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IEVADS
Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir paplašinājusies Kokneses novada administratīvā teritorija,
kurai uz doto brīdi nav vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no pārapstiprinātiem
Kokneses, Bebru un Iršu pagasta teritorijas plānojumiem. Līdz ar to esošajā situācijā teritorijas plānojumi
neveido vienotu priekšstatu par visu Kokneses novada administratīvo teritoriju, un pašvaldības darbu
regulē atšėirīgi plānošanas dokumenti ar atšėirīgām pieejām un risinājumiem. Lai to novērstu, Kokneses
novada dome 2011.gada 25.maijā pieĦēma lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru tika apstiprināts arī teritorijas plānojuma darba uzdevums un
plānojuma izstrādes vadītājs – Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis. Ar 2012.gada
20.jūnija lēmumu „Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju” (protokola Nr.6, 5.6.) par teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāju tika apstiprināta Kokneses novada nekustamā īpašuma speciāliste Elita
Ăēăere.
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes mērėis ir, atbilstoši novadā izstrādātajai Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēăijai, veicināt racionālu un ilgtspējīgu kopējo novada telpisko attīstību,
nodrošinot vienlīdzīgus un labvēlīgus nosacījumus zemju īpašniekiem visā Kokneses novada teritorijā
neatkarīgi no tā, kurā novada pagastā īpašums atrodas.
Kokneses novada teritorijas plānojums izstrādāts 12 gadu periodam un, atbilstoši Teritorijas attīstības
plānošanas likumam (2011), tajā tiek noteikta novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana un šīs
izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas izstrādājot detālplānojumus, kā arī
uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu,
zemes transformāciju, zemes dzīĜu izmantošanu un citu saimniecisko darbību.
Teritorijas plānojuma saturs izveidots, Ħemot vērā 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (pēc 2012.gada 19.oktobra šo noteikumu vietā
stājās spēkā 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”).
Kokneses novada teritorijas plānojums sastāv no trijām savstarpēji saistītām sastāvdaĜām, kas ietver teksta
un grafiskās daĜas:


1.sējums. Paskaidrojuma raksts, kurā tiek atspoguĜota informācija par novada pašreizējo situāciju,
izvērtēti spēkā esošie novada teritorijas plānojumi, kā arī paskaidroti teritorijas plānojumā piedāvātie
risinājumi.



2.sējums. Grafiskajā daĜā ietilpst 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 27.punktā noteiktie kartogrāfiskie materiāli. Lai arī
minētie Ministru kabineta noteikumi zaudējuši spēku ar 19.10.2012., ievērojot pēctecības principu un
to, ka līdz jauno 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stāšanās spēkā tika izstrādāta Kokneses novada
teritorijas plānojuma 1.redakcija, Kokneses novada teritorijas plānojuma Grafiskās daĜu veido tās
kartes, kas sagatavotas atbilstoši šiem noteikumiem.



3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, līdz ar kuriem tiek noteiktas obligātās
prasības novada teritorijas izmantošanai, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un
noteikumi būvniecības īstenošanai.

16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
nosaka, ka pašvaldība ar teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesu saistītos
dokumentus (lēmumi, izsniegtie nosacījumi un atzinumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli u.tml.) apkopo
atsevišėā sējumā, nodrošinot tā elektronisku glabāšanu un pieejamību pašvaldībā. Lai to nodrošinātu, tika
sagatavots sējums Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes procesa
materiāli.
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Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiks
apstiprināti kā pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma raksts kalpos kā dokuments pašvaldības
darbam novada plānošanas jautājumos.
Kokneses novada teritorijas plānojums, kas ir izstrādāts atbilstoši Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēăijai, detalizējot tajā paustās nostājas, būs dokuments, kas palīdzēs pašvaldībai izvērtēt katru
attīstības ieceri, šo ieceru iesniedzējiem saskaĦot savu darbību ar novada attīstības kopējām interesēm,
bet iedzīvotājiem un uzĦēmējiem – iegūt informāciju par novada nākotnes attīstības iespējām.
Plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība.
Plānojuma izstrādē Ħemtas vērā normatīvo aktu prasības, aplūkots nacionālo un reăionālo plānošanas
dokumentu konteksts, izvērtēti institūciju nosacījumi, kā arī fizisku un juridisku personu intereses.
Teritorijas plānojumā izmantoti 2011.gadā Kokneses novada teritorijā uzĦemti SIA „Metrum” projektu
vadītājas, teritorijas plānotājas Ilzes Circenes, kartogrāfa Armīna Skudras un projektu vadītājas, vides
speciālistes Vitas Jevdokimovas fotoattēli.
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I DAěA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN METODIKA
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi
1.1.1. Tiesiskais satvars
Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem jābalstās
katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās ilgtspējīgas attīstības stratēăija, attīstības programma un
teritorijas plānojums.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas
funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo
pārraudzību. Līdz ar jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma stāšanos spēkā (2011.gada nogalē), kā
jauns plānošanas dokuments, kurā risināmi konceptuāli novada attīstības jautājumi, ir noteikta ilgtspējīgas
attīstība stratēăija. ĥemot to vērā, Kokneses novada dome 2011.gada 28.decembrī pieĦēma lēmumu „Par
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādi”.
Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu saturu, īpaši,
teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi normatīvie dokumenti. Tās nevar
realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības.
Plānošanas procesā tiek apskatītas Ĝoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, tādējādi
teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo aktu.
Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un ka īpašumu
nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziĦas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu
un uzlabošanu.
Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, mērėus un
uzdevumus, teritorijas attīstību plānu veidus, plānošanas kārtību, valsts institūciju un pašvaldību
kompetenci, kā arī sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā. Šī likuma 3.pantā ietvertais ilgtspējības
princips nosaka, ka teritorijas plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu
vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas
un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Ilgtspējības principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta
darbība – tam jāaizstāv nākamo paaudžu tiesības uz resursu pieejamību. Kā cits būtisks plānošanas
princips minams atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” (1994) 3.panta, pašvaldībām
jādarbojas, „ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to
pašvaldībām ir jāuzĦemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka
sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaĜa. Ar sabiedrības līdzdalību Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 4.panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir
tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem,
kā arī tās var piedalīties plānojumu sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt
priekšlikumus. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiĦā iesniegt rakstveida
priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saĦemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā
principa īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības
viedokĜa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba.
Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta
saskaĦā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaĦā ar
normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu,
apbūve ir saskaĦota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). SaskaĦā ar
likuma 2.pata 4.daĜu izdoti 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Šie noteikumi
nosaka vispārīgas prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta
izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā Ministru
kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211–08 „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu
dzīvojamie nami” (03.02.2009.), 21.07.2008. MK noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 208–08 „Publiskās ēkas un būves”, 15.06.1999.), 15.06.1999. MK noteikumi Nr.241 „Noteikumi par
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Latvijas būvnormatīvu LBN 223–99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, 01.02.2000. MK noteikumi Nr.38
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222–99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un citi normatīvi
reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, Ħemot vērā konkrētās
pašvaldības teritorijas plānojumu.
Aizsargjoslu likums (1997) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu
konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieĦemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē
prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos
aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie
noteikumi.
Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, – Meža likums (2000), Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceĜiem (1992), Par kultūras
pieminekĜu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, kas ir izdoti uz šo likumu pamata.
Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un
Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, plānojuma izstrādes un
īstenošanas process kĜūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību
akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to piemērošana.
Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas principus,
mērėus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas
veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par
prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti
tiek izmantoti telpiskajā plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību.
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta atbilstoši 06.10.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Minētajos noteikumos tika
norādītas tās institūcijas, no kurām teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaĦem nosacījumi teritorijas
plānojuma izstrādei un atzinumi par izstrādāto plānojumu. SaskaĦā ar šo noteikumu 13.punktu un
Kokneses novada domes 2011.gada 25.maijā apstiprināto darba uzdevumu, Kokneses novada pašvaldība
pieprasījusi nosacījumus 13 institūcijām (Valsts zemes dienesta nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei
pieejami mājas lapā www.vzd.gov.lv):














Valsts vides dienesta Madonas reăionālajai vides pārvaldei;
Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai;
VAS „Latvijas Valsts ceĜi”;
VAS „Latvijas DzelzceĜš”;
Veselības inspekcijai;
AS „Latvenergo”;
AS „Latvijas Gāze”;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
Zemgales plānošanas reăionam;
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībai;
AS „Latvijas Valsts meži”;
Dabas aizsardzības pārvaldei.

Kokneses novads robežojas ar Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas, ĒrgĜu un PĜaviĦu novadiem. Lai
noskaidrotu kaimiĦu pašvaldību viedokli par teritoriju turpmāko attīstību, kas robežojas ar Kokneses
novadu vai ir saistīti ar Kokneses novada teritoriju un tajā esošajiem objektiem, vietām u.tml., 2010.gada
7.jūnijā Kokneses novada pašvaldība nosūtīja vēstuli visām 5 kaimiĦu pašvaldībām, informējot par
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8

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu un aicinot izteikt savu
viedokli par iespējamo kopīgo interešu teritorijām, un to tālāko attīstību.
Atbildot uz Kokneses novada nosūtīto informāciju, Aizkraukles novada pašvaldība ierosināja Daugavas
ūdenskrātuves piekrastes robežās un dabas aizsargājamās teritorijas „Aizkraukles purvs un meži” robežās
savstarpēji vienoties par šo teritoriju apbūves un apsaimniekošanas noteikumiem. Jaunjelgavas novada
dome lūdza Ħemt vērā robežteritoriju Seces un Staburaga pagastos tūrisma un atpūtas potenciālu un
Jaunjelgavas novada pašvaldības plānotos projektus, kā arī sadarbību Daugavas krastu, ūdens un zivju
resursu aizsardzībā. ĒrgĜu novada pašvaldība neizvirzīja nosacījumus plānojuma risinājumu teritorijām, kas
robežojas ar Kokneses novadu. Nosacījumus neizvirzīja arī Ogres novada pašvaldība, vienīgi norādīja, ka
pašvaldība nepiekrīt piedāvātajai Ogres novada un Kokneses robežu maiĦai, kā to savā 2010.gada
24.februāra sēdes lēmumā Nr.2 ir lēmusi Kokneses novada dome. Nosacījumus un/vai informāciju
teritorijas plānojuma izstrādei nav sniegusi PĜaviĦu novada pašvaldība.
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes laikā tika izskatīti visi kaimiĦu
pašvaldību teritoriju plānojumi, un gala rezultātā atzīmētas visas tās aizsargjoslas, kas iekĜaujas Kokneses
novada teritorijā no kaimiĦu pašvaldību teritorijā esošajiem objektiem.
Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiĦu pašvaldībām, izstrādātā Kokness novada
teritorijas plānojuma 1.redakcija tika iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Par izstrādāto
Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, sākot no sabiedriskās apspriešanas sākuma
(17.09.2012.) līdz 19.decembrim Kokneses novada pašvaldībā tika saĦemti 20 atzinumi no institūcijām un
kaimiĦu pašvaldībām. Atzinumos norādīti precizējumi un labojumi, kas pēc institūciju un kaimiĦu
pašvaldību viedokĜa, būtu jāveic, pilnveidojot Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.
Pēc Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanas, iepriekš minētās institūcijas
publiskās apspriešanas ietvaros ir informētas par pilnveidošanas procesu, aicinot tās iepazīties ar
Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju.
1.2. Metodika
Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. Pašreiz Latvijā ir
izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi. Lai atspoguĜotu Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir sagatavota šī nodaĜa,
kuras izstrādes mērėis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku.
Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos – tas sastāv no apraksta daĜas, vēlamās
telpiskās struktūras daĜas un saistošās daĜas, kā arī plānošanas procesa pārskata daĜas. Apraksta daĜa
nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. Vēlamās telpiskās struktūras
daĜa ir detalizācija izstrādātajai Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijai. Saistošā sadaĜa nosaka
nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras sasniegšanai. Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā
konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, bet gan drīzāk kā ilgtermiĦa vīziju, kas tulkojama ar
nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības,
attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju, un kurā tiek saĦemti piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme.
Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides dimensijas, kas
saistītas ar izmaiĦām teritorijas struktūrā – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daĜu summu. TādēĜ ir
vajadzīga saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaĜas, kas atĜauj dažādu sektoru bieži pretrunīgās prasības
līdzsvarot. Plānošana ir jāizmanto kā saskaĦots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas stiprajām
pusēm.
Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām iedzīvotāju interešu
grupām. Ir jāpieĦem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami sarežăīti daudzo ieinteresēto pušu dēĜ,
kuras katra vēlas apmierināt savas intereses. Novada telpa piedāvā iespējas jaunu ekonomisko aktivitāšu
un nodarbinātības attīstībai. Tā arī palīdz noteikt tās vides kvalitāti, kā arī ir svarīgs elements sociālā un
vēsturiskā mantojuma pareizā izmantošanā. Šo iemeslu dēĜ visi lēmumi ir jāpieĦem, paturot prātā to, kur
notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. ĥemot vērā potenciālo konfliktējošo pušu interešu apjomu, nav
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iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt kaut
vai nelielu daĜu no vēlamās telpiskās struktūras. Šodien pieĦemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut
nākotnes attīstības potenciālu. Telpiskās plānošanas mērėis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu
telpisku struktūru, kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību.
Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti visdažādākie darba paĦēmieni. Telpiskajai
plānošanai piemīt dažas īpatnības – tai ir jālīdzsvaro visbiežāk konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā,
piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzĦēmēju, attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb
uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu metodi. Tai ir jābūt saskaĦotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai,
stratēăiskai un elastīgai.
Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un
prognozēm, ir Ĝoti sarežăīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Nav iespējams ar 100% garantiju
zinātniski paredzēt ekonomisko pārmaiĦu un migrācijas plūsmu izvēršanos, vai arī, kāda līmeĦa resursi būs
pieejami sociālai, ekonomiskai un telpiskai attīstībai ilgtermiĦā – pārsvarā objektīvi paredzamas ir tikai
iespējamās tendences jeb attīstības scenāriji. Šo iemeslu dēĜ telpiskajiem plāniem ir jābūt pielāgojamiem
esošai situācijai. TādēĜ arī telpiskā plānošana nevar piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai. Drīzāk
tā ir jāskata kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša aktivitāte.
Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaĜa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguĜota esošos plānos,
pētījumos, dokumentos, iespējamos ar novadu un reăionu kopumā saistītos attīstības projektos. Pieredzes
un zināšanu saistība ir Ĝoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā nodrošinot tā risinājumu pamatotību,
īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu.
Sekojot līdzi plānošanas aktualitātēm un ievērojot Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pēc
01.01.2011. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) izstrādātajā „Telpiskās plānošanas
sistēmas attīstības koncepcija” noteikto, kas apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 14.jūlijā, darba
mērėa sekmīgai sasniegšanai darba izpildes procesā tika izvirzītas septiĦas galvenās pieejas. Uz šīm
pieejām, ievērojot 2011.gada 25.maija Kokneses novada domē apstiprinātā Darba uzdevumā noteikto, tika
balstīts viss darba process:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Darbs starpdisciplinārā komandā;
Atklāta komunikācija ar Kokneses novada pašvaldību un sabiedrību plānošanas laikā;
Plānošana, saistot teritorijas plānojumu ar citiem plānošanas dokumentiem;
Izpēte dabā – pamats konkrētu un reālu mērėu formulēšanai;
Teritorijas konteksta izpratne – Kokneses novada unikalitātes apzināšana;
Teritorijas plānošana, veidojot ăeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzi;
Teritorijas plānošana tiesību normu ietvaros.

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei ir cilvēkfaktora nozīme jeb
konkrētajā projektā iesaistītās komandas pieredze, zināšanas un spēja sadarboties, atsevišėām nozaru
problēmām rodot vienotu, kompleksu risinājumu jaunā kvalitātes līmenī. Kokneses novada teritorijas
plānojuma izstrādes darba izpildes uzdevumi ir saistīti ar dažādām plānošanas sfērām, tāpēc tas tika
izstrādāts, strādājot starpdisciplinārā komandā, Kokneses novada domei apstiprinot teritorijas plānojuma
izstrādes darba grupu, piesaistot teritorijas attīstības plānošanas speciālistus un sniedzot visiem
interesentiem iespēju piedalīties un izteikt viedokli par Kokneses novada telpisko attīstību.
Lai iedzīvotājiem būtu ērti sniegt savus komentārus un ierosinājumus par Kokneses novada teritorijas
plānojuma un pašu plānošanas procesu, projekta izstrādes sākumposmā tika izveidota e–pasta adrese
planojamkoknesi@metrum.lv, uz kuru katram interesentam tika dota iespēja uzrakstīt sev interesējošu
jautājumu, komentāru vai priekšlikumu, nodrošinot, ka uz atsūtīto e–pastu 3 dienu laikā tiek sniegta atbilde
vai komentārs. Līdz 2012.gada 1.augustam uz šo e–pastu netika saĦemts neviens priekšlikums vai
komentārs teritorijas plānojuma izstrādei.
Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek spēkā noteiktu laika periodu
(līdz 12 gadiem). TādēĜ arī process ir tas, kas veido plānojuma saturu. Tas ir process, kur notiek vēlamās
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telpiskās struktūras izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu
pieĦemšanas palīdzību.
Plānošanas process sastāv no vairākiem soĜiem. Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes
plānošanas principu pamatā ir šī plānošanas procesa, kas iesākts 2011.gada jūnijā, sadalīšana trīs
posmos: 1) izpētes posms, 2) plānošanas posms un 3) īstenošanas posms.
Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti nodalāms, jo paralēli izpētei nepārtraukti tiek domāts
par plānoto situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas vēl izpētes un materiāli ir darbam
nepieciešami.
1.2.1. Izpētes posms
Kokneses novada izpētes posms sākās 2010.gada jūnijā, apzinot un apkopojot pieejamo informāciju par
laiku no lēmuma pieĦemšanas brīža Kokneses novada domē līdz SIA „Metrum” darbības uzsākšanai pie
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes.
Līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei, paralēli esošo materiālu izpētei, notika tikšanās novada
domē ar pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem, tikšanās pašvaldības iestādēs u.tml. (skatīt 1.tabulu),
kā arī novada teritorijas apsekošana (2011.gada 19. un 20.jūlijā) ar mērėi veikt pašreizējās situācijas izpēti
un tās precizēšanu, grafisko materiālu aktualizāciju un novada teritorijas un atsevišėu objektu novērtēšanu,
Ħemot par pamatu spēkā esošos Kokneses novada pagastu teritorijas plānojuma grafiskos materiālus.
1.tabula. Organizētās oficiālās tikšanās un darba grupas

Nr.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Datums
Organizētā tikšanās, darba grupa
18.05.2011. Piedalīšanās Kokneses novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
sēdē, iepazīstinot ar teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas saistītajiem
jautājumiem
20.07.2011. Tikšanās ar Kokneses novada pašvaldības speciālistiem un piedalīšanās
Kokneses novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē, lai
pārrunātu aktuālos plānošanas jautājumus un informētu par teritorijas plānojuma
izstrādes gaitu
08.12.2011. Piedalīšanās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā, kurā tika prezentēts
izstrādātais priekšlikums Kokneses novada perspektīvajai struktūrai (attīstības
koncepcijai)
19.01.2012. Piedalīšanās Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes darba grupās „Tūrisms” un „Lauksaimniecība”
23.02.2012. Piedalīšanās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā, kurā uzklausīti uzĦēmēju
un zemes īpašnieku viedokĜi par risinājumiem novada telpiskās attīstības struktūrā
(koncepcijā)
08.03.2012. Piedalīšanās Kokneses novada un to ciemu plānošanas darba grupā, diskutējot
detalizēti par Vecbebru un Iršu ciemu teritorijām
20.03.2012. Piedalīšanās Kokneses novada un to ciemu plānošanas darba grupā, diskutējot
detalizēti par Kokneses un BormaĦu ciemu teritorijām
26.03.2012. SIA „Metrum” pārstāvju tikšanās ar sabiedriskā labuma organizācijas „Kokneses
fonds” valdes priekšsēdētāju Valdu AuziĦu par Kokneses novada teritorijas un
attīstības plānošanas risinājumiem un procesu, tai skaitā pārrunājot detalizētākus
risinājumus kontekstā ar „LikteĦdārza” teritoriju
03.04.2012. SIA „Metrum” pārstāvju tikšanās ar SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” pārstāvjiem
par Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumiem kontekstā ar „LikteĦdārza”
teritoriju
06.06.2012. SIA „Metrum” tikšanās ar „Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāju Valdu AuziĦu
par attīstības virzieniem „LikteĦdārza” teritorijā
07.06.2012. Piedalīšanās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā, klātienē pārrunājot
priekšlikumus ar zemes īpašniekiem, Kokneses novada pašvaldību, „Kokneses
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12.

18.06.2012.

13.

01.08.2012.

14.

22.08.2012.

15.

29.08.2012.

fonda” pārstāvjiem par „LikteĦdārza” teritorijas turpmākajiem telpiskajiem
risinājumiem
SIA „Metrum” tikšanās ar „Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāju Valdu AuziĦu un
zemes īpašnieku par attīstības virzieniem „LikteĦdārza” teritorijā
Tikšanās ar Kokneses novada pašvaldības speciālistiem, kuras laikā izskatīts
sagatavotais teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekts
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prezentēšana
Kokneses novada Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē
Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prezentēšana
Kokneses novada domes sēdē

Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfiskās
kartes, ortofotokartes, aktuālā kadastrālā informācija, kā arī spēkā esošo Kokneses novada pagastu
teritorijas plānojumu grafiskās daĜas. No attiecīgajām institūcijām (VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas
aăentūra” un Valsts zemes dienesta) tika pieprasīti un pasūtīti Kokneses novada kartogrāfiskā materiāla
dati (topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, ortofotokarte un kadastrālā informācija).
Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību
robežām piesaistīta kadastrālā informācija par nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā
valdītāja, lietotāja statusu, zemes vienības platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėi u.c. informācija.
Šobrīd terminu teritorijas pašreizējā izmantošana lieto
plānošanas normatīvajos aktos – 06.10.2009. MK
noteikumi Nr.1148 „Vietējās teritorijas plānošanas
noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2012.), bet netiek definēts,
kas ar to jāsaprot. Definējot šo jēdzienu Kokneses novada
teritorijas plānojuma izstrādei, tika izmantota informācija no
teritorijas apsekošanas dabā jeb faktiskā/reālā teritorijas
izmantošana 2011.gada jūlijā.
No Kokneses novada pašvaldības spēkā esošajiem
pagastu teritorijas plānojumiem, izstrādājot jauno novada
teritorijas plānojumu, grafiskie dati tieši netika izmantoti, tā
vietā dati tika sagatavoti no jauna, precīzāki un pēc
iespējas aktuālāki. Spēkā esošie pašvaldības teritoriālo
vienību teritorijas plānojumi, ievērojot pēctecības principu,
plānošanas procesā tika izmantoti kā ideju „pārnēsātāji”,
pārmantojot jaunajā teritorijas plānojumā būtiskākos
iepriekš pieĦemtos risinājumus attiecībā uz zemes
īpašniekiem un viĦu iespējām zemes transformācijā un
attīstībā.
Lai izstrādātu teritorijas plānojuma saistošo daĜu un
pieĦemtu vēlamos attīstības risinājumus, tajā izmantoti
šādi pamatmateriāli un informācija:









1.attēls. Vecbebri, Kokneses novada teritorijas
apsekošana 2011.gada 19.jūlijā

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti un metodiskais regulējums;
Zemgales plānošanas reăiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un metodiskie norādījumi
vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei;
SIA „Metrum” Kokneses novada teritorijas apsekošanas laikā gūtā informācija;
Kokneses pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam;
Bebru pagasta teritorijas plānojums 2005.–2015.gadam;
Iršu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam;
Kokneses novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie materiāli;
Valsts institūciju sniegtā informācija par novada teritoriju;
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Darba grupās, diskusijās, klātienē tiekoties ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības speciālistiem gūtā
informācija;
Oficiālajos iedzīvotāju iesniegumos paustie priekšlikumi (kopā līdz 2012.gada 1.augustam saĦemti 8
iesniegumi)
u.c.

1.2.2. Plānošanas posms
Kokneses novada zemes īpašnieku un iedzīvotāju iesniegumi. Sākot no Kokneses novada domes
lēmuma par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 2011.gada 25.maijā līdz Kokneses novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijas sagatavošanai, tika pieĦemti iedzīvotāju un zemes īpašnieku iesniegumi par
priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā izskatīts 1 iesniegums,
kas tika saĦemts līdz lēmuma par Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai (iesniegums
attiecas uz Kokneses pagasta teritoriju, līdz ar to tas tika attiecināts uz Kokneses pagasta teritorijas
plānojumu 2006.–2018.gadam ar grozījumiem).
No Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanas (2011.gada 25.maijs)
līdz 1.redakcijas izstrādei tika saĦemti 8 rakstiski iesniegumi. ZiĦojumu par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem
fizisko un juridisko personu priekšlikumiem skatīt IV sējumā Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi).
Diskusijas un darba grupas. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādē svarīgas ir apspriedes (pārrunas)
ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības un institūciju pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika
organizētas vairākas tikšanās (skatīt 1.tabulu), kā rezultātā iegūstot informāciju un viedokĜus no dažādām
interešu grupām par situāciju viĦu interešu vai kompetences jomā. Papildus iesaistot sabiedrību
plānošanas procesā, sadarbībā ar Kokneses novada pašvaldības līdzdalību, vietējiem novada
iedzīvotājiem tika veicināta arī interese par novada attīstības jautājumiem kopumā, tādējādi uzlabojot
attieksmi pret notiekošo savā teritorijā un vairojot līdzatbildīgumu Kokneses novada teritorijas attīstībā.
Ar Kokneses novada domes 2011.gada 25.maija lēmumu tika izveidota darba grupa Kokneses novada
teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādei. Darba grupā tika iekĜauti šādi novada domes speciālisti
un deputāti:
1) Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes izpilddirektors, darba grupas vadītājs,
2) Elita Ăēgere, Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, darba grupas vadītāja
Jāzepa BaltmaĦa prombūtnes laikā,
3) Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaĜas vadītāja,
4) Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja,
5) Raina Līcīte, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja,
6) Gita RūtiĦa, Kokneses novada domes deputāte.
Ar darba grupas pārstāvjiem tika pārrunāti dažādi teritorijas plānojuma izstrādes darba varianti, materiāli,
risinājumi un pats plānošanas process.
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2.attēls. Darba grupa Kokneses novada pašvaldībā 2011.gada 8.decembrī

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādāšana. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta
piedāvājuma izstrāde (grafiskās un teksta daĜas), kas sastāv no I sējuma Paskaidrojuma raksta, II sējuma
Grafiskās daĜas, III sējuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un IV sējuma Pārskata par
teritorijas plānošanas procesu, un tā prezentēšana novada pašvaldībā.
Pēc Kokneses novada domes lēmuma pieĦemšanas par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai, teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās
apspriešanas posma laikā tiks saĦemti atzinumi no institūcijām un uzklausīts sabiedrības viedoklis.

3.attēls. Darba grupa Kokneses novada pašvaldībā 2012.gada 23.februārī
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Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Līdz 2012.gada augustam SIA „Metrum”
sadarbībā ar Kokneses novada pašvaldības speciālistiem sagatavoja Kokneses novada teritorijas
plānojuma 1.redakciju. 2012.gada 22.augustā Kokneses novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas un 2012.gada 29.augustā domes sēdē SIA „Metrum” speciālisti prezentēja izstrādāto 1.redakciju
un 2012.gada 29.augustā pašvaldībā tika pieĦemts lēmums „Par Kokneses novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”
(protokols Nr.8., 5).
Sabiedriskā apspriešana tika organizēta no
17.09.2012. līdz 29.10.2012., un, tā kā pašvaldībā
paralēli notika darbs pie Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.–2027.gadam
un Kokneses novada attīstības programmas 2013.–
2020.gadam izstrādes, tā tika organizēta vienlaicīgi
visiem trīs plānošanas dokumentiem. Šajā laika
posmā notika arī Stratēăiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā
apspriešana, kas tika izstrādāts Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēăijai un Kokneses novada
teritorijas plānojumam.
PaziĦojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti 4.attēls. Sabiedriskās apspriešanas sanāksne 2012.gada
Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas 18.oktobrī BormaĦos
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. Kokneses novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas materiāli tika izvietoti Kokneses novada domē, Bebru pagasta un Iršu pagasta pārvaldēs, kā
arī tika publicēti portālā www.koknese.lv un www.metrum.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz
apspriešanas beigām varēja iesniegt 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 nodaĜā.
Sabiedriskās apspriešanas sapulces 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 BormaĦos, Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā
(BormaĦi, 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).

6 iedzīvotāti izmantoja iespēju iesniegt savus priekšlikumus un iebildumus rakstiski (1 iesniegums saĦemts
pēc sabiedriskās apspriešanas beigu termiĦa), savukārt 5 priekšlikumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju
saĦemti mutiski.
Apkopojot saĦemtos iesniegumus, kā galvenie iedzīvotāju priekšlikumi atzīmējami – teritorijas plānojuma
Grafiskajā daĜā applūstošo teritoriju neatbilstība patiesajai situācijai, kā arī lūgums pārskatīt minimālās
jaunveidojamās zemes gabalu platības „Lauku zemēs”, kas noteiktas 2 ha platībā, uz mazāku.
Kokneses novada dome
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Par izstrādāto Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz 19.decembrim Kokneses novada
pašvaldībā tika saĦemti 20 atzinumi no institūcijām un kaimiĦu pašvaldībām, kuros norādīti precizējumi un
labojumi, Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidošanai.
Visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi vērtēti Kokneses novada pašvaldības
organizētajā darba grupā 2012.gada 27.novembrī plkst.11.00, piedaloties SIA „Metrum”, Kokneses novada
teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupai un deputātiem (deputātam).
Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem un darba grupas komentāriem (skatīt sējumā „Kokneses novada
teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes procesa materiāli”), Kokneses novada dome 2012.gada
28.novembrī pieĦēma lēmumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu
atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” prasībām.
Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai ar
2013.gada 30.janvāra Kokneses novada domes lēmumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu. Publiskā apspriešana organizēta
no 2013.gada 5.februāra līdz 26.februārim. Tās laikā tika saĦemti vairāki institūciju un kaimiĦu pašvaldību
atzinumi, taču netika saĦemts neviens priekšlikums.
Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Kokneses novada dome 2013.gada 27.februārī pieĦēma
lēmumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu, nosakot termiĦu no 2013.gada 5.marta līdz 2013.gada 26.martam, kura laikā bija
iespējams iepazīties ar apstiprināto plānojuma galīgo redakciju.
Kokneses novada dome, pamatojoties uz 2013.gada 27.marta lēmumu Nr.5.6. „Par Kokneses novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols
Nr.4), apstiprināja Kokneses novada teritorijas plānojumu un izdeva saistošos noteikumus Nr.4 „Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daĜa”.
1.2.3. Īstenošanas posms
Teritorijas plānojuma Grafiskā daĜa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc projekta
sabiedriskās apspriešanas, institūciju atzinumu apkopošanas un projekta pilnveidošanas, Kokneses
novada domē tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Paskaidrojuma raksts kalpos kā informatīvs un
rekomendējošs dokuments Kokneses novada pašvaldības darbā.
Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tā izmantošanas un
apbūves noteikumi, kas Ħemami vērā izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības
projektus. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam
ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē
veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu
izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam un novada attīstības koncepcijai, kas
atspoguĜota Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā.
Tā kā novads līdzīgi dzīvam organismam atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav
kāda vienreizēja atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas plāns un noteikumi spēlē
ikdienas darbarīku lomu.

Kokneses novada dome

16

II DAěA
SPĒKĀ ESOŠO KOKNESES NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Pēctecības princips nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas
plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daĜas, kuru pamatojums nav mainījies.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2009.gada 28.augustā Kokneses novada dome pieĦēma lēmumu
(Kokneses novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par Kokneses novada teritorijas plānojumiem”),
nosakot, ka Kokneses novada teritorijas plānojums sastāv no visiem spēkā esošajiem Bebru, Iršu un
Kokneses pagasta teritorijas plānojumiem. Šajā sadaĜā sniegts šo spēkā esošo novada teritorijas
plānojumu izvērtējums atbilstoši Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes
uzdevumam, – izvērtējot visu 3 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt
plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Kokneses novada teritorijai, tādējādi radot
pamatu ilgstošai un stabilai Kokneses novada pašvaldības attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un
sabiedrības intereses.
Jāatzīmē, ka, tā kā plānošanas prakse, salīdzinot ar spēkā esošo Kokneses novadā ietilpstošo pagastu
teritorijas plānojumu izstrādes gadiem, ir strauji attīstījusies, un pašvaldībām, kā arī teritorijas plānotājiem,
ir uzkrāta vērā Ħemama pieredze, jaunais Kokneses novada teritorijas plānojums šodien iegūst pavisam
citu saturisko un vizuālo formu. It īpaši tas attiecas uz darba metodiku (aktīvu sabiedrības iesaistīšanu),
darba instrumentiem (ăeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes izveidi), kā arī pašiem risinājumiem
(kompaktuma principa ievērošana apdzīvoto vietu plānošanā, pilsēttipa/lauku teritoriju atšėirību
respektēšana u.c.). Tomēr, analizējot spēkā esošos teritorijas plānojumus, un ievērojot pēctecības principu,
jaunajā teritorijas plānojumā saglabāti tie risinājumi, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža
plānošanas un normatīvo aktu prasībām.
2.1. Bebru pagasta teritorijas plānojums, 2006
Bebru pagasta teritorijas plānojums izstrādāts 2005.gadā (apstiprināts ar Bebru pagasta padomes
10.08.2006. lēmumu), ko veica SIA „GFE Baltics–Consulting Worldwide” sadarbībā ar Bebru pagasta
padomi. Teritorijas plānojums izstrādāts ar perspektīvu uz 10 gadiem – līdz 2015.gadam.
Pozitīvi vērtējams, ka plānojumā noteikts Bebru pagasta attīstības kopējais redzējums. Bebru pagasta
teritorijas attīstības redzējumā akcentētas tā galvenās vērtības – ainaviskās bagātības un kultūrvēsturiskais
mantojums. Šajā plānošanas dokumentā pašvaldība kā sasniedzamo mērėi norādījusi tūrisma (īpaši lauku
tūrisms) sfēras attīstību, savukārt kā galvenās jomas, kas veicina pagasta ekonomisko attīstību, noteiktas
mežsaimniecība un kokapstrāde, lauksaimniecība (lopkopība, augkopība), tai skaitā netradicionālā
lauksaimniecība, medības, sēĦošana, ogošana un savvaĜas dzīvnieku audzēšana. Jānorāda, ka šīs ir tās
nozares, kuras arī šobrīd nosaka pagasta attīstību, dzīvotspēju un teritorijas izmantošanu. Šo minēto
nozaru starpā iekĜautas arī tādas sfēras kā būvniecība un tirdzniecības pakalpojumi.
ĥemot vērā, ka Bebru pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts saskaĦā ar tobrīd spēkā esošajiem
13.01.2004. MK noteikumiem Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, atšėirībā no
šobrīd spēkā esošās likumdošanas, teritorijas plānojums nosaka, ka plānošanas dokumentā iespējama
grozījumu veikšana, izstrādājot detālplānojumu, ja paredzētās izmaiĦas nav būtiskas un nemaina
pamatizmantošanas veidu. Perspektīvā šāda iespēja, līdz ar izmaiĦām likumdošanā, tiks paredzēta
izstrādājot lokāplānojumus.
Kopumā teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs noteikti 14 teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas
veidi, indeksējot tos ar attiecīgu burtu kombināciju, bet atsevišėiem teritoriju izmantošanas veidiem
(lauksaimniecības teritorijas, mežsaimniecības teritorijas un dzīvojamās apbūves teritorijas) izdalītas
apakšzonas, piemēram, lauksaimniecības teritorijas grupējot četrās grupās atkarībā no saimniecības
lieluma – liela, vidēja, maza un atsevišėi izdalot dārzkopības saimniecības. Kā vienīgais kritērijs šādam
dalījumam ir reāli izmantojamās zemes platība. Jānorāda, ka grafiskās daĜas kartēs tikai atsevišėos
gadījumos tiek attēlots minēto teritorijas izmantošanas veidu apakšzonu dalījums, kas apgrūtina šo
noteikumu piemērošanu konkrētām vietām.
Teritorijas plānojumā ciema statuss un attiecīgi ciema robežas noteiktas vienai apdzīvotajai vietai –
Vecbebriem. Vērtējot ciema robežas, attiecībā uz Vecbebru ciema teritoriju, konstatējams, ka tās ir
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noteiktas Ĝoti plašas, iekĜaujot ciema robežās lielus lauksaimniecības un meža zemju areālus. Iespējams
tāds risinājums noteikts balstoties uz adresācijas tradīcijām pagastā, tomēr, pieĦemot šādu risinājumu, ir
radīta virkne plānošanas problēmu. Par piemēru var minēt faktu, ka, saskaĦā ar spēkā esošo Bebru
pagasta teritorijas plānojumu, juridiski Vecbebru ciema robežās esošajās lauksaimniecības zemēs nav
atĜauts veidot dzīvojamo māju (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka
lauksaimniecības zemēs dzīvojamā apbūve atĜauta tikai ārpus ciema), kas ir pretrunā ar teritorijas statusa
„ciems” pamatideju – vieta dzīvošanai un kompaktai apbūvei. ĥemot to vērā, izstrādājot jauno Kokneses
novada teritorijas plānojumu, būtu jāpārvērtē Vecbebru ciema noteiktās robežas un jādiskutē par iespējām
to veidot kompaktu gan teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kontekstā, gan arī juridisko robežu
noteikšanā.

5.attēls. Fragments no spēkā esošā Bebru pagasta teritorijas plānojuma, 2006

SaskaĦā ar spēkā esošo Bebru pagasta teritorijas plānojumu, Vecbebru ciema teritorijas austrumu daĜā ir
paredzēta samērā plaša no jauna veidojama zona ražošanas teritorijas attīstībai. ĥemot vērā ciema un
attiecīgi dzīvojamās apbūves tuvumu (jāĦem arī vērā, ka valdošais vēja virziens ir tieši dienvidrietumu),
nebūtu ieteicams tik tuvu ciema esošajai dzīvojamai apbūvei paredzēt šādu no vides viedokĜa riska zonas
plānošanu un attīstību. Tā vietā būtu ieteicams radīt atvērtākus un liberālākus noteikumus
uzĦēmējdarbības un ražošanas attīstībai kopumā pagasta un visa novada teritorijā.
Atšėirībā no šobrīd pieĦemtās plānošanas prakses un kartogrāfisko materiālu izstrādes pieĦemtajiem
principiem, Bebru pagasta teritorijas plānojuma kartēs dzīvojamās apbūves teritorijas norādītas ar violetu
krāsas toni, kas tiek pielietota rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritoriju attēlošanai. Izstrādājot jauno
Kokneses novada teritorijas plānojumu, tiks pielietota teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija, kas ir
apstiprināta līdz ar Zemgales plānošanas reăiona 2009.gadā izstrādāto metodiku „Metodiskie norādījumi
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” (ar grozījumiem 2010.gadā).
Attiecībā uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būtu ieteicams tos veidot vienkāršākus, kā
arī nedublēt citos normatīvajos aktos jau noteiktās normas. Piemēram, Bebru pagasta teritorijas plānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos citētas likumdošanā noteiktās prasības nacionālas
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nozīmes lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, taču grafiskās daĜas kartēs tās nav pat attēlotas –
attiecīgi nav saprotams, uz kādām teritorijām šīs normas ir attiecināmas.
Kopsavilkums
Teritorijas plānojumā noteiktie
būtiskākie raksturlielumi – no
jauna veidojamo zemes
gabalu minimālās platības

Lauksaimniecības teritorija – kā palīgizmantošana dzīvojamās
apbūves teritorija ārpus ciema līdz 1 ha platībā (nodalot zemes
gabalu), paredzot vienas 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas apbūvi;
dārzkopības saimniecībām vienas dārza mājas apbūvei – 400 m².
 Mežsaimniecības teritorija – lielajām saimniecībām platībā ≥20 ha kā
palīgizmantošana noteikta dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema
līdz 1 ha platībā (nodalot zemes gabalu), paredzot vienas 1 vai 2
ăimeĦu savrupmājas apbūvi. Mazākās mežsaimniecības teritorijās
apbūve nav pieĜaujama.
 Dzīvojamās apbūves teritorija
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija – vienas 1 vai 2 ăimeĦu
savrupmājas apbūvei – 1200 m²);
- Vasarnīcu apbūves teritorija – 600 m².
 Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema – vienas 1 vai 2 ăimeĦu
savrupmājas apbūvei – 5000 m², bet zemes gabalos, kas tieši
robežojas ar ciemu, minimālā zemes gabala platība vienas 1 vai 2
ăimeĦu savrupmājas apbūvei – 2500 m².
Vecbebri


Apdzīvotā vieta, kurai noteikts
ciema statuss
Pozitīvi atzīmējamais
Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības
teritorijas plānojuma
redzējums.
risinājumos
Pārdomājamais, uzlabojamais,  Pielāgot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu
strādājot pie jaunā Kokneses
klasifikāciju vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas
novada teritorijas plānojuma
vienots visam novada teritorijas plānojumam.
risinājumiem
 Līdzīgi kā citu pagasta teritorijas plānojuma gadījumā, būtu
jāatvieglo teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu salīdzinoši „smagais” raksturs.
 Nepieciešams izvērtēt nepieciešamību noteikt tik plašas Vecbebru
ciema teritorijas.
 Ieteicams saglabāt ideju par vērtīgo lauksaimniecības teritoriju
noteikšanu jaunajā novada teritorijas plānojumā. Tā kā saskaĦā ar
normatīvo regulējumu, Bebru pagastā vairs netiks noteiktas
„Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, jaunajā novada
teritorijas plānojumā ieteicams pārskatīt iespēju šīs teritorijas izdalīt
kā vērtīgas lauksaimniecības teritorijas ar specifiskākām prasībām
kā pārējām lauksaimniecības jeb lauku zemēm.
 Ieteicams pārskatīt nepieciešamību plānot ražošanas apbūvi
Vecbebru ciema austrumu daĜā, tā vietā radot liberālākus
noteikumus kopumā uzĦēmējdarbības attīstībai novadā.
 Pārskatīt no jauna veidojamo zemes gabalu minimālās platības
normas, izvērtējot specifisko situāciju Vecbebru ciema un pagasta
teritorijā kopumā.
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2.2. Iršu pagasta teritorijas plānojums, 2007
Iršu pagasta teritorijas plānojums ar attīstības perspektīvu līdz 2018.gadam ir izstrādāts 2007.gadā (kā
saistošie noteikumi apstiprināti 26.11.2007.), un to veica uzĦēmums SIA „Nagla IF”. Teritorijas plānojums
izstrādāts saskaĦā ar 09.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
Pozitīvi vērtējams, ka izstrādājot teritorijas plānojumu Ħemtas vērā Aizkraukles rajona attīstības
programmas 2003.–2010.gadam ietvaros izstrādātās vadlīnijas tolaik bijušā rajona ietilpstošo pagastu
teritorijas plānojumu izstrādāšanai. Plānojumā noteikta arī Iršu pagasta nākotnes vīzija, kur, tāpat kā Bebru
pagastā, akcentēta dabas un kultūrvēsturiskā vide, un tādu nozaru saglabāšana un attīstība kā
lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un iespējamā tūrisma nozares attīstība (piemēram, ar
teritorijas plānojumu tiek akcentētas lauku tūrisma attīstības iespējas Pērses upes un Iršu ūdenskrātuves
krastos esošajās zemnieku saimniecībās).
Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā katras sadaĜas nobeigumā iekĜauti risinājumi teritorijas
izmantošanai, norādot arī atbilstību Aizkraukles rajona teritorijas plānojumā 2008.–2020.gadam noteiktajām
prasībām, kas sniedz pamatojumus par Iršu pagasta teritorijas perspektīvo attīstību.
Atzinīgi novērtējams pašvaldības mērėis nepieĜaut augstvērtīgo lauksaimniecības zemju sadalīšanu
mazākos zemes gabalos kā 20 ha. Lai gan pagastā līdz šim nav veikta ainavu inventarizācija, un tādējādi
arī teritorijas plānojumā nav attēlotas īpaši nozīmīgas ainavas Iršu pagasta teritorijā, pozitīvi vērtējams, ka
ar teritorijas plānojumu tiek risināts jautājums arī par vērtīgo ainavu saglabāšanu. Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi paredz, ka, veicot ainavu inventarizāciju, un izstrādājot detālplānojumu, jānosaka
ainaviski augstvērtīgajām teritorijām noteikts aizsardzības vai zemes lietošanas veids.
Kopumā Iršu pagasta apdzīvojuma struktūru, kas atspoguĜota 2007.gada Iršu pagasta teritorijas plānojumā,
veido Iršu ciems un lauku telpa ar viensētām.

6.attēls. Iršu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa, 2007

Attiecībā uz telpiskajiem risinājumiem un nosacījumiem to attīstībā, atzīmējams, ka, lai gan grafiskajā daĜā
ir skaidri noteikti 13 teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidi, tie atšėiras no noteiktajiem teritorijas
plānotās (atĜautās) izmantošanas veidiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Līdz ar to arī
Iršu pagasta teritorijas plānojuma praktiskajā pielietošanā ir daudz juridiska rakstura problēmu.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi veidoti divos sējumos (kopējie un atsevišėie teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi), kas sava apjoma dēĜ iespējams apgrūtina to izmantošanu un
pārskatāmību.
Ciema statuss un līdz ar to arī ciema robežas teritorijas plānojumā noteiktas vienai apdzīvotajai vietai –
Iršiem, kur dzīvo lielākā daĜa pagasta iedzīvotāju, un kurā raksturīgs blīvs ielu un ceĜu tīkls, daĜējs teritorijas
labiekārtojums, tehniskās infrastruktūras nodrošinājums un dažādi sociālās un ekonomiskās infrastruktūras
Kokneses novada dome

21

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

elementi. Tāpat kā Vecbebriem, arī Iršu ciemam plānotas plašas ciema robežas, iekĜaujot tajās lielas lauku
zemju platības.
Kopsavilkums
Teritorijas plānojumā noteiktie
būtiskākie raksturlielumi – no
jauna veidojamo zemes
gabalu minimālās platības








Apdzīvotā vieta, kurai noteikts
ciema statuss
Pozitīvi atzīmējamais
teritorijas plānojuma
risinājumos

Irši





Pārdomājamais, uzlabojamais,
strādājot pie jaunā Kokneses
novada teritorijas plānojuma
risinājumiem

Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas – meliorētās zemes
minimālais zemes gabala lielums – 2 ha, nemeliorētās zemes
minimālais zemes gabala lielums – 1 ha.
Lauku apbūves teritorijas – 1 ha (5000 m2 viensētai).
Savrupmāju apbūves teritorijas – 2500 m² vai 1200 m², ja
pieslēgums
visa
ciema
centralizētām
komunikācijām,
detālplānojums izstrādājams neapbūvētai teritorijai.
Mežu un purvu teritorijas – 2 ha (atĜauta viena dzīvojamā māja,
transformējot zemi līdz 0,2 ha platībā zem apbūves, viena viensēta
izvietojama uz 0,5 ha).










Apkopota un analizēta plaša informācija par esošo situāciju Iršu
pagasta teritorijā.
Teritorijas plānojumā noteikta pagasta kopējā attīstības vīzija.
Risināti jautājumi saistībā ar vērtīgo lauksaimniecības zemju un
ainavu saglabāšanu.
Ir noteiktas diferencētas no jauna veidojamo zemes gabalu
minimālās platības Iršu ciema teritorijā, vadoties no iespējām
pieslēgties centralizētām inženierkomunikācijām.
Pielāgot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu
klasifikāciju vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas
vienots visam novada teritorijas plānojumam.
Līdzīgi kā citu pagasta teritorijas plānojuma gadījumā, būtu
jāatvieglo teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu salīdzinoši „smagais” raksturs un nepieciešamība veidot
divus – kopējos un atsevišėos – teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus.
Pārskatīt Iršu ciema plaši noteiktās ciemu robežas un ciema
teritorijās noteiktos plānotās (atĜautās) izmantošanas veidus, izvērtēt
to pamatojamību.
Teritorijas plānojumu padarīt vispārīgāku attiecībā uz atĜauto
izmantošanu.
Saglabāt ideju par vērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšanu
jaunajā novada teritorijas plānojumā, nosakot tām atbilstošas
prasības, un tādējādi sekmējot lauksaimniecības nozares attīstību.

2.3. Kokneses pagasta teritorijas plānojums (ar grozījumiem), 2006
Spēkā esošais Kokneses pagasta teritorijas plānojums izstrādāts 2001.gadā, bet ar Kokneses pagasta
padomes 28.06.2006. lēmumu ir apstiprināti Kokneses pagasta teritorijas plānojuma 2016.–2018.gadam
grozījumi, kas faktiski uzskatāms par jaunu teritorijas plānojumu. Grozījumu galvenais mērėis bija atkārtoti
izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un
ierobežojumus, it īpaši kas attiecas uz plānotā autoceĜa E22 izbūvi.
Teritorijas plānojumā norādīts, ka Kokneses pagastā, saskaĦā ar Kokneses pagasta padomes 31.08.1999.
lēmumu, ir noteiktas 19 apdzīvotas vietas, savukārt plānošanas dokumentā ciema statuss noteikts 14
apdzīvotām vietām (teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā gan pie apzīmējuma atšifrējumiem ciema robežas
nav attēlotas, līdz ar to juridiskais pamats šīm robežām ir visai neskaidrs.
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Kokneses pagastā kā jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tika noteiktas un plānotas
Kokneses, BilstiĦu, SpriĦău un BormaĦu ciemos, bet ārpus ciemiem – plānotas jaunas blīvas dzīvojamās
apbūves teritorijas autoceĜa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) kreisajā
pusē („Burtnieku lauks”). Jāatzīmē, ka grafiskajā daĜā lietotā teritorijas izmantošanas veidu jeb zonējuma
klasifikācija atšėiras no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktā (piemēram, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos tiek izdalīts zonējuma veids „Skrajas savrupmāju apbūves
teritorijas”, kas netiek attēlots grafiskajā daĜā).
Papildus Ĝoti plaši noteiktajām dzīvojamās apbūves teritorijām, kurās, neskatoties uz attālumu no esošajiem
apbūves kvartāliem un ainaviskajām, vēsturiskajām vērtībām (piemēram, BilstiĦos), ir iespējams veikt
zemes parcelāciju 1200 m2 mazos apbūves gabalos, kritiski ir vērtējama arī norma, ar kuru tiek atĜauts visā
pagasta teritorijā lauksaimniecības zemi dalīt ir 0,5 ha mazos zemes gabalos. Tas nozīmē, ka pie
Daugavas, Pērses, ārpus ciemiem vai jebkurā citā vietā var tik veikta zemes parcelācija, sadalot,
piemēram, 10 ha vērtīgu lauksaimniecības zemi 20 jaunos apbūves gabalos. PieĦemot teritorijas
plānojumā šādus risinājumus, pastāv Ĝoti pamatots risks haotiskas apbūves veidošanai, un tas saistīts gan
ar inženierkomunikāciju nepietiekamu nodrošināšanu, gan arī kopējo ainavas degradāciju Kokneses
novadā.

7.attēls. Kokneses pagasta teritorijas plānojums, - Kokneses ciema jaunu dzīvojamo apbūvju teritoriju plānošana (atzīmēts
ar dzeltenu krāsu) ārpus esošā Kokneses centra, 2006

Jaunas darījumu apbūves teritorijas tika noteiktas Kokneses ciemā un „LikteĦdārza” teritorijā, rekreācijas
teritorijas – Lobes ezeram pieguĜošajā zonā, bijušās mototrases teritorijā un Rīteru ūdenskrātuvei
pieguĜošās teritorijās.
Izstrādājot jauno Kokneses novada teritorijas plānojumu, būtu jāpievērš uzmanība teritorijas dažādībai un
katras vietas unikalitātei, t.i., nepiemērojot vienus un tos pašus noteikumus, piemēram „LikteĦdārza” un tam
pieguĜošajā teritorijā un vietai, kas atrodas bijušā mototrases teritorijā.
Teritorijas plānojumā kā darījumu un plānotā infrastruktūras objektu teritorija noteikta plānotajam autoceĜam
E22 Tīnūži – Koknese – PĜaviĦas pieguĜošā teritorijā pie BormaĦiem. Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas
plānojumā kopumā tiek rezervētas teritorijas satiksmes infrastruktūras izbūvei, tai skaitā veloceliĦa
attīstībai.

Kokneses novada dome

23

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Teritorijas plānojums paredz arī Kaplavas un Atradzes kapsētu teritoriju paplašināšanu, bet jaunas
rūpnieciskās ražošanas objektu teritorijas noteiktas uz ziemeĜiem no Kokneses ciema. Ražošanas attīstībai
atvēlētās teritorijas, pārskatot atsevišėus zemes gabalus, būtu ieteicams pēctecīgi saglabāt arī jaunajā
novada teritorijas plānojumā.
Kopsavilkums
Teritorijas plānojumā noteiktie
būtiskākie raksturlielumi – no
jauna veidojamo zemes
gabalu minimālās platības
Apdzīvotā vieta, kurai noteikts
ciema statuss
Pozitīvi atzīmējamais
teritorijas plānojuma
risinājumos
Pārdomājamais, uzlabojamais,
strādājot pie jaunā Kokneses
novada teritorijas plānojuma
risinājumiem




Koknese, BormaĦi, Lipši, Auliciems, SpriĦăi, BilstiĦi, Putnuciems,
Ratnicēni, Birznieki, Kalnakrogs, Urgas, ŪsiĦi, Upeslīči, Kaplava
Teritorijas plānojumā tiek rezervētas teritorijas satiksmes
infrastruktūras izbūvei, tai skaitā veloceliĦa attīstībai.
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 0,5 ha.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas – 1200 m2.

Pielāgot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu
klasifikāciju vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas
vienots visam novada teritorijas plānojumam.
Novēršot teritorijas plānojuma grafiskās daĜas nesaderību ar
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atvieglot
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu salīdzinoši „smago”
raksturu.
Perspektīvē ievērot kompaktuma principu apdzīvoto vietu
plānošanā, attiecīgi paredzēt jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas
primāri jau pie izbūvētām ielām un vietās, kur iespējams pieslēgties
galvenajiem inženierkomunikāciju tīkliem.
Pārskatīt plaši noteiktās Kokneses un BormaĦu ciemu teritoriju
robežas un ciemu teritorijās noteiktos plānotās (atĜautās)
izmantošanas veidus, izvērtēt to pamatojamību.
Pievērst uzmanību teritorijas dažādībai un katras vietas unikalitātei,
t.i., nepiemērojot vienus un tos pašus noteikumus, piemēram
„LikteĦdārza” un tam pieguĜošajā teritorijā un vietai, kas atrodas
bijušā mototrases teritorijā.
Ieteicams pārskatīt noteiktās no jauna veidojamo zemes gabalu
minimālās platības – nebūtu ieteicams noteikt no jauna veidojamas
minimālas zemes gabala platības dzīvojamai apbūvei visā pagasta
teritorijā 5000 m².
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3.1. Kokneses novads, tā vieta reăionālā mērogā
Kokneses novads atrodas Latvijas centrālajā daĜā, starp trim reăioniem – Rīgas, Vidzemes un Zemgales
reăionu. Kultūrvēsturiski un ăeogrāfiski Kokneses novads ietilpst Vidzemes reăionā, bet pēc administratīvā
iedalījuma tas atrodas Zemgales plānošanas reăionā (skatīt 8.attēlu). Novads atrodas Viduslatvijas
zemienes Viduslatvijas (jeb Madlienas) nolaidenuma austrumu daĜā, Daugavas labajā krastā, bet daĜa
teritorijas atrodas Vidzemes augstienē. Teritorijai raksturīgs paugurains reljefs.
ĥemot vērā administratīvo Kokneses novada piederību Zemgales plānošanas reăionam, teritorijas
plānojums ir izstrādāts saskaĦā ar Zemgales plānošanas reăionā izstrādātajiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un metodiskajiem norādījumiem.
Ar 2007.gada 16.oktobra Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes lēmumu apstiprināts Zemgales
plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam. Izvērtējot un pieĦemot dažādus
teritorijas plānojuma risinājumus, Kokneses novada teritorijas plānojumā ir Ħemtas vērā Zemgales
plānošanas reăionā izstrādātās vadlīnijas. Starp tām kā būtiskākās (tās, līdz ar kuru ievērošanu ir veiktas
nozīmīgas izmaiĦas salīdzinot risinājumus jaunajā novada teritorijas plānojumā ar spēkā esošajiem pagasta
teritorijas plānojumiem) atzīmējamas šādas:




Jaunu mājokĜu, sociālo un citu pakalpojumu objektu attīstīšana plānota esošajās apdzīvotajās
vietās, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas
apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišėi „zaĜo” teritoriju apgūšanu;
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā Ħemts vērā princips, kas nosaka nepieciešamību ierobežot
jaunu vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi gar ceĜiem, ūdenstilpju un ūdensteču krastiem, tādā
veidā nodrošinot arī publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērėiem.

Attiecībā uz metodiskajiem materiāliem, kas izstrādāti Zemgales plānošanas reăionā, ir atzīmējami
2009.gadā izstrādātie un 2010.gadā papildinātie „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai
Zemgales plānošanas reăionā”. SaskaĦā ar tiem, izstrādājot jauno Kokneses novada teritorijas plānojumu,
ir veidota vienotā teritorijas izmantošanas veidu (zonējuma) klasifikācija. Plašāk par Kokneses novada
teritorijas funkcionālo zonējumu skatīt Paskaidrojuma raksta 4.2.sadaĜā.

8.attēls. Kokneses novada novietojums Latvijā un Zemgales plānošanas reăionā
Avots: SIA „Metrum”, 2012
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Zemgales plānošanas reăiona telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006.–2026.gadam kopējais mērėis ir radīt
plānošanas reăiona telpisko struktūru, kas nodrošinātu ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba vidi
Zemgales plānošanas reăionā. Atbilstoši tam, Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumi lokalizē
Zemgales plānošanas reăiona kopējo ilgtermiĦa vīziju, parādot Kokneses novada lomu un artavu Zemgales
plānošanas reăiona kopējās attīstības sekmēšanā.
Kokneses novads robežojas ar PĜaviĦu, Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas un ĒrgĜu novadiem, līdz ar to
teritorijas plānojuma izstrādē ir vērtēta šo novadu telpiskā attīstība, it īpaši kas attiecas uz kopēji
risināmiem jautājumiem – kopējām aizsargjoslām u.tml.
Ăeogrāfiski novada centrs Koknese ir novietots apmēram 100 km attālumā no Rīgas, ~15 km no
Aizkraukles, 60 km no Madonas, 41 km no Jēkabpils, kas nodrošina teritorijas sasniedzamību un kalpo kā
svarīgs priekšnosacījums uzĦēmējdarbības attīstībai. Novadam raksturīgs radiāls ceĜu izvietojums, kas no
novada centrālās daĜas atzarojas vairākos virzienos. Galvenos satiksmes virzienus nosaka valsts autoceĜi.
Svarīgākie autoceĜi ir A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki), P79 Koknese –
ĒrgĜi, P80 Tīnūži – Koknese, kā arī dzelzceĜa līnija Rīga – Daugavpils.
Novada ăeogrāfiskais novietojums un pieejamā infrastruktūra ir par pamatu teritorijas plānojumā piešėirt
pietiekami nozīmīgu lomu jaunu ražošanas teritoriju attīstībai Kokneses novadā. Atzīmējams, ka pašreizējā
situācijā lielākā daĜa komercstruktūru koncentrējas ap Kokneses ciemu, – pārējā novada daĜā izteiktāka ir
lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā darbība. Arī perspektīvā ražošanas teritorijas plānojamas tuvu
esošajai infrastruktūrai, autoceĜam A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)
(skatīt 9.attēlu) un perspektīvajam starptautiskas nozīmes autoceĜam E22.

9.attēls. Kokneses novada teritorija pieejamo (esošo) infrastruktūras resursu kontekstā
Avots: SIA „Metrum”, 2012
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3.2. Novada apdzīvojums
Apvienojoties Bebru, Iršu un Kokneses pagastiem, novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Tā kopējā platība ir
360,6 km2, t.sk. Bebru pagasts – 120,2 km2, Iršu pagasts – 69,8 km2 un Kokneses pagasts – 170,6 km2.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 2012.gada 1.janvāra datiem, Kokneses novadā dzīvo
5961 iedzīvotājs, no tiem 2839 vīrieši un 3122 sievietes. Kokneses novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
ir viendabīgs – no visiem novada iedzīvotājiem 5282 jeb 88,60% ir latvieši. Pēdējo piecu gadu laikā
Kokneses novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Kopš 2006.gada iedzīvotāju
skaits novada teritorijā samazinājies par ~284 cilvēkiem.
SaskaĦā ar LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012.gada sākuma datiem, no Kokneses novada
iedzīvotāju kopsummas, visvairāk iedzīvotāju dzīvo Kokneses pagastā (4145 iedzīvotāji), vismaz trīs reizes
mazāk Bebru pagastā (1271 iedzīvotājs), savukārt Iršu pagastā ir reăistrēti vismazāk iedzīvotāju (545
iedzīvotāji). 2012.gada sākumā Kokneses novada vidējais iedzīvotāju blīvums ir 16,53 iedz./km2 (Latvijā –
34,3 iedz./km2), kas ir salīdzinoši neliels un trešais mazākais rādītājs salīdzinājumā ar kaimiĦu
pašvaldībām.
Kopumā novada apdzīvojums telpiski veidojies pēc 4 galvenajiem nosacījumiem: dabas veidojumi
(Daugava), vēsturiski apdzīvotas teritorijas, infrastruktūra un apbūvei piemērotas apbūves zemes, veidojot
dažādu ciemu iekšējo struktūru (skatīt 10.attēlu).

10.attēls. Centriska (Iršu ciems) un lineāra (BormaĦu ciems) apdzīvojuma struktūra
Avots: Valsts aăentūra "Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra"

Vērtējot kopējo apdzīvojuma raksturu novada teritorijā, atzīmējams, ka to raksturo salīdzinoši rets
atsevišėo apdzīvoto vietu izvietojums. Lielāka novada iedzīvotāju koncentrēšanās ir Kokneses, Vecbebru,
Iršu, BormaĦu ciemos, un mazāk – Lipšu, Auliciema, BilstiĦu, Kaplavas, Atradzes, Austrumu, Putnuciema,
ŪsiĦu, ReiĦu, SpriĦău, BilstiĦu, Kalnakroga, Urgas apdzīvotajā vietā. Lielākā daĜa no šiem ciemiem,
izĦemot Kokneses, Vecbebru, Iršu un BormaĦu ciemus, ir vēsturiski veidojušās ēku koncentrācijas grupas
bez mūsdienu izpratnē ciemam atbilstošām pazīmēm (blīva apbūve, zemes parcelāciju ~2000 m2 lielos
gabalos u.tml.). Šīs vietas arī perspektīvā būtu saglabājamas, izceĜot šo vietu ainavisko un vēsturisko
vērtību (par piemēru skatīt apbūvi 10.attēlā), mākslīgi „neuzspiežot” mūsdienu ciema attīstības
raksturlielumus (zemes gabalu lielumus, būvlaides u.tml.).
SaskaĦā ar 18.12.2008. likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Latvijas Republikā ir
šādas apdzīvotās vietas: (1) pilsētas; (2) ciemi un (3) viensētas.
Līdz 1991.gadam pastāvēja arī otra veida pilsēttipa apdzīvotās vietas – pilsētciemati. Tad pašvaldībām tika
dota iespēja izvēlēties – kĜūt par pilsētām vai pagastu centriem. Lai gan tolaik spēkā esošo likums „Par
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusu noteikšanu” noteica, ka
pilsētu kategorijā var ieskaitīt apdzīvotās vietas, kurās ir kultūras un ražošanas centri ar attīstītu sociālo
infrastruktūru un komunālo saimniecību un kurās ir ne mazāk par diviem tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju,
un Koknese atbilda visām prasībām, tomēr Kokneses pašvaldība nolēma atteikties no pilsētas statusa.
Jāatzīmē, ka Koknesei pilsētas tiesības tika piešėirtas 1277.gadā (kopš 14.gs. Koknese ietilpst Hanzas
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savienībā), un lielākā daĜa Latvijas iedzīvotāju to arī uztver kā pilsētu. 1932.gadā Koknesei piešėīra biezi
apdzīvotas vietas (ciema) statusu, savukārt no 1958. līdz 1990.gadam Koknese bija pilsētciemats.
Kokneses novada teritorijas plānojumā Kokneses apdzīvotajai vietai tiek noteikts ciema statuss ar tā
robežām. Tā kā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā tiek izvirzīts risināms uzdevums izvērtēt
ieguvumus/zaudējumus no Kokneses ciema iespējamās statusa maiĦas uz pilsētu, tad perspektīvē tālākā
plānošanas procesā iespējams ciema robežas, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām procedūrām,
pārdēvēt par pilsētas robežu.

11.attēls. Apbūve ainaviski un vēsturiski nozīmīgā vietā BilstiĦos (māja „CirceĦi” Daugavas krastā)
Avots: SIA „Metrum”, 2012

Pastāvošā dispersi centralizētā apdzīvojuma struktūra Kokneses pagasta teritorijā izveidojusies 20.gs.
otrajā pusē. Jauno centru un saimniecisko vajadzību un sakaru izveide būtiski ietekmējusi vēsturiski ilgstoši
pastāvošā apdzīvojuma struktūru, veidojot izteiktu apdzīvojuma asi Rīgas – Daugavpils autoceĜa virzienā
un izretinot no šīs ass attālāk izvietotās apdzīvotās vietas. Bebru un Iršu pagasta teritorijā, kas atrodas jau
attālāk no galvenajām transporta asīm, izteiktāks ir monocentrisks apdzīvojums.
1991.gada 6.jūnija likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu
statusa noteikšanu” 11.pants nosaka, ka ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir
vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu
robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.
Kokneses novada spēkā esošajos teritorijas plānojumos (pārapstiprināti Kokneses novada domes sēdē
26.08.2009.), kas sastāv no Kokneses pagasta teritorijas plānojuma 2006–2018.gadam, Bebru pagasta
teritorijas plānojuma un Iršu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam, ciema statuss noteikts vairāk
kā desmit apdzīvotām vietām Kokneses pagastā un pa vienam, galvenajam centram katrā no Bebru un Iršu
pagasta, attiecīgi Irši un Vecbebri.
SaskaĦā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (2008) prasībām un Kokneses
novada ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 2013.–2037.gadam, Kokneses novada teritorijas plānojumā,
ievērojot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2013.–2037.gadam noteikto apdzīvojuma
struktūru novadā, ciemu statuss un precīzas ciema robežas noteiktas četrām apdzīvotām vietām –
Kokneses, Vecbebru, Iršu un BormaĦu apdzīvotai vietai. Lai nepazaudētu agrāk veidoto ciemu
nosaukumus (piemēram, BilstiĦi, Putnuciems), tie tiek saglabāti, lietojot tos zemes īpašumu adresācijas
nosaukumā.
SaskaĦā ar Kokneses novada ilgtsējīgas attīstības stratēăiju un Zemgales plānošanas reăiona Ilgtspējīgas
attīstības stratēăijas sadaĜu „Pilsētas – lauku mijiedarbība”, kā novada nozīmes attīstības centri noteikti
Koknese, Irši un Vecbebri, savukārt vietējas nozīmes attīstības centrs – BormaĦi.
Ciemu perspektīvās robežas noteiktas, vadoties no esošajām blīvi apdzīvotājām apbūves teritorijām un
nepieciešamības apdzīvoto vietu robežas pēc iespējas noteikt pa īpašumu robežām vai pa dabas vai
cilvēku darbības iezīmētām robežšėirtnēm (gadījumā, ja robeža tiek noteikta pa ceĜu, ceĜš tiek iezīmēts
ciema teritorijā tā sarkano līniju ietvaros).
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Noteikto ciemu administratīvajās robežās ir pietiekoši daudz iekšējo resursu teritoriju turpmākai attīstībai
blīvas apbūves kontekstā. PieĦemtie risinājumi teritorijas plānojumā izvēlēti pēc principa plānot kompaktu
dzīvojamo apbūvi, paredzot jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām apbūves
teritorijām (attiecīgi ir izveidotas jau ielas un iespējams labāk nodrošināt komunikācijas), vai arī vietās, kur
vēsturiski tikusi plānota apbūve. Tāpat plānojumā ievērots princips nepieĜaut vienlaidus joslveida apbūves
veidošanos gar autoceĜiem un upēm.

 MĒRĖI UN RISINĀJUMI











Novadu spēcina aktīva, spēcīgu apdzīvojuma centru sistēma (Kokneses ciems, Iršu ciems,
Vecbebru ciems un BormaĦu ciems), kas spēj papildināt Kokneses novada potenciālu un aktivizēt
attīstību pieguĜošajās lauku teritorijās.
Kokneses ciems kā novada centrs nodrošina nepieciešamos pakalpojumus iedzīvotājiem, ir novada
administratīvais centrs, kultūras, izglītības un dzīvojamās apbūves centrs.
Līdz ar Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam ciema statuss noteikts Kokneses,
Iršu, Vecbebru un BormaĦu apdzīvotai vietai.
Novada ciemos ir izveidotas centralizētas komunikācijas.
Izstrādājot Kokneses novada teritorijas plānojumu, ciemu robežas ir pārskatītas, piedāvājot attīstīt
kompaktu apdzīvojuma sistēmu un samazinot mākslīgi radītās lielās robežas iepriekšējo plānojumu
izstrādes laikā.
Lauku teritorijās ir attīstīti priekšnosacījumi tradicionālā dispersā apdzīvojuma veida – viensēta un
viensētu grupu – pastāvēšanai kā teritorijas relatīvi vienmērīgas apdzīvotības garantam.
Lauku teritoriju atdzīvināšana notiek, piedāvājot pietiekami liberālus teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus lauku teritoriju turpmākajai attīstībai.
Rekreācijas teritoriju attīstība balstās, saglabājot dabas un kultūras vērtības un nodrošinot
pieejamību iedzīvotājiem pie nozīmīgiem dabas objektiem (Daugavas, Pērses u.c.).

3.3. Lauku teritorijas
ŪdeĦu teritorijas. Kokneses novadā ūdensteču un ūdenstilpju izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā
vērtība, kā arī tie ir būtisks rekreācijas resurss. Visu virszemes ūdeĦu sistēmu veido Daugava, ar tās labā
krasta pieteku Pērsi. Kokneses pagasta austrumu daĜā tajā ietek labā krasta pietekas Recija un Paskule,
un kreisā krasta pieteka Pelava, rietumu daĜā atrodas labā krasta pieteka Atradze un Mazā Atradze.
Novadā atrodas arī vairākas mazākas upes – Rīterupīte, Bebrupe, Iršupīte, Pelava (Pelve), Lokmane,
Galdupe un Lantupīte. Upes daĜēji vai pilnīgi regulētas, tādēĜ tās vietām grūti identificējamas, un nav
saglabājušās dabiskā veidā. Upju režīmam ir raksturīgi pavasara pali un mazūdens periodi, kā arī
periodiski vasaras un rudens ūdens uzplūdi.
Kokneses novadā atrodas šādi ezeri: RagāĜu ezers (platība 6,7 ha), Reciju dzirnezers (platība 3,7 ha),
Melnezers u.c. Iršu pagasta Iršupītē pie Bulandu pilskalna izveidota ūdenskrātuve 4,4 ha platībā (ūdens
platība 2,7 ha), zemnieku saimniecībā „Pumpuri” ir dīėis 1,8 ha platībā. Novadā daĜēji iekĜaujas Daugava un
novada rietumos piekĜaujas Lobes ezeram, kas ir viens no lielākajiem Vidzemes ezeriem. SaskaĦā ar
Civillikumu, Kokneses novadā neatrodas publiskie ezeri, bet kā publiska upe noteikta Daugava (PĜaviĦu
ūdenskrātuve).
Kokneses novadā pašlaik nav oficiālu peldvietu. SaskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu, peldvietas ir
jānodrošina ar ăērbtuvēm, 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 2 plānotās peldvietas – pie Ornicāna dīėa Vecbebru
ciemā un Iršu ūdenskrātuves.
SaskaĦā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”,
Daugava un Pērse (no ŪsiĦiem līdz grīvai) ir noteikta par karpveidīgo zivju resursu prioritārajiem ūdeĦiem.
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Kokneses novada teritorijā šobrīd nav un netiek plānots veikt intensīvu zivsaimniecību, motorizēto ūdens
braucamrīku izmantošanu ūdenstilpnēs un ūdenstecēs.
Lai samazinātu virszemes ūdeĦu piesārĦojumu, Kokneses novada lauksaimniekiem jāievēro 11.01.2011.
MK noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta
piesārĦojuma ar nitrātiem”. Jāievēro īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas nosacījumi, labas prakses
nosacījumi, ūdensteču aizsargjoslas, jāturpina mēslu krātuvju sakārtošana u.tml.
Kokneses novads ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kur pārsvarā ir izplatīti ūdens nesējslāĦi, kuri
piesaistīti pie kārtaino nogulumiežu slāĦa. Pazemes saldūdeĦu zonā ietilpst PĜaviĦu – Daugavas, Arukila –
Amatas svītu ūdens nesējlāĦu horizonti. Kokneses pagasta pazemes zonu veido arī vidus un augšdevona
horizonti un to pārklājošie kvartāra nogulumi – Katlešu, Ogres un Salaspils svītas nogulumi. Pazemes
ūdeĦi ir galvenais dzeramā ūdens apgādes avots Kokneses novadā. Ūdensapgādē būtiska nozīme ir
PĜaviĦu – Daugavas (D3p–dg) ūdens horizontam.
Lai sekmētu virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes uzlabošanos, tai skaitā arī Kokneses novada
teritorijā, 2010.gadā ir izstrādāts Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–
2015.gadam. Tas sniedz ieskatu vides problēmu cēloĦos un sniedz risinājumus labas vides kvalitātes
sasniegšanai. Daugavas upes baseina plānā izvirzītie mērėi sasniedzami, veicot pasākumus arī Kokneses
novadā.

 RISINĀJUMI





Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daĜas kartē
„Kokneses novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošana ar mērogu 1:15 000”, noteiktas upju
un ezeru aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997).
Plānojot attīstību turpmākam 12 gadu periodam, jaunajā Kokneses novada teritorijas plānojumā tiek
atzīmētas 2 plānotās peldvietas – pie Ornicāna dīėa Vecbebru ciemā un Iršu ūdenskrātuves.
Izvērtējot spēkā esošos Kokneses novada teritorijas plānojumus (Kokneses, Bebru un Iršu), ir
pārskatītas un samazinātas iepriekš plānotās blīvas apbūves teritorijas pie Daugavas (PĜaviĦu
ūdenskrātuves) un Pērses, tādējādi mazinot piesārĦojuma slodzi uz šiem novadam būtiskiem vides
un ainavas resursiem.

Mežu teritorijas. Kokneses novadā meži aizĦem ~47,51% no kopējās teritorijas, mežu masīvi ir salīdzinoši
lieli. Mežus un lielāko daĜu purvu apsaimnieko AS „Latvijas Valsts meži” (valdījumā ir aptuveni 9327,4 ha
esošās mežu zemes) un privātpersonas. Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā
organizētas tikšanās klātienē ar AS „Latvijas Valsts meži” pārstāvjiem, lai kopīgi pārrunātu iespējamos
risinājumus attiecībā uz meža teritoriju turpmāko izmantošanu. Kokneses novadā meži ietilpst Valsts meža
dienesta Sēlijas virsmežniecības uzraudzībā – saskaĦā ar šo institūciju ir aktualizēta informācija par
aizsargājamām mežu teritorijām Kokneses novada teritorijā.
Mežu sastāvu galvenokārt veido skujkoki (priedes, egles), arī sīklapu koki, kā bērzs. Visi novada teritorijā
esošie mežu masīvi veido nozīmīgu mežāres ainavas sastāvdaĜu kā telpiskās struktūras vertikālais
elements, pastiprinot viegli viĜĦoto pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību.
Lielākajā daĜā Kokneses novada teritorijas mežs tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām.
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan
rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, lai
nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu.
Kokneses novada teritorijā pēc Valsts zemes dienesta datiem 1337 ha jeb 3,71% platības aizĦem purvi,
galvenokārt augstie, kas radušies, aizaugot plašajām un seklajām senezeru ieplakām, kā arī zemie purvi
un mitrāji, kuri atrodas ieplakās starp pauguriem. Vizuāli purvi un mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas
elements. Kokneses pagasta rietumu daĜā atrodas Aizkraukles (Aklā) purva austrumu daĜa, kurš blakus
esošajā Aizkraukles novadā ir noteikts kā Natura 2000 teritorija. Tas arī tiek rūpnieciski izmantots kūdras
ieguvē. Starp Galdupīti un Lantupīti atrodas RagāĜu purvs, uz ziemeĜiem no Kokneses – SprūĜu purvs u.c.
Bebru pagastā atrodas Šėibes purvs, kas ir Natura 2000 teritorija, un Garais purvs.
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Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā, kas ir par pamatu teritorijas plānojuma risinājumiem,
mežu teritorijas funkcionāli izdalītas trīs kategorijās: (1) saimnieciskie meži, (2) aizsargājamie meži un (3)
saudzējamie meži.
ĥemot to vērā, saimnieciskajos mežos līdz ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem atĜauta faktiski neierobežota saimnieciskā darbība, aizsargājamos mežos – darbība tiek
regulēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet saudzējamos mežos darbība ierobežota saistībā ar
specifiskām teritorijām Kokneses novada teritorijā, risinot ainavisko un ekoloăisko vērtību saglabāšanos
jautājumus. Kā viens no risinājumiem attiecībā uz saudzējamiem mežiem ir „zaĜās” zonas (indeksēti kā M–
1) noteikšana starp dzīvojamo apbūvi un plānoto pievadceĜu, kas savienos perspektīvo E22 ar esošo A6
šoseju.

 RISINĀJUMI



Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam iekĜautie risinājumi paredz mežos no
jauna veidojamas zemes vienības minimālo platību 2 hektāri.
Ar teritorijas izmantošanas veidu indeksācijas palīdzību (M–1), teritorijas plānojumā mežu teritorijas
funkcionāli izdalītas trīs kategorijās: (1) saimnieciskie meži, (2) aizsargājamie meži un (3)
saudzējamie meži.

Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas. Pēc pētījumos paustās informācijas, Kokneses novada ăeoloăiskā
uzbūve kopumā nav pārāk sarežăīta un uzskatāma par samērā labi izpētītu. Kokneses novadā, saskaĦā ar
VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” (LVĂMC) datiem, ir konstatēti šādu veidu derīgie
izrakteĦi: smilts, smilšmāls un mālsmilts, kūdra, dolomīts, saldūdens kaĜėieži un sapropelis. Kokneses
novadā neatrodas valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnes.
Bebru pagastā ir samērā niecīgi derīgo izrakteĦu krājumi. Tajā ir divas smilts atradnes. Brencēnu karjerā ir
veikta ăeoloăiskā izpēte. Tas aizĦem 7 ha platību un segkārtas biezums ir pavisam neliels – 0,3 metri, bet
derīgā smilts slāĦa biezums ir 15 metri. Smiltis izmantojamas ceĜu būvei. Kalna Recijas karjers ir ăeoloăiski
izpētīts, bet atradne pašlaik netiek izmantota (teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā iesniegts
iesniegums par teritorijas izmantošanas veida maiĦu uz derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju. Smiltis
izmantojamas būvniecībai.
Iršu pagastā nav lielu derīgo izrakteĦu krājumi. Pēdējos gados nav izsniegta neviena derīgo izrakteĦu
atradnes pase. Savulaik pagasta teritorijā tika izmantotas divas smilts atradnes ceĜu būvei un remontam –
„KrastmaĜi” un „Melderi”. Iršu pagastā nav prognozēto krājumu smilts un grants ieguvei. Pēc LVĂMC
datiem, abos pagastos atrodas vairākas kūdras iegulas.
Kokneses pagastā derīgo izrakteĦu atradnes pase ir izsniegta 10 būvmateriālu izejvielu atradnēm, 21
kūdras atradnei un 1 pazemes ūdeĦu atradnei.1
Novada saimnieciskajā dzīvē nozīmīgākie ir purvi, kuru platības ir lielākas par 10 ha. Atradnes, kas ir
mazākas, galvenokārt var interesēt īpašniekus, uz kuru zemes atrodas konkrētā atradne.
Kokneses pagasta teritorijā atrodas Aizkraukles (Aklā) purva atradne, kur tiek iegūta kūdra, kas
izmantojama enerăētikā un lauksaimniecībā. Izpētītie krājumi 2011.gada 1.janvārī sastādīja 3 507,37
tonnas. Izpēte veikta arī 2009.gadā, prognozētā krājuma apjoms – 7 371,00 tonnas. Pārējās kūdras
atradnes ir vai nu salīdzinoši nelielas vai arī kūdras krājuma biezums tajās nav lielāks par 2 metriem. Šī
kūdra var tikt izmantota vietējām vajadzībām. 1997.gada speciālistu apsekošanā konstatēts sapropelis
RagāĜu ezerā. Sapropelim ir augsts organisko vielu saturs, neliela pelnainība. SapropeĜa krājumi nelieli –
16 tūkst. tonnu.
LVĂMC ikgadējā bilancē par derīgo izrakteĦu krājumiem tiek uzskaitīti tikai izpētītie (A kategorija) un
novērtētie (N kategorija) krājumi (skatīt 2.tabulu). Bilancē iekĜautas 5 derīgo izrakteĦu atradnes –
„Brencēni”, „RagāĜi”, „Lielkalna Ratnicēni”, „Rīteri” un „Aizkraukles (Aklais) purvs”.
VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāze „Būvmateriālu izejvielu atradnes”, „Kūdras atradnes” un
„Urbumi”

1
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2.tabula. Derīgo izrakteĦu atradnes Kokneses novadā2

Nr.

Atradnes nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

Brencēni
RagāĜi
Lielkalna Ratnicēni
Rīteri
Aizkraukles (Aklais) purvs

Krājumi uz
01.01.2011.
906,63
134,59
23,93
5,01
3507,37

Izmantošanas veids
Smilts būvniecībai, ceĜu būvei un remontam
Smilts būvniecībai un ceĜu būvei
Smilšmāls un mālsmilts laukumu planēšanai un ceĜu būvei
Smilšmāls un mālsmilts laukumu planēšanai, ceĜu būvei
Kūdra enerăētikai un lauksaimniecībai

AS „Latvijas Valsts meži” perspektīvā plāno veikt derīgo izrakteĦu atradĦu ierīkošu Kokneses un Bebru
pagastā, attiecīgi ierīkojot RagāĜu purva karjeru (purva platība 220 ha, rūpnieciskie krājumi 3276 tūkst. m3,
krājumi 5778 tūkst. m3) un Garā purva karjeru (purva platība 370 ha, rūpnieciskie krājumi 6618 tūkst. m3,
krājumi 10’986 tūkst. m3), kuros plānots iegūt kūdru.
No Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas (2011.gada 25.maijā) brīža līdz
1.redakcijas izstrādei pašvaldībā tika reăistrēti trīs iesniegumi (1 no tiem ir atkārtots) ar vēlmi veidot zemes
īpašumā derīgo izrakteĦu ieguves vietu. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes gaitā pašvaldība
atbalstīja saĦemtos iesniegumus par derīgo izrakteĦu ieguvi Bebru pagasta teritorijā – nekustamā īpašuma
„Kalna Recijas” teritorijā (izsniegta derīgo izrakteĦu atradnes pase, izpētītā platība – 12,1 ha, plānotā
karjera platība – 6,73 ha), un Kokneses pagasta teritorijā nekustamiem īpašumiem „Grotāni” un „Grotāni–1”
ar mērėi atjaunot dolomīta ieguvi atradnēs „Rīteri” un „Rīteri II”.
Lauksaimniecības zemes. Tās sastāda ~38,06% no kopējās Kokneses novada teritorijas. Pēc VSIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜas sniegtās informācijas
teritorijas plānojuma izstrādei (2010.gada 28.jūnijā), Kokneses novada teritorijā 80% ir meliorētas zemes.
Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā 1935./1936.gada līdz 1993.gadam. Lai novērtētu meliorācijas
sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju.
Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 157,3 km, to skaitā regulētas 143,1 km. 70 ūdensnoteku
piesērējušas, līdz ar to nepieciešama to pārtīrīšana.
Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana un
kuras tiek noteiktas kā „Lauku zemes”, perspektīvē pieĜaujama daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās
vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 2 ha.

 RISINĀJUMI




Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā tika rasts priekšlikums, nosakot prasības teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos, atĜaut veidot karjerus novada teritorijā saskaĦā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus teritorijas plānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, izĦemot spēkā esošajā likumdošanā noteiktos
gadījumus, ciemu teritorijas un teritorijas plānojumā noteiktās un grafiskajā daĜā attēlotās vērtīgas
lauksaimniecības zemes, kur derīgo izrakteĦu ieguve netiek atĜauta.
Kokneses novada teritorijas plānojuma kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas pašreizējā un plānotā
(atĜautā) izmantošana, tiek attēloti ăeodēziskie punkti (pieejamās informācijas ietvaros attēloti tikai
VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” valsts ăeodēziskā tīkla datubāzē iekĜautie punkti).
Tiem atbilstoši likumam „Aizsargjoslu likums” (1997), teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos tiek noteikta 5 m plata aizsargjosla.

Kokneses novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. MK noteikumiem Nr.977 „Noteikumi par nacionālas
nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Lai
saglabātu vērtīgās lauksaimniecības zemes novada teritorijā, Ħemot vērā apkopotos datus (Valsts zemes
dienesta datus par zemes vienību valdošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitātes novērtējumu
ballēs (skatīt 14.attēlu), SIA „Metrum” Kokneses novada apsekojuma laikā fiksētās vērtīgās
2

Derīgo izrakteĦu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūĦu) krājumu bilance par 2010.gadu, LVĂMC, 2011
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lauksaimniecības zemes un konsultāciju laikā gūto informāciju, diskutējot ar novada vietējiem
lauksaimniekiem, kā arī – Ħemot vērā Kokneses
novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2013.–
2037.gadam noteikto, Kokneses novada
teritorijas plānojumā noteiktas vietējās nozīmes
augstvērtīgas lauksaimniecības teritorijas.

12.attēls. Diskusijas par risinājumiem lauksaimniecības attīstībā
Avots: SIA „Metrum”, 2012

 RISINĀJUMI




Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana, un kuras tiek noteiktas kā „Lauku zemes”, perspektīvā pieĜaujama daudzfunkcionāla
izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 2 ha.
Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs izdalītas vietējās nozīmes
augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, un teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība šajās teritorijās ir 5
hektāri.

Kapu teritorijas. Kokneses novadā darbojas
(atvērtās) 3 kapsētas – Atradzes kapi (skatīt
13.attēlu), Zutēnu kapi un Iršu kapi, bet
Baznīcas kapi, Kaplavas kapi un ŪsiĦu kapi ir
daĜēji slēgti (apbedīšanu veic ăimenes
kapavietās).
Novada teritorijā atrodas vēsturiskas kapsētas
(BrāĜu kapi Iršu pagastā u.c.), kurās apbedījumi
veikti pirms vairāk nekā 25 gadiem, tāpēc
sanitārās aizsargjoslas atbilstoši 29.12.1998.
MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap
kapsētām noteikšanas metodika” 5.punktam,
teritorijas plānojumā šīm kapsētām netiek
noteiktas. Dzīvnieku kapsētas Kokneses
novadā pašlaik nav.

13.attēls. Atradzes kapi Kokneses pagastā

 RISINĀJUMI


Ap kapsētām grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek noteikta plānotā (atĜautā) izmantošana, tiek noteikta
300 metru sanitārā aizsargjosla atbilstoši 29.12.1998. MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap
kapsētām noteikšanas metodika” 2.punktam.
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14.attēls.
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3.4. Apbūves teritorijas
Novada administratīvais centrs ir Kokneses ciems. Tajā tiek sniegti ikdienā nepieciešamie pakalpojumi
izglītībā (pamatskola/vidusskola), veselības aprūpē (ambulance, ārsts, feldšeris, aptieka) un kultūras jomās
(kultūras nams, bibliotēka). Koknesē pieejami sakaru un tirdzniecības pakalpojumi, kā arī tajā ir iespējams
saĦemt pašvaldības pārvaldes iestādes sniegtos pakalpojumus.
Kokneses kā lielākā novada ciema apbūvē dominē kompakti mazstāvu vienăimeĦu savrupmāju apbūves
kvartāli, vairāki daudzdzīvokĜu daudzstāvu apbūves kvartāli, atsevišėas 20.gs sākumā gados celtu
viensētas tipa apbūves un ražošanas objekti. Koknesē pie vidusskolas ir iekopts parks ar vasaras estrādi.
Ciemam raksturīga gar valsts galvenajam autoceĜam P79 Koknese – ĒrgĜi lineāri izstiepta apbūves
struktūra un galvenajam autoceĜam A6 Rīga – Daugavpils kompakti pieguĜoša struktūra.
Vecbebros un Iršos atrodas vienăimenes un vairākstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas. Tajos tiek
nodrošināta arī pakalpojumu saĦemšana. Abi novada ciemi ir attīstījušies uz muižu bāzes un savā apbūves
struktūrā izceĜas ar tā katra vēsturisko fonu.
Ciema tipam raksturīga apbūve veidojusies arī
BormaĦos.
Tajā
var
saĦemt
visnepieciešamākos ikdienas pakalpojumus
tirdzniecībā, kā arī tajā izvietota Kokneses
speciālā internātpamatskola – attīstības
centrs. BormaĦu ciema apbūve veidojusies
gar valsts galveno autoceĜu P79 Koknese –
ĒrgĜi, un tam ir lineāri izstiepta apbūves
struktūra. Pašlaik gan plānotā apbūve,
saskaĦā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu,
nav realizējusies, un apbūvētās teritorijas
mijas ar lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm. DaĜēji neapgūtās zemes tiek
izmantotas arī dažādām palīgbūvēm.

15.attēls. Publiskā apbūve Vecbebros

Pārējās, mazākās apdzīvotajās vietās,
galvenokārt atrodas vienăimenes un mazstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas. Kā pakalpojumu
saĦemšanas centriem tiem ir neliela nozīme vai nav konstatējama vispār.
Novadā darbojas Pērses pamatskola, Bebru pamatskola, Bebru internātvidusskola, Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola un profesionālās ievirzes izglītības skola – Vecbebru Profesionālā vidusskola, pirmsskolas
izglītības iestādes „Gundega” un „Bitīte”. Pirmsskolas grupa darbojas arī Pērses pamatskolā. Kopš
2011.gada 1.februāra ăimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” darbojas rotaĜu grupa. Koknesē darbojas arī
mūzikas skola.
Kokneses novadā ir 1 kultūras nams, t.i., Kokneses kultūras nams. Bebru pagastā, GaldiĦos, kopš
1976.gada izveidots tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja – muzejs. Kokneses parkā un
Vecbebros Mežaparkā atrodas brīvdabas estrādes.
Kokneses novadā ir nozīmīgas sporta tradīcijas un infrastruktūra, kas būtiskas gan reăionālā, gan
nacionālā mērogā. Novadā ir sporta halle Koknesē un Iršos (uzbūvēta 2009.gadā), bet Bebru pagasta
sportistu rīcībā ir 2010.gadā rekonstruēts stadions ar sintētisko segumu, trenažieru zāle, sporta zāle un
sporta angārs. Kokneses pagastā atrodas moderns peldbaseins, kurā var peldēt visa gada garumā.
Koknesē izveidots arī Kokneses novada Sociālās palīdzības dienests.
Kokneses ăeogrāfiskais stāvoklis un daba ir pateicīga vieta tūrisma attīstībai. Lai pilnvērtīgāk attīstītu
tūrisma sektoru, 2000.gadā pašvaldība izveidoja Kokneses Tūrisma centru. 2010.gadā izstrādāts projekts
„Pašvaldības aăentūras „Kokneses Tūrisma centrs” darbības virzieni 2010.–2015.gadam”, kurā noteiktie
darbības virzieni un uzdevumi ir vērsti uz ilgtspējīgu Kokneses novada tūrisma resursu izmantošanu,
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atbilstošas tūrisma infrastruktūras veidošanu un efektīvu Kokneses novada pozicionēšanu tūrisma mērėa
tirgos.
Lielā mērā pateicoties „LikteĦdāza” atrašanās vietai Kokneses novada teritorijā, pēdējo gadu laikā ir
pieaudzis apmeklētāju skaits Kokneses novada teritorijā. Pirmie darbi uz salas Daugavā, „LikteĦdārzā”,
sākti 2008.gadā un turpinās joprojām. „LikteĦdārzs” tiek īstenots uz Kokneses pašvaldībai piederošas
zemes 22 ha platībā, ko pašvaldība uz projekta tapšanas laiku ir iznomājusi „Kokneses fondam”. Novada
teritorijas plānojuma izstrādes laikā SIA „Metrum” un novada pašvaldība vairākkārt tikās ar sabiedriskā
labuma organizācijas „Kokneses fonds” pārstāvjiem, kā arī pārējiem zemes īpašniekiem, kuru zemes
atrodas uz salas, lai pārrunātu salas iespējamos attīstības virzienus un rastu kopīgus risinājumus novada
teritorijas plānojuma izstrādē. Atšėirībā no spēkā esošā Kokneses pagasta teritorijas plānojuma, līdz ar
jauno novada teritorijas plānojumu, salas teritorija ir noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot individuālas prasības turpmākajai salas teritorijas
izmantošanai.
Sekmējot tūrisma infrastruktūras attīstību novadā, teritorija plānojumā tiek atzīmēta gājēju takas izveide gar
Daugavas krastu kā savienojošs „tilts” no Kokneses uz „LikteĦdārzu”.
Lai veicinātu Kokneses novada teritorijai raksturīgās zemes īpašumu struktūras un apbūves īpatnību
saglabāšanos, un būtu iespējams objektīvāk noteikt Kokneses novada teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos nosakāmās minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, tika analizētas pašreizējās
zemes gabalu platības novada teritorijā. Pamatojoties uz analīzes materiāliem, kā arī Ħemot vērā augstāk
stāvošo plānošanas dokumentu vadlīnijas, normatīvo aktu projektus, teritorijas plānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums
mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorijā Kokneses ciema teritorijā ir 1200 m2, savukārt Vecbebru, Iršu un
BormaĦu ciemos – 2400 m2. No jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums ārpus ciemu
teritorijām, t.i., lauku zemēs (izĦemot vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas) no jauna
veidojamas zemes gabala platība noteikta 2 ha.

 RISINĀJUMI




Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes darba grupā tika rasti
priekšlikumi ciemu teritorijas plānotajai (atĜautajai) izmantošanai, atbalstot un vienojoties par principu
plānot kompaktu Kokneses novada dzīvojamo teritoriju attīstību, paredzot jaunas blīvas apbūves
teritorijas primāri vietās, kas atrodas esošās apbūves tuvumā, un kur jau ir izbūvētas ielas, un kurās
tiek radīti priekšnoteikumi komunikāciju izbūvei.
Pamatojoties uz analīzes materiāliem, kā arī Ħemot vērā augstāk stāvošo plānošanas dokumentu
vadlīnijas, normatīvo aktu projektus, teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība mazstāvu dzīvojamā
apbūves teritorijās Kokneses ciema teritorijā ir 1200 m2, savukārt Vecbebru, Iršu un BormaĦu
ciemos – 2400 m2.
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3.5. Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti
Novadā ir attīstīts ceĜu tīkls un dzelzceĜa līnija, kas kopumā raksturo teritorijas izdevīgo
transportăeogrāfisko stāvokli, kas vērtējams kā viena no Kokneses novada būtiskākajām priekšrocībām.
Novada teritoriju šėērso šādi valsts autoceĜi:




Valsts galvenais autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki);
Reăionālie autoceĜi P79 Koknese – ĒrgĜi, P80 Tīnūži – Koknese;
Vietējie autoceĜi V915 Koknese – Odziena – JāĦukalns – Bērzaune, V916 Jaunbebri – Odziena –
Vietalva – Indrāni, V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži, V921 Vecbebri – Ozoli, V922
Vecbebri – Irši, V939 Ratnicēni – BormaĦi, V877 Irši – Liepkalne, V941 Pērse – Zirnīši, V942
Alunāni – Irši, V964 Taurupe – Vecbebri.

No tiltiem svarīgākais ir Pērses upes tilts valsts galvenajā autoceĜā A6. Arī citi nozīmīgākie tilti atrodas uz
Pērses – autoceĜos Tīnuži – Koknese, Koknese – Vērene, Koknese – ĒrgĜi, kā arī dzelzceĜa posmā
Aizkraukle – Koknese.
Esošais ceĜu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru un jaunu
pašvaldības ceĜu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama, taču tāpat kā visā valstī kopumā, arī
Kokneses novadā nepieciešama autoceĜu rekonstrukcijas un sakārtošanas darbi.
Pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts ceĜi”
sniegtajiem nosacījumiem Kokneses novada
teritorijas
plānojuma
2013.–2024.gadam
izstrādei (30.06.2011. vēstule Nr.2.2/1811),
teritorijas plānojumā iestrādāts perspektīvā
autoceĜa E22 (Latgales autoceĜa) posma
„Koknese – PĜaviĦas” būvniecības izpētes un
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas
rezultātā akceptētais (Kokneses novada domes
2006.gada 31.maija lēmums) 3.trases variants,
kas iekĜauts Satiksmes ministrijas nacionālas
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai
nepieciešamo teritoriju projektā. Šobrīd
būvniecības
stadijā
atrodas
esošais 16.attēls. Perspektīvai autoceĜa E22 posms (autoceĜš P80) un
perspektīvai autoceĜš E22 posms (autoceĜš reăionālā autoceĜa P79 Koknese – ĒrgĜi jaunā posma būvniecība
P80) un reăionālā autoceĜa P79 Koknese – Kokneses pagastā
ĒrgĜi jaunais posms Koknesē, savukārt, kā
plānotais autoceĜš atzīmēta plānotā Kokneses – PĜaviĦu trase.
Viens no teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem bija noteikt ielu sarkanās līnijas3. Kokneses novada
teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir noteiktas sarkanās līnijas ciemu teritorijās (skatīt grafiskās daĜas
kartes, kurās attēlota ciemu plānotā (atĜautā) izmantošana). Sarkanās līnijas noteiktas saskaĦā ar noteikto
Teritorijas attīstības plānošanas likumā (2011) un Aizsargjoslu likumā (1997), Ħemot vērā plānojuma
mērogu. Mēroga dēĜ ielu sarkanās līnijas ir precizējamas zemāka līmeĦa plānojumos un projektos. Pēc
saistošo noteikumu izdošanas arī plānojumā noteiktās ielu sarkanās līnijas iegūst likuma spēku, tāpēc tās ir
jāĦem vērā pat gadījumā, ja tās nav ierakstītas zemesgrāmatā.
Neelektrificētā dzelzceĜa līnija Rīga – Daugavpils nodrošina pasažieru un kravu pārvadājumus pa
dzelzceĜu. Novada teritorijā atrodas divas pasažieru stacijas – Alotene un Koknese. Līdz 2013.gadam no
Skrīveriem līdz Krustpilij paredzēts izbūvēt otru sliežu ceĜu aptuveni 52 kilometru garumā, kā arī rekonstruēt
visas stacijas un pieturas, uzbūvēt jaunus tiltus pār Aivieksti (atrodas PĜaviĦu novadā) un Pērsi,
3

Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceĜa, ielas vai piebrauktuves (arī
inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas
saskaĦā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas
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rekonstruētas esošās caurtekas, pārbrauktuves. Tāpat modernizēs dzelzceĜa signalizācijas,
telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas. Īstenojot projektu kravas vilcieniem nebūs jāapstājas
stacijās vai izmaiĦas punktos, lai palaistu garām pretimnākošos vilcienus. Tāpat palielināsies vilcienu
satiksmes drošība, samazināsies avāriju risks un samazināsies vides piesārĦojums. Kopumā otrā sliežu
ceĜa izbūve palielinās visa Austrumu – Rietumu dzelzceĜa koridora caurlaides spēju un veicinās dzelzceĜa
konkurētspēju pārvadājumu nozarē. Projekta realizācijai VAS „Latvijas DzelzceĜš” jau ir sagatavojis otrā
sliežu ceĜa skiču projektu un atsavinājis būvniecībai nepieciešamās zemes Skrīveros un Koknesē.
Centralizēta ūdensapgāde Kokneses novadā ir pieejama Vecbebru, Iršu, BormaĦu un Kokneses ciemā.
Kokneses pagastā atrodas astoĦi ūdensapgādes ekspluatācijas urbumi un piecas dalītas ūdensapgādes
sistēmas: Centra sistēma BlaumaĦa ielā (četri urbumi, no kuriem viens netiek izmantots, viens rezervē),
Melioratoru ielas sistēma (1 urbums), 1905.gada ielas 41. sistēma (1 urbums), 1905.gada ielas 51. sistēma
(1 urbums) un Upes ielas sistēma (1 urbums).
Nākotnē plānots attīstīt BlaumaĦa ielas ūdensgūtnes masīvu un Centra ūdensapgādes sistēmai pieslēgt
individuālo māju masīvu.
Vecbebru ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Ūdensapgādei tiek izmantots viens artēziskais urbums un
viens ir rezervē, no kura nepieciešamības gadījumā tiek papildus iegūts pazemes ūdens ūdenstorĦa
uzpildīšanai, savukārt Iršu ciema ūdensapgādei ir ierīkotas divas artēziskās akas.
Kokneses novadā darbojas trīs bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas – Kokneses, Vecbebru un Iršu
ciema NAI. Kokneses NAI ir izvietotas Daugavas upes krastā, ciema dienvidu nomalē pie Zviedru mājām ar
notekūdeĦu izplūdi PĜaviĦu ūdenskrātuvē, kas atrodas šajā upes posmā, bet Vecbebru NAI izvietotas
ciema dienvidaustrumu daĜā, ietaises robežojas ar Paskules upi (dīėis atrodas 7 metrus no Paskules upes).
2006.gadā ekspluatācijā nodotas jaunas Iršu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. BormaĦos darbojas lokālās
bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses speciālās
internātpamatskolas notekūdeĦi.
Koknesē kanalizācijas tīkli nodrošina pakalpojumus aptuveni 52% mājsaimniecību. Vecbebru ciemā ir
dalīta kanalizācijas sistēma, to tīkli daĜēji rekonstruēti 2009. un 2010.gadā. Iršu ciemā centralizētajai
kanalizācijas sistēmai pieslēgti visi ciema infrastruktūras objekti un dzīvojamās ēkas, visi notekūdeĦi tiek
novadīti notekūdeĦu kanalizācijas tīklā (2006.gadā veikti daĜēja tīklu rekonstrukcija). Mājsaimniecības, kas
nav pieslēgtas pie centralizētās kanalizācijas tīkliem, izmanto septiėus/nosēdakas un paši organizē to
iztukšošanu.
Kokneses novada pašvaldībā ir dažādi tehniskās siltumapgādes veidi: centralizēta siltumapgāde, lokālā
apkure un individuālā apkure. Kokneses ciemā pieejama karstā ūdens piegāde visu gadu. Kokneses ciemā
siltumapgāde tiek nodrošināta ar katlumājas palīdzību. Siltumenerăijas un karstā ūdens ražošanai SIA
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” katlumājā kā kurināmo izmanto koksni. Katlumājai ir pievadīta arī
dabas gāze, ar kuru darbina mazo 150 kW koăenerācijas iekārtu, kas ražo elektrību un siltumu, un
nodrošina silto ūdeni vasaras sezonā vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Gundega” un
daudzdzīvokĜu mājām. Katlumāja ierīkota arī Kokneses speciālajā internātpamatskolā, kur siltuma
nodrošināšanai apkures sezonā un karstā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti divi apkures katli, kas tiek
kurināti ar koksni.
Vecbebru ciemā nav centralizētas siltumapgādes, bet Iršu ciema teritorijā esošajām daudzdzīvokĜu mājām
un sabiedriskajām iestādēm karstais ūdens un siltums tiek piegādāts no ciema centrālās katlumājas. Kā
kurināmais tiek izmantota koksne. Piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekĜus, 2005.–2006.gadā ir realizēts
ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts.
Pārējās apdzīvotajās vietās un viensētās tiek izmantota lokālā vai individuālā apkure. Kokneses novadu
šėērso maăistrālais gāzes vads, līdz ar to apkurē un siltā ūdens nodrošināšanai tiek izmantota arī dabas
gāze.
Kokneses novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăions, kura
pārziĦā ir vidējā sprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru
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apakšstacijas. Šiem objektiem jānodrošina iespēja brīvai piekĜuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un
rekonstrukcijai. Kokneses novada teritoriju šėērso maăistrālā 110 kV gaisvadu elektrolīnija (šėērso
Kokneses un Iršu pagastu). Bebru pagasta teritorijā pārvades tīkla elektrolīniju nav un to ierīkošana nav
plānota. SaskaĦā ar 21.07.2011. AS „Sadales tīkls” sniegtajiem nosacījumiem, Kokneses novada teritorijas
plānojumā rezervēta 0,5 ha zemes platība blakus 110 kV LN–121 AS „Latvenergo” 110/20 kV
apakšstacijas būvniecībai.
Kokneses novadā atrodas arī AS „Latvenergo” telekomunikāciju pazemes elektronisko sakaru tīkla līnija,
kas pieĦemta ekspluatācijā 1979.gadā. Tās trase iet no Aizkraukles novada gar autoceĜa A6 (Rīga –
Daugavpils) labo pusi, Kokneses pilsētā gar Miera ielu un tālā gar autoceĜa A6 kreiso pusi līdz PĜaviĦu
novada teritorijas robežai.
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana notiek saskaĦā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 1.aprīĜa lēmumā Nr.74 apstiprinātiem „Sistēmas
pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”. Sistēmas pieslēguma ierīkošana
elektroenerăijas ražotājiem veicama saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes
2008.gada 3.septembra lēmumu Nr.280 apstiprināto „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerăijas
ražotājiem” prasībām”.
Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs, kurās noteikta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, ir
attēlotas elektrolīnijas, kuru spriegums ir 20 kV un 110 kV. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV
novada plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs, saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (1997), ir noteikta
aizsargjosla – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.
SaskaĦā ar AS „Latvijas Gāze” Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādei sniegto
informāciju (2011.gada 5.jūlijā), Kokneses novadu šėērso gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem
(pārvaldes gāzesvads) Rīga – Daugavpils DN 500 mm (izbūvēts 1987.gadā), atzars uz gāzes regulēšanas
staciju (GRS) „Koknese” DN 150 mm un atzars uz GRS „Vecbebri” DN 150 mm, kā arī atrodas krānu
laukumi, anodu zīmējumi, anodu kabeĜi un sakaru kabeĜi, pretkorozijas elektroėīmiskās aizsardzības
stacijas. Kokneses novadā atrodas arī augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa) un
zemā spiediena (P<0,0025 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas.
Atkritumu centralizētu savākšanu un nogādāšanu uz sadzīves atkritumu poligonu novada teritorijā
nodrošina licenzēts uzĦēmums SIA „Euro Concord A” (Bebru pagastā), SIA „Aizkraukles KUK” (Kokneses
un Iršu pagastos). Izstrādātie pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu” (apstiprināti ar 23.12.2009.) reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā,
un tajos ir atrunātas sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas prasības. 2011.gadā pabeigti
rekultivācijas darbi Kokneses novada Bebru pagasta atkritumu izgāztuvē „Cenši”. Slēgta ir arī sadzīves
atkritumu izgāztuve „Koknese”, kas rekultivēta 2010.gadā.

 RISINĀJUMI





Kokneses novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un
grafiskajā daĜā noteiktas autoceĜu, dzelzceĜa aizsargjoslas, kā arī aizsargjoslas novada teritorijā
esošajām inženierkomunikācijām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir noteiktas sarkanās līnijas ciemu
teritorijās (skatīt grafiskās daĜas kartes, kurās attēlota ciemu plānotā (atĜautā) izmantošana).
Pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts ceĜi” sniegtajiem nosacījumiem Kokneses novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādei, teritorijas plānojumā iestrādāts perspektīvā autoceĜa E22
(Latgales autoceĜa) posma „Koknese – PĜaviĦas” būvniecības izpētes un būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas rezultātā akceptētais 3.trases variants, kas iekĜauts Satiksmes ministrijas
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju projektā.
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3.6. Vides stāvoklis
Vides kvalitāte ir būtisks priekšnoteikums novada attīstībā – ne tikai kvalitatīvai dzīves videi, bet arī
uzĦēmējdarbības attīstībai. Vides kvalitāti novadā ietekmē daudzveidīgi apstākĜi. Būtiskākie ir transporta
kustība, apkures radītais piesārĦojums un notekūdeĦi.
PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas. Kā piesārĦotas un potenciāli piesārĦotas tiek uzskaitītas
vietas (ražošanas uzĦēmumi, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzĦēmumi,
fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī
varētu atstāt, piesārĦojošu ietekmi uz vidi. 2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārĦoto
vietu apzināšana un uzskaite. Šajā reăistrā iekĜaujami ne tikai objekti, kas jau piesārĦo vidi, vai arī ir
aizdomas par potenciālu piesārĦojumu, bet arī tie uzĦēmumi, kas pašreiz piesārĦojumu nerada, bet to
darbība saistās ar augstu piesārĦojuma bīstamības potenciālu.
SaskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” izveidoto reăistru, novadā atrodas 1
piesārĦota un 26 potenciāli piesārĦotas vietas (skatīt 3.tabulu).
3.tabula. PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas Kokneses novadā4

PiesārĦotas vietas
Reăistrācijas
Vietas nosaukums,
N.p.k.
Darbības nozares
numurs
atrašanās vieta
1.
32468/2816
Atkritumu izgāztuve „Cenši”, Atkritumu
Bebru pagasts, autoceĜa V921 apsaimniekošana,
(Vecbebri – Ozoli) malā
teritorijas tīrīšana

Potenciāli piesārĦotas vietas
Reăistrācijas
Vietas nosaukums,
N.p.k.
numurs
atrašanās vieta
1.
32468/4398 Bebru pagasta
ūdenssaimniecības sistēma
un dūĦu kompostēšanas
laukums, Bebru pagasts,
Vecbebri
2.
32468/2819 Bijušais lidlauks un
minerālmēslu noliktava, pie
Zutēniem

Darbības nozares
NotekūdeĦu
savākšana un
apstrāde

Augkopība;
dārzeĦkopība;
dārzkopība

3.

32468/2818

Centra katlu māja, Bebru
pagasts, Vecbebri

Tvaika un karstā
ūdens piegāde

4.

32468/2817

Bijušās mehāniskās
darbnīcas un DUS, Bebru
pagasts, Zemturi

AutomobiĜu
degvielas
mazumtirdzniecība

4

Piezīmes
Kopš 1993.g. teritorija darbojās
kā
sadzīves
atkritumu
izgāztuve. Izgāztuves darbības
beigu termiĦš – 2006.gads.
2011.gadā
slēgta
un
rekultivēta.
Piezīmes
DūĦu kompostēšanas laukums
likvidēts. DūĦas no NAI tiek
vestas tālākai pārstrādei un
kompostēšanai uz Kokneses
ciema NAI.
No 1970.g. līdz 1990.g.
darbojās
lidlauks
un
minerālmēslu
glabātuve.
Šobrīd teritorijā ir dažas
degvielas
cisternas,
minerālmēslu noliktavas ēka.
Objekts
kopumā
netiek
izmantots
(reizēm
tiek
izmantots lidlauks)
No 1975 līdz 1985.g. katlu
māju kurināja ar šėidro
kurināmo. Kopš 1985.g. tiek
izmantota gāze. Katlu māja
nedarbojas. Virszemē atrodas
divas degvielas tvertnes,
pazemē arī divas.
No 1970. līdz 1994.g. darbojās
degvielas uzpildes punkts un
mehāniskās darbnīcas. Šobrīd

Avots: VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” reăistrs, 2011, kas papildināts pēc Kokneses novada
pašvaldības sniegtās informācijas
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5

5.

32468/2815

Bijusī cūku ferma
„Tupiešēnos”, Bebru pagasts,
Tupiešēni

Cūku audzēšana

6.

32468/2814

Lopu ferma „Brencēni“, Bebru
pagasts, Brencēni

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

7.

32468/2813

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

8. 5

32548/2827

Lopu ferma „Domēni, Bebru
pagasts, starp Vecbebriem un
Tupešēniem „Domēni”
DUS „Grodi”, Iršu pagasts, Irši

9.

32548/2826

Mehāniskās darbnīcas, Iršu
pagasts, Irši

10.

32548/2825

Bijusī DUS un degvielas bāze,
Iršu pagasts, Irši

11.

32548/2824

Ferma „Dūjas”, Iršu pagasts,
„Dūjas”

Cietā, šėidrā un
gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība
Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

12.

32608/2846

Bijusī lopu kapsēta, Kokneses
pagasts, pie Rīteru karjera

Atkritumu savākšana
un apstrāde

13.

32608/2845

Bijusī putnu ferma „GaiĜi”,
Kokneses pagasts, Koknese

Mājputnu audzēšana

14.

32608/2844

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

15.

32608/2843

SIA „BormaĦi” lopu ferma
„Kraujas”, Kokneses pagasts,
ŪsiĦi
Bijusī lopu ferma „Indriėjuri“,
Kokneses pagasts, Ratnicēni

16.

32608/2842

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

17.

32608/2841

18.

32608/2840

Bijusī lopu ferma „MazkarkĜi”,
Kokneses pagasts, pie Rīteru
karjera
Bijusī lopu ferma „AĦēni”,
Kokneses pagasts, pie SpruĜu
purva
Bijusī lopu ferma
„Jaunkaplava”, Kokneses

AutomobiĜu
degvielas
mazumtirdzniecība
AutomobiĜu tehniskā
apkope un remonts

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība
Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

8.–10.punktā norādītās potenciāli piesārĦotās vietas atrodas uz viena zemes gabala.
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teritorijā atrodas 4 virszemes
degvielas cisternas (darbība
pašlaik nenotiek) .
Bijušās fermas teritorijā šobrīd
atrodas 3 angāri. Teritorijā
betonēts segums. No 1970.g.
līdz 1990.g. atradās cūku
ferma. Pašreizējā periodā
fermu
apsaimnieko
ZS
„Atpūtas” un fermā ir 106 gaĜas
liellopi.
Kopš 1970.g. – lopu ferma,
lopu skaits līdz 1990.gadam
~150, pašreiz – 90. Ferma
darbojas.
Kopš 1970.g. lopu ferma,lopu
skaits līdz 1990.g. ~300,
pašreiz – 460. Ferma darbojas.
Benzīna un dīzeĜdegvielas
tirdzniecība. Nedarbojas.
Bijušās p/s „Līdums” degvielas
uzpildes
stacija.
DUS
nedarbojas.
Bijusī p/s „Līdums” degvielas
uzpildes stacija. Pēc p/s
„Līdums” likvidācijas DUS
nedarbojas.
Zemnieku saimniecības „Dūjas”
lopu ferma. Z/S nodarbojas ar
gaĜas lopu audzēšanu. Fermā
atrodas ap 100 lopu.
No 1965.g. līdz 1995.g. objekts
darbojās kā lopu kapsēta,
dzīvnieki tika apglabāti izraktās
tranšejās, tagad izlīdzināts.
Nelieto.
No 1978.g. līdz 1991.g.
darbojās putnu ferma, putnu
skaits > 2000. Ferma tiek
nojaukta.
No 1980.g. darbojas lopu
ferma, lopu skaits šobrīd 300.
Ferma darbojas
No 1960.g. līdz 1989.g.
darbojas lopu ferma, lopu
skaits ~100. Nelieto.
No 1963.g. līdz 1995.g.
darbojās lopu ferma.
No 1970.g. līdz 1993.g.
darbojās lopu ferma ar ~300
lopiem. Nedarbojas.
No 1970.g. līdz 1995.g.
darbojās lopu ferma. Nojaukta.
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pagasts, pie TuĦėu purva
Bijusī lopu ferma „Austrumi“,
Kokneses pagasts

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

32608/2838

Bijusī lopu ferma „SiliĦi“,
Kokneses pagasts

Liellopu audzēšana,
piena lopkopība

21.

32608/2837

Bijusī DUS un tehnikas
remonta darbnīcas, Kokneses
pagasts, Koknese

AutomobiĜu tehniskā
apkope un remonts

22.

32608/2836

SIA „BormaĦi” bijusī DUS un
darbnīcas, Kokneses pagasts,
BormaĦi

AutomobiĜu tehniskā
apkope un remonts

23.

32608/2835

Bijusī Kokneses PMK
degvielas bāze un darbnīcas,
Kokneses pagasts, Koknese

Hidrotehnisko būvju
būvniecība

24.

32608/2834

Bijusī a/s „Kokneses MRS”
degvielas bāze un darbnīcas,
Kokneses pagasts, Koknese

AutomobiĜu tehniskā
apkope un remonts

25.

32608/2833

Bijusī p/s „Koknese” degvielas
bāze, Kokneses pagasts,
Koknese

Cietā, šėidrā un
gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu
vairumtirdzniecība

26.

32608/2832

Atkritumu izgāztuve Kokneses
pagastā, Kokneses pagasts,
Koknese

Atkritumu
apsaimniekošana,
teritorijas tīrīšana

19.

32608/2839

20.

No 1970.g. līdz 1995.g. bija
lopu ferma.Objektā tiek veikti
galdniecības darbi.
No 1974g. līdz 1997.g.
darbojās lopu ferma. Periodiski
izmanto
dažādām
saimnieciskām vajadzībām.
No 1984.g. līdz 1994.g. objekts
darbojās kā degvielas bāze.
DUS nedarbojas kopš 1990.g.,
teritorijā atrodas 2 virszemes
degvielas
cisternas,
mehāniskās
darbnīcas
darbojas daĜēji.
No 1970.g. līdz 1990.g.
darbojās degvielas bāze. DUS
nedarbojas
no
1990.g.,
mehāniskās
darbnīcas
darbojas daĜēji.
No 1980.g. līdz 1995.g. bija
degvielas bāze. Degvielas
bāzes
iekārtas
nav
demontētas,
ir
pazemes
degvielas cisternas. Kūdras
presēšanas cehs nedarbojas, ir
mašīnu remonta darbnīca.
No 1975.g. līdz 2000.g. objekts
darbojās kā degvielas bāze
meža
tehnikas
remonta
darbnīcā. Degvielas bāzes
iekārtas nav demontētas,
teritorijā atrodas remonta ēka.
No 1973.g. līdz 2001.g.
darbojās kā degvielas bāze.
Bāzes
iekārtas
nav
demontētas,
atrodas
3
virszemes cisternas.
Atkritumu izgāztuve – slēgtas
un rekultivēta. Izgāztuvē ir
apglabāti 32’800 m3 atkritumu.

Rūpnieciskā riska teritorijas. SaskaĦā ar 09.08.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.369 „Par Valsts
civilās aizsardzības plānu”, Kokneses novadā identificēti šādi riskus radoši objekti:




Valsts galvenais autoceĜš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki);
Stratēăiskās (valsts) nozīmes dzelzceĜa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga;
Maăistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils.

Tā kā novada teritorijai cauri stiepjas maăistrālais gāzes vads ar gāzes regulēšanas staciju Koknesē un
Vecbebros, tas uzskatāms par paaugstinātas bīstamības objektu, kas var izraisīt ugunsgrēkus,
sprādzienus, ēku sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā arī cilvēki.
Kokneses novada teritorijas plānojuma pašreizējās izmantošanas kartēs attēlotas arī pamesto objektu
teritorijas, kas galvenokārt ir pamestas ražošanas teritorijas. Lai iesaistītu šos funkcionālos elementus
novada struktūrā, arī perspektīvā, veicot sakopšanas un sanācijas darbus, tiek plānota šo teritoriju
izmantošana.
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Kokneses novadam tuvākais bīstamākais objekts ir PĜaviĦu HES. Nodarot kaitējumu šim objektam, var tikt
iedragāta Latvijas valsts energoapgāde. Kaskādes pārrāvuma rezultātā var rasties plūdu draudi HES
lejpusē.
Ekoloăiskā riska teritorijas. Kokneses novadā atrodas vairākas paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas,
tās ir plūdu bīstamība (Pērse, PĜaviĦu ūdenskrātuve) un paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas –
meži.
Plūdi Kokneses novadam nav izteikts apdraudējums. Daugavā ūdens līmenis ir regulējams ar PĜaviĦu HES
ūdens pārgāznes aizvariem. Līdz šim plūdu Kokneses novada apdzīvotajās vietās nav bijis. Atsevišėos
gadījumos nedaudz applūst Pērsei pieguĜošās pĜavas.
Kā teritorija plānojuma izstrādes laikā informēja VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’,
ūdens līmeĦa novērojumi Kokneses novada teritorijā tiek veikti Pērses upē, novērojumu stacijā „Pērse –
ŪsiĦi” no 1965. līdz 1990.gadam. Pērses upes maksimālā ūdens līmeĦa ar 10% pārsniegšanas varbūtību
atzīmes Kokneses novada robežās VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’ ieguva,
veicot teorētiskos aprēėinus, kas balstīti uz iepriekš minēto novērojumu staciju datiem. Kokneses novada
teritorijā Pērses upes maksimālais ūdens līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību mainās no 72,0 metriem
Baltijas jūras sistēmā (m BS) rietumu robežā līdz 72,79 metriem BS pie dienvidaustrumu robežas. Pērses
upes maksimālais ūdens līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību mainās no 72,54 metriem BS pie ietekas
PĜaviĦu ūdenskrātuvē līdz 132,75 metriem BS pagasta ziemeĜaustrumu robežā.
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādē tika izmantoti šie iepriekš minētie VSIA „Latvijas Vides,
ăeoloăijas un meteoroloăijas centra’’ dati.
Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā vairākkārt novada
iedzīvotāji aicināja pārskatīt teritorijas plānojumā attēlotās applūstošās teritorijas, attiecīgi informēja par
teritorijas plānojuma Grafiskajā daĜā applūstošo teritoriju neatbilstību patiesajai situācijai.
Izskatot visus sabiedriskās apspriešanas rezultātus, 2012.gada 27.novembra darba grupā Kokneses
novada pašvaldība, pilnveidojot teritorijas plānojuma 1.redakciju, nolēma precizēt applūstošās teritorijas, ja
par konkrēto teritoriju ir iesniegta precīzāka mēroga topogrāfija, kā tiek izmantots teritorijas plānojuma
izstrādes ietvaros, un papildināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot, ka applūstošās
teritorijas ir precizējamas. Attiecīgi Grafiskajā daĜā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 1.redakciju, ir veiktas
izmaiĦas atsevišėos zemes gabalos pēc mērogā 1:500 topogrāfijas (zemes gabalā „Radzes”, „Bēăēni” un
daĜā no „LikteĦdārza” teritorijas), un ir papildināti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nosakot,
ka applūstošās teritorijas iespējams precizēt pēc lielāka mēroga topogrāfiskā plāna vai precīzākiem reljefa
datiem.
Applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, un to izmantošanā jāievēro likuma
„Aizsargjoslu likums” 37.pantā noteiktās prasības, kas papildinot šā likuma 35.pantā noteiktos vispārējos
aizsargjoslu aprobežojumus, nosaka, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt
ēkas un būves, arī aizsargdambjus (izĦemot likumā noteiktos izĦēmumus).Papildus kā risks novada
teritorijā atzīmējama ugunsbīstamība meža un purvu teritorijās, kūdras ieguves vietās un lauksaimniecības
zemēs, kam raksturīga paaugstināta ugunsgrēka izcelšanās varbūtība, kā rezultātā var tikt nodarīti lieli
materiālie zaudējumi un kaitējums videi. Par vietējas nozīmes vides risku tiek uzskaitītas arī piesārĦotas un
potenciāli piesārĦotas vietas, kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, un kas atstāj vai varētu
atstāt piesārĦojošu ietekmi uz vidi.
Kokneses novadā neatrodas neviens Valsts ugunsdzēsības dienesta postenis. Tuvākais atrodas PĜaviĦās,
Jaunjelgavā un Neretā. Kokneses novadu pārrauga minētā dienesta Zemgales reăiona brigādes
Aizkraukles daĜa. Vecbebros atrodas Valsts meža dienesta uguns novērošanas tornis. Kokneses novadā
nav uzstādīta neviena trauksmes sirēna.
2010.gadā ir apstiprināts Kokneses novada civilās aizsardzības plāns (ar pēdējām korekcijām 2011.gada
18.maijā), kurā ir apzināti ārējie un iekšējie riski un paredzēti civilās aizsardzības pasākumi, lai novērstu vai
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mazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, objektiem, mājdzīvniekiem, iespējamo
kaitējumu materiālajām vērtībām un videi.
SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, plānošanas dokumentiem, kuru
īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas plānojumiem, veic stratēăisko
novērtējumu. Likumdošanas prasības paredz stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros
sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas
attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas
(NATURA 2000).
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā – VPVB) 05.12.2011. pieĦēma lēmumu Nr.82 „Par
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūras piemērošanu” Kokneses novada teritorijas
plānojumam. ĥemot vērā VPVB 31.01.2012. pieĦemto lēmumu par stratēăiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma piemērošanu, teritorijas plānojumam veikta SIVN procedūra. Tā kā teritorijas plānojuma
izstrādes process tika organizēts reizē ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijai 2013.–
2037.gadam izstrādi un VPVB pieĦēma lēmumu par procedūras piemērošanu arī stratēăijai, Vides pārskats
ir izstrādāts vienots abiem šiem plānošanas dokumentiem.

 RISINĀJUMI






Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grafiskās daĜas kartēs attēlotas
Kokneses novada pašvaldībā esošās piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas, kā arī citas
nozīmīgas vides risku teritorijas (maăistrālais gāzes vads, dzelzceĜš u.c.).
Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grafiskās daĜas kartēs un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas drošības aizsargjoslas atbilstoši „Aizsargjoslu
likuma” (1997) prasībām.
ĥemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 31.01.2012. pieĦemto lēmumu par stratēăiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, teritorijas plānojumam veikta stratēăiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūra.

3.7. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi
Latvijā saskaĦā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993) ir noteiktas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas
liegumi, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas pieminekĜi (dižkoki, ăeoloăiskie un
ăeomorfoloăiskie objekti) un mikroliegumi.
Kokneses novada teritorijā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.i., dabas liegums „Šėibu
purvs” (Bebru pagastā), kas ir arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000),
dendroloăiskais stādījums „Kokneses parks” un ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas objekts
„Rīteru sausgultne un karsta kritenes” (atrodas starp Koknesi un „Rīteriem”).
Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts tikai dendroloăiskajam stādījumam „Kokneses parks”, savukārt
nevienai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi, līdz ar to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu un aizsardzību nosaka 16.03.2010.
MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
Kokneses novadā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 4 mikroliegumi. Mikroliegumu veidošanu
nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000), Meža likums (2000) un tiem pakārtotie normatīvie akti.
Nozīmīgākie no tiem ir 18.12.2012. MK noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” un 05.12.2000.
MK noteikumi Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”.
Kokneses novadā atrodas 7 valsts aizsardzībā esoši īpaši aizsargājami koki, kuru aizsardzības kategorija
ir dižkoks (skatīt 4.tabulu). Par aizsargājamu koku uzskatāms jebkurš koks, kurš sasniedzis Ministru
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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 iekĜauts aizsargājamo koku sarakstos.
4.tabula. Valsts aizsardzībā esošo īpaši aizsargājami koki Kokneses novadā6

ID
Nr.
3846

Suga
Parastais ozols
(Quercus robur L.)

477

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

56

Parastā kĜava (Acer
platanoides L.)

502

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

503

Parastais ozols
(Quercus robur L.)
Parastais ozols
(Quercus robur L.)
Vīksna (Ulmus
laevis Pall.)

504
417

Atrašanās vieta
Iršu pagasts, z/s „LazdiĦas” – 500 m aiz
pieturas „Vilkāres” Kokneses – ĒrgĜi ceĜa
kreisajā pusē blakus meliorācijas
grāvim.
Kokneses ciems, Pērses kreisajā krastā
140 m no mācītājmājas pa upi uz augšu,
350 m no tilta
Kokneses
ciems,
Kokneses
mācītājmāja, 110 m no mājas uz
dzelzceĜa pusi
Kokneses pagasts, Robi, uz D no mājām
(Pērses labajā krastā pa ceĜu no
dzelzceĜa tilta 500 m uz Daugavas pusi)
Kokneses
pagasts,
Kokneses
mācītājmāja
Kokneses pagasts, CeriĦi, uz D no
CeriĦiem, uz A no RāceĦiem
Kokneses
pagasts,
Kokneses
mācītājmāja

Apkārtmērs,
m
5,59

Augstums,
m
–

5,73

32

Dzīvs

4,6

23

Dzīvs

5,2

26

Dzīvs

4,29

29

Dzīvs

4,65

22,5

Dzīvs

4,08

34

Dzīvs

Statuss
Dzīvs

 RISINĀJUMI


Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grafiskās daĜas kartēs tiek attēlotas
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti saskaĦā ar normatīvajos aktos noteikto.

3.8. Kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti
Latvijā ir daudzas vietas, kurās vēstures liecības ir saglabājušās, bet Kokneses novads to vidū izceĜas ar
īpašām, tikai šim apvidum raksturīgām kultūrvēsturiskām liecībām. Rakstveida ziĦas par Koknesi
saglabājušās no 12.gs., kad Kokneses apdzīvotā vieta sākusi veidoties par nozīmīgu administratīvo un
saimniecisko centru.
SaskaĦā ar LR likumu „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” (2004), 26.08.2003. MK noteikumiem Nr.474
„Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša
objekta statusa piešėiršanu”, Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 un 22.05.2006. rīkojumu
Nr.96, Kokneses novadā ir noteikti šādi valsts aizsardzībā esoši pieminekĜi: (skatīt 5.tabulu un 19.attēlu).
5.tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekĜi7

Valsts
aizsardzības
Nr.
117

PieminekĜu
vērtības
grupa

PieminekĜu
veids

Valsts nozīmes

Arheoloăija

Nosaukums
Pastmuižas velna
akmens – kulta vieta

6

Atrašanās vieta
Bij. Pastmuižā,
Kokneses pagasts

Datējums
–

VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” Vides informācijas sistēmas dati, 2011
Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas sniegtā informācija Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam izstrādei 2011.gada 30.jūnijā (vēstule Nr.06-11/1394)
7
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118

Valsts nozīmes

Arheoloăija

110

Valsts nozīmes

Arheoloăija

111

Valsts nozīmes

Arheoloăija

6160

Valsts nozīmes

Arhitektūra

1

Valsts nozīmes

Vēsture

8578

Valsts nozīmes

Arhitektūra

8579

Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes

Arhitektūra

Vecbebru muižas klēts

Bebru pagasts

Arhitektūra

Vecbebru muižas
stallis
Vecbebru muižas
pagrabs
Vecbebru muižas
apbūve ar parku

Bebru pagasts

8580
8581
8780

Arhitektūra
Arhitektūra

Kokneses viduslaiku
pils un senpilsēta
Bulandu pilskalns

Lielkalnu pilskalns
(Irbes kalns)
Kokneses pilsdrupas
Valodnieka
J.Endzelīna
dzīvesvieta „Nākas”
Vecbebru muižas
kunga māja

Kokneses parkā,
Kokneses pagasts
Iršu upes labajā
krastā starp
Aizupēm,
AkmeĦsalām un
LaipiĦām, Iršu
pagasts
Pie NomaĜiem, Iršu
pagasts
Kokneses parkā,
Kokneses pagasts
BilstiĦu Nākos,
Kokneses pagasts

–

Bebru pagasts

19.gs. pirmā
puse, pēc
1905.g.
19.gs. pirmā
puse
19.gs. pirmā
puse
19.gs. pirmā
puse
19.gs. pirmā
puse, 20.gs.
sākums

Bebru pagasts
Vecbebru muiža,
Vecbebri, Bebru
pagasts

–

–
1209.gads
1927.–
1961.gads

Kokneses pilsdrupas ir Kokneses novada pašvaldības īpašums (īpašumtiesības uz 1,3142 ha). Pārējie
kultūras pieminekĜi atrodas privātā valdījumā. Kokneses pagasta teritorijā bez Kokneses bijušas arī citas
muižas, no kuru apbūves saglabājušies atsevišėi fragmenti – Kokneses mācītājmuiža, ViskaĜu muiža,
Atradzes muiža, Palatas un LengmaĦu pusmuižas, Zalapmuiža (pēdējās trīs – Skrīveru muižas
satelītmuižiĦas), Kokneses mācītājmuiža un Pastmuiža. BilstiĦu muižas apbūve ir saglabājusies. Tās
kungu mājas pēdējās pārbūves veiktas 1920.gadā pēc arhitekta P.DreimaĦa projekta (J.Zilgalvis.
Daugavas muižas, Rīga, 2002).
Bulandu pilskalns atrodas Iršupītes labajā krastā starp Aizupēm, AkmeĦsalām un LaipiĦām. Bulandu
pilskalna uzmērījumu apraksts publicēts 1930.gadā. Kokiem un krūmiem daĜēji apaugušais pilskalns īpaši
stāvs ir pret Pērses upi. Kalna malas ir mākslīgi pastāvinātas, citās pusēs 6–9 metriem augstas. Pilskalnam
ir izlīdzināts par 2 metriem pret austrumiem nokrītošs plakums (40x22 m), kurā konstatēts kultūrslānis.
Pilskalns agrākos laikos ir postīts ar kartupeĜu un kara laika bedrēm. Līdzās esošā Iršupīte ir uzpludināta un
ūdenskrātuve izskalojusi pilskalna nogāzi.
Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) atrodas pie bijušajām Lielkalnu un NomaĜu mājām, 3 km uz rietumiem no
Iršiem un 2,5 km uz dienvidiem no Liepkalnes baznīcas. II pasaules kara laikā pilskalns tika stipri sapostīts
ar dažādiem rakumiem, bet pagājušā gadsimta 90-tajos gados tas apmēram par 2/3 norakts ar karjeru.
Lielkalnu kalns ir augstākā vieta Iršu pagastā – 169,1 metri virs jūras līmeĦa. Iršu pagastā katram stūrītim
piemīt savs neatkārtojams krāšĦums. Iršos nav augstu klinšu, nav strauju upju, dziĜu ezeru, bet ir meži un
birzis, pĜavas un purvi, kalni un lejas. Iršēniešus priecē Lielkalnu pilskalns, kas bija apdzīvots no 6. līdz
11.gs. un Bulandu pilskalns, kura stāvos krastus apskalo Iršupīte.
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Vecbebru muižas ansamblī iekĜaujas kungu
dzīvojamā māja, klēts, pagrabs, stallis un
parks. Vecbebru muižas dzīvojamā ēka celta
barona F.Meijendorfa laikā, 19.gs. 1. pusē
klasicisma stilā. Ēka tika nodedzināta
1905.gadā, vēlāk to atjaunoja arhitekta V.
Bokslafa vadībā, kā rezultātā tika izbūvēts
rizalīts, kas ir izteiksmīgs jūgendstila
arhitektūras paraugs. Šobrīd bijušajā muižā
apskatāma vienstāvīga dzīvojamā ēka ar
arhitektoniski vienkārši risinātu cokolstāvu,
kurā saglabājušās oriăinālie cilindriskie griestu
pārsegumi un krusta velves. Ēkas parādes
fasādes centrālo daĜu grezno proporcionāli
iespaidīgs ieejas rizalīts ar jūgendstilam
raksturīgo centrālo logu dekoratīvu dalījumu. 17.attēls. Vecbebru muižas kunga māja
Virs pirmā stāva izbūvēts mansards ar
dekoratīvu pildrežăa apdari sānu fasādēs un bēniĦstāvs ar nelieliem virsgaismas lodziĦiem. Ēkā ir baroka
laika kamīns. 1922.gadā tajā atvērta Vecbebru biškopības un dārzkopības skola, kā mācību iestāde tā
kalpo līdz 1982.gadam, kad tehnikums pāriet uz jauno mācību korpusu. 1996.gadā tajā mācības sāk Bebru
vispārizglītojošā internātskola. Muižas ansamblī ir arī vairākas saimniecības ēkas – klēts, stallis, pagrabs,
kas arī valsts vietējas nozīmes kultūras pieminekĜi.
Valsts aizsargājamais vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Vecbebru muižas apbūve ar parku”
(platība 4,5673 ha, valsts aizsardzības Nr.8780) iekĜauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā
ar Kultūras ministrijas 09.06.2011. rīkojumu Nr.6–1–144. Kultūras piemineklim noteikta individuālās
aizsardzības zonas robeža, saskaĦā ar VKPAI Kultūras pieminekĜu uzskaites komisijas 10.02.2011. sēdes
lēmumu (spēkā no 22.06.2011.).
Kokneses pagastā pie Pastmuižas, pie vienas mājas aiz ceĜa atrodas liels akmens, pāršėelts divās daĜās –
tas ir Pastmuižas velna akmens – kulta vieta, par kuru ir saglabājušās vairākas leăendas.
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18.attēls. Valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekĜa „Vecbebru muižas apbūve ar parku individuālā aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Avots: Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas sniegtā informācija, 2011

Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekĜiem Kokneses novadā atrodas vairākas ēkas un
objekti, kas glabā vēsturiskas apbūves vai notikumu liecības. To turpmāko izmantošanu ietekmē ēku
stāvoklis, līdzšinējā izmantošana un īpašnieku iespējas un ieinteresētība. Ar teritorijas plānojumu tiek
vērsta uzmanība uz šo objektu kultūrvēsturisko nozīmi. Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupā 2012.gada 20.martā8 un diskusijās ar novada pašvaldības speciālistiem tika noteikti 18
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti (skatīt 6.tabulu).

 RISINĀJUMI




Novadā esošajiem valsts aizsardzībā esošiem kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem Kokneses novada
teritorijas plānojumā 2013.–2024.gadam noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kā to nosaka
15.07.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) noteikšanas metodika”.
Teritorijas plānojumā noteikti 18 novada nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi, kuriem saskaĦā ar
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem noteiktas vispārējās prasības to izmantošanai un
aizsardzībai. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) tiem netiek noteiktas.

8

Darba grupā piedaloties Dainim Vingrim, Jāzepam Baltmanim, Elitai Ăēăerei, Anitai Svencei, Ilzei Pabērzai, Rainai Līcītei, Gitai
RūtiĦai, Ilzei Circenei un Armīnam Skudram
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6.tabula. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti

9

Nr.

Nosaukums

Adrese

1.

Mācītājmuiža

Kokneses
luterāĦu draudze
(32600140065)

2.

Skanstes9 pie
CirceĦiem

CirceĦi
(32600100027)

3.

Muižas brūzis
(pie Pērses
upes)

Vecais brūzis
(32600100136)

4.

Skanstes pie
Heltes mājām

Heltes
(32600100020)

5.

Skanstes
starp autoceĜu
A6 un
BlaumaĦa ielu

Skanstis
(32600130566)

Piezīmes
Mācītājmuiža atrodas parka
ielokā, Pērses upes krastā.
Saglabājusies dzīvojamā māja
(19.gs. beigas), pagrabs
Pērses gravas malā, 2 nelielas
mūra saimniecības ēkas.
Pagalma
malā,
kokos
ieaugušas, lielas saimniecības
ēkas drupas. Vēl vienas
saimniecības ēkas drupas
atrodas iebraucamā ceĜa malā.
Viena saimniecības ēka tiek
izmantota dzīvošanai.

Muižas brūzī kādreiz darināts
alus. Tā manteĜskursteĦa
paliekas, celtas no dolomīta, ir
saglabājušās no oriăinālās
BilstiĦu muižas apbūves
kompleksa un atrodas korpusā
gar Pērses stāvkrastu.

Lauka nocietinājums, ko parasti veido zemes uzbērumi un grāvji slēgta četrstūra formā
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6.

Kokneses
muižas
ansamblis

BlaumaĦa iela 3
(32600130212)

7.

Kokneses
luterāĦu
baznīca

BlaumaĦa iela 1
(32600130433)

8.

Skanstes
Baznīcas
kapos

Baznīcas kapi
(32600130494)

Kokneses
vēsturiskā
centra apbūve

Kultūras nams
Hanzas iela 2
(32600130455),
Hanzas iela 1
(32600130463),
Vērenes iela 1
(32600140278),
1905.gada iela
31A
(32600140260),
1905.gada iela
33
(32600140079)

9.

10.

Tēlnieka
V.Jākobsona
memoriālmāja
-muzejs
Vecbebros

Kokneses novada dome

GaldiĦi
(32460060318)

Alaines muižas, dēvētas arī
par Kokneses muižu, lielākā
vērtība saistāma ar Rūdolfa
BlaumaĦa vārdu, kurš tur
dzīvojis
no
1885.–
1887.gadam.
Kādreizējā
muižas
pārvaldnieka mājā atrodas AS
„Latvijas
Valsts
meži”
Vidusdaugavas
mežsaimniecība.
Baznīca celta 1687.gadā. Tā ir
pārbūvēta un paplašināta,
uzcelts tagadējais tornis, kurā
atrodas
čuguna
zvans.
Dievnamu
rotā
Alda
Dobenberga gleznas.

Ēkā dzīves lielāko daĜu
pavadījis tēlnieks, skolotājs,
sportists un tūrists Voldemārs
Jākobsons
(1899.–1974.).
Ekspozīcijā
apskatāmi
mākslas
un
sadzīves
priekšmeti, kas piederējuši
Jākobsonu dzimtai, tēlnieka
darbarīki, neliela bibliotēka un
apavu kolekcija.
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11.

Iršu
pagastnams

KĜavas
(32540030168)

12.

Iršu muižas
klēts
(magazīna)

Magazīna
(32540030268)

13.

Egle pie
IeviĦām, Iršos

IeviĦas
(32540030040)

14.

15.

Sarkanais
šėūnis un
soda priede

Reciju
dzirnavas

Kokneses novada dome

Bebru pagasts,
Jaunbebri
(3246 008 0012)

Bebru pagasts,
Jaunbebri
(3246 008 0069)

Domājams, ka šī ēka ir
kādreizējā muižas dzīvojamā
ēka un celta 18.gs. otrajā
pusē. Vācu kolonijas laikā tajā
ierīkoja
pagastnamu.
1992.gadā
par
baltvācu
biedrības
savāktajiem
līdzekĜiem uzstādīta akmens
piemiĦas zīme. Pašreizējā
situācijā ēka pilda dzīvojamās
mājas funkciju.
19.gs. pirmajā pusē celta mūra
ēka. Galveno fasādi veido
lieveĦa arkāde – trīs arkas. To
kontūru apĦem apmetuma
josla. Pārējās ārsienu daĜas no
laukakmeĦiem. Klētī bijusi
viena telpa, to izgaismojis
viens logs.
Ainaviski un vizuāli nozīmīga
egle.

Sarkanā šėūĦa drupas –
šėūnis celts 19.gs. 40–to gadu
vidū un kalpojis kā Jaunbebru
muižas saimniecības ēka
(Jaunbebru
„KartupeĜu
dumpja”
nemiernieku
ieslodzīšanas vieta).
Soda priede – zemnieku
sodīšanas vieta 1841.gada
decembrī.

Arhitektoniski
interesanta
apbūve – 19.gs. otrajā pusē
celtas ūdensdzirnavu ēkas,
koka un mūra ēku grupa.
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Koka guĜbūves ēka. Celta
19.gs. pirmajā pusē.
19.gs. beigās bija izvietota
Bebru sākumskola.

16.

SkoliĦas

Bebru pagasts,
SkoliĦas
(3246 002 0108
001)

18.gs. beigas, 19.gs. sākums.
Koka ēka. Sākotnēji puse
mājas būvēta stāvbūvē, otra
puse guĜbūvē, māja vēlāk
apšūta ar dēĜiem.

17.

18.

Kāvi

Vecbebru
Svētās
Ăimenes
Romas katoĜu
draudzes
baznīca
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Bebru pagasts,
Tupiešēni
(3246 004 0035
001)

Bebru pagasts,
Vecbebri,
Bebru baznīca
(3246 006 0286
001)

2008.gadā atklāja Vecbebru
Svētās Ăimenes Romas
katoĜu draudzes baznīcu.
19.gs. vidū celtā ēka ietilpst
Vecbebru muižas apbūvē.
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19.attēls

.
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4.1. Teritorijas plānojuma sasaiste ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăiju
Uzsākot darbu pie jaunā Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes, pirms
detalizētas Kokneses novada teritorijas plānošanas – teritorijas izmantošanas veidu noteikšanas kadastra
līmenī, noteikumu izstrādes u.tml. – organizējot darba grupas un diskutējot ar pašvaldības vadību,
deputātiem, speciālistiem un iedzīvotājiem, tika vērtēta novada konceptuālā attīstība – novada telpas
attīstības līdzšinējās tendences, kā arī vēlamās ilgtermiĦa izmaiĦām nākotnē. Diskusiju gala rezultātā tika
izstrādāta „Kokneses novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”, kurā grafiski un rakstiski
piedāvāta novada turpmākā konceptuālā attīstība, parādot Kokneses novada plānoto apdzīvojuma
struktūru, lauku teritoriju attīstību un to sasaisti ar apkārtējām novada teritorijām.
ĥemot vērā, ka Kokneses novada dome 2011.gada 28.decembrī pieĦēma lēmumu „Par Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 5.2.) un atbilstoši Teritorijas
attīstības plānošanas likuma prasībām (likums stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī), izstrādātā attīstības
koncepcija, papildinot to (skatīt 20.attēlu), tika integrēta Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā
2013.–2037.gadam.
Izstrādātā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2013.–2037.gadam, tai skaitā Kokneses
novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija), ir par pamatu Kokneses novada teritorijas plānojuma
2013.–2024.gadam risinājumiem – plānotās (atĜautās) izmantošanas noteikšanai visā novada teritorijā un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.

20.attēls. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2013.–2037.gadam integrētā Kokneses novada perspektīvā
struktūra (attīstības koncepcija). Avots: SIA „Metrum”, 2012
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4.2. Kokneses novada teritorijas funkcionālais zonējums
Termins „funkcionālais zonējums” ir definēts 13.10.2011. likumā „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
(stājas spēkā 01.12.2011.), skaidrojot, ka funkcionālais zonējums ir „teritorijas iedalījums zonās, kurām ir
atšėirīgas prasības atĜautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei”.
Atzīmējams, ka visu trīs pagastu teritorijas plānojumu grafiskajās daĜās un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos (TIAN) teritorijas izmantošanas veidi atsevišėos gadījumos definēti atšėirīgi,
piemēram, ja Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daĜas apzīmējumos ražošanas teritorijas
sauktas par „ražošanas un noliktavu apbūves zonu”, tad TIAN par „rūpnieciskās ražošanas objektu
apbūves teritorijām”, bet Iršu pagasta teritorijas plānojumā izmantošanas veidi sadalīti arī detalizētāk,
piemēram, publisko objektu apbūves teritorijas sadalītas trīs apakšzonās. Tabulā atspoguĜoti tie zonējumi,
kas norādīti grafiskās daĜas kartēs. Spēkā esošajā Kokneses novada teritorijas plānojumā, kas sastāv no
Bebru, Iršu un Kokneses pagastu teritorijas plānojumiem, iekĜautā funkcionālā zonējuma klasifikācija
(teritorijas izmantošanas veidi) attēlota 7.tabulā.
PieĦemtais funkcionālā zonējuma iedalījums jaunajā Kokneses novada teritorijas plānojumā 2013.–
2024.gadam detalizētāk attēlots 8.tabulā. Tās izstrādē ievērotas Zemgales plānošanas reăiona izstrādātajā
metodikā „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” noteiktās
prasības.
Ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšėirīgās
funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. Faktiski tas ir viens no teritorijas
plānošanas galvenajiem mērėiem. Tādējādi teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties
uz atšėirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida
ainavisko (telpiskās struktūras) elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un
novietojums, pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā uzbūvē. Piedāvātā
klasifikācijas variantā šīs vienojošās pazīmes tiek nosauktas ar vārdiem, kas raksturo attiecīgo
izmantošanas veidu jeb grupu.
Attēlojot funkcionālā zonējuma veidus grafiski, ar atšėirīgu toĦu intensitāti tiek parādīts konkrēto teritoriju
izmantošanas grupu atsevišėo izmantošanas veidu savstarpējais vertikālais salīdzinājums – ar gaišāku toni
attēlotas teritorijas, kas pēc augstuma atzīmēm ir tuvākas zemes līmenim (piemēram, Mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas), bet ar tumšāku toni attēlotas teritoriju izmantošanas, kas dabā ir ar
augstākiem objektiem (piemēram, vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas). Katram teritorijas
izmantošanas veidam ir noteikta krāsa, kuras kods norādīts atbilstoši izvēlētajam krāsu modelim RGB
(Red, Green, Blue).
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7.tabula

SPĒKĀ ESOŠAJOS BEBRU, IRŠU UN KOKNESES PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMOS UN JAUNAJĀ (KOPĪGAJĀ) NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ
IEKěAUTĀ FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KLASIFIKĀCIJA
Iršu pagasta teritorijas
plānojums
2007.–2019.gadam

Bebru pagasta teritorijas plānojums
2005.–2015.gadam


















Lauksaimniecības teritorija (L)
- Liela saimniecība (L–LS)
- Vidēja saimniecība (L–VS)
- Maza saimniecība (L–MS)
- Dārzkopības saimniecība (L–DS)
Mežsaimniecības teritorija (M)
- Liela saimniecība (M–LS)
- Maza saimniecība (M-MS)
Ūdenssaimniecības teritorija (Ū)
Karjera teritorija (K)
Dzīvojamās apbūves teritorija (DZ)
- Daudzstāvu apbūves teritorija (DZ–DS)
- Mazstāvu apbūves teritorija (DZ–MS)
- 1 vai 2 ăimeĦu savrupmāju apbūves teritorija
(DZ–SM)
- Vasarnīcu apbūves teritorija
Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema
(DZL)
Sabiedriskās apbūves teritorija (SA)
Sabiedriskā teritorija (S)
Dabas lieguma teritorija (DL)
Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (DA)
Darījumu (komerciālās) teritorija (D)
Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija (R)
Satiksmes infrastruktūras teritorija (SI)
Inženiertehniskās infrastruktūras teritorija (TI)
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Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves teritorijas (DzS)
Sabiedrisko objektu apbūves
teritorijas (PS)
Ražošanas
un
komunālo
objektu apbūves teritorijas (RR)
Lauku apbūves teritorijas (DA)
Jauktas publisko objektu un
daudzdzīvokĜu
dzīvojamās
apbūves teritorijas (JPDz)
Jauktas
dzīvojamās
un
komercapbūves
teritorijas
(JDzK)
Mežu un purvu teritorijas
(DM/DP)
Lauksaimniecības izmantošanas
teritorijas (DL)
Dabas pamatnes teritorijas
Apmežojamās teritorijas
ŪdeĦu teritorijas (DŪ)
Kapsētu teritorijas (SK)
Tūrisma un rekreācijas teritorijas
(ST)
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plānojums
2006.–2018.gadam ar
grozījumiem
 Mazstāvu dzīvojamā apbūves
zona
 Daudzstāvu dzīvojamās apbūves
zona
 Darījumu apbūves zona
 Sabiedriskās apbūves zona
 Ražošanas un noliktavu apbūves
zona
 Transportbūvju teritorija
 Inženiertehniskās infrastruktūras
apbūves teritorijas
 Ūdens baseinu teritorija
 Lauksaimniecībā
izmantojamā
teritorijas
 Dabas pamatnes teritorijas
Piezīme: ar citiem krāsu toĦiem vai
iekrāsojumiem atsevišėi izdalīta
atkritumu izgāztuve, lopkopības
ferma, plānotās apbūves teritorijas
u.tml.)

Kokneses novada teritorijas
plānojums
2013.–2024.gadam
Dzīvojamā apbūve (DZ))
- Mazstāvu dzīvojamā apbūve
(DzM)
- Vairākstāvu dzīvojamā apbūve
(DzV)
 Ražošanas apbūve
- Ražošanas objekti un noliktavas
(RR)
- Derīgo
izrakteĦu
ieguves
teritorija (RD)
 Tehniskā apbūve (T)
 ŪdeĦi (Ū)
 Meži (M)
 ZaĜumvietas (Z)
- Īpašas nozīmes zaĜumvietas
(ZĪ)
- Citas koptās zaĜumvietas (ZC)
 Lauku zemes (L)
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8.tabula

KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.–2024.GADAM GRAFISKĀS DAěAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KLASIFIKĀCIJA
PAMATGRUPA
DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DZ/

PUBLISKĀ APBŪVE /P/

1

APAKŠGRUPA

VIETAS AR
ĪPAŠIEM
NOTEIKUMIEM10

APZĪMĒJUMS

PASKAIDROJUMS

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ
APBŪVE /DzM/

DzM-1, DzM-2...
utt.

Savrupmājas (vienăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamās mājas), dvīĦu
mājas, vasarnīcas, 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas.

VAIRĀKSTĀVU
DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DzV/

DzV-1, DzV-2... utt.

3 un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas.

P-1, P-2... utt.

Ietver valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, veselības
aizsardzības, kultūras iestādes, pastu, birojus, bankas, tirdzniecības
iestādes, kafejnīcas, restorāni, klubi sporta būves u.tml.

Vizuāli indeksēta teritorija ar individuāliem noteikumiem. Piemēram, no apakšgrupas zonas atšėirīga zemes dalīšana, apbūves rādītāji, papildus funkcija vai citi ierobežojumi un papildinājumi
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RAŽOŠANAS APBŪVE /R/

TEHNISKĀ APBŪVE /T/
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RAŽOŠANAS OBJEKTI UN
NOLIKTAVAS
/RR/

RR-1, RR-2... utt.

DERĪGO IZRAKTEĥU
IEGUVES TERITORIJA
/RD/

RD-1, RD-2... utt.

Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti un teritorijas, kā
arī noliktavas.

Satiksmes infrastruktūras (autoceĜi, pašvaldības ceĜi, komersantu un
māju ceĜi, ciemu ielas, garāžu teritorijas pie daudzdzīvokĜu mājām
u.tml.), kā arī inženierkomunikāciju un ar tām saistīto būvju teritorijas
(siltumapgādes objekti, notekūdeĦu attīrīšanas vietas, ūdens
Ħemšanas vietas u.tml.)

T-1, T-2... utt.
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ŪDEĥI /Ū/

Ū-1, Ū-2... utt.

Dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezeri, dīėi u.c.) un ūdensteces
(upes, strauti u.c.), kuru izmantošana saistīta ar transportu, rekreāciju,
zivsaimniecību un virszemes ūdeĦu noteci, kā arī būves, kas saistītas
ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas
u.c.) un uzturēšanu.

MEŽI /M/

M-1, M-1... utt.

Mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam pieguĜošie
pārplūstošie klajumi, lauces, purvi, meži īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās.

ĪPAŠAS NOZĪMES
ZAěUMVIETAS
/ZĪ/

ZĪ-1, ZĪ-2... utt.

ZaĜumvietas ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi, lielu ekoloăisko,
estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo reprezentācijai kā
apdzīvotās vietas seja, kā arī vietas ar specifiskām funkcijām un
kurām nepieciešana regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas
funkcijām. Tās ietver parkus (arī vēsturiskos muižu parkus), alejas,
baznīcu dārzus, kapsētas, sporta iekārtojumi, iekārtotas atpūtas vietas
u.c.

CITAS KOPTĀS
ZAěUMVIETAS
/ZC/

ZC-1, ZC-2... utt.

Koptas zaĜumu platības, kas var būt gan publiskas, gan privātas, un
kurām vairāk ir ekoloăiska (vides kvalitātes) nevis kultūrvēsturiska vai
estētiska nozīme. Tās ir teritorijas, kurās atrodas sakĦu dārzi, vizuāli
un funkcionāli nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās
aizsargjoslas, vēja aizsargstādījumi, trokšĦa aizsargstādījumi,
maskējošie stādījumi u.tml.
Ietver gan meliorētas, gan nemeliorētas lauksaimniecības zemes,
kurā atrodas arī atsevišėas koku grupas, ūdeĦi u.tml. Šeit apbūvei ir
pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas principiem - dabas
elementi (alejas, koku rindas, augĜu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku

ZAěUMVIETAS /Z/

LAUKU ZEMES /L/
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ainavai un vietas tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm
raksturīgām ēkām.
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4.4. Aizsargjoslas un tauvas joslas
Teritorijas plānojuma sadaĜa „Aizsargjoslas un tauvas joslas”, „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” un grafiskā daĜa (kartes) izstrādātas atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Aizsargjoslu likuma un ar Ministru kabineta
noteikumiem apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasībām.
SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (1997) aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt
dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to
ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
Kokneses novada teritorijas plānojumā ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas, pamatojoties uz Aizsargjoslu
likuma (1997) un 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” prasībām:
1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem,
kuriem noteiktas aizsargjoslas. Piemēram, Kokneses novada gadījumā par tādām var uzskatīt upju,
dīėu, ezeru, purvu aizsargjoslas, kā arī valsts aizsardzībā esošo Kokneses novada kultūras pieminekĜu
aizsargjoslas un aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām.
2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir
nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības
iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem,
siltumtīkliem, kanalizācijas tīkliem, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm u.tml., bet arī ielu sarkano līniju
koridori.
3) Sanitārās aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir
paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Kokneses novadā šāda veida aizsargjoslas ir noteiktas
ap kapsētām, kā arī ap novada teritorijā esošajām notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm.
4) Drošības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir
nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. Kokneses novadā drošības
aizsargjoslas ir aktuālas ap degvielas uzpildes stacijām, naftas, naftas produktu cauruĜvadu, kā arī
dzelzceĜa līniju Rīga – PĜaviĦas – Krustpils – Daugavpils (iecirknis Rīga – Krustpils).
Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti Kokneses novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos. Gadījumos, ja attiecīgā aizsargjosla precīzi atbilst Aizsargjoslu likuma un ar to
saistītās metodikas kā Ministru kabineta noteikumu prasībām, tad teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos ir ierakstīta attiecīga norāde, nepārrakstot likuma prasības. Konkrētāki parametri norādīti tikai
tajos gadījumos, ja aizsargjosla skar konkrētu Kokneses novada objektu vai teritoriju, vai arī tādos
gadījumos, ja atbilstoši Kokneses novada specifiskajai situācijai, aizsargjoslas ir noteiktas precīzāk (t.sk. ar
stingrākām prasībām) nekā tiek definētas vispārējos gadījumos Aizsargjoslu likumā.
Atbilstoši mēroga noteiktībai Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grafiskās daĜas
kartēs, kurās tiek attēlota novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, attēlotas tikai tās aizsargjoslas,
kuru platums dabā ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet virszemes ūdensobjektiem ārpus
ciemiem tikai tās aizsargjoslas, kuras pārsniedz 10 metru platumu. Tas darīts ar nolūku, lai atvieglotu
kartes lasāmību, tādējādi grafiski neattēlojot 10 metru platās aizsargjoslas ap citiem mazākiem virszemes
ūdensobjektiem. Pēc būtības teritorijas plānojums saglabā šīs aizsargjoslas arī ap mazajiem virszemes
ūdensobjektiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Bet aizsargjosla nav nosakāma mākslīgam
ūdensobjektam, ja tas atrodas fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no
piegulošās teritorijas.
Izstrādājot detālplānojumus, aizsargjoslas ir jāprecizē, tai skaitā grafiski attēlojot arī tās aizsargjoslas, kuru
platums ir mazāks par 10 metriem, ja to pieĜauj kartes mēroga noteiktība.
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Tauvas joslas Kokneses novadā tiek noteiktas saskaĦā ar Zvejniecības likumu (1995), kas gar privāto
ūdeĦu krastiem ir 4 metri, bet gar pārējo ūdeĦu krastiem – 10 metru platumā, izĦemot gadījumus, ja privātie
ūdeĦi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daĜa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un
zvejas tiesības šajos ūdeĦos nepieder valstij. Tauvas joslas platums tiek skaitīts: gar upju lēzeniem
krastiem – no normālās ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt
tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeĦa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Ūdensobjektu
piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi
normatīvie akti. Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaĦošanas ar zemes īpašnieku
paredzēta kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeĦu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides
aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēĜ tauvas joslas nav
grafiski attēlotas Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā, bet tās nosakāmas detālplānojumu
izstrādes gadījumos.
4.5. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai
Kokneses novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai nākotnē. Tādējādi,
tas nodrošina bāzi tādu lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme, to novērtēšanai un īstenošanai.
Lēmumi ir jāpieĦem paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. ĥemot vērā potenciālo
konfliktējošo interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu
iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daĜu no vēlamās telpiskās struktūras. Tā būtu kĜūda
koncentrēties tikai uz noteikta skaita projektiem, nemeklējot saiknes ar citām darbības jomām un neesot
pārliecinātiem par ekonomiskās, sociālās attīstības un vides ilgtspēju.
Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam,
piedāvājot koncepcijas vēlamai telpiskajai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības ikdienas
darbībām, kā arī garantē telpiskās attīstības kontrolēšanu. Plānošanas procesā ir jāiestrādā plāna
monitorings un izvērtēšana, kas ir ciešā saskaĦā ar pašu plānošanas procesu.
Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva,- tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un
pēctecības principi garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaăē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā,
mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, plānojuma dokuments tiek grozīts, saglabājot tās
daĜas, kuru pamatojums nav mainījies.
4.6. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana
Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam ir tiesisks pamats novada teritorijas
izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atĜauto (plānoto) izmantošanu un
izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieĦemot turpmākos
lēmumus par teritorijas izmantošanu un arī pamatojums projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai.
Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un uzĦēmējiem ir garantija un iespējas savu
projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo kā informācija par Kokneses novada
teritoriju un tās turpmāko attīstību.
Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja:




ir stājies spēkā augstākstāvošs plānošanas dokuments, kas tieši ietekmē Kokneses novada telpisko
attīstību,
beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks (2025.gada 1.janvāris),
tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome.

Kokneses novada teritorijas plānojuma izmaiĦas veicamas saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot
papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami
kā teritorijas plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi.

Kokneses novada dome

64

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un
apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma
zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs
iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās
vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišėu vietu, gan
teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. Tā kā novads, līdzīgi
dzīvam organismam, atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja
atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas zonējums un noteikumi spēlē ikdienas
darbarīku lomu.
Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Kokneses novada domes lēmuma
pieĦemšanas. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska
persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc
katra saĦemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Kokneses
novada teritorijas plānojumā 2013.–2024.gadam noteikto, izmaiĦām augstāk stāvošos plānošanas
dokumentos (reăiona, nacionāla līmeĦa plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos.
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