir „viensēta”. 

� Diskusija par augstvērtīgajām lauksaimniecības zemēm. Tiek secināts, 
ka priekšlikums TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteikt punktu, ka šajās teritorijās ir atļauta tikai „pārtikas” ražošana, 
nav īstenojams. 

� Tiek skatīts jautājums par Kokneses novada robežu maiņu, kas saistās ar 
Lobes ezera pārdali. Sanāksmes dalībniekiem kopumā nav iebildumu 
par novada robežu maiņu. 

3. 18.10.2012. plkst.13.00 Bormaņos, 
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā, Kokneses pag., dalībnieku 
skaits 17 

 

� AP paredzēt pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai Bormaņos 
(ūdenstorņa tehniskais stāvoklis, Bormaņos nepieciešamas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kanalizācija). 

 

4. 18.10.2012. plkst.17.00 Kokneses kultūras 
namā, Kokneses pag., dalībnieku skaits 17 

� Diskusija par TP 1.redakcijā noteikto minimālo jaunveidojamo zemes 
gabala platību „Lauku zemēs”, kas noteikta 2 ha platībā. Sanāksmes 
dalībnieki izsaka iebildumus un norāda, ka plānojumā minimālā platība 
būtu nosakāma 0,5 ha platībā. 

� Diskusija par TP Grafiskajā daļā attēlotajām applūstošajām teritorijām – 
sanāksmes dalībnieki norāda uz neprecizitātēm datos. 

� Diskusija par augstvērtīgajām lauksaimniecības zemēm. Tiek secināts, 
ka priekšlikums TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteikt punktu, ka šajās teritorijās ir atļauta tikai „pārtikas” ražošanai, 
nav īstenojams. 
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� Priekšlikums izvērtēt iespēju noteikt papildus nosacījumus TP Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos cūku fermu būvniecībai novadā, 
lai samazinātu iespējamo ietekmi. 

� Uzsvērts, ka Koknesē nav izteikta centra – kur tas varētu veidoties? 
� Neesot konsekvences starp IAS un AP. Trūkst statistikas datu un 

konkrētu risinājumu tam, kā Kokneses novads attīstīsies un kā saglabāt 
vai palielināt iedzīvotāju skaitu pašvaldībā. 
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PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma iesniedzējs Priekšlikums 
Darba grupas komentārs par 

priekšlikuma iestrādi teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentā 

Rakstiski/elektroniski saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta 
sabiedriskās apspriešanas laikā 
KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTS 

1. Dace Grīsle, Biedrības 
„Koknesei” valdes 
priekšsēdētāja 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 17.10.2012. 

1) Kokneses novada vizītkarte 
Ja reiz tā ir vizītkarte, tad tai jābūt īsi koncentrētā veidā atspoguļotai pārskatāmai 
būtiskākajai informācijai, ko pie tam arī viegli atrast. Tāpēc ierosinājums strukturizēt 
šo sadaļu un saīsināt, pārceļot uz citām sadaļām informāciju, kas detalizē 
pamatinformāciju (piem., informācija par izglītības iestādēm, nosaucot tikai to skaitu 
un veidu, jo tālāk seko padziļināta informācija); 

2) 1.1. Apdzīvojums un novada attīstības centri 
Trūkst statistikas datu un nav atspoguļotas tendences (tāpēc neveidojas priekšstats): 

- Iedzīvotāju skaita pieaugums/ samazinājums ciemos; 
- Darbspējas vecuma personu īpatsvars un demogrāfiskās slodzes rādītāji. 

� 5.lapas 2.pusē 2.rindkopas pēdējais teikums nosaka, kā tiks stratēģiski veidota 
apdzīvojuma attīstība, taču ir pateikts, ko nepieļaut, bet nav pateikts, kā to veidot 
– ko pieļaut. 

� Tabulai 6.lapā būtu jāiekļauj attīstības centru funkcijas, pakalpojumi, kas ir 
pašvaldības tiešā ietekmē, un rezultāti (kritēriji) būtu jāizsaka mērāmā rādītājā (%, 
>, < un tml. Vai kaut kas izveidots). Ja netiek papildināts raksturojums ar 
detalizētāku konkrētu informāciju (šobrīd- ļoti vispārīgi), tad grūti definēt 
uzlabojamos kritērijus (nav skaidrs, kas ir īpašs un kas jāuzlabo). 

� Vai tiešām Iršos specifiskais ir „vide ar spēcīgu vietas identitāti”, kas nosaka, ka tā 
ir spēcīgāka, kā Koknesē? 

� Pie situācijas raksturojuma, kas jānodrošina novada nozīmes attīstības centrā 
(7.lapas 1.puse), būtu jāpapildina ar: 
- Sociālie pakalpojumi vai vismaz sociālais darbinieks; 
- Kultūras centrs/ Tautas nams/ saieta nams/ sabiedriskais centrs. 

Turpat – pieejama pamatizglītība „vai” vidējā, vai profesionālā (nevis „jeb”). 

3) 1.2. Lauku teritorijas 
� 1.rindkopa – ļoti vispārīga, 2.rindkopā – trūkst statistikas datu par dabas 

- 
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resursiem – cik mežu, cik lauksaimniecībā izmantojamu zemju? 
� 7.lapas 2.puses apakšā un 8.lapas 1.pusē izdalītais uzskaitījums par informācijas 

avotiem rakstāms atsaucēs kā mazāk būtiska informācija, nevis jāizceļ, tādējādi 
novēršot no būtiskā. Tāpat būtiski saīsināma visa 8.lapas 1.puse. 

� Atrauti no konteksta šķiet 8.lapas 2.pusē ievietotā izglītības iestāžu izvietojuma 
karte. 

4) 1.3. Infrastruktūra 
Trūkst informācijas un statistikas datu par sekojošo: 

- satiksmes intensitāti pa novada ceļiem, 
- informācijas par ceļu tehnisko stāvokli, cik ir avārijas stāvoklī? 
- kādā apjomā nepieciešama ceļu rekonstrukcija? 
- Kāds ir pašvaldības autoceļu garums, kāda daļa no tiem ir ar asfaltbetona 

segumu?  
- Cik ir ielu un kādā stāvoklī? 
- Cik novadā ir tiltu? 
- Cik ir dzelzceļa pārbrauktuves, kādā stāvoklī?  
- Sabiedriskā transporta maršrutu (ne)pietiekamība, 
- Kanalizācijas tīklu garums (arī laukos), cik % iedzīvotāju izmanto centralizētos 

kanalizācijas tīklus? Kas notiek privātajā sektorā ar kanalizāciju? 
- Stāvoklis atkritumu apsaimniekošanā, 
- Cik % iedzīvotāju izmanto centralizēto siltumapgādi? 
- Kādi kurināmā veidi tiek izmantoti? 
- Kāda daļa iedzīvotāju izmanto centralizēto siltumapgādi? 

5) Pie esošās situācijas raksturojuma nav atspoguļota uzņēmējdarbības vide, kas ir 
tautsaimniecības būtiski rādītāji: 
- Uzņēmumu skaita īpatsvars pa nozarēm, 
- Nodarbināto skaits, 
- Lielo, mazo, vidējo uzņēmumu skaits, 
- Darbinieku mēneša vidējā darba samaksa, 
- Ārvalstu investīcijas novadā, 
- Lauksaimniecības nozares uzņēmumi, 
- Kādas ir uzņēmējdarbības atbalsta struktūras novadā? 

6) Pie esošās situācijas raksturojuma nav atspoguļota izglītības, sporta, kultūras, 
veselības, sociālo pakalpojumu nodrošināšana novadā, piem., izglītojamo skaits 
izglītības iestādēs, tendences, to pieejamība lauku teritorijās, izglītības iestāžu 
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pieejamība pagastos un tml. 

7) II Novada ekonomikas specializācija 
Novada ekonomiskā specializācija??? Nav specificētas tautsaimniecības nozares – 
tūrisms, izglītība, lauksaimniecība. 

8) 3.1. Novada attīstības vīzija 
Vai nepieciešams 2 lapas citēt vecus attīstības plānošanas dokumentus, ja tā nav 
šā brīža novada vīzija? 

9) 3.3.2. Vadlīnijas novada turpmākajai plānošanai 
Uz ko balstīts apsvērums noteikt 0,5 ha jaunveidojamo viensētu zemes gabalu 
platību? (nevis 1 ha?) 

10) Tabula 21.lapā 
Rezultatīvie rādītāji būtu jāizsaka izmērāmās vienībās - par cik % paaugstināt, par 
cik vienībām pazemināt. 

Vispārīgi: 
1) Izvairīties no tekstiem, kurus var likt jebkura novada un jebkurā attīstības 

plānošanas dokumentā, piemēram, 6.lapas 1.pusē rindkopa pirms kartes. 
2) Strukturizēt dokumentu, lai būtu pārskatāmi („boldēt” vai dalīt apakšnodaļās) 
3) Vairāk izmantot statistikas datus 
4) Daļu informācijas atspoguļot ilustratīvi.  

2. Dace Grīsle1, Biedrības 
„Koknesei” valdes 
priekšsēdētāja 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 30.10.2012. (pēc 
sabiedriskās apspriešanas 
termiņa) 

� Bioloģiski un ainaviski daudzveidīgo teritoriju esamību Kokneses novadā ir 
priekšnoteikums Ekotūrisma attīstībai. (AP, 20.lpp.) 

� Novadā ir arī interesantas, cilvēka darbības relatīvi maz skartas teritorijas, kurās 
varētu attīstīt ekoloģisko un lauku tūrismu. (AP, 31.) 

� Lai arī Kokneses novadā samērā maz attīstīts ir lauku tūrisms, tas varētu kļūt par 
perspektīvu uzņēmējdarbības veidu (AP, 34.) – stratēģijā nav minēti tūrisma 
attīstības virzieni. 

� Plānošanas dokumentos noteiktajiem Kokneses novada attīstības centriem 
jāstiprina attīstības centra loma, jāattīsta konkurētspēja un saskarsmes punkti ar 
tuvumā esošajām pilsētām (Aizkraukli, Pļaviņām, Jēkabpili), kā arī jāsniedz 
pakalpojumi apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. (AP, 23.lpp.) – būtiski minēt arī 
stratēģijā, kādus pakalpojuma veidus perspektīvā varētu piedāvāt citiem. 

 

                                                
1
 Attiecas gan uz Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, gan uz Kokneses novada attīstības programmas projektu 
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� Lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic tādi pasākumi 
kā mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšana, investīciju 
piesaistīšana, uzņēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas politika, kas 
atbalsta labvēlīgu politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (pabalsti un 
pakalpojumi, mājoklis, darbvietas), lai ilgtermiņā uzlabotu dzimstību un atturētu 
iedzīvotājus no aizbraukšanas (AP, 25.lpp.) – būtiski arī šo ietvert stratēģijā. 

� Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam 
noteikto, Kokneses novada ekonomisko profilu/specializāciju, arī nākotnē šie 
(lauksaimniecība, kokapstrāde un ar tūrismu saistītas nozares) un papildus vēl 
pārtikas ražošana varētu būt nozīmīgākie novada uzņēmējdarbības virzieni. (AP, 
28.lpp.) 

Viens no veidiem, kā pašvaldība varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
pašvaldībā, ir nodokļu atlaižu sistēma. Cits veids, kā sekmēt uzņēmējdarbības 
attīstību, ir infrastruktūras attīstības veicināšana (nodrošināta ūdensapgāde, 
izbūvēta kanalizācija u.c.) (AP, 29.lpp.) uzņēmēji norādījuši, ka Kokneses novada 
pašvaldībai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā būtu jāsakārto 
pašvaldības ceļi, kā arī jāveicina aktīvāka komunikācija, t.sk. informācijas apmaiņu 
ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. (AP, 30.) 

Daugavas upe ir piemērota ūdens tūrismam, taču praktiski nav izveidota šim 
tūrisma veidam nepieciešamā infrastruktūra (apmetņu vietas, informācijas kartes, 
ugunskuru vietas un laivu piestātnes. Perspektīvā tiek plānota Daugavas krasta 
izmantošana ne tikai saistībā ar „Likteņdārzu”, bet saskaņā ar pašvaldības 
aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” darbības virzieniem 2010.–2015.gadam tiek 
plānota laivu piestātnes izveidošana un gājēju takas izveide gar Daugavas krastu no 
Kokneses līdz Likteņdārzam. (AP, 33). Stratēģijā šis nenolasās. 

� 32.lpp. – pie apmeklētākajiem objektiem KN nav minēts Likteņdārzs. 

� Nav atspoguļota Likteņdārza nozīme tūrisma veicināšanā. 

� Novada interesēs ir ūdenssaimniecības sakārtošana visās novada apdzīvotajās 
vietās atbilstoši reālām iedzīvotāju skaita un pieprasījuma prognozēm, līdz ar to 
pašvaldībai nepieciešams turpināt apgūt Eiropas Savienības līdzekļus ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu projektēšanai. (AP, 38) stratēģijā??? 

� Centralizēta SILTUMAPGĀDE ir pieejama Kokneses ciemā un Iršos. Centralizēta 
siltumapgāde nav pieejama Vecbebros (39.AP) kādai iedzīvotāju daļai (%)? 
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� INTERNETA pārklājums kopumā novadā nav apmierinošs, kas sevišķi kavē sekmīgu 
lauku teritoriju attīstību un pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanu. (40.AP)- 
stratēģijā nav iekļauts. 

� Kokneses novada stiprās puses izglītības jomā ir izglītības iestāžu skaits pieejamība 
tuvu dzīves vietai (izglītības iestādes atrodas katrā pagastā), pedagogu resursu 
pieejamība, kā arī profesionālās un speciālās izglītības pieejamība pašvaldībā. 
Kvalitatīvie rādītāji? 

� Kopumā Kokneses novadā nepieciešams veicināt profesionālo izglītību, paaugstināt 
vispārējās un interešu izglītības kvalitāti, papildināt esošās izglītības programmas ar 
jaunām programmām, kā arī pilnveidot mūžizglītības iespējas novada teritorijā. 
(45.AP) 

� Liels akcents jāliek uz profesionālās orientācijas pasākumiem un uzņēmējdarbības 
mācīšanu skolās sadarbībā ar Kokneses novada uzņēmējiem, ES programmām, 
interešu izglītību, jaunatnes politikas īstenošanu. Stratēģijā nav iekļauts 

� Pašvaldībā ir sava ilgstošas sociālās aprūpes institūcija – Sociālā pansija, kura tika 
atvērta. 

� Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” kā atsevišķa struktūrvienība cik vietu? Cik 
iedzīvotāju izmanto šo un citus pakalpojumus? Soc.dzīvokļi - pietiekami? 
Iespējamais pakalpojums uz āru! 

� Kokneses novada kultūra ne tikai ietekmē ekonomisko izaugsmi – jaunu 
uzņēmumu un darba vietu rašanos, bet arī sniedz labumu sabiedrībai kā kopumam, 
jo tiek sakārtota vide un attīstīta tūrisma infrastruktūra.(47.AP) tas būtu 
jākomentē uzņēmējiem, bet, manuprāt, tā nav.. kas par to liecina? 

� 2011.gadā Kokneses novada teritorijā reģistrēti 16 ugunsgrēki, nevienā ugunsgrēkā 
nav cietuši  cilvēki. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām tajā pašā laika posmā, tas ir 
krietni mazāks (Ogres novadā – 180, Ērgļu novadā – 13, Aizkraukles novadā – 49, 
Pļaviņu novadā – 26, Jaunjelgavas novadā – 27) vai šo nebūtu jāskata 
proporcionāli iedzīvotāju skaitam? 

� Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors. Viņš ir atbildīgs par 
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbu (skatīt 11.attēlu). 
shēmā nav izpilddirektora! 

� Automaģistrāle E22 Rīga – Maskava ir SVID-ā drauds? 
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� Iespējas? – Nav izteikta centra (60.AP) Iespēja ir izveidot centru  

� Spēcīgi zemnieki- kāds sakars zemniekiem ar izgl., kult., sporta Stiprajām pusēm? 

� Drauds? – Valsts princips - nauda „seko” skolēnam. 

� Drauds? – Kaut ko nokavēt. Atkārtoties nebūs interesanti. 

� Iespējas? – Veidot sadarbību ar interesantajiem kaimiņiem (Ērgļi, Aizkraukle) 

� Stiprā puse? – Top jauniešu biedrība tā ir iespēja.. 

� Sarunvaloda SVID-ā, piem., – Nav kur izmitināt dzērājus, ir aktīvi jaunieši pa saviem 
bariņiem. 

� Vājās puses? – Organizēt tematiskos kursus (piemēram, par vīna gatavošanu 
u.tml.), izmantot ES projektu iespējas; Vecbebru pils – izmantot ne tikai mācību 
procesam, izmantot mūzikas, mākslas skolai (pārvietot uz iespējām). 

� Apsveramie jautājumi AP: 
1) Iespējamā sadarbībā ar kaimiņu novadiem: 

- Kopīga policija vai pirkts pakalpojums (piemēram, Ikšķiles novads pērk no 
Ķekavas; Bauskai ar Iecavu ir kopīga policija); 

- Paplašināta sadarbība ar Aizkraukles biznesa inkubatoru; 
- Kopīgs Tūrisma informācijas centrs, piemēram, ar Pļaviņām, Skrīveriem? 

Definēt visus pakalpojumus novada nozīmes attīstības centram, tai skaitā: 
- PII 
- Pašvaldības policists 
- Publiski pieejama atpūtas un sporta infrastruktūra 
- Sakaru infrastruktūra, tai skaitā, internets, telekomunikācijas 
- Teritorijas, kas pieejamas ražošanas attīstībai 
- Finanšu pakalpojumi (vismaz bankomāts) 
- Naktsmītnes? 

Rīcības plāns 
� U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā – nav 

minēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 

� U2.1. vai tad elektropārvades līniju izveide ir pašvaldības rīcība? 

� Amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas 
instrumentu) iegāde un atjaunošana, lai saglabātu un tālāk attīstītu novada lielāko 
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vērtību – tradicionālās kultūras nesēju – pašdarbības kolektīvu kvalitatīvu darbu – 
tas nav zem U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru (papildināt 
: ..mater. tehn. Aprīkoj.). 

� Pie U4 Iekļaut rīcību - privātmāju pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. 

� Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības darbā 3 000,00 – kādam 
nolūkam? 

� Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde (plānveidīgs novada piedāvājums, 
kurā novads ir attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, pakalpojumu 
saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai utt.) 600,00 = nenopietns ieguldījums.. 

� Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide tūristiem pieejamākā vietā – 
tikai 2015.gadā? Tūrisms taču ir viena no prioritārajām nozarēm! 

� Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas efektivitātes uzlabošana (definēts kā 
mērķis) 10000,00 – kas tā ietvaros plānots? 

� Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne paliktu savā novadā uz vidējās 
izglītības, kā arī pēc tās, ieguves laiku) izstrāde 2 000,00 – tas būs pasākumu plāns? 
Tas ir Jaunatnes lietu speciālista tiešais pienākums. 

� Var tikt attīstīts projekts – „Pļaviņu ūdenskrātuves miniatūru parks” – Pļaviņu 
ūdenskrātuves „dārgumi”; 95.lpp. kāds sakars ar Kokneses novadu? 

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTS 

1. Valters Kārkliņš 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 17.10.2012. 

Lūdzu iekļaut Kokneses novada attīstības plānā gājēju – velosipēdistu celiņu 
Bormaņos. Ceļš te ir šaurs, gar malām nav gājēju ietves. Braucot ar velosipēdistu, grūti 
nobraukt no asfalta, lai atbrīvotu ceļa braucamo daļu mašīnai, jo ir „kritiens” no 
asfalta uz ceļa malu, kas ir nepilnu pusmetru plata, vietām tās nav, jo ir aizaugusi ar 
krūmiem, kā pie mājām „Rūķīši”. Ceļa posms apdzīvotajā vietā Bormaņi ir dzīvībai 
bīstams gan gājējiem, gan velosipēdistiem. 

 

2. Mārtiņš Beķers 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 08.10.2012. 

Izskatot programmas „Kokneses novada attīstības programmu 2013.–2019.gadam” 
projektu tika konstatētas sekojošas nepilnības: 

� 37.lpp. 1.5.2. 2.rindkopu koriģēt uz: „Kokneses novada pagastos centralizēta 
ūdensapgāde ir pieejama lielākajās apdzīvotajās vietās, t.i., Vecbebrs, Iršos, 
Bormaņos un Kokneses ciemā daļēji”. 

� 61.lpp. nodaļu „sabiedrības labklājība”, vajās puses papildināt ar „Centralizēta 
ūdensvada un kanalizācijas trūkums Kokneses ciema teritorijas lielākajā daļā”. 

� 61.lp. nodaļu „sabiedrības labklājība”, iespējams papildināt ar „Centralizēta 
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ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema teritorijā, kur to nav”. 
� 69.lpp. punktā U4.4. lūdzu iekļaut punktu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūve Hanzas ielas rajonā, Koknesē” projektu realizēt 3 gadu laikā. 
� 80.lp. punktu U4.4. papildināt ar „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve 

Hanzas ielas rajonā, Koknesē”, projekta indikatīvā summa 200 000 Ls, projekta 
uzsākšanas gads 2013, atbildīgais „Izpilddirektors”. 

Iepriekšminētie punkti jāiekļauj „Kokneses novada attīstības programmā 2013.-
2019.gadam”, pamatojoties uz Kokneses novada domes 2011.gada 30.novembra 
lēmumu Nr.14. „Izstrādājot Kokneses novada Attīstības programmu, tajā ieplānot 
kanalizācijas tīkla Hanzas un apkārtējo ielu teritorijā”. 

Lūgums ņemt vērā iedzīvotāju aptauju, kuru veica SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” 2012.gada jūnijā. Aptaujājot 40 iedzīvotājus, 27 jeb 67,5% (lielākais 
vairākums) uzskatīja par nepieciešamību izbūvēt kanalizācijas tīklu Hanzas ielas rajonā. 
Kā arī ņemt vērā 18 iedzīvotāju iesniegumus par kanalizācijas tīkla izbūvi Koknesē, 
Hanzas ielas rajonā, kas tika iesniegti Kokneses novada domē 2011.gada 11.novembrī. 

Lūdzu informēt par iepriekšminēto labojumu iekļaušanu Kokneses novada attīstības 
programmā 2013.-2019.gadam. 

3. Gunita Beķere 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 23.10.2012. 

� Vēlos uzzināt, kur var iepazīties ar "Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam projekts" jaunāko versiju. Publiskajā apspriedē teica, ka 
attīstības programmā ir iekļauta kanalizācijas tīkla izbūve Hanzas un apkārtējo 
ielu teritorijā Kokneses pagastā, bet ne Kokneses mājas lapā, ne Metrum 
mājas lapā to neatradu. 

� "Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam projekts" 38. lpp 
teikts, ka projektēšanas stadijā „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, II kārta Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”, bet 
šie darbi, tā pat kā „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu 
stacijas projektēšana un būvdarbi”, tuvojas noslēgumam. 

� Publiskajā apspriedē runa gāja arī par tūrisma informācijas centra atrašanās 
vietu. Manuprāt ļoti piemērota vieta būtu 1905.gada iela 7, pirmajā stāvā, 
blakus pastam, ar ieeju no mājas gala. 

� Vēl projektā neatradu kad un kā plānots sakārtot ceļus gar daudzdzīvokļu 
dzīvojamajām mājām. 

 

KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJA 
1. Ingrīda Zemzare 

 
Man pieder zemes īpaši Bilstiņos, Kokneses pagastā: „Guja” ar kadastra 
nr.32600100183, platība 0,4 ha, „Pērses rags”, ar kadastra nr.32600101037, platība 
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Saņemts 18.10.2012. 
sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmē Kokneses 
kultūras namā 
 
Reģistrēts Kokneses 
novada domē 19.10.2012. 

1,32 ha un „Vasari”, ar kadastra nr.32600100181, platība 0,9072. 

Sakarā ar to, ka patlaban ir nodota publiskā apspriešanā Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcija, ierosinu dažus precizējumus Pērses 
pussalas zemes zonējumā un no tā izrietošajā lietošanas veidā. 

1. Zonējums 
Teritorijas plānojums paredz iezīmēt lielu daļu pussalas teritorijas kā dendroloģisko 
meža teritoriju (zonējumā apzīmēts ar „M–1”. Fotouzņēmumos var redzēt, ka vēl 
nesen daļa no šīs zonas nav bijusi pļava. Tas fiksēts arī zemes gabalu „Pērses rags” un 
„Vasari” zemes robežu plānos, kas izsniegti 2003.gadā. 

Patlaban daļā no zemes gabaliem ir izveidojies krūmu apaugums, kuru nevar klasificēt 
kā dendroloģisku mežu: jaunaudzi galvenokārt sastāda mazvērtīgi koki – baltalksnis, 
blīgzna, apse. Tāpēc lūdzam precizēt meža zemes robežu (skat. pielikumu nr.1). 

 

2. Lietošanas veids 
Iesakām noteikt visu Pērses pussalu kā vasarnīcu apbūves teritoriju. Tas atbilst šīs 
zemes vēsturiskajam lietošanas veidiem un esošajai situācijai (Pērses pussalā 
20.gadsimta sākuma agrārās reformas laikā pēc Bilstiņu muižas sadalīšanas tika 
izveidota Latvijas Universitātes mācību spēku vasarnīcu kolonija – pirmais vasarnīcu 
„ciemats” Latvijā, kurā savas mītnes uzcēla profesori Jānis Endzelīns – „Nāka, Anna 
Ābele – „Guka””, Ernests Blese – Laimoņi, Dišlers – Sauleskalns u.c. (skat. pielikumu 
nr.)). 

3. Zemes vienību dalīšana 
No augstāk minētajām iebildēm izriet arī fakts, ka Pērses pussalā nevar tikt 
attiecināta norma par zemes dalīšanu ne mazāk kā 2 ha apjomā. Gandrīz visi 
vasarnīcu apbūves gabali ir mazāki par 1 ha un arī jauno zemes gabalu robežas jāļauj 
brīvi variēt pēc vajadzības. 2003.gadā Aizkraukles rajona pašvaldību būvvaldē tika 
pasūtīts plānošanas un arhitektūras uzdevums iespējamai jaunai būvniecībai man 
piederošajos zemes gabalos „Guja”, „Pērses rags” un „Vasari”. Tika saņemts atzinums 
par projektēšanas uzsākšanu piecu vasaras māju projektēšanai un būvniecībai (skat. 
pievienoto dokumentu kopijas un apbūves plāna skici). 

Pielikumā: 
1. Piedāvātās izmaiņas zonējuma plānā; 
2. Zemes gabalu robežu plānu kopijas; 
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3. Vēsturiskā zemes gabalu dalījuma skice; 
4. Plānošanas un arhitektūras uzdevums un atzinums par projektēšanas uzsākšanu un 

pussalas plānojuma skice. 

2. Bruno Cīrulis 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 18.10.2012. 

1. Ierosinu Kokneses „jaunā centra” teritoriju (tirgus laukums, lielveikali) palielināt 
mainot zaļās zonas statusu, kas gar šosejas malu no 1905.gada ielas līdz Parka 
ielai uz līdzīgu statusu kāds tas ir paredzēts tirgus teritorijai. Ar nolūku paredzēt 
iespējas laika gaitā attīstīt un paplašināt Kokneses jauno centru vajadzības 
gadījumā. 

2. Ņemot vērā, ka mūsu ģimenes uzņēmumam viesnīcai/restorānam Vino Rosso 
nākotnē varētu būt nepieciešams piesaistīt sadarbības partneri vai investoru, lai 
sekmīgi attīstītu Vino Rosso uzņēmējdarbību, mums būtu stratēģiski ļoti svarīgi, 
lai pastāvētu iespēja dalīt mūsu īpašumā esošo teritoriju 0,5 ha lielos teritorijas 
dalījumos. Tāda iespēja radītu nepieciešamos priekšnosacījumus veiksmīgai 
uzņēmuma attīstībai piesaistot investīcijas gan SIA „Vino Rosso”, gan Kokneses 
novadam kopumā. 

P.S. kā Kokneses Fonda (Likteņdārzs) pārstāvis vēlos piebilst, ka jautājumā par 
„applūstošajām teritorijām” piekrītu viedoklim, ka šīs robežas ir jāpārskata, jo 
ieskatoties plānā, redzēju, ka arī Likteņdārza teritorijā ir vietas, kuras it kā applūst un 
kurās ir paredzēta apbūve - konkrēti Likteņdārza saimnieciskā ēka. 

 

3. Jānis Rutkis 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 19.10.2012. 

Man pieder zemes īpašums „Rutki”, Bilstiņos, Kokneses pagastā ar kadastra 
Nr.32600100101, platība 0,3001 m2. 

Sakarā ar to, ka patreiz ir nodota publiskā apspriešanā Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcija, ierosinu lai tiktu saglabāts šī zemes gabala 
lietošanas veids – lauku zeme, kāds tas bija līdz šim laikam (skat. arī teritorijas 
patreizējās izmantošanas shēmu). 

Teritorijas plānojuma paredz mainīt tā lietošanas veidu uz dendroloģisko meža 
teritorijas (zonējumā apzīmēts ar „M–1”). Fotouzņēmumos var redzēt, ka tā vēl nesen 
ir bijusi pļava. Uz kāda likuma pamata lietošanas veids tiek mainīts? Pašreiz zemes 
gabalā ir izveidojies krūmu apaugums, kuru var likvidēt. Jaunaudzi galvenokārt sastāda 
mazvērtīgi koki – baltalksnis, blīgzna, apse. 

Sagaidu rakstisku atbildi. 

Pielikumā: 
1. Zemes gabala robežu plāna kopija; 
2. Zemesgrāmatas apliecības kopija; 
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3. VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas lēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu 
kopija; 

Ilustratīvi: 
1. Vēsturiskā zemes gabalu shēma Bilstiņos un divas aerofotokopijas. 

4. Māris Mikāls 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 29.10.2012. 

Lūdzu mainīt man piederošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
32460060242 teritorijas izmantošanas veidu uz „Ražošanas objekti un noliktavas 
/RR/”. 

 

5. Uldis Krievārs 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 30.10.2012. (saņemts 
pēc sabiedriskās 
apspriešanas termiņa) 
 

Lūdzu paplašināt zemes gabala „Domēni” saimnieciskās darbības teritoriju.  

6. Ineta Sproģe 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 05.10.2012. 

1. Nepiekrītu, ka daļa no man piederošās zemes ar kadastra nr.32600110044 tiek 
apzīmēta kā applūstošā teritorija. 

Jo: 
� 20 gadu laikā kopš es dzīvoju šajā vietā plūdi šo teritoriju nav ietekmējuši. Cik 

man zināms arī pirms tam šīs zemes nav applūdušas. Pilnīgi noteikti nav 
iespējama zemju applūšana, kur ir stāvkrasti. Kā arī vietās , kur ir līči un lēzenie 
krasti plūdu laikā ūdens līmenis nekad nav bijis augstāks par augstāko līmeni 
vasarā vai ziemā. Ar to gribu teikt, ka plūdu laikā Pļaviņu apkārtnē, ūdens 
līmenis Daugavā Kokneses novadā nav augstāks par augstāko līmeni, kas ir 
regulāri svārstoties ūdens līmenim visu cauru gadu. 

� Uzskatu, ka izmantotās kartes ar augstuma mērījumiem ir pārāk neprecīzas, lai 
izmantotu teritoriālā plānojuma applūstošo zemju iezīmēšanai. Pamatojums ir 
kaimiņos esošo zemju topogrāfijas kartes (32600110008, 32600110103, 
32600110007), kur nesakritība topogrāfijas kartēm un teritoriālajā plānojumā 
izmantotajām kartēm ir par aptuveni 3–4 metriem. 

2. Nepiekrītu, ka teritoriālajā plānojumā no applūstošajām zemēm izņem tikai tās 
zemes, kurā topogrāfiskajās kartēs ir redzams, ka zemes ir augstāk par 72.9 m, 
un ieliekot atrunu, ka pārējās zemēs pie būvniecības ir jāveic topogrāfija. 
Būvvalde neprasa lauku zemēs ar salīdzinoši līdzenu zemi vienkāršām būvēm 
topogrāfiju dārgo izmaksu dēļ. 
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Tad kādēļ mums neprecīzu karšu dēļ jāuzliek papildus slogs applūstošo zemju 
saimniekiem?  

3. Nepiekrītu, ka minimālās atdalāmās platības gar Daugavu lauku zemēs ir 2 ha. Ja 
līdz šim ar minimālo plātību 0,5 ha nebija problēmas, tad kāpēc tagad papildus 
ierobežot.  
� Pasaulē diezgan daudz veidojas eko ciemati, kur saimniecības lielumi ir no 1–2 

ha un tie veiksmīgi pastāv. Tās tomēr ir ģimenes, kuras vēlas tā dzīvot. 
� Manuprāt 2 ha ne ar ko nav labāki par 0,5 ha. Nedomāju, ka līdz šim bija 

daudz gadījumi, kad tādus atdalīja un nedomāju, ka būtu arī turpmāk. 
Neveiksmīgu ciematu veidošanos jāierobežo ar citiem instrumentiem. 

� Sakoptības ziņā 2 ha grūtāk apkopt kā 0,5 ha. Manā gadījumā, ja saka, ka 1,5 
ha ir vieglāk iznomāt kaimiņam, tad tā nav taisnība. Viss atkarīgs no tā kur 
zeme atrodas un kāda tās kvalitāte. 

� Ja ir iespēja atstāt viensētu 0,5 ha un pārējo zemi atdalīt. Tad cik bieži to varēs 
darīt? Vai katru gadu kā uzcels viensētu lielākajā atdalītajā gabalā, tā nākošā 
gadā atkal varēs paturēt 0,5 viensētu un pārējo atdalīt. 

Protams ir daudz par un pret argumenti vēl bez manis uzskaitītajiem. Manuprāt ar 
šiem 2 ha radām tikai liekas problēmas. Kā jau iepriekš teicu neredzu pamatojumu 
uzlikt papildus ierobežojumus. Un kāpēc gan ne 1 ha? 

VIDES PĀRSKATA PROJEKTS 
1. – Nav saņemts. – 

 
Mutiski saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedriskās 
apspriešanas laikā 
KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJA 

1. Nek. īp. „Pamati” pārstāvis 
 
Klātienē 17.09.2012. 
sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmē Iršu pagasta 
pārvaldē 

� Daļā nekustamajā īpašumā „Pamati” noteikt teritorijas izmantošanu – „Ražošanas 
apbūves teritorija”. 

� Attēlot zemes gabalā esošu dīķi. 
 

2. Uldis Krievārs 
 
Klātienē 17.09.2012. 
sabiedriskās apspriešanas 

Paplašināt zemes gabalā „Domēni” (ferma) ražošanas teritoriju. 
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sanāksmē Bebru 
internātvidusskolā 

3. Imants Strads 
 
Klātienē 18.09.2012. 
sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmē Bebru 
internātvidusskolā 

Vecbebru muižas klēts teritorijā („Dārzniecība”) daļu noteikt kā dzīvojamās apbūves 
teritoriju. 

 

4. Pēteris Venckovičs 
 
Klātienē SIA „Metrum” 
Rīgas birojā 

Precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu zemes gabalam „Rutki”, kas 
teritorijas plānojumā noteikta kā M–1 teritorija. Lūdz mainīt teritorijas izmantošanu 
uz „Lauku zemes”. 

Skatīt arī 7. rakstiski saņemto 
iesniegumu. 

5. Nek. īp. „Radzes” pārstāvis 
 
Klātienē Kokneses novada 
domē 

Precizēt applūstošās teritorijas zemes gabalā „Radzes” un „Bēģēni” (iesniegta 
topogrāfija). 
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Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma iesniedzējs Priekšlikums 
Darba grupas komentārs par 

priekšlikuma iestrādi teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentā 

Rakstiskie saņemtie Kokneses novada domes deputātu un speciālistu priekšlikumi, kas saņemti Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un 
Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā 

KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTS 
1. – Nav saņemts. – 

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTS 
1. Jānis Dzenis, Kokneses 

novada domes deputāts, 
uzņēmējs 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 

Kokneses novada attīstības programma ļauj apzināt un novērtēt novada rīcībā 
esošos resursus un piedāvā redzējumu un risinājumus to turpmākai izmantošanai. 
Noteiktās plānotās rīcības un investīcijas kalpos par pamatu Kokneses novada 
pašvaldības budžeta plānošanai un sekmēs investīciju piesaisti novadam. 

Lai noteiktu un izvēlētos visoptimālākos Kokneses novada attīstības virzienus, 
sākotnēji tika veikta esošās situācijas analīze, lai tālākā dokumentu izstrādē varētu 
veikt kvalitatīvu pašreizējās situācijas analīzi, nodrošinot pārskatu par Kokneses 
novada pašvaldības esošo attīstības līmeni. Esošās situācijas analīzes un apraksta 
sagatavošanā tika izmantota dokumentu un pētījumu analīzes metode. 

� 13.lpp. Tuvums galvaspilsētai un citām pilsētām, kurās attīstās dažāda veida 
ražotnes,  kā arī labās satiksmes iespējas – faktors, kas labvēlīgi ietekmē 
ekonomisko darbību, tai skaitā lauksaimniecisko ražošanu (vienlaicīgi liels riska 
faktors darbaspēka aizplūšanai). 

� 15.lpp. LIZ kopplatība (Cik LIZ neapstrādātas? Kā izmantot neapstrādāto?). 
� 16.lpp. Viens no iespējamajiem draudiem ar ko jārēķinās Kokneses novada 

pašvaldībai ir plūdu apdraudējums,  kas saistāms ar hidroloģisko režīmu 
Daugavā.(!!!) 

� 17.lpp. Meži. (LVM – valdījumā ir aptuveni 9327,4 ha; Cik privātie? Kā 
apsaimnieko?). 

� 17.lpp. Derīgie izrakteņi – labi izpētīti (Krājumu daudzums? Izmantošanas 
perspektīvas). 

� 17.lpp Meži – saimniekošana : 18.lpp. Meži – ainava.(59.lpp. mežu izciršana). 
� 20.lpp. Kur NATURA 2000 teritorijas – izmantošana, apgrūtinājumi, ainava. 
� 20.lpp. saskaņā ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 un 

22.05.2006. rīkojumuNr.96. Kokneses novadā nav izstrādāts kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas plāns. 
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� 23.lpp. Viens no projektiem, kas noteikts Kokneses novada attīstības 
programmas ietvaros, ir izvērtēt ieguvumus/zaudējumus Kokneses novada 
iespējamai statusa maiņai no ciema statusa uz pilsētu. Tādējādi perspektīvā 
pieļaujama Kokneses kā apdzīvotās vietas statusa maiņa uz pilsētu, saglabājot 
apdzīvoto vietu kā Kokneses novada nozīmes attīstības centru.  

� 23.lpp. Kokneses novadā uz 2012.gada sākumu reģistrēts 5961 iedzīvotājs, bet 
tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka pašvaldībā dzīvoja 5458 iedzīvotāji.(!!! 
Uzlaboti rādītāji). 

� 24.lpp. taču galvenokārt tas saistās ar pastiprināto jauniešu aizbraukšanu, kuri 
meklē plašākas darba un mācību iespējas ārpus pagasta un novada. 

� 24.lpp. iedzīvotāju skaita palielināšanās novadā iespējama uz mehāniskās 
kustības pieauguma rēķina. Pateicoties labajai satiksmei un nelielajam 
attālumam no Kokneses līdz Rīgai, Jēkabpilij un Aizkrauklei, koknesieši ir ļoti 
mobili, braucot uz darbu minētajās pilsētās (var gan palielināt, var arī 
samazināt...izskatās, ka samazina). 

� 25.lpp. ... tomēr ekonomiskā situācija valstī un pabalstu samazināšana, var būt 
bremzējošs faktors dzimstības rādītāja augšanai (!?). 

� 25.lpp. Lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic 
tādi pasākumi kā mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšana, 
investīciju piesaistīšana, uzņēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas 
politika, kas atbalsta labvēlīgu politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem 
(pabalsti un pakalpojumi, mājoklis, darbvietas), lai ilgtermiņā uzlabotu 
dzimstību un atturētu iedzīvotājus no aizbraukšanas. 

� 28.lpp. ... rādītājiem, Kokneses novada pašvaldības radītājs ir.... 
� 29.lpp. Viens no veidiem, kā pašvaldība varētu veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību pašvaldībā, ir nodokļu atlaižu sistēma. Cits veids, kā sekmēt 
uzņēmējdarbības attīstību, ir infrastruktūras 

� 30.lpp.... , kuras kopumā apsaimnieko ~400 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Lielākās no saimniecībām ir SIA „Bormaņi” ar ~1000 ha, z/s „Zemitāni” 
ar ~700 ha un z/s „Kalnavoti” ar ~450 ha. 

� Sadaļā LAUKSAIMNIECĪBA vajadzēja minēt faktu, ka Kokneses novads ir 
pasludināts par brīvu no ĢMO. 

� 31.lpp. vajadzētu minēt biedrību „Koknesei” un grāmatu „Atmiņu Daugava”... 
� 31.lpp.  ... Koknese ir arī „Hanzas pilsēta”, savukārt kā stipro pusi var minēt arī 

tās pozitīvo tūrisma tēlu... (nesakarīgs teikums). 
� 33.lpp. .. Bioloģiskām saimniecībām ir liela loma lauku tūrisma un ekotūrisma 
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attīstībā... un zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, kas 2010.gadā sācis ražot 
„Ievas sieru”....(BIO?). 

� 34.lpp. ... Kopumā Kokneses novadā ir pietiekošs kopējais nakšņošanas gultas 
vietu skaits – attiecīgi tas ir 332.(Apšaubāms skaitlis, ja tika minēti Vecbebri). 

� 34.lpp. .. Ēdināšana tiek piedāvāta...(Nav uzskaitīti visi, piem. Kolhoza ēdnīca, 
Vecbebri...). 

� 35.lpp. ... Objektos apkopotie statistikas dati liecina, ka tendence naktsmītņu 
skaitam ir samazināties. Palielinājums ir vērojams 1 reizi četros gados, kad 
notiek vērienīgi pasākumi Koknesē (apšaubāmi dati)... 

� 36.lpp.  Laika posmā no 2007.– 
� 2016.gadam AS „Pasažieru vilciens” plāno nomainīt visus valstī esošos 

elektrovilcienu sastāvus(Novecojusi informācija). 
� 37.lpp. .. Pašvaldībai aktuāls jautājums ir jauna novada autobusa iegāde, kas 

nepieciešams skolēnu pārvadājumiem, baseina apmeklējumam (skolēniem no 
visām novada skolām), ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem...!!! 

� 37.lpp. ..1.5.2. INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE (Vāji analizētas vājās un stiprās 
puses). 

� 38.lpp. .. Tā kā elektrības jaudas nav pietiekamas plānotajai attīstībai, 
perspektīvā blakus 110 kV līnijai plānots izbūvēt LV-121 AS „Latvenergo” 110/20 
kV apakšstaciju. 

� 39.lpp. .. 2012.gada martā ir pieņemts lēmums par šķirošanas, pārkraušanas 
un īslaicīgās glabāšanas punkta izveidi Kokneses pagasta „Siliņos” (bijušajā 
liellopu kompleksā)!!? 

� 41.lpp. .. IZGLĪTĪBA.. muzikālo izglītību...(sporta izglītība...:)). 
� 42.lpp. 2010.gadā Kokneses novada dome izstrādājusi Kokneses novada 

izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2011.–2018.gadam(Vāja koncepcija). 
� Pavirša izglītības sistēmas analīze, ja ņem vērā, ka tā patērē lielāko daļu budžeta 

līdzekļu. 
� 45.lpp.. 1.6.2. VESELĪBAS APRŪPE..(Praktiski vispār nav analizēta-piem. ātrās 

palīdz. Nokļ.) 
� 48.lpp. .. Nepietiekamas iespējas izmantot kultūras pakalpojumus, ir viens no 

faktoriem, kas motivē ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu, īpaši jauniešus, 
pārcelties uz pievilcīgāku dzīves vidi. 

� KULTŪRA (Skaista ilūzija). 
� 51.lpp. . 1.6.6. SPORTS – Trūkst paša pamata – fiziskās audzināšanas. Nav 

analizēti Aizkraukles sporta skolas dati – sporta veidi, audzēkņu skaits, treneri, 
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slodzes. 
� 54.lpp.. 1.7.1. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN BUDŽETS 
� Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors. Viņš ir atbildīgs par 

pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības darbu 
� 56.lpp.. uz nenoteiktu laiku uzsāka projekta koordinatore. 
� 60.lpp.. SVID IZGLĪTĪBA – vājā puse – nav attīstības koncepcijas... 

2.1. ATBILSTĪBA KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 
2013.–2037.GADAM 
64.lpp. Kā pirmais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts moderna un 
efektīva pārvalde. 
Četras prioritātes: moderna un efektīva pārvalde; uzņēmējdarbībai labvēlīga vide; 
izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide; droša, sakārtota un veselīga 
vide. 
(Nav ņemti vērā visi negatīvie faktori un to ietekme uz prioritātēm – demogrāfija, 
jauniešu un darbaspēka aizplūšana, konkurence u.t.t 

2.2. RĪCĪBAS PLĀNS STRATĒĢISKO MĒRĶU SASNIEGŠANAI TURMPĀKAJIEM 7 
GADIEM 
66.lpp. Tūrisms – nav ņemts vērā iepriekš konstatētais fakts - nav izstrādāts 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas plāns. 
Vai šajā sadaļā uzskaitītie pasākumi ir tie, kas nodrošinās: 

- Ģimeņu un darbaspēka  neaizplūšanu uz citiem reģioniem; 

- Nodrošinās jauniešu vēlmi palikt Kokneses novadā; 
- Radīs interesi par Kokneses novadu, kā vietu uzņēmējdarbības attīstīšanai, 

tai skaitā rūpnieciskajai ražošanai (kur palikusi infrastruktūras sakārtošana 
u.c. pasākumi); 

Galvenais – kuri būtu primārie pasākumi, kuros stratēģiski ieguldīt līdzekļus 
novada problēmu atrisināšanai. 

Moderna un efektīva pārvalde – nav iespējama ar esošās situācijas izpēti, analīzi 
un secinājumiem. Kadru politika nav iespējama bez konkurences un nopietnas 
atlases sistēmas.  
(nekur nemanīju aplūkojam šos jautājumus – izglītosim neprašas, nejēgas un 
viduvējības...). 

KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJA 
1. Jānis Dzenis, Kokneses 

novada domes deputāts, 
? Bijušās kolhoza darbnīcas – ražošana – Pērses upe – ainava – tūrisms – nākotnes 
vīzija – Kokneses pagasta padomes lēmums. 
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uzņēmējs 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 

2. Elita Ģēģere, Kokneses 
novada domes nekustamā 
īpašuma speciāliste, 
Kokneses novada teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītāja 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 
planojamkoknesi@metrum.lv 
12.10.2012. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
1. Ņemt vērā, ka 116.punktā minētie MK noteikumi zaudēs spēku ar 01.01.2013.; 
2. 161.2.1.punktā „Dzērvēņu purvs” labot uz „Dzērvēnu purvs”; 
3. 161. 7.1.4.3.punktā veikt labojumu   (autoceļš V917 Vietalva – Sausnēja – Irši ir 

Kokneses novada pašvaldības ceļš, nevis valsts vietējais autoceļš); 
4. Pārskatīt 194. un 226.2.punktus (ja 194.punkta prasības izpilda, tad 

226.2.punkta prasības nevar izpildīt); 
5. Nelikvidēt esošos Kokneses pagasta ciemus; 
6. Lauku zemēs noteikt minimālo jaunveidojamo zemes gabala platību 0,5-1 ha 

platībā; 
7. Pārbaudīt normatīvos aktus, kuri ir zaudējuši vai zaudēs spēku 2013.gadā. 

 

3. Elita Ģēģere, Kokneses 
novada domes nekustamā 
īpašuma speciāliste, 
Kokneses novada teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītāja 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 
planojamkoknesi@metrum.lv 
15.10.2012. 

1. Paskaidrojuma raksta 3.6.sadaļas „Vides stāvoklis” tabulā koriģēt: 
� „no 1975.gada līdz 1989.gadam katlu māju kurināja ar šķidro kurināmo. 

Virszemē atrodas divas degvielas tvertnes, pazemē arī divas”; 
� 5.punktā „pašreizējā periodā fermu apsaimnieko ZS „Atpūtas” un fermā ir 

106 gaļas liellopi”; 
� 15.punktā „bijusī lopu ferma „Indriķjuri””; 
� 23.punktā „kūdras presēšanas cehs nedarbojas, ir mašīnu remonta 

darbnīca”. 

2. Paskaidrojuma raksta 3.8.sadaļā „Kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti” 
Bulandu pilskalna aprakstā labot uz „Līdzās esošā Iršupīte ….”. Dzēst pēdējo 
teikumu (nav ne estrādes, ne solu, ne elektrības stabu). 

 

4. Gita Rūtiņa, Kokneses 
novada domes deputāte 
 
Saņemts elektroniski uz e-
pastu 29.10.2012. 

1. Manuprāt, vajadzētu precizēt 22.punktā noteikto būtiska piesārņojuma 
definīciju. Ņemot vērā esošo tekstu, manuprāt, tas ir jādefinē kā vides 
kvalitātes normatīvu (arī trokšņa normatīvu) pārsniegums. Kamēr normatīvi 
tiek ievēroti, nevarētu būt būtisks piesārņojums. 

2. 55. punkts pašlaik neatbilst Ūdens apsaimniekošanas likumam, kurā noteikts, 
ka „peldvieta ir peldēšanai paredzēta peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša 
vieta, kas atrodas jūras piekrastē vai pie iekšzemes ūdeņiem un kas ietver 
noteiktu labiekārtotu sauszemes daļu un peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki 
izmanto atpūtai peldsezonas laikā”. 
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3. 57.p. vajadzētu papildināt, ka pašvaldības nozīmes .... objekts ir ievērojamu 
personu dzīves un darbības vietas. 

4. 60.p., manuprāt, īpaši jāmin, ka pie ražošanas ēkām pieder arī 
lauksaimnieciskās ražošanas ēkas. Tāpat obligāti vajadzētu minēt, ka sab. 
nozīmīgas būves ir arī cūku fermas, varbūt arī kādu citu lopu fermas. Varbūt 
jāprecizē, vai runa ir par visiem torņiem. 

5. 77.p. – vai tiešām zaļumu teritorijas ir paredzētas arī darba videi vietējiem 
iedzīvotājiem? 

6. 82.p. jāprecizē nosaukums „ ierobežojošas saimnieciskās darbības ...josla...”. 
Pareizi būtu „ ierobežotas...darbības...”. Ierosinu pagastu pārvalžu vadītāju 
vietā minēt Kokneses novada domes (pašvaldības?) administrāciju. Teksta 
beigas jāizsaka šādi „ Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par izņēmumiem, ja 
tā rezultātā netiks būtiski pasliktināta dzīves vides kvalitāte”. 

7. 83.p. – manuprāt, nav pareizi un reāli katru reizi pirms jaunas būvniecības 
prasīt teritorijas rekultivāciju, kaut arī tas būtu ļoti labi. Rekultivācija/sanācija 
ļoti dārgi maksā un bieži tā vispār nav zemes īpašnieka pienākums. Pie tam, 
cik zinu, reizēm tieši degradētās teritorijas iesaka apbūvēt vispirms, protams, 
ja vien piesārņojums ir savienojams ar būves raksturu (vai otrādi). Šajā punktā 
noteiktais jāsaskaņo ar likuma „Par piesārņojumu” prasībām: 

„37.pants. Piesārņotu vietu sanācijas priekšnosacījumi un pasākumi  
(1) Piesārņotu vietu sanāciju veic, ja:  
1) ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi;  
2) piesārņojums var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi.  
(2) Sanācija ietver pasākumus, kas veicami, lai:  
1) novērstu piesārņojuma izplatīšanos vai iekļūšanu pazemes ūdeņos;  
2) atjaunotu vai uzlabotu vides kvalitāti piesārņotā vietā. 

8. 84.p. vides veselības institūciju vietā jāmin veselības institūcijas. 

9. 85.p. – saskaņā ar likumu „ Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nav tāda 
jēdziena „ negatīvs atzinums”, bet var būt secināts, ka paredzētā darbība nav 
pieļaujama. 

Skat. likuma tekstu: 
„Kompetentā institūcija atzinumā par ziņojumu, ja nepieciešams, norāda 
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nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama. „ 

„Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi 
izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot 
kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai 
neakceptēšanu”. 

10. 92.p. – iesaku minēt, ka jāņem vērā „normatīvajos aktos noteiktās dabas 
aizsardzības un ainavu aizsardzības prasības”. Kamēr darbosies šis plānojums, 
Latvijā būtu jābūt pieņemtām arī ainavu aizsardzības prasībām saskaņā ar Ainavu 
aizsardzības konvenciju. 

11. 98.p. – iesaku noteikt, ka „ ...objektus ir aizliegts bojāt vai iznīcināt”. 

12. 102.p. būtu jāpapildina ar nosacījumu, ka jāievēro arī īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī 
dabas aizsardzības plāni, ja tie attiecīgi ir pieņemti vai izstrādāti. 

13. 120.p. labāk atbilstoši normatīvajiem aktiem visur lietot apzīmējumu „ vides 
pieejamība”, nevis „ pieejama vide”. 

14. 148.p. – manuprāt, bez šajā punktā jau minētajām ir vēl aizsargjoslas, kurās ir 
aizliegta vai ierobežota derīgo izrakteņu ieguve, piemēram, aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem, elektronisko sakaru tīkliem, gāzesvadiem, ap degvielas 
uzpildes stacijām. Varbūt punkts jāpapildina ar jaunu apakšpunktu šādā 
redakcijā: „ citās aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām”. 

15. 153.2. apakšpunktā jāraksta „ īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”. 

16. 291.p. – šajā punktā minētā meža definīcija atšķiras no tās, kāda ir noteikta 
Meža likumā, atšķiras arī no likumā noteiktās meža zemes definīcijas. Vai tās 
tā varētu palikt? Vai par pamatu nav jāņem likuma meža zemes definīcija? 

Saskaņā ar Meža likumu: 
 „meža zeme — zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras 
objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam 
piegulošie purvi; 
mežs — ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas 
ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus 
un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no 
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mežaudzes aizņemtās platības „  

17. 393.p. – papildināt ar šādu tekstu; „ ..., atlīdzināt mantisko zaudējumu, ja tāds 
nodarīts, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt sabojāta objekta sanāciju”. 

18.  Labot 394.punktu – Administratīvā komisija, nevis Administratīvā pārkāpuma 
komisija. 

VIDES PĀRSKATA PROJEKTS 

1. Ilze Pabērza, Bebru pagasta 
pārvaldes vadītāja 
 
Saņemti personīgi 
17.09.2012. (noradīti Vides 
pārskata projekta sējumā) 

Labojumi un priekšlikumi Vides pārskata projektā.  
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PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTAJIEM ATZINUMIEM 

Nr.
p.k. 

Institūcija/atzinuma 
saņemšanas datums 

Prasības atzinumos 
Darba grupas komentārs par 

priekšlikumu iestrādi teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentā 

KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTS 

1.  Zemgales plānošanas reģions 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 26.10.2012. 

[...] 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un attīstības 
programma 2013.–2019.gadam atbilst Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm un rīcības virzieniem 
(Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (1.red.) 2006-2026, 
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2008-2014), kā arī izstrādātas 
balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kopumā atbilst LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskajiem 
ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā 
un vietējā līmenī” (sīkāks izvērtējums pielikumā). 

 [...] 
Sagatavojot šo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu gala redakcijas, ieteicams 
iepazīties ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā ar 16.10.2012.), kā arī ar Zemgales 
plānošanas reģiona speciālistu komentāriem par izstrādātās attīstības programmas 
1.redakciju („ZPR par Kokneses novada AP” uz 5.lpp.) 

Skatīt Pārskata 1.pielikumu. 

 

2.  AS „Latvijas Valsts meži”2 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 19.10.2012. 

[...] 
� Attīstības programmas 17.lpp. un Teritorijas plānojuma 28.lpp. kļūdaini norādīts 

Aizkraukles (Aklā) purva novietojums Kokneses pagasta teritorijā. Purvs atrodas 
Kokneses novada rietumu daļā. 

� Attīstības programmas 17.lpp. un 59.lpp. SVID analīzē kā uzņēmējdarbības vājās puses 
un drauds Kokneses novadā minēti AS „Latvijas Valsts meži”, turpmāk LVM, intensīva 
izciršana. Šādam apgalvojumam nepiekrītam, jo plānošanas dokumentos nav norādīti 
izcirstie apjomi vai to salīdzinājumi attiecībā pret mežu platībām ne valsts, ne citu 
īpašnieku apsaimniekotajām mežu platībām. Vēlamies atgādināt, ka valsts mežu 
apsaimniekošana notiek saskaņā ar Latvijas meža politiku un valstī pastāvošajiem 

 

                                                
2 Priekšlikums sniegts institūcijas atzinumā par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju 
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normatīvajiem aktiem. Par to, ka valsts meži tiek apsaimniekoti, ievērojot ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas principus, liecina LVM Vidusdaugavas mežsaimniecības saņemti 
FSC un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāti. Tādēļ lūdzam izņemt apgalvojumus 
par valsts mežu intensīvu izciršanu no novada plānošanas dokumentiem. 

� Novada attīstības stratēģijas kartogrāfiskajos attēlos kā derīgo izrakteņu 
areālus/attīstāmās teritorijas lūdzam iekļaut arī Garo un Raģāļu purvus. 

3.  Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālā vides 
pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 26.10.2012. 

[...] 
Programmai ir neprecizitātes, kuras būtu jānovērš: 
1. 38.lpp. punktā 3.5.2. vajadzētu pieminēt, ka arī Bormaņos darbojas lokālās 

bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses 
speciālās internātpamatskolas notekūdeņi; 

2. 39.lpp. punktā 3.5.2. neprecīzi sniegta atsauce uz Zemgales atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam. 
Kokneses novada ir iekļauts Vidusdaugavas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 
plānā; 

3. 59.lpp. pie SVID analīzes vājajām pusēm nedrīkst minēt atkritumu izgāztuves 
neesamību novadā, jo tas būtu pretrunā ar ES Direktīvas prasībām un reģionālajiem 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Runa varētu būt par šķirošanas un īslaicīgas 
uzglabāšanas staciju; 

4. 69.lpp. tabulas U4.4. rīcībām jātiecas uz to, ka pieslēgumu skaitam pie centralizētās 
kanalizācijas ir jābūt vienādam ar pieslēgumu skaitu pie centralizētā ūdensvada 
sistēmas, jo pretējā gadījumā, pieaug risks neattīrītu notekūdeņu novadīšanai vidē, 
palielinoties ūdens patēriņam. 

 

KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJA 

1. Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālā vides 
pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 26.10.2012. 

[...] 
Plānojumam ir neprecizitātes, kuras būtu jānovērš: 
1. Kokneses novada teritorijas plānojums (Paskaidrojuma raksts): 

� 36.lpp. punktā 3.5. vajadzētu pieminēt, ka arī Bormaņos darbojas lokālās 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses 
speciālās internātpamatskolas notekūdeņi; 

� 42.lpp. punktā 3.7. ir neprecīzi norādīts Ministru kabineta noteikumu Nr.241 
numurs (jābūt 421); 

� 55.lpp. punkta 4.2.tabulās 7. un 8. pie funkcionālā zonējuma nav izdalītas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
teritorijas, t.sk. bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves. Pārvalde uzskata, ka 
jāakcentē arī purvu teritorijas, jo tās ne vienmēr ir ietilpināmas meža zemē. 
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2. Kokneses novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 
� 6.lpp. II nodaļā nav definīciju vairākiem jēdzieniem, t.sk. „aizsargjosla”, 

„aizsargājamā dabas teritorija”, „dīķis”, atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta”, 
„kapsēta” u.c.; 

� 19.lpp. punktā 3.13. būtu nepieciešams izvērtēt 148.4.apakšpunktā formulējumu, 
jo, piemēram, Daugavas upei ir noteikta 500 m aizsargjosla katrā krastā; 

� 20.lpp. punkta 13.4.apakšpunktā 153 ir jāiekļauj nosacījums, ka vēja ģeneratora 
uzstādīšana ir jāsaskaņo arī ar Valsts vides dienestu. Bez tam alternatīvie 
enerģijas avoti bez jau pieminētajiem ir arī virszemes ūdens, zemes siltuma 
enerģija, biomasa un biogāze, un arī šo enerģijas objektu izvietošanai vajadzētu 
noteikt prasības; 

� 30.lpp. punktā 4.11. dota atsauce uz spēkā neesošiem Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.400; 

� 30.lpp. punktā 4.11. būtu nepieciešams izvērtēt 231.3.apakšpunkta formulējumu, 
jo, piemēram, Daugavas upei ir noteikta 500 m aizsargjosla katrā krastā; 

� 30.lpp. punktā 4.11. būtu nepieciešams izvērtēt 231.4.apakšpunkta formulējumu, 
jo, piemēram, vienam no novadā esošajiem artēziskajiem urbumiem ir noteikta 
vairāk nekā 1500 m plata ķīmiskā aizsargjosla; 

� 31.lpp. punkta 4.13.apakšpunktā 242 par prasībām kūtsmēslu krātuves izbūvei 
būtu jāpārskata krātuves tehniskie parametri, jo šās formulējums izslēdz lagūnas 
tipa mēslu krātuves būvniecību. Būtu lietderīgi izvirzīt nosacījumus arī skābbarības 
glabātuvju ierīkošanai; 

� 33.lpp. punkta 4.15. apakšpunkts 263.1. ir jāsvītro, ko kopš 2009.gada artēzisko 
urbumu ierīkošanai nav jāsaņem vides pārvaldes izsniegtie tehniskie noteikumi; 

� 3.5.lpp. punktā 5.11. pie funkcionālā zonējuma nav izdalītas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu teritorijas, t.sk. 
bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves. Pārvalde uzskata, ka jāakcentē arī purvu 
teritorijas, jo tās ne vienmēr ir ietilpināmas meža zemē. Šīm teritorijām jānosaka 
arī nosacījumi izmantošanai. 

[...] 

2. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 29.10.2012. 

[...] 
Izvērtējot iesniegto materiālu, Inspekcija konstatējusi teritorijas materiālos redakcionālu 
neprecizitāti. Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu N.474 nosaukums 
maināms uz „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, 
restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (nosaukums grozīts ar 
Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.533 „Grozījumi Ministru kabineta 
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2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša 
objekta statusa piešķiršanu”). 

Inspekcijai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā nav iebildumu pret Kokneses 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas materiālu izstrādātajā 
variantā, ja tiek izlabota iepriekš minētā neprecizitāte. 

Apstiprinātos Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam materiālus 
lūdzam atsūtīt Inspekcijai digitālā formātā vai izdrukas veidā. 

3. Zemgales plānošanas reģions 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 23.10.2012. 

[...] lūdz izlabot šādas neprecizitātes: 
1. Paskaidrojuma rakstā – 3.nodaļa 3.3. „Novada apdzīvojums”, kā arī citur dokumentā 

ņemt vērā ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļu „Pilsētas – lauku 
mijiedarbība”, atbilstoši tam norādot Kokneses novada attīstības centrus – novada 
nozīmes centri – Irši, Vecbebri, Koknese un vietējas nozīmes attīstības centrs – 
Bormaņi. 

2. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir ņemts vērā ZPR izstrādātais dokuments 
„Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā” 
(apstiprināti ar 21.04.2009. ZPRAP lēmumu Nr.27 (protokols Nr.4)). 

Taču norādām, ka līdz ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma spēkā stāšanos tā 
Pārejas noteikumu 14.pants paredz, ka līdz 2014.gada 31.decembrim visas vietējās 
pašvaldības savus spēkā esošos plānojumu ievieto Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS). Tā kā šobrīd jau ir sagatavots metodiskais 
materiāls „Prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai 
teritorijas plānošanas vajadzībām”, lai vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus varētu 
ievietot TAPIS, kuru izstrādē par pamatu ir ņemti ZPR metodiskie norādījumi. Līdz ar to 
iesakām teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādē jau tagad 
izmantot TAPIS prasības elektronisko topogrāfisko karšu sagatavošanai. Saite uz 
dokumentu [...]. 

 

4. Dabas aizsardzības pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 12.11.2012. 

[...] 
Kopumā Administrācijai nav būtisku iebildumu par teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
risinājumiem. Taču nepieciešami vairāki precizējumi un redakcionāli labojumi. 

Lūdzam veik sekojošus labojumus un papildinājumus paskaidrojuma rakstā: 
1) 42.lpp. – lūdzam precizēt 3.7. nodaļas nosaukumu uz „Īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas un mikroliegumi”; 
2) Papildināt 18.attēlu, lai tajā būtu atzīmēti visi četri 42.lpp. minētie mikroliegumi 

(šobrīd ir tikai trīs) un 4.tabulā norādītie dižkoki; 
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3) Lūdzam ņemt vērā, ka par aizsargājamu koku uzskatāms jebkurš koks, kurš 
sasniedzis Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā 
attiecīgajai sugai noteikto apkārtmēru vai augstumu arī tādā gadījumā, ja tas nav 
iekļauts aizsargājamo koku sarakstos. 

4) 8.tabulā, pamatgrupu MEŽI /M/ papildināt ar apakšgrupu – meži īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās. 

Lūdzam veikt sekojošus labojumus un papildinājumus teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos: 

1) 15.lpp. – 3.5.nodaļā nav korekti minēt 99.2.4.punktu, jo nekur citur Kokneses 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nav minēts, ka Kokneses 
novadā būtu zināms kāds dižakmens; 

2) 5.3.nodaļu (Meži) papildināt ar jaunu izmantošanas mērķi, jo mežu teritorijās 
izvietots dabas liegums „Šķibu purvs”, kā arī papildināt izmantošanas 
nosacījumus mežu teritorijām ar nosacījumiem īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzībai un izmantošanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 13.3. un 42.2.apakšpunktu, Pārvalde sniedz atzinumu, 
ka kopumā Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcija nav pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības mērķiem un pēc 
augšminēto papildinājumu un labojumu veikšanas pilnveidotā 1.redakcija var tik noteikta 
kā galīgā redakcija. 

5. Valsts zemes dienests 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 19.12.2012. 

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), izskatot 2012.gada 25.septembrī saņemto 
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakciju, informē, ka 
plānojums atbilst Dienesta nosacījumiem. 

Norādām, ka Dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un 
aizsargjoslu (apgrūtināto teritoriju klasifikācijas) kodu atbilstības pārbaude. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, apstiprinātu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma eksemplāru kā iesietu dokumentu, pievienojot pašvaldības lēmuma par 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī teritorijas plānojuma grafiskos 
materiālus, kuros attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas 
(vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā) uz elektroniskā datu nesēja, pašvaldība 
iesniedz atbilstošajā Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā divu nedēļu laikā pēc vietējās 
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pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās. 

6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 05.10.2012. 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” nav iebildumu pret izstrādāto Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju. 

 

7. Veselības inspekcija 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 05.10.2012. 

[...] 
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības Inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa 
neiebilst Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcijas projekta 
risinājumam. 

 

8. Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 01.10.2012. 

[...] 
No Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” saskaņā ar 2011.gada 23.augusta Ministru kabineta 
noteikumu grozījumiem Nr.665 ir izslēgts 13.10.punkts „lauku atbalsta dienesta 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes”. Jums nav jāpieprasa atzinums no Dienesta. 

 

9. VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 12.10.2012. 

[...] 
Iepazīstoties ar Kokneses novada teritorijas plānojumu secinām, ka plānojuma 
izstrādātāji pilnībā nav ņēmuši vērā mūsu 2011.gada 28.jūnija vēstules Nr.324 z 
informāciju un nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei. Iesakām pievērst uzmanību 
terminiem, kas saistīti ar ūdensnotekām, to ekspluatācijas aizsargjoslām. Konstatētas 
sekojošas nepilnības: 

1. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā 4.4.punktā – Aizsargjoslas un tauvas 
joslas p-tā nr.2 (59.lpp.), nav pieminētas ūdensobjektu ekspluatācijas aizsargjoslas. 

2. Jāprecizē tehnisko nosacījumu izsniegšanas kārtība, ievērojot 2010.gada 14.janvārī 
pieņemtā Meliorācijas likuma 4.pantu. 

3. Grafiskajā daļā ir attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas gar valsts nozīmes 
ūdensnotekām, bet nav atzīmētas ekspluatācijas aizsargjoslas gar koplietošanas 
ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemēs. 

4. Apbūves noteikumu p-tā 81.5 nav skaidrības par dīķu lielumu meliorētajās zemēs. 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļa sniedz negatīvu atzinumu Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam 1.redakcijai. 

 

10. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Izskatot Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam 1.redakciju 
iebildumu nav. 

 
 



 

 

32 PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

 
Saņemts Kokneses novada 
domē 28.09.2012. 

Priekšlikumi: gadījumā, ja tiks pieļautas atkāpes no noteikumu un/vai no spēkā esošo 
normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām, tās projektēšanas gaitā, atbilstoši MK Nr.112 
„Vispārīgie būvnoteikumi”, jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

 

11. AS „Latvijas Gāze” 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 29.10.2012. 

[...] 
Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Kokneses novada 
teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, 
uzdevumi un to izpildes secība. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai izsakām šādus iebildumus: 

1. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 
„Ekspluatācijas aizsargjoslas” lūdzam iekļaut informāciju par pārvades gāzesvadu un 
to atzaru ekspluatācijas aizsargjoslu. 

2. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 
„Drošības aizsargjoslas” 163.4.punktā skaitli „75” lūdzam aizstāt ar skaitli „100”. 

3. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu, grafiskajā daļā lūdzam mainīt zonējumu 
zemes gabaliem, ja tie atrodas pārvades gāzesvadu drošības aizsargjoslā. 

4. Lūdzam attēlot augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa) un zemā 
spiediena (P<0,0025 MPa) sadales gāzesvadus Kokneses pagastā un pilsētā un 
Vecbebru pagastā. 

Izstrādāto Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu 
Kokneses novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) 
izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. 

Pozitīvs atzinums tiks sniegt pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes. 

 

12. VAS „Latvenergo” 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 05.11.2012. 

AS „Latvenergo” 
Lūdzam papildināt Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 3.8.daļu ar šādu punktu „Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības 
neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas satiksmes vai inženierkomunikāciju vai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izvietošanai. Šādā gadījumā zemes vienību 
veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai”. 

Lūdzam plānojuma tekstā veikt redakcionālas dabas labojumu: I sējuma 41.lpp. 
Ekoloģiskā riska teritorijas sadaļas 2.rindkopā vārdus „...Pļaviņu HES slūžas” aizvietot ar 
„...Pļaviņu HES ūdens pārgāznes aizvari”. 
 
AS „Sadales tīkls” 
Izstrādāta Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcija atbilst AS „Sadales tīkls” 
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izsniegtajiem nosacījumiem. 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
Izstrādātais teritorijas plānojuma projekts no pārvades tīkla viedokļa ir atzīstams par 
pieņemamu. 

[...] 
13. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 

 
Saņemts Kokneses novada 
domē 

[...] 
Izskatot Kokneses novada mājas lapā pieejamos Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakcijas materiālus, sniedzam pozitīvu atzinumu, un lūdzam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 161.7.3.punktā veikt  redakcionālus 
labojumus un precizēt dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijai aizsargjoslu platums. 

 

14. AS „Latvijas Valsts meži”3 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 19.10.2012. 

[...] 

� Attīstības programmas 17.lpp. un Teritorijas plānojuma 28.lpp. kļūdaini norādīts 
Aizkraukles (Aklā) purva novietojums Kokneses pagasta teritorijā. Purvs atrodas 
Kokneses novada rietumu daļā. 

� Teritorijas plānojuma 3.sējuma 19.lpp. 149.punktā norādīts, ka derīgo izrakteņu un 
mežistrādes transportēšanas ceļi jāsaskaņo ar Kokneses novada pašvaldības 
administrāciju. Šo punktu nepieciešams precizēt, norādot kādi transportēšanas ceļi 
(pašvaldības autoceļi, valsts autoceļi) ir skaņojami. 

� Teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā aizsargjoslas gar purviem attēlotas 
nekorekti. Tās būtu jāattēlo tieši ap teritorijām, kuru zemju kategorija ir purvs, 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. 

� Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts 27.lpp.: „Kokneses novadā pašlaik nav 
oficiālu peldvietu. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, peldvietas ir jānodrošina ar 
ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, atkritumi peldvietā ir jāsavāc un 
jāizved. Peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem jautājumiem, 
ierīkojot peldvietā informatīvus stendus, kas ir peldvietas īpašnieka pienākums. 
Plānojot attīstību turpmākam 12 gadu periodam, jaunajā Kokneses novada teritorijas 
plānojumā tiek atzīmētas 3 plānotās peldvietas – pie Rīteru karjera.....”. 

Informējam, ka Rīteru karjera tuvumā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
32600110102 ūdensobjektā ir liels dziļums, iespējams, nestabila gultne, nav drošs 
pamata reljefs un LVM neplāno ierīkot publisko peldētavu. 

 

                                                
3 Priekšlikums sniegts institūcijas atzinumā par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju 
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Lūdzam „Kokneses novada teritorijas plānojumā 2013.–2024.gadam” ne teksta, ne 
grafiskajā daļā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 32600110102 neplānot publisko 
peldētavu. Šī teritorija „Rīteru ūdenskrātuve” jau atbilstoši patstāvīgajam zemju 
dalījumam un uzturēšanas darbam iekļauta rekreācijas zonā ar izstrādātu individuālo 
apsaimniekošanas plānojumu, kas akceptēts pašvaldībā. 

15. Valsts meža dienests 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 22.10.2012. 

[...] 
Izskatot Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam būtisku aizrādījumu 
darba noformējumā un saturā nav, taču ir neprecizitāte. Lūdzam darba gaitā izlabot. 

III sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
3.5. Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai 
Tekstā: 102.punkts .... dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” izmantošanas kārtību 
papildus regulē Dabas aizsardzības plāns.” 

Dabas aizsardzības plāns neregulē dendroloģisko stādījumu „Kokneses parks” 
izmantošanas kārtību. Plānam ir informatīvs raksturs par teritorijā esošām dabas 
vērtībām un apsaimniekošanu veic tikai ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Informējam, ka 28.09.2004. MK noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas 
noteikumi” ar grozījumiem (26.09.2006.) MK noteikumi Nr.795, 28.04.2009. MK 
noteikumi Nr.372, 02.08.2011. MK noteikumi Nr.604) 01.01.2013. zaudē spēku 
(skat.www.likumi.lv). 

Ievērojot augstāk minēto, Sēlijas virsmežniecībai nav iebildumu par novada teritorijas 
plānojuma risinājumiem 2013.-2014.gadam. 

 

16. Ērgļu novada pašvaldība 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 15.10.2012. 

Ērgļu novada pašvaldībai nav iebildumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakciju. 

 

17. Ogres novada pašvaldība 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 25.10.2012. 

Ogres novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas materiāliem un būtisku labojumu un papildinājumu nav. 

 

18. Pļaviņu novada dome 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 15.11.2012. 

Saskaņā ar Kokneses novada domes 29.08.2012. lēmumu Nr.5 protokols Nr.8 „Par 
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai” un pamatojoties uz Kokneses 
novada domes 2012.gada 19.septembra iesniegumu Nr.1-13/619, kā arī ņemot vērā 
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Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakciju Pļaviņu novada 
domei nav iebildumu izstrādātajam Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam 1.redakcijai. Tas izstrādāts pēc interešu saskaņotības principa, paredzot 
ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, sekmējot kaimiņu pašvaldību sadarbību. 

19. Aizkraukles novada 
pašvaldība 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 12.11.2012. 

Iepazīstoties ar Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcijas 
materiāliem, darām zināmu, ka Aizkraukles novada pašvaldībai nav iebildumu par 
izstrādāto Kokneses novada teritorijas plānošanas dokumentu. 

 

20. Jaunjelgavas novada dome 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 05.11.2012. 

Abildot uz Jūsu 19.09.2012. vēstuli Nr.1-13/619 par atzinuma sniegšanu par Kokneses 
novada teritorijas plānojumu informējam, ka Jaunjelgavas novada domei nav iebildumu 
pret izstrādātā Teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 

 

VIDES PĀRSKATA PROJEKTS 

1. Zemgales plānošanas reģions 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 26.10.2012. 

[...] 
Zemgales plānošanas reģions savas kompetences ietvaros ir izvērtējis Kokneses novada 
Vides pārskata projektu atbilstoši Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, 
saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, nav būtisku priekšlikumu vai 
iebildumu iepriekšminētā dokumenta projekta papildināšanai. 

 

2. Zemgales plānošanas reģions 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 23.10.2012. 

Atzinums sniegts par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides 
pārskata projektu. Ierosinājumi vai priekšlikumi attiecībā uz Vides pārskata projektu nav 
norādīti. 

 

3. Veselības inspekcija 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 05.10.2012. 

Atzinums sniegts par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides 
pārskata projektu. Institūcijas atzinumā par Kokneses novada teritorijas plānojumu, 
norādīts: 

Vides pārskatā sniegta informācija par to, kādi starptautiskie un nacionālie vides 
aizsardzības mērķi attiecas uz konkrēto teritoriju, analizēts teritorijas esošais vides 
stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumentos plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides 
stāvokli un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. 
Pielikumos pievienoti dokumenti, kas apliecina stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras ievērošanu. Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas 
plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek 
atbilstoši integrētas abos plānošanas dokumentos. 
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4. Dabas aizsardzības pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 12.11.2012. 

Ierosinājumi vai priekšlikumi attiecībā uz Vides pārskata projektu nav norādīti.  

5. Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālā vides 
pārvalde 
 
Saņemts Kokneses novada 
domē 26.10.2012. 

[...] 
3. Vides pārskats: 

� 7.lpp. izmantotajos saīsinājumos pie PM10 ir jāsvītro vārds „cieto”; 
� 11.lpp. punktā 1.2. neprecīzi sniegta atsauce uz Zemgales atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–
2013.gadam. Kokneses novads ir iekļauts Vidusdaugavas reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas plānā; 

� 22.lpp. punktā 3.6. vajadzētu pieminēt, ka arī Bormaņos darbojas lokālās 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses 
speciālās internātpamatskolas notekūdeņi; 

� 23.lpp. 3.6. ir minētas trīs kanalizācijas sistēmas Kokneses ciemā, bet 
Paskaidrojuma rakstā ir uzskaitītas piecas, kas arī atbilst patiesajai situācijai; 

� 25.lpp. punktā 3.8. izmantotajos saīsinājumos pie PM10 ir jāsvītro vārds „cieto”, 
noteikti jāpiemin daļiņas PM2,5, jo daļiņas ar šādiem izmēriem ir daudz kaitīgākas 
cilvēka veselībai; 

� 28.lpp. punktā 3.8. ir jāvērtē arī dabasgāzes negatīvie aspekti, jo tā tiek pieskatīta 
pie fosilajiem kurināmā veidiem un gāzes sadegšanas rezultātā izdalās liels 
daudzums CO, kuru nesimilē koki, kā tas notiek ar malkas sadedzināšanas rezultātā 
radušos CO2; 

� 29.lpp. punktā 3.10. atkal nepareiza atsauce uz atkritumu apsaimniekošanas 
plānu. 
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1.pielikums 

Zemgales plānošanas reģiona atzinuma pielikums 

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBU NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM UN 
METODISKAJIEM IETEIKUMIEM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU IZSTRĀDEI REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ LĪMENĪ  

 

 
N. 
p. 
k. 

 
Kritērijs 

Punkts 
metodiska- 

jos 
ieteikumos 

Atzīme par 
izpildi 

(jā / nē / 
daļēji ) 

Komentārs 
(par atbilstību kritērijam un nepieciešamie uzlabojumi) 

 

1.Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – IAS) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas 
likuma 8.pants, 9.pants) 

1.1. IAS ir izstrādāta / aktualizēta ilgtermiņam (līdz 25 
gadiem) 

2., 55., 
185. 

JĀ Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam 
ir pirmais un galvenais Kokneses novada ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments novada pašvaldībā, kurā noteikts 
Kokneses novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, 
ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 
Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības vēlmi ieviest savā 
pārvaldībā stratēģisko ilgtermiņa plānošanu. 

1.2. IAS ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar hierarhiski 
augstākiem nacionāla līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem - Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030.gadam un Latvijas Nacionālā 
attīstības plāna 2007. – 2013.gadam stratēģiju 

3., 56. JĀ Kokneses novada attīstības stratēģijas mērķi atbilst Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm. 
 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa 
prioritātes: 

� Ieguldījumi cilvēkkapitālā – atbilst Kokneses novada SM3 
Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

� Paradigmas maiņa izglītībā - atbilst Kokneses novada SM3 
Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

� Inovatīva un efektīva ekonomika - atbilst Kokneses novada 
SM1 Moderna un efektīva pārvalde 

� Daba kā nākotnes kapitāls - atbilst Kokneses novada SM4 
Droša, sakārtota un veselīga vide 

� Telpiskās attīstības perspektīva – sasniedzamība, 
apdzīvojums, interešu telpas - atbilst Kokneses novada SM4 
Droša, sakārtota un veselīga vide  

� Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība – atbilst 
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Kokneses novada SM2 Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 
� Kultūras telpas attīstība - atbilst Kokneses novada SM3 

Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

1.3. IAS ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar attiecīgā 
plānošanas reģiona spēkā esošo Ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju ( ja plānošanas reģionam nav IAS 
programmas, tad saskaņā ar spēkā esošo teritorijas 
plānojumu un attīstības programmu) 

3., 56. JĀ Kokneses novada attīstības stratēģijas mērķi atbilst Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006-2026 politikas 
plānošanas principiem: 
 
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006-2026 
politikas plānošanas principi: 

� Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība – atbilst 
Kokneses novada SM3 Izglītības, kultūras un sporta iespējām 
bagāta vide, atbilst Kokneses novada SM1 Moderna un 
efektīva pārvalde 

� Zinātņietilpīgas ekonomikas attīstība, virzība uz intelektuālo 
ražotņu attīstību, ražošanu un pakalpojumiem ar augstu 
pievienoto vērtību - atbilst Kokneses novada SM3 Izglītības, 
kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

� Policentriskas un līdzsvarotas Zemgales teritorijas attīstības 
veicināšana, saiknes uzlabošana starp attīstības centriem un 
lauku teritorijām, attīstot sabiedriskā transporta sistēmu - 
atbilst Kokneses novada SM4 Droša, sakārtota un veselīga 
vide, atbilst Kokneses novada SM2 Uzņēmējdarbībai 
labvēlīga vide 

� Vides, dabas resursu, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
ilgtspējīga apsaimniekošana un jaunu kultūras vērtību 
radīšana - atbilst Kokneses novada SM3 Izglītības, kultūras 
un sporta iespējām bagāta vide, atbilst Kokneses novada 
SM4 Droša, sakārtota un veselīga vide 

 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – visā dokumentā labot tehniskas 
kļūdas norādot ZPR TP darbības laiku 2006-2026. Pašreiz parādās 
gan 2005., gan 2007. gads. 

2. IAS ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.pants) 

2.1. Pašreizējās analīzes kopsavilkums – no ilgtermiņa 
attīstības perspektīvas viedokļa (tendences un 
prognozes) 

57., 64. 
 

JĀ Kokneses novada esošās situācijas analīze atspoguļota kā novada 
telpiskās struktūras apraksts par apdzīvojumu un novada attīstības 
centriem, lauku teritorijām un infrastruktūru, norādot attīstāmos 
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virzienus katrā no šīm jomām. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – 5.lpp koriģēt tekstu – „Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktie 4 ciemi ir arī tās 
apdzīvotās vietas, kuras Zemgales plānošanas reģions definējis kā 
Kokneses novada attīstības centrus...” – šie novada nozīmes centri 
tika noteikti pētījuma ietvaros, sadarbojoties ar pašvaldībām. 
Turklāt, vairākas pašvaldības izstrādājot jaunus attīstības 
plānošanas dokumentus, ir secinājušas, ka situācija ir mainījusies un 
nepieciešams koriģēt šo centru sarakstu, kas arī tiek darīts, un 
iesniegts reģionam zināšanai. 

2.2. Stratēģiskā daļa, kurā ietverts: 57., 66. DAĻĒJI Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams papildināt sadaļu, 
atbilstoši tālāk minētajam. 
 
Precizēt struktūru – ilgtermiņa prioritātes ir pakārtotas 
stratēģiskajiem mērķiem (15.lpp) 

2.2.1. ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) 66., 69., 
70., 71. 

JĀ Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā atspoguļotā novada 
vīzija lokalizē Zemgales plānošanas reģiona kopējo ilgtermiņa vīziju, 
parādot Kokneses novada lomu un artavu Zemgales plānošanas 
reģiona kopējās attīstības sekmēšanā. Kokneses novada pašvaldība 
savu jauno vīziju ir izvēlējusies simbolisku – vieta, kur likteni 
veidojam paši. 
 
Vīzijas definējumā netiek sniegts apraksts par vēlamo situāciju 
nākotnē, taču tiek akcentēti atsevišķi atslēgas vārdi, ar kuriem 
Kokneses novads pauž savu pieeju turpmākajā attīstībā, reizē arī 
uzsverot savas vietas unikalitāti. Atslēgas vārdi izriet no darba grupās 
minētajiem vārdiem saistībā ar novada vīziju. 

2.2.2. stratēģiskais mērķis ar definētiem ilgtermiņā 
sasniedzamiem rezultātiem, kas raksturo šo mērķu 
izpildi (var izmantot teritorijas attīstības rādītājus – 
impact) 

66., 79., 
80. 

JĀ Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir izvirzīti 4 
stratēģiskie mērķi (SM): 

� SM1 – moderna un efektīva pārvalde 
� SM2 – uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 
� SM3 – izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 
� SM4 – droša, sakārtota un veselīga vide. 

 
Sasniedzamie rezultāti: 



 

 

40 PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

� Teritorijas attīstības gada indeksa rangs (rēķinot ik gadu 
� pēc iepriekšējā gada datiem) 
� Iedzīvotāju skaits 
� Demogrāfiskā slodze 
� Bezdarba līmenis, % 
� Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

(vērtētie ieņēmumi), LVL 
� Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 

 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – 3.2. sadaļu strukturēt vienādi 
visiem SM izdalot turpmākos darbības virzienus mērķu sasniegšanai. 

2.2.3. ilgtermiņa prioritātes 66., 81., 
82., 83. 

JĀ Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās situācijas negatīvās 
attīstības tendences, kā ilgtermiņa prioritāte ir noteikti esošie un 
potenciālie novada iedzīvotāji. 
 
Tas saskan arī ar nacionāla līmeņa plānošanas dokumentā noteikto 
prioritāti – cilvēks pirmajā vietā (ilgtermiņa konceptuālais 
dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”). 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo - precizēt struktūru – ilgtermiņa 
prioritātes ir pakārtotas stratēģiskajiem mērķiem (15.lpp) 

2.2.4. ekonomiskā specializācija (perspektīvie 
uzņēmējdarbības virzieni) 

66., 77., 
78. 

DAĻĒJI Pēc pieejamās informācijas, kas minēta pašvaldības AP pirmajā 
redakcijā un IAS pirmajā redakcijā, nav saprotams, kas ir novada 
specializācija, jo informācija atšķiras. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams precizēt 
informāciju un minēt, kas ir pašvaldības ekonomiskā specializācija. 
 
Paskaidrot, kas attēlots 12.lpp attēlā. 
 
Pašvaldības izstrādātās AP 1.redakcijā minēts - „Kokneses novadā 
tradicionāli attīstījušās tādas saimniecības nozares kā 
lauksaimniecība, kokapstrāde un ar tūrismu saistītas nozares. 
Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–
2037.gadam noteikto, Kokneses novada ekonomisko 
profilu/specializāciju, arī nākotnē šie un papildus vēl pārtikas 
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ražošana varētu būt nozīmīgākie novada uzņēmējdarbības virzieni.” 

2.3. Telpiskās attīstības perspektīva - apraksta un brīvi 
izvēlētā veidā grafiski attēlo teritorijas telpisko 
struktūru, ietverot: 

57., 84., 
85., 86., 
87., 88., 

91. 

DAĻĒJI Vadlīnijas Kokneses novada turpmākajai plānošanai sagatavotas, 
balstoties uz Zemgales plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām 
un Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādes ietvaros organizētajām darba grupām. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams papildināt sadaļu, 
atbilstoši tālāk minētajam. 

2.3.1. nozīmīgākos esošās telpiskās struktūras elementus un 
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās 
telpas, atspoguļojot vietējā līmenī esošās un lauku 
perspektīvās struktūras, lauksaimniecības, meža un 
jauktas zemes lietojuma struktūras, perspektīvās 
teritorijas dzīvošanai, rūpniecībai un uzņēmējdarbībai, 
kā arī pašvaldību sadarbības attīstības telpisko vīziju 
u.c. funkcionālo telpu attēlojumus;  

91. JĀ Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas attēlotas grafiski Kokneses novada perspektīvajā 
struktūrā. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – precizēt apzīmējumos neesošo 
zaļo toni, kas iepriekšējos attēlos parādās kā meža zeme. 

2.3.2. apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu 
atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem, atspoguļojot 
izglītības, veselības, kultūras iestāžu izvietojuma un 
plānoto apdzīvojuma centru savienojumu telpisko 
attēlojumu;  
 

91. DAĻĒJI  Attēlota novada apdzīvojuma struktūra (novada nozīmes attīstības 
centri, vietējas nozīmes attīstības centri, spēkā esošajos teritorijas 
plānojumos apdzīvotajai vietai piešķirtie ciema statusi). 
 
Par publisko pakalpojumu klāstu minēts pakalpojumu grozs novada 
nozīmes attīstības centriem. 
 
Atsevišķi izcelta informācija par Kokneses novadā un tuvākajā 
apkārtnē pieejamo izglītības iestāžu klāstu. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – iespēju robežās nepieciešams 
papildināt informāciju par publisko pakalpojumu klāstu atbilstoši 
apdzīvojuma līmeņiem. 

2.3.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru (ostas, 
lidostas u.c.), kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju 
tīklus un objektus, atspoguļojot perspektīvos autoceļu, 
dzelzceļu, veloceļu tīklus, naftas un gāzes vadus, 
elektrolīnijas, telekomunikāciju, ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus, kā arī uzņēmējdarbību atbalstošo 
infrastruktūru;  

91. JĀ Grafiski attēloti Kokneses novada galvenei infrastruktūras koridori, 
tajā skaitā: 

� tūrisma ceļš (veloceliņš, taka) 
� galvenei transporta koridori 
� perspektīvais starptautiskas nozīmes autoceļš E22 
� dzelzceļš 
� 110 kilovatu elektrolīnija 
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� maģistrālais gāzes vads. 
 
Ieteicams attēlot arī piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 
novadā. 

2.3.4. dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju, telpisko struktūru; 

91. DAĻĒJI Dabas teritorijas (vērtīgie lauksaimniecības zemju areāli, lauku 
zemes, meža zemes un derīgo izrakteņu areāli) attēlotas grafiski. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams papildināt grafisko 
informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas saskaņā 
ar novada AP ir trīs. 

2.3.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas ( ietverot arī 
tūrisma attīstības areālus) 

91. JĀ Kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas grafiski attēlotas nav, taču 
norādīts, ka Perspektīvē ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā 
uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt  
kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, 
ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā. 
 
Tūrisma attīstības areāli norādīti attēlā par Kokneses novada 
galvenajiem infrastruktūras koridoriem, kā arī Kokneses novada 
perspektīvā struktūrā. 

2.3.6. ainaviski vērtīgās un citas īpašās teritorijas 91. DAĻĒJI Īpaši šīs teritorijas izceltas nav, taču pēc pieejamās informācijas par 
tādām varētu uzskatīt: 

� Tūrisma ceļu un tūrisma attīstības areālu 
� Kopīgo interešu teritorijas 

 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams precizēt šīs 
teritorijas pēc pašvaldības ieskatiem. 

2.3.7. prioritāri attīstāmās teritorijas 91. DAĻĒJI Prioritāri attīstāmās teritorijas atsevišķi nav izceltas, taču pēc 
pieejamās informācijas un saskaņā ar novada specializāciju, par 
tādām varētu uzskatīt: 

� Perspektīvo starptautiskas nozīmes autoceļu E22 
� Tūrisma ceļu un tūrisma attīstības areālu 
� Kopīgo interešu teritorijas 
� Vērtīgo lauksaimniecības zemju areālus 
� Mežu teritorijas 
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Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nepieciešams precizēt šīs 
teritorijas pēc pašvaldības ieskatiem. 

3. IAS īstenošanas uzraudzības kārtība (Metodisko ieteikumu 80. punkts)   
3.1. Definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti, kas 

raksturo stratēģiskā mērķa izpildi (var izmantot 
teritorijas attīstības rādītājus – impact) 
 
 

152., 157., 
162., 169. 

JĀ Pašvaldība ir definējusi ilgtermiņā sasniedzamos rezultātus, kas 
raksturo stratēģisko mērķa izpildi: 

� Teritorijas attīstības gada indeksa rangs (rēķinot ik gadu pēc 
iepriekšējā gada datiem) 

� Iedzīvotāju skaits 
� Demogrāfiskā slodze 
� Bezdarba līmenis, % 
� Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

(vērtētie ieņēmumi), LVL 
� Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 

3.2. Iekļauta informācija par trīs gadu pārskata ziņojumu 173. DAĻĒJI Izstrādātajā dokumentā nav iekļauta informācija par trīs gadu 
pārskata ziņojumu. Sadaļā par novada attīstības stratēģijas 
īstenošanu un rezultatīvajiem rādītājiem, minēta informācija par 
ikgadējo pārskatu, kuru sagatavo kopā ar Kokneses novada attīstības 
programmas pārskatu. Attiecīgi tas būtu „Ikgadējs pārskats par 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam un attīstības programmas 2013.– 2019.gadam 
ieviešanu”. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – papildināt ar informāciju par trīs 
gadu pārskata ziņojumu. 

4. Sabiedrības iesaiste IAS izstrādē (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”) 

4.1. IAS izstrādes procesā ir notikusi dokumenta publiskā 
apspriešana  

132., 133. JĀ Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2012. līdz 
29.10.2012. 

5. Principi (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pants) 
5.1. atklātības (līdzdalības) princips — attīstības 

plānošanas process ir atklāts, teritorijas attīstības 
plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību 
un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas 
atklātumu 

132. JĀ Dokumenta izstrādes laikā notika sabiedriskā apspriešana un tika 
rīkota publiskās apspriešanas sanāksmes: 

� 17.10.2012. Iršu pagasta pārvaldē  
� 17.10.2012. Bebru internātvidusskolā  
� 18.10.2012. Bormaņos, Kokneses speciālajā 

internātpamatskolā – attīstības centrā  
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� 18.10.2012. Kokneses kultūras namā  
 
Izstrādātā redakcija bija pieejama apskatei un komentēšanai 
pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī pašvaldībā uz vietas. 

5.2. interešu saskaņotības (pēctecības) princips— 
izstrādājot jaunus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, saskaņo dažādas intereses un ievēro 
attīstības plānošanas dokumentu pēctecību, 
nodrošina, lai tie nedublētos 

131. JĀ Dokuments izstrādāts, ņemot vērā spēkā esošos nacionāla un 
reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kā arī 
pašvaldības spēkā esošos saistošos plānošanas dokumentus. 
 
Lai nodrošinātu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
efektīvu ieviešanu, novada pašvaldība izstrādā pašvaldības attīstības 
programmu, kas ir īstenošanas dokuments vidējam termiņam un 
teritorijas plānojumu, kas savukārt nostiprina stratēģijas idejas 
zemes izmantošanas līmenī. 

5.3. uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības 
plānošanā un attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to 
ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un pārskatu 
sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem 

162. DAĻĒJI Dokumentā ir noteikti četri stratēģiskie mērķi novada attīstībai, kā 
arī sagaidāmie rezultāti šo mērķu sasniegšanai. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo - skatīt komentāru pie 3.2. 
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Zemgales plānošanas reģiona atzinuma pielikums 

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ATBILSTĪBU NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM UN METODISKAJIEM 
IETEIKUMIEM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU IZSTRĀDEI REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ LĪMENĪ 

 

 
Nr.p.k. 

 
Kritērijs 

Punkts 
metodiska- 

jos 
ieteikumos 

Atzīme par 
izpildi 

(jā / nē / 

daļēji) 

Komentārs 
(par atbilstību kritērijam un nepieciešamie uzlabojumi)  

1.Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas likuma 
8.pants, 9.pants) 

1.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta vidējam 
termiņam (līdz 7 gadiem) 

59. JĀ Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam ir vidēja 
termiņa plānošanas dokuments ar perspektīvu līdz 2019.gadam, 
kurā tiek noteikti novada vidēja termiņa uzdevumi un projekti, kā arī to 
īstenotāji un finanšu resursi Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā izvirzīto četru ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 
 
Kokneses novada attīstības programma ir pamats Kokneses novada 
pašvaldību rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. 

1.2. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
hierarhiski augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam un Latvijas Nacionālā attīstības 
plāna 2007. – 2013.gadam stratēģiju 

3., 105. JĀ Attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar nacionāla līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentiem.  
 

1.3. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
attiecīgā plānošanas reģiona spēkā esošo 
attīstības programmu (ja plānošanas reģionam 
nav attīstības programmas, tad saskaņā ar 
spēkā esošo teritorijas plānojumu) 

3., 105., 
107., 108., 

109. 

JĀ Izstrādājot attīstības programmu un nosakot novada vidēja termiņa 
prioritātes, ir ņemta vērā reģiona spēkā esošā attīstības programma. 
 
 

1.4. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
attiecīgās pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokumentiem (t.sk. teritorijas 
plānojumu, ilgtermiņa attīstības stratēģiju) 

107. JĀ AP ir izstrādāta saskaņā ar pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiju. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo: pārskatīt atzinumu par pašvaldības IAS 
1.redakciju saistībā ar stratēģisko daļu. 
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2.AP ietver šādas sadaļas (TAPL 22.pants)  

2.1. Pašreizējās situācijas analīze (turpmāk – PSA) 61. JĀ Dokumentā ir iekļauta sadaļa par novada pašreizējās situācijas 
raksturojumu (Kokneses novads, tā vieta Latvijas kartē, dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, iedzīvotāji, ekonomiskā vide, tehniskais 
nodrošinājums, sociālā infrastruktūra, publiskā pārvalde) un attīstības 
priekšnoteikumiem. 

2.2. Stratēģiskā daļa 61. JĀ Dokumentā ir iekļauta Stratēģiskā daļa 
2.3. Rīcības plāns 61. JĀ Rīcības plāns ir iekļauts Stratēģiskajā daļā 

2.4. Īstenošanas uzraudzības kārtība 61. JĀ Dokumentā ir iekļauta īstenošanas uzraudzības kārtība. 
2.5. Pārskats par sabiedrības līdzdalības 

pasākumiem 
61. JĀ Dokumentā ir iekļauts pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

3.PSA  

3.1. PSA atspoguļo pašvaldības attīstības 
tendences un potenciālu (pieejamos resursus 
un attīstības iespējas)  

30., 31., 34., 
35.,36.,37., 

38.,  

DAĻĒJI Šajā nodaļā pie apraksta minēti vairāki uzdevumi, kas būtu veicami, taču 
rīcības plānā tie nav ietverti, piemēram, par Koknese mūzikas skolu teikts, 
ka aktuāla problēma ir skolas ēkas tehniskais stāvoklis, kam būtu 
nepieciešama renovācija. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo: 

� Nav saprotams vai šī sadaļa tiek veidota kā PSA kopsavilkums vai 
pilnā analīze, jo, piemēram, par tūrismu ir ļoti gara un plaša un 
informācija, bet par satiksmes infrastruktūru, kas novada attīstībai 
ir nozīmīgs jautājums, nav pat minēts, kāds īpatsvars ir 
asfaltētajiem un ar grants segumu esošajiem ceļiem, līdzīgi ir ar 
lauksaimniecību. 

� nodaļā 1.3.2. precizēt informāciju 3.tabulā – dati par 2009. un 
2010.gadu ir identiski.  

� 1.4.1. sadaļas 5.tabulā precizēt informāciju par uzņēmumiem pēc 
NACE – informācijai cik no šiem uzņēmumiem ir saskaņā ar 
noteikto specializāciju. 

� Nodaļā 1.4.2. par uzņēmējdarbības jomām, kā specializācija minēta 
lauksaimniecība, kokapstrāde, tūrisms, kā arī pārtikas ražošana. 
Papildināt ar informāciju par kokapstrādes un pārtikas ražošanas 
attīstību novadā. Pēc pašreizējās informācijas nav skaidrs, kāpēc šīs 
divas jomas būtu jāvirza kā novada specializācija.  

� 1.4.4. sadaļā minētos ievērojamākos apskates objektus papildināt 
ar „Likteņdārzu”, kas tālāk tiek minēts kā viens no potenciāli 
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lielākajiem tūrisma objektiem novadā un jau 2010.gadā tā 
apmeklētāju skaits pārsniedz 16000. 

� 1.4.4.sadaļā precizēt informāciju par Kokneses pilsdrupu 
apmeklētāju skaitu – informācija ir haotiska un nesaprotama. 

� nodaļa 1.4.4. ir haotiski strukturēta ar daudz vispārinošām frāzēm, 
piemēram, „Gudra tūrisma politika māc, ka tūrismā jānodarbina 
vietējie iedzīvotāji” – kas līdz šim ir darīts šajā jomā? Cik no 
vietējiem iedzīvotājiem ir iesaistīti tūrismā?? 

� 1.5.2. sadaļā precizēt informāciju par gāzes apgādi – tā minēta kā 
novada priekšrocība, taču tālāk nav informācija kas to pierādītu. 

� 1.5.2.sadaļā minēts, ka 2012.gada martā ir pieņemts lēmums par 
šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgās glabāšanas punkta izveidi 
Kokneses pagasta „Siliņos” (bijušajā liellopu kompleksā). Vai līdz AP 
1.redakcijas nodošanai sabiedriskajai apspriešanai jau ir tālāki 
darbi bijuši? 

� 1.6.1. sadaļā papildināt informāciju par izglītojamo skaitu pa 
gadiem atbilstoši 8.attēlam, jo „..nelielajā Kokneses novadā 
izglītība ir prioritāte..”. 

� PSA nodaļu papildināt ar informāciju par NVO sektoru. 
� Precizēt informāciju 15.lpp par peldvietām. Saskaņā ar Vides 

pārskatā minēto „Kokneses novadā šobrīd nav oficiālu publisku 
peldvietu. Paredzot tādu izveidot novadā (Kokneses novada 
teritorijas plānojums paredz ierīkot trīs peldvietas – pie Ornicāna 
dīķa Vecbebros, Iršu ūdenskrātuves un Rīteru karjera, sadarbībā ar 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, pie Rīteru ūdenskrātuves)..”. 
savukārt AP pieminēta tikai peldvieta pie Iršu ūdenskrātuves, 
turklāt rīcības un investīciju plāna netiek atšifrēts par kurām 
peldvietām ir runa (U 4.9.) 

� PSA netiek pieminētas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, 
riska teritorijas. 

 

3.2. Pašreizējās situācijas analīzes metodē (SVID, 
PESTLE u.c.), balstoties uz PSA konstatēto, 
atspoguļotas pašvaldības attīstības tendences 
un potenciāls (pieejamie resursi un attīstības 
iespējas) 

51., 52., 53. DAĻĒJI Dokumentā ir iekļautas vairākas SVID analīzes pa nodaļām. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo: 

� ieteicams ievērot vienotu pieeju SVID analīzes pielietošanā. SVID 
analīzē par uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstību tiek 
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norādīts arī mērogs, taču nākamajām divām analīzēm tāds nav. 
� Strukturējot SVID analīzi pa AP izstrādes gaitā organizēto darba 

grupu tēmām, informācija atkārtojas, piemēram, par izglītību. 
� Nepieciešams koriģēt un precizēt ierakstus SVID analīzes tabulās, 

piemēram, pie uzņēmējdarbības un infrastruktūras kā drauds tiek 
minēts padomju laika ēkas – kas ar šo ir domāts? Turklāt PSA tas 
neparādās. Līdzīgi ir pie iespējām – nav izteikta centra – tā drīzāk ir 
vājā puse, kas jārisina. 

� Izvērtēt SVID analīzes ierakstu būtiskumu, korektumu (61.lpp – nav 
kur izmitināt dzērājus), kā arī pārskatīt, lai ieraksti nedublējas.  

� SVID analīzēs parādās nodaļu tēmām neatbilstoša informācija, līdz 
ar to nepieciešams pārskatīt SVID analīzē minēto informāciju, 
piemēram, SVID analīzē par Izglītības, kultūras un sporta attīstību 
kā stiprā puse tiek minēti spēcīgi zemnieki. 

� Trūkst sasaiste SVID analīzei un PSA, piemēram, 61.lpp kā vājā puse 
tiek minēta, ka nav aktīvu nevalstisko organizāciju. 

4.Stratēģiskā daļa  

4.1. Stratēģiskajā daļā ietvertie uzstādījumi ir 
pamatoti PSA un izriet no ilgtermiņa 
uzstādījumiem teritorijas attīstībai (vīzijas un 
ilgtermiņa prioritātēm) 

66., 70. DAĻĒJI Stratēģiskajā daļā ir noteikti četri stratēģiskie mērķi un viena ilgtermiņa 
prioritāte. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – precizēt šīs daļas struktūru. Ilgtermiņa 
prioritātes ir pakārtotas stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt stratēģiskajiem 
mērķiem tiek pakārtotas vidēja termiņa prioritātes. 
 
Esošajā redakcijā tiek minēts, ka katrā no 4 stratēģisko mērķu blokiem ir 
izvirzītas vidēja termiņa prioritātes (prioritārie uzdevumi). 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – dokumentā nav noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un rīcības virzieni, bet SM ir pakārtoti uzdevumi ar 
rīcībām/projektiem. 

4.2. Stratēģiskajā daļā ir ietverta pašvaldības 
specializācija, kas atspoguļo teritorijas 
perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus  

77. DAĻĒJI No dokumenta esošās redakcijas - „Kokneses novadā tradicionāli 
attīstījušās tādas saimniecības nozares kā lauksaimniecība, kokapstrāde un 
ar tūrismu saistītas nozares. Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteikto, Kokneses novada 
ekonomisko profilu/specializāciju, arī nākotnē šie un papildus vēl pārtikas 
ražošana varētu būt nozīmīgākie novada uzņēmējdarbības virzieni.”  
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Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo: 

� PSA nav analīze par pārtikas ražošanas attīstības tendencēm, tādēļ 
nav saprotams, kādēļ šī joma tiek iekļauta specializācijā. 

� Arī atzinumā par IAS 1.redakciju tiek norādīts precizēt un saskaņot 
novada specializāciju starp šiem diviem dokumentiem. 

4.3. Stratēģiskajā daļā definētā pašvaldības 
specializācija ir balstīta uz izaugsmes resursu 
analīzi un papildina citu plānošanas reģiona 
pašvaldību izvēlētās specializācijas 

78. DAĻĒJI Stratēģiskajā daļā definētā pašvaldības specializācija daļēji ir balstīta uz 
izaugsmes resursu analīzi un nepapildina citu plānošanas reģiona 
pašvaldību izvēlētās specializācijas. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo –  
Attiecīgo sadaļu papildināt ar informāciju par citu plānošanas reģiona 
pašvaldību izvēlētajām specializācijām. 

4.4. Stratēģiskās daļas uzbūve ir skaidra un loģiska, 
tās atsevišķi elementi (mērķi, prioritātes, 
rīcības virzieni u.c.) ir savstarpēji koordinēti un 
papildinoši 

6., 67., 68., 
69. 

DAĻĒJI Skatīt komentārus pie punktiem – 4.1.,4.2., 4.3. 
 
 

4.5. Stratēģiskajā daļā ir noteikti vidējā termiņā 
sasniedzamie rezultāti (ietekmes un politikas 
rezultātu rādītāji), kas atbilst izvirzītajiem 
mērķiem 

80.,100., 
164., 165., 
166., 167. 

DAĻĒJI Stratēģiskajā daļā ir noteikti vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, kas 
pakārtoti izvirzītajiem mērķiem, taču vairākus no tiem iesakām pārskatīt. 
 
 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo –  

� rādītājs nr. 1.2. – vai izglītības līmenis ir būtisks? Drīzāk kvalifikācija 
un pieredze. Iesakām pārdomāt šī rādītāja lietderību. (attiecas arī 
uz 4.2.) 

� Rādītājs 1.4. – iesakām šo rādītāju lietot % no visiem iedzīvotājiem  
� Rādītāji 2.3. un 2.6. – ieteicams analizēt skatot kopā 
� Rādītājs 2.11., 4.1. – šos varbūt var apvienot ar rādītāju nr. 1.1., 

minot, ka tajā skaitā ir – sabiedrības informēšana par ekonomiskās 
attīstības procesiem, izglītības jautājumiem utt.  

� Rādītājs 3.1. – vai par pedagogu var strādāt tāds, kas neatbilst 
normatīvo aktu prasībām? Cik šis rādītājs ir lietderīgs? 

� Rādītāji 3.2., 3.3. – pārdomāt cik šis rādītājs ir lietderīgs un saistīts 
ar SM3 būtību? 

� Rādītājs 3.6. – ieteicams šo rādītāju analizēt nevis %, bet konkrēti 
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norādot kuras iestādes ir / nav pieejamas cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem (šādi analizēta informācija būs 
lietderīgāka attiecīgajai mērķauditorijai) 

� Rādītājs 3.7. – skaits vien neko neparāda. Ieteicams labāk analizēt 
pieprasījumu esošajām programmām (varbūt ir iespējams iegūt 
datus cik pēc šo programmu apguves tālāk praktiski pielieto 
iegūtās zināšanas?), kā arī vai nevajag papildus vēl kādas. 

� Rādītājs 3.8. – lietderīgāk būtu analizēt, cik no novada 
iedzīvotājiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību ir atgriezušies 
novadā un ir nodarbināti. 

� Rādītājs 3.9. – pieredzes apmaiņas pasākumi ir lietderīgi, ja pēc 
tiem ir atdeve, atgriezeniskā saite no attiecīgajiem speciālistiem. 
Ieteicams padomāt kā to izvērtēt. 

� Rādītājs 3.10. – šo rādītāju ieteicams salīdzināt ar kopējo novada 
nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu skaits, kas ir pašvaldības 
īpašumā un valdījumā. 

� Rādītājs 3.12. – lietderīgāk šādus datus apkopot par ikgadējiem 
vietēja vai plašāka mēroga pasākumiem. Paanalizēt vai uz 
minētajiem Dziesmu un Deju svētkiem nav vērojama tendence, ka 
māksliniecisko kolektīvu skaits palielinās un pēc šiem svētkiem 
samazinās? 

� Rādītāji 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. – papildus ieteicams norādīt īpatsvaru 
% 

� Rādītājs 4.9. – vai ir reāli uzskaitīt autotransportā pārvadāto 
pasažieru skaitu un ko tas parādīs? Varbūt labāk sabiedriskajā 
transportā?  

� Rādītāji 4.12., 4.13. – vai šo rādītāju (ceļā pavadīto laiku) var 
ietekmēt pašvaldība? 

� Rādītājs 4.17., 4.18. – ieteicams apkopot arī datus ar 
rekonstruētajiem tīkliem (īpatsvars %), papildināt ar datiem arī par 
ūdensvadiem. 

� Rādītājs 4.19. – vai šo rādītāju pašvaldība var ietekmēt? 
� Rādītājs 4.20. – vai šeit domāts apkopot cilvēku skaitu? Pārskatīt 

vai tas zināmā mērā nedublēsies ar 4.24.? varbūt tos iespējams 
apvienot? 

� Rādītājs 4.22. – kas ar šo rādītāju domāts? Kādi tieši mobilie 
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pakalpojumi domāti? 
� Rādītājs 4.23. – šo pārcelt pie SM 3 
� Ar kuru no rādītājiem pie SM 4 plānots izvērtēt rīcības plānā 

minētos uzdevumus nr. U 4.6., U 4.7., U4.8.? Ieteicams pārskatīt arī 
rādītājus pie SM 1, SM2 un SM3. 

5.Rīcības plāns  

5.1. Rīcības plāns ir izstrādāts vismaz trīs gadiem 113., 115. JĀ Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2013.-2019.gadam. 
5.2. Rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz AP 

stratēģisko daļu 
113. DAĻĒJI Skatīt komentārus pie 4.1. punkta. 

 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo: 

� PSA ir minēti salīdzinoši daudz uzdevumi, kuri būtu jārisina, taču 
rīcības plānā tie neparādās, piemēram, 44.lpp minēts, ka Kokneses 
mūzikas skolai aktuāla problēma ir ēkas tehniskais stāvoklis – 
nepieciešama renovācija. 

� SM1 U1.4. Ikgadējā pārskata sagatavošanu norādīt kā pastāvīgo 
darbu. 

� SM4 U.4.3. – rīcības neatbilst uzdevumam 
� Tiek aizmirst par NVO sektoru, par kuru SVID analīzē tiek minēts, ka 

trūkst aktīvas NVO. 
� Netiek plānots pašvaldības atbalsts uzņēmējiem, piemēram, 

nodokļu atlaides. 
5.3. Rīcības plānā ir noteikti par pasākumu, 

aktivitāšu īstenošanu atbildīgie izpildītāji, 
finanšu avoti to īstenošanai un rezultatīvie 
rādītāji 

118., 119., 
121., 122., 
124., 168. 

NĒ Rīcības plānā nav noteikti par pasākumu, aktivitāšu īstenošanu atbildīgie 
izpildītāji, finanšu avoti to īstenošanai, rezultatīvie rādītāji. 

5.4. Rīcības plānā ir iekļauts investīciju plāns 125. JĀ Investīciju plāns ir iekļauts III daļā un izstrādāts laika periodam no 2013.-
2015.gadam. 
 
Uzdevumi un projekti, kurus plānots realizēt 3 gadu periodā, tiek iekļauti 
investīciju plānā, papildinot projektu informāciju ar jau detalizētākiem 
projekta realizācijas rādītājiem – laika periodu (gadu), projekta realizācijai 
nepieciešamo finansējumu un tā iespējamo avotu, kā arī par projektu 
atbildīgo institūciju. 

5.5. Investīciju plānā ir iekļauta informācija, lai 
novērtētu plānoto projektu/ projektu ideju 
ieguldījumu pašvaldības attīstībā 

126., 127. DAĻĒJI Projekti ir pakārtoti SM un uzdevumiem, norādot, projekta nosaukumu, 
indikatīvo summu, finanšu instrumentu, atbildīgo. 
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Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – nevienam no Investīciju plānā 
iekļautajiem projektiem nav norādīti plānotie darbības rezultāti un  
partneri. 
 
Investīciju plānā iekļauta „Pašvaldības lauksaimniecības programmas” 
izstrāde 2014.gadā. Pašreiz lauksaimniecība tiek iekļauta novada 
specializācijā, tādēļ ieteikums šo programmu izstrādāt jau 2013.gadā, 
turklāt ņemot vērā, ka paredzētā naudas summa ir salīdzinošo neliela. 
 
Pārskatīt lietderību atsevišķi izcelt SM2 U2.2. projekta ideju nr.20, turklāt ja 
pie SM1 U1.3. projekta ideja nr.9. jau paredz mājas lapas izstrādi, turklāt 
mulsina sadaļas izstrādei atvēlētā salīdzinoši lielā naudas summa (ja mājas 
lapas izveidei plānots 5000ls). 

5.6. Investīciju plānā ir norādīta plānoto projektu/ 
projektu ideju papildinātība ar citiem 
investīciju plānā ietvertajiem projektiem/ 
projektu idejām 

126., 127. NĒ Investīciju plānā nav norādīta plānoto projektu/ projektu ideju 
papildinātība ar citiem investīciju plānā ietvertajiem projektiem/ projektu 
idejām. 

5.7. Investīciju plānā ir norādīti plānoto projektu/ 
projektu ideju iespējamie finanšu avoti 

126., 127. JĀ Investīciju plānā ir norādīta plānoto projektu/ projektu ideju indikatīvā 
summa, kā arī norādīts cik lielā mērā plānotā summa ir no pašvaldības 
budžeta, ES fondu finansējuma, privātā finansējuma un citiem finanšu 
avotiem. 

6. Principi (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Reģionālās attīstības likuma 4.pants, TAPL 3.pants) 

6.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta, ievērojot 
stratēģisko pieeju, AP nošķirot galvenos 
attīstības virzienus no pakārtotajiem, AP ir 
iekļauts rīcības plāns, kas ir vērsts uz prioritāro 
un pakārtoto jomu attīstību 

6. DAĻĒJI Ir noteikta specializācija novada attīstībai, ir iekļauts rīcības plāns ar 
uzdevumiem vidējam termiņam un to rezultatīvajiem rādītājiem. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – skatīt komentārus par rīcības plānu. 

6.2. AP ir izstrādāta/aktualizēta ievērojot telpisko 
dimensiju, kas paredz, ka AP ir nodrošināta 
pasākumu koordinācija ar mērķi sekmēt 
konkrētās pašvaldības atsevišķu daļu 
līdzsvarotu attīstību 

14., 17. JĀ AP ir izstrādāta ievērojot telpisko dimensiju, kas paredz, ka AP ir 
nodrošināta pasākumu koordinācija ar mērķi sekmēt konkrētās pašvaldības 
atsevišķu daļu līdzsvarotu attīstību. 
 
Piemēram, pie SM4 par satiksmes infrastruktūru ir redzams, ka rīcības 
plānotas visā novada teritorijā. 

6.3. AP ir izstrādāta/aktualizēta ievērojot telpisko 
dimensiju, kas paredz, ka AP ir parādīts 
konkrētās pašvaldības ieguldījums plānošanas 

14., 17. DAĻĒJI Informācija par pašreizējām funkcionālajām saitēm dokumentā ir 
salīdzinoši maz, piemēram, par piekļuvi pie Lobes ezera un tā izmantošanu 
rekreācijas nolūkos minēts tikai tik daudz, ka nepieciešama turpmāka 
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reģiona attīstības veicināšanā, veicinot 
pašreizējās un plānotās ekonomiskās/sociālās 
(funkcionālās) saites un sadarbības projektus 
ar pašvaldībām plānošanas reģiona robežās 

sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām. 
 

Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – pārskatīt PSA un kur iespējams 
papildināt informāciju par pašvaldības funkcionālajām saitēm ar citām 
pašvaldībām plānošanas reģiona robežās, piemēram, vai Kokneses novada 
skolēni tiek vesti uz blakus novadu izglītības iestādēm un otrādi. 
 

Papildināt informāciju par sadarbības projektiem ar pašvaldībām 
plānošanas reģiona robežās. 
 
Investīciju plānā nav informācija par projektu partneriem, t.sk. ar 
pašvaldībām plānošanas reģiona robežās. 

6.4. AP ir izstrādāta/aktualizēta ievērojot telpisko 
dimensiju, kas paredz, ka AP ir parādītas 
konkrētās pašvaldības pašreizējās un plānotās 
ekonomiskās/sociālās (funkcionālās) saites un 
sadarbības projekti ar pašvaldībām ārpus 
plānošanas reģiona robežām 

14., 17. DAĻĒJI Informācija par pašreizējām funkcionālajām saitēm un sadarbības 
projektiem ārpus plānošanas robežām tiek atspoguļota minimāli. 
 
Tiek vērsta uzmanība uz sekojošo – PSA kur iespējams papildināt par 
funkcionālajām saitēm. 
 
Investīciju plānā nav informācija par projektu partneriem, t.sk. ārpus 
plānošanas reģiona robežām. 

6.5. AP ir izstrādāta / aktualizēta, ievērojot 
tematisko dimensiju, kas paredz nozaru 
savstarpēju koordināciju, panākot, ka atbalsts 
vienas nozares problēmu risināšanai labvēlīgi 
ietekmē un papildina citu nozaru attīstību. 

15., 17. JĀ Nozaru savstarpējā koordinācija dokumentā ir apskatīta vairākās vietās, 
piemēram, par veloceliņa izveidi gar A6 autoceļu un ceļu, kas savienos 
Koknesi ar Iršiem. Veloceliņš nodrošinās ne tikai iedzīvotāju mobilitāti, bet 
arī paaugstinās sabiedrības atbildību un 
apziņu par nepieciešamību saglabāt apkārtējo vidi, uzlabot veselību un 
dzīves kvalitāti. 

6.6. AP ir izstrādāta / aktualizēta, ievērojot laika 
dimensiju, kas paredz projektu īstenošanas 
pēctecību 

16., 17. JĀ Dokumentā informācija par jau īstenotiem projektiem ir minēta dažādās 
nodaļās. 
 
Investīciju plānā iekļautās aktivitātes ir loģiskā secībā, ievērojot laika 
dimensiju. 

7.AP īstenošanas uzraudzība (TAPL 22.pants) 

7.1. AP ir aprakstīta kārtība AP īstenošanas 
uzraudzībai, norādot uzraudzības ziņojumu 
sagatavošanas periodiskumu, ziņojumā 
analizējamos uzraudzības rādītājus 

157., 158., 
172., 173. 

 
 

JĀ Ir aprakstīta kārtība īstenošanas uzraudzībai, norādot uzraudzības ziņojumu 
sagatavošanas periodiskumu, ziņojumā analizējamos uzraudzības rādītājus. 
 
Attīstības programmas ieviešana un īstenošanas uzraudzība ir skatāma 
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 ciešā saiknē ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam ieviešanu, jo tie ir savstarpēji cieši saistīti plānošanas 
dokumenti, kas veido pamatu pašvaldības attīstības veicināšanai. 
 
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas gala rezultāts būs 
ikgadējais pārskats par Kokneses novada attīstības programmas 
īstenošanu, tai skaitā arī par attīstības stratēģijas īstenošanu. Pirmais 
pārskats „Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2037.gadam un attīstības programmas 2013.–2019.gadam 
īstenošanu 2013.gadā” tiks izstrādāts 2014.gadā, un tajā tiks atspoguļota 
situācija par padarīto 2013.gadā. 

8.Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”) 

8.1. AP izstrādes procesā ir notikusi dokumenta 
publiskā apspriešana 

130., 131., 
132. 

JĀ AP izstrādes procesā ir notikusi dokumenta publiskā apspriešana no 
17.09.2012.-29.10.2012. 

8.2. AP tiek aprakstīts publiskās apspriešanas 
process, tā posmi un rezultāti 

61. JĀ Kokneses novada pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību. 
Kokneses novada attīstības programmas izstrādē atbilstoši 25.05.2011. 
Kokneses novada domes apstiprinātajam darba uzdevumam (lēmums „Par 
Kokneses novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.)) un 
25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā”. 
 
Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Kokneses novada 
attīstības programmas izstrādē, tika veikti dažādi pasākumi, par kuriem 
sīkāka informācija ir V daļā „Pārskats par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem”.  
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Zemgales plānošanas reģiona atzinuma pielikums 

Zemgales plānošanas reģiona speciālistu komentāri par izstrādāto 
 Kokneses novada Attīstības programmas 2013. -2019.gadam 1.redakciju  

Atsauce uz 
nodaļu un 

lpp. 
Komentārs vai ieteikums 

Komentāra iesniedzējs 
(attiecīgās jomas ZPR 

speciālists) 

Komentārs ir/nav ņemts 
vērā 

Pamatojums 

31.lpp Lūdzu norādīt no kura dokumenta ir ņemts minētais 
apgalvojums “Jāņem vērā, ka tūrisms ir viena no Latvijas 
attīstības stratēģiskajām iespējām un prioritātēm”?  
 
Uz kāda pamata šis apgalvojums tiek iekļauts? 

Anna Buiļo - Hoļme,  
tūrisms un lauku 

attīstība 

  

30.lpp “Lai Kokneses novadā varētu attīstīt lauksaimniecību kā 
veiksmīgu uzņēmējdarbību, nepieciešams saglabāt un veicināt 
palīdzību lauksaimniekiem valsts līmenī, saglabājot tiešos 
maksājumus, vienkāršot projektu pieteikumu procedūras u.tml.” 
 
Šie mērķi pašvaldības līmenī nav sasniedzami, tāpēc diez vai ir 
norādāmi pašvaldības attīstības programmā.  

   

30.lpp “Līdzās tradicionālai lauksaimniecībai, ir priekšnoteikumi 
netradicionālās lauksaimniecības attīstībai. Tas nozīmē, ka 
tradicionālo produkcijas veidu ražošanu daļēji aizstātu ar 
jauniem produkcijas veidiem, kuru ražošanas nepieciešamību 
nosaka jaunu sabiedrisku vajadzību parādīšanās. Kokneses 
novadā ir visi priekšnoteikumi ekoloģiski tīras pārtikas ražošanai 
un netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstībai.”  
 
Iesaku norādīt un konkretizēt, kādi tad šie priekšnoteikumi ir?  

   

70.lpp. U 4.8. Rīcība „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
Kokneses novadā” būtu konkretizējama – kuri tieši alternatīvie 
pakalpojumi. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības 
programmu 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā Kokneses 
novadā paredzēts attīstīt tādus alternatīvos pakalpojumus kā 
dienas centru pakalpojumi, mobilo speciālistu pakalpojumi.  

Ieva Zeiferte, 
sociālie jautājumi un 

nodarbinātība 

  

81.lpp. U 4.8. Investīciju plāns rīcībai „Alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība Kokneses novadā” būtu konkretizējams – 
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Atsauce uz 
nodaļu un 

lpp. 
Komentārs vai ieteikums 

Komentāra iesniedzējs 
(attiecīgās jomas ZPR 

speciālists) 

Komentārs ir/nav ņemts 
vērā 

Pamatojums 

kuru alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai, definējot 
prioritātes. 

 Nepieciešams norādīt atsauces uz „Sociālo pakalpojumu 
attīstības programmu 210.-2016.gadam Zemgales reģionā” 

   

6.lpp. …būtu jākalpo kā secīgam un detalizējošam dokumentam, 
vajadzētu pieņemt un budžetu apstiprināt... 
 
Vēlējuma izteiksmes vietā likt – vajadzības, t.i. izņemt būtu, 
otrajā gadījumā likt – jāpieņem 
 
Arī citās vietās nomainīt izteiksmi uz noteikto. 

Edgars Paulovičs, 
izglītības un jauniešu 

lietu attīstība, 
nevalstiskais sektors 

  

41.lpp. trīs izglītības iestādes sniedz speciālās izglītības pakalpojumus 
(skatīt 8.attēlu). 
 
Attēlā redzama tika viena iestāde – Kokneses speciālā 
internātpamatskola – attīstības centrs. Arī tālākā tekstā netiek 
aprakstītas iestādes, kas sniegtu speciālās izglītības 
pakalpojumu. 

   

45.lpp 
55.lpp. 

Tekstā minēts, ka uzsvars tiek likts uz vispārējās un 
profesionālās izglītības kvalitātes attīstību, bet Domes 
struktūras 11.attēlā nav minēts izglītības vai jaunatnes vārds 
nevienā Komitejā vai Komisijā 

   

65.lpp. Iekļaut - SM 1, U 1.3. – Atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību 
pašvaldības sabiedriskajā dzīvē un nevalstisko organizāciju 
iesaistīšanos novada lēmumu apspriešanā un pieņemšanā 

   

67. SM3, U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. 
pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes)  
 
Pievienot – profesionālās izglītības iestāde, pieejamību un 
kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši 
sabiedrības vajadzībām, un valsts un reģiona tendencēm 
tautsaimniecības profesiju speciālistu nodrošināšanā 
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Atsauce uz 
nodaļu un 

lpp. 
Komentārs vai ieteikums 

Komentāra iesniedzējs 
(attiecīgās jomas ZPR 

speciālists) 

Komentārs ir/nav ņemts 
vērā 

Pamatojums 

66.lpp U.2.2. Rīcība: „Reklāmas, kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt 
jaunas ražošanas teritorijas Kokneses novadā” 
 
29.lpp tika minēts, ka Kokneses novadā ir daudz neizmantotas 
bijušo ražotņu ēkas un būves. Līdz ar to nav skaidrs vai šī rīcība 
ir mudināt investorus apgūt jaunas ražošanas teritorijas, vai šīs 
bijušo ražotņu ēkas un būves. Ja tās ir citas, tad kā paredzēts 
izmantot un attīstīt bijušo ražotņu ēkas un būves? 
 
Tas pats komentārs attiecas arī uz 76.lpp U.2.2. 19. Punkts. 

Katrīna Dūda, 
uzņēmējdarbības 

attīstība 

  

86.lpp Punkts 4.5. – precizēt rādītāju iekļaujot vārdu „ceļi” attiecīgajā 
locījumā. Pašreiz teikums nav loģisks. 

Baiba Bārbale, 
tehniskā infrastruktūra 

  

87.lpp Punkts 4.9. – precizēt rādītāju. Vai tiešām šeit domāts 
autotransportā, nevis sabiedriskajā transportā pārvadāto 
pasažieru skaits? 

   

59., 60.lpp 
SVID analīze 

Nepieciešams pārskatīt „Vājās puses” un „ iespējas” gan 
formulējumu ziņā, gan satura ziņā. Iespējas parasti ir no 
ārpuses, piemēram pie iespējām nevar minēt „Nav izteikta 
centra”- tas ir vai nu trūkums vai arī iespēja ir veidot vienu 
centru, kam tad kā aktivitātēm ir jāparādās tālākā tekstā.  

Arta Kronberga,  
ES fondu jautājumi 

  

Loģiskais 
ietvars visā 
dokumentā  

Vajadzētu labāku sasaiti ar aprakstošo informāciju, SVID analīzi 
un izvirzītajiem pasākumiem. Piem. Pie sabiedriskā drošības 
apraksta 53.lpp parādās teksts „Kokneses novadā nav uzstādīta 
neviena trauksmes sirēna”, bet tālāk tas netiek risināts. 
Iespējams, ka drošības pasākumi, kas paredzēti civilās 
aizsardzības plānā būtu integrējami AP, jo droša vide ir 
pašvaldības stratēģiskais mērķis. 
Otrs piemērs: SVID-ā pie sabiedrības labklājības parādās teksts, 
ka nav kur izmitināt dzērājus un ir nepieciešama nakts 
patversme, bet jautājums tālāk netiek risināts pat ilgtermiņā.  

   

Rīcības plāns 
U1 3 

Pasākumam „Digitālas informācijas sistēmas izveide par 
pašvaldības infrastruktūras objektiem” nav pievienots izpildes 
laiks.  
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Atsauce uz 
nodaļu un 

lpp. 
Komentārs vai ieteikums 

Komentāra iesniedzējs 
(attiecīgās jomas ZPR 

speciālists) 

Komentārs ir/nav ņemts 
vērā 

Pamatojums 

54.lpp 
publiskā 
pārvalde 

Tā kā viens no stratēģiskiem mērķiem ir moderna un efektīva 
pārvalde, tad aprakstā pietrūkst esošas pārvaldes darba 
kvalitatīvs novērtējums, jo „apraksts” ir tik pozitīvs, ka īsti nav 
saprotams, kāpēc būtu jāuzlabo pārvaldes darbs....  

   

Investīciju 
plāns 

Lūdzu pārdomāt ES finanšu instrumentu piesaistes lietderību 
aktivitātēm, kas ir neprasa lielus finansiālus ieguldījumus kā 19., 
21.,26.,27.,47., 64., 65.,67., utt. Jeb šajā gadījumā identificēt 
katrai aktivitātei iespējamos specifisko finanšu instrumentu kā 
Valsts Kultūrkapitāla programma, Nīderlandes fonds, Sorosa 
fonds, Ziemeļvalstu ministru padome, utt., kas atbalsta šādu 
mazu projektu ieviešanu.  

   

Investīciju 
plāns 

66.un 71. aktivitātei nav norādīts finansējuma avots.     

Investīciju 
plāns 

33.aktivitātes realizācijai norādītie finanšu līdzekļi no ERAF/KPFI 
2015.gadā varētu būt nepieejami.  

   

85.lpp. 
Izvērtējuma 

rādītāji 

Izvērtēt 1.2. rādītāja pielietošanu, jo amatu aprakstu 
saskaņošana vai „pievilkšana” konkrētā speciālista kvalifikācijai 
neliecina par personāla prasmju paaugstināšanos vai attīstību. 
Iespējams, ka varētu tikt pielietots rādītājs par darbinieku skaitu 
vai īpatsvaru, kas ir cēluši savu kvalifikāciju, jo rīcības plānā ir 
aktivitāte par kvalifikācijas kursiem. (tas pats attiecas arī uz 
4.2.rādītāju) 

   

85.lpp. 
Izvērtējuma 

rādītāji 

1.1.un 2.11. rādītājus būs ļoti grūti nodalīt, veidojot aptaujas 
anketas un iedzīvotājiem uz tām atbildot. Varbūt drīzāk ir 
iespējas 2.11. rādītāja vietā izvēlēties izveidotās mājas lapas 
apmeklētāju skaita pieauguma rādītāju, jo ja pašvaldības mājas 
lapa būs saistoša, to apmeklēs aizvien vairāk interesentu un 
informatīvā funkcija būs sasniegusi savu mērķi...(jābūt 
skaitītājam mājas lapā) 

   

86.lpp. 
Izvērtējuma 

rādītāji 

Jāatceras, ka 3.3.rādītājs jau ir ieprogrammēts būt negatīvs un 
tāpēc neko neparādīs, jo valstī tiek celts pensijas vecums, kā 
rezultātā pedagogu vidējais vecums var tikai pieaugt...   

   

86.lpp Ļoti daudz rādītāju, kas ir pārāk sīki un attiecas uz tikai uz daļu    
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Atsauce uz 
nodaļu un 

lpp. 
Komentārs vai ieteikums 

Komentāra iesniedzējs 
(attiecīgās jomas ZPR 

speciālists) 

Komentārs ir/nav ņemts 
vērā 

Pamatojums 

Izvērtējuma 
rādītāji 

no teritorijas , piem. 4.5.un 5.6. par ceļiem. Pilnīgi pietiek ar 4.3. 
un 4.4.rādītājiem.  

86.lpp. 
Izvērtējuma 

rādītāji 

SM4 ir ļoti daudz rādītāju, taču neviens neattiecas uz „veselīgu” 
vidi, kas saistās ar veselības un sociālo pakalpojumu attīstību un 
pieejamību pašvaldībā. Rīcības plānā ir ļoti daudz pasākumu, 
kas vērsti uz estētiskās vides veidošanu jeb „sakārtotas” vides 
veidošanu, taču piedāvātie rādītāji ir gandrīz visi komunālo 
pamatpakalpojumu sektorā.   

   

 


