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IEVADS 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam (turpmāk tekstā – Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un 
grafiskā veidā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīva, savukārt Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam 
(turpmāk tekstā – Kokneses novada teritorijas plānojums) ir Kokneses novada administratīvās teritorijas 
plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu un šīs teritorijas 
izmantošanas aprobežojumus ar perspektīvu līdz 2024.gadam (abi kopā tekstā – plānošanas dokumenti). 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un tās sastāvā ietilpstošā Kokneses novada perspektīvā 
struktūra (attīstības koncepcija) ir pamats jeb stratēģiskā vadlīnija Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrādei un tajā iekļautajiem risinājumiem. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Kokneses novada 
domes 28.12.2011. lēmumu „Par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” 
(protokola Nr.15, 5.2.), bet teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 25.05.2011., pieņemot Kokneses novada 
domes lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 
(protokola Nr.5, 5.2.). 

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā attīstības 
stratēģijām un teritorijas plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēģiskā 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). 

Ņemot vērā iepriekš minēto normatīvo regulējumu un Kokneses novada domes 25.03.2011. apstiprināto 
darba uzdevumu Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādei, kur cita starpā ietvertas prasības 
apdzīvojuma struktūras attīstības izvērtēšanai, paredzēta priekšlikumu izstrāde lauksaimniecības un 
mežsaimniecības teritoriju izmantošanai, dzīvojamās apbūves teritoriju izvietojumam un attīstībai, 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves teritoriju izvietojumam, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju 
izvietojumam, satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijām, kapsētu teritoriju noteikšanai u.tml., 
Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka minētās darbības potenciāli saistāmas ar likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma darbībām, tādējādi tika pieņemts 05.12.2011. lēmums Nr.82 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Kokneses novada teritorijas 
plānojumam. Tā kā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstāks un ilglaicīgāks 
plānošanas dokuments un to, ka tas tiek izstrādāts vienlaicīgi ar Kokneses novada teritorijas plānojumu, 
Vides pārraudzības valsts birojs 31.01.2012. pieņēma lēmumu Nr.5 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu”, norādot, ka stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu lietderīgi veikt 
abiem plānošanas dokumentiem vienlaicīgi, sagatavojot vienotu Vides pārskatu. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – SIVN) mērķis ir novērtēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kas tiek veikts ar mērķi: 

� veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, 
� veicināt integratīva plānošanas dokumenta izstrādi un pieņemšanu, sabalansējot sociālekonomisko 

novada attīstību ar vides aspektiem, 
� nodrošināt vides jautājumu integrēšanu plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā, 
� novērst vai samazināt plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, 
� nodrošināt sabiedrības informēšanu par iespējamām ietekmēm, 
� iesaistīt sabiedrību lēmuma pieņemšanā. 

SIVN procedūras ietvaros sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā sniegtajiem teritorijas telpiskajiem ilgtermiņa risinājumiem, Kokneses novada teritorijas 
plānojuma paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
piedāvātajiem plānotās (atļautās) izmantošanas risinājumiem un grafisko daļu. 
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Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi starptautiskie 
un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz konkrēto teritoriju, analizēts teritorijas esošais vides 
stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumentos plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides stāvokli un 
izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Pielikumos pievienoti 
dokumenti, kas apliecina stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ievērošanu. 

Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un Kokneses novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka 
vides vērtības tiek atbilstoši integrētas abos plānošanas dokumentos. Ja vides aspektus nav iespējams 
iestrādāt pašos plānošanas dokumentos, Kokneses novada pašvaldībai un attiecīgajām institūcijām ir 
jāpanāk, lai tie tiku ievēroti pirms katras paredzētās darbības uzsākšanas. 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
AS – akciju sabiedrība 
oC – celsijs 
CO – oglekļa oksīds 
ES – Eiropas Savienība 
EK – Eiropas Kopiena 
h – stunda 
ha – hektārs 
km – kilometrs 
km² – kvadrātkilometrs 
kV – kilovolts 
l – litrs 
l/s – litrs sekundē 
LR – Latvijas Republika 
LVĢMC – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
m – metrs 
mg/l – miligrams litrā 
mm – milimetrs 
MK – Ministru kabinets 
m3 – kubikmetrs 
NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
Nr. – numurs 
PM2,5, PM10 – daļiņu izmēri piesārņojuma noteikšanai 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
SO2 – sēra dioksīds 
t – tonna 
t.i. – tas ir 
t.sk. – tai skaitā 
tūkst. – tūkstotis 
u.c. – un citi 
u.tml. – un tamlīdzīgi 
utt. – un tā tālāk 
VA – valsts aģentūra 
vjl – virs jūras līmeņa 
VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs 
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TERMINU SKAIDROJUMS 

Ietekme uz vidi – paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai 
netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, bioloģisko 
daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu, un 
visu minēto jomu mijiedarbību. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts 
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumu un tiek izveidotas, 
aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos 
pētījumus un saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Natura 2000 teritorija – Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb 
sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 
jaunas teritorijas. Tas nozīmē, ka katra ES dalībvalsts veido savu teritoriju sistēmu, kas ir visas „lielās” 
sistēmas daļa. 

Paredzētā darbība – aprīkojuma, iekārtas un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, projekta 
īstenošana, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, cilvēka darbības neskartu vai 
mazpārveidotu teritoriju un ainavu ietekmēšana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var 
būtiski ietekmēt vidi. 

Sabiedriskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros 
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās 
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs. 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, 
kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī Vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības 
iesaistīšana Vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, Vides pārskata un tā apspriešanas 
rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un tā izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā 
arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā 
kārtībā. 

Teritorijas plānojums – vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā 
administratīvajai teritorijai vai tās daļai. 

Vides pārskats – atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas 
dokumentā, uz kuru attiecas likuma nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē 
attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas 
dokumenta mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu. 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU MĒRĶI UN ĪSS SATURA IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. Plānošanas dokumentu mērķi un īss satura izklāsts 

Uzsākot plānošanas dokumentu izstrādi, Kokneses novada pašvaldība konsultējās par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību ar attiecīgajām valsts institūcijām un informēja 
Vides pārraudzības valsts biroju par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu, kā to nosaka 
23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

Jāatzīmē, ka vienlaicīgi ar abiem plānošanas dokumentiem, Kokneses novada pašvaldībā tiek izstrādāta 
arī Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam (25.05.2011. Kokneses novada domes 
lēmums „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola 
Nr.5, 5.1.). Saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, attīstības programmā noteikts vidēja termiņa rīcību 
un uzdevumu kopums atbilstoši Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajam novada 
attīstības redzējumam un stratēģiskajiem mērķiem. Ņemot vērā, ka Vides pārraudzības valsts birojs 
05.12.2011. pieņēma lēmumu Nr.83 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu”, Vides pārskatā netiek vērtēti Kokneses novada attīstības programmā noteiktie rīcību 
virzieni un pasākumi. 13.10.2011. tika apstiprināts likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (spēkā 
stājās 01.12.2011.), kas nosaka, ka katrai Latvijas pašvaldībai, t.sk. Kokneses novada pašvaldībai, 
izstrādājama ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kura kalpotu par ietvaru Kokneses novada teritorijas 
plānojumam un attīstības programmai, līdz ar to Kokneses novada dome 28.12.2011. pieņēma lēmumu 
„Par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.15, 5.2.). 

Saskaņā ar Kokneses novada domes 25.05.2011. lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.2.), Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrāde saistīta ar 2009.gada jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā Kokneses 
novada teritorijā iekļautas Kokneses, Bebru un Iršu pagastu teritorijas, apvienojot trīs pašvaldības ar 
atšķirīgiem teritoriju plānojumiem un prasībām būvniecībai un teritorijas izmantošanai. 

Kokneses novada domē apstiprinātais darba uzdevums nosaka izvērtēt Kokneses novada teritorijā 
ietilpstošo administratīvo vienību teritorijas plānojumus (grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus), paredzot vienotu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves kārtību visā 
novada teritorijā. Nevienam no šobrīd spēkā esošajiem Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem nav piemērota SIVN procedūra un izstrādāts Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts 
biroja 01.12.2004. lēmums Nr.03–p Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem, 05.12.2005. 
lēmums Nr.84–p Iršu pagasta teritorijas plānojumam un 27.02.2006. lēmums Nr.34–p Bebru pagasta 
teritorijas plānojumam. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķis ir izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu, kurā noteikts Kokneses novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
iezīmē novada nākotnes attīstības vīziju turpmākajiem 25 gadiem – „Kokneses novads – vieta, kur likteni 
veidojam paši!”. Saskaņā ar izstrādāto plānošanas dokumentu, Kokneses novadam noteikta 1 ilgtermiņa 
attīstības prioritāte („Esošie un potenciālie Kokneses novada iedzīvotāji”) un 4 stratēģiskie mērķi, kas 
balstīti uz izvirzīto vīziju un pašvaldības prioritāti: (1) Moderna un efektīva pārvalde; (2) Uzņēmējdarbībai 
labvēlīga vide; (3) Droša, sakārtota un veselīga vide un (4) Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagātām 
vide. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā atspoguļota: 

� Kokneses novada vīzītkarte 2012.gadā; 
� Novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija); 
� Novada ekonomikas specializācija; 
� Novada nākotnes ilgtermiņa attīstības redzējums, t.sk. novada vīzija, attīstības prioritāte, 

stratēģiskie mērķi un novada telpiskās attīstības perspektīva; 
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� Novada stratēģisko mērķu atbilstība nacionālo un reģionālo plānošanas dokumentu prioritātēm; 
� Novada attīstības stratēģijas īstenošana un rezultatīvie rādītāji. 

Nosakot novada ekonomisko profilu, par Kokneses novada ekonomisko profilu vai specializāciju 
veidojošām tiek izvirzītas šādas nozares: tūrisms, biškopība, izglītība, lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
medniecība. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļauta novada perspektīvā struktūra (attīstības 
koncepcija), kas atspoguļo attīstības stratēģijā iekļauto mērķu vizualizāciju un ir pamats Kokneses novada 
teritorijas plānojumā noteiktajiem risinājumiem. Tajā noteiktas: 

� Perspektīvā nosakāmās apdzīvotās vietas ar ciema statusu; 
� Esošās un plānotās ražošanas atbalsta vietas/areāli; 
� Tūrisma areāli, kā tūrisma „dzinējspēku” norādot „Likteņdārzu”; 
� Apdzīvojuma centri/urbānās attīstības teritorijas; 
� Vērtīgie lauksaimniecības zemju areāli; 
� Lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu; 
� Derīgo izrakteņu areāli/attīstības teritorijas; 
� Kopīgās interešu teritorijas; 
� Perspektīvie satiksmes infrastruktūras objekti (autoceļi, veloceliņi). 

Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt teritorijas plānojumu Kokneses novada 
teritorijai ar perspektīvu uz 12 gadiem, nostiprināt tiesisko pamatu Kokneses novada teritorijas līdzsvarotai 
un ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā un nodrošināt 
vienlīdzīgus un labvēlīgus nosacījumus zemju īpašniekiem Kokneses novada zemju un dabas resursu 
izmantošanā, būvniecībā un investīciju piesaistē. 

Kokneses novada teritorijas plānojums sastāv no trijiem sējumiem: (1) Paskaidrojuma raksta, kur tiek 
atspoguļota informācija par novada pašreizējo situāciju, sniegts vērtējums par spēkā esošajiem novada 
teritorijas plānojumiem un paskaidroti teritorijas plānojumā piedāvātie konceptuālie risinājumi; (2) Grafiskās 
daļas un (3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kuros noteiktas detalizētas prasības 
novada teritorijas izmantošanai un apbūvei, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un noteikumi 
būvniecības īstenošanai. Jānorāda, ka 19.10.2012. stājās spēkā jauni 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuros noteikts, ka, atšķirībā no 
06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, teritorijas 
plānojuma sastāvā vairs neietilpst 4 sējums Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. Ņemot to vērā, 
pilnveidojot Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, visi ar plānošanas dokumenta izstrādi 
saistītie dokumenti tiek apkopoti atsevišķā sējumā Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam izstrādes procesa materiāli. 

 
1.2. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Izstrādātajos plānošanas dokumentos ir iekļauti un ņemti vērā augstāka līmeņa (nacionālie un reģiona) 
plānošanas dokumenti. Būtiska nozīme ir arī vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem. Šajā sadaļā 
uzskaitīti būtiskākie nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti, kuri ņemti vērā 
izstrādājot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas plānojumu. 

Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti (skatīt arī Vides pārskata 6.nodaļu): 

� Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 
Stratēģijas uzdevums ir atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo 
bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, 
cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas 
kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un telpas, produktivitātes 
kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem. 
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� Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam 
Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos 
uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 
Nacionālais attīstības plāns izvirza Latvijas izaugsmes modeli „Cilvēks pirmajā vietā” un mērķi 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tā mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un 
nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā. 

� Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam 
Vides politikas virsmērķis ir veidot pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, dabas 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka 
veselību. 

� Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam 
Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt unikāla dabas resursa – zemes, ilgtspējīgu izmantošanu, 
nodrošinot racionālu un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības nosacījumus, 
un izveidot efektīvu un stabilu tiesisko, informatīvo un ekonomisko vidi ilgtspējīgas zemes 
izmantošanas nodrošināšanai. 

� Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma 
Tās mērķis ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību. Tā paredz 
dažādus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides kvalitātes nodrošināšanai. 

� Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam 
Tā mērķis ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 
ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu 
rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

� Daugavas upju baseina apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam 
Plāna mērķis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši Direktīvai 2000/60/EC. 

Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti: 

� Zemgales plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006.–2026.gadam 
Plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (20 gadu periodam), kurā noteiktas plānošanas 
reģiona teritorijas attīstības iespējas un virzieni, bet plānojuma mērķis ir radīt plānošanas reģiona 
telpisko struktūru, kas nodrošinātu ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba vidi Zemgales 
plānošanas reģionā. 

� Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.–2014.gadam 
Dokumenta galvenais stratēģiskais mērķis ir dzīves kvalitātes nodrošināšana Zemgalē. 

� Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.–
2013.gadam 
Tā mērķis ir samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 
ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu 
rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. Attiecībā uz jau 
radītajiem atkritumiem, nodrošināt, ka: 

� Atkritumi nav bīstami, vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai; 
� Lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, 

vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 
� Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam, un atkritumi tiek iznīcināti 

vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 
� Atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 
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� Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam 
Tā vispārējais mērķis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to laba stāvokļa 
sasniegšanu. 

Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti: 

� Kokneses pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam; 
� Bebru pagasta teritorijas plānojums 2005.–2015.gadam; 
� Iršu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam; 
� Kokneses pagasta attīstība 1998.–2010.gadam; 
� Bebru pagasta ekonomiskās attīstības programma (1999); 
� Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plāns (1998); 
� citi pašvaldības plānošanas un konceptuālie dokumenti un kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumenti. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kokneses novada teritorijas plānojums ir izstrādāts, 
pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem: 

� LR likums „Par pašvaldībām” (1994), 
� LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011), 
� LR likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums” (2008), 
� LR likums „Vides aizsardzības likums” (2006), 
� LR likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993), 
� LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998). 

Jāatzīmē, ka apmēram vairāk kā 150 normatīvie akti ne tikai tieši reglamentē teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi, to saturu un institūciju kompetences, bet nosaka arī papildus prasības 
konkrētu teritoriju izmantošanai un darbības ierobežojumiem. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS, 
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI 

2.1. SIVN procedūra un iesaistītās institūcijas 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas plānojuma Vides 
pārskats izstrādāts saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (4. un 5.pants, VI nodaļa), 
23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums’’ 
un VPVB pieņemtajiem lēmumiem. 

Vides pārskats sagatavots, analizējot plānošanas dokumentu atbilstību vides aizsardzības saistošo 
noteikumu prasībām. Tā izstrādē izmantota Kokneses novada pašvaldības rīcībā esošā informācija par 
vides stāvokli novadā, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – 
LVĢMC) elektroniskie informācijas avoti un datu bāzes, Kokneses novada pašvaldībā uzkrātie un 
apkopotie materiāli, citas publiski pieejamās publikācijas, izpētes un informācija. Īpaša uzmanība tika 
veltīta sadarbībai ar teritorijas attīstības plānošanas speciālistiem, lai jau pašā plānošanas procesā 
samazinātu vai novērstu iespējamo ietekmi uz vidi. 

Pamatojoties uz VPVB prasībām, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai tika 
nosūtīts šādām institūcijām: 

� Valsts Vides dienesta Madonas reģionālai vides pārvaldei, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 
� Zemgales plānošanas reģionam. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, priekšlikumi un/vai iebildumi tika iestrādāti Vides 
pārskata gala redakcijā, kas iesniegta VPVB izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

Atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par vietējās pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Vides pārskats atzinuma saņemšanai VPVB iesniegts atbilstoši šo noteikumu 
91.punktam. 

VPVB 2013.gada 14.janvārī sniedza atzinumu Nr.3 par sagatavoto Vides pārskatu (skatīt Vides pārskata 
3.pielikumu „Vides pārraudzības valsts biroja atzinums”). VPVB rekomendē Kokneses novada pašvaldībai 
izvērtēt nepieciešamību pilnveidot Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši 
Vides pārskatā sniegtajiem priekšlikumiem. Attiecībā uz izstrādāto Vides pārskatu iebildumi un/vai 
priekšlikumi nav norādīti. 

Pēc Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanas, 14 dienu laikā tiks 
sagatavots un publicēts informatīvs ziņojums par to, kā plānošanas dokumentos ņemti vērā Vides pārskatā 
iestrādātie ieteikumi. Minētais ziņojums tiks publicēts Kokneses novada pašvaldības un SIA „Metrum” 
interneta mājas lapās. 

 
2.2. Metodes un pamatprincipi 

Vides pārskata sagatavošanā pielietotas šādas metodes: 

� Informācijas analīze – analizēts Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts, 
Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un citi saistītie plānošanas dokumenti, 
normatīvie akti utt.; 

� Esošās situācijas analīze – pieejamo ar vidi saistīto datu analīze. Jāatzīmē, ka Vides pārskata 
izstrādi apgrūtināja datu un informācijas trūkums (piemēram, dati par gaisa kvalitāti, trokšņa līmeņa 
rādītājiem u.tml.), jo Kokneses novada pašvaldībā nav veikti attiecīgie mērījumi un pētījumi. 

� Salīdzinošā analīze – izvērtēta iepriekšējā pieredze, kas iegūta veicot citu plānošanas dokumentu 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu; 

� Izpēte dabā – novada teritorijas apsekošana dabā; 
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� Diskusijas un konsultācijas – ar valsts institūciju un pašvaldību speciālistiem un iedzīvotājiem; 

� Ietekmju (plānotās situācijas) analīze – analizēta plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamā 
ietekme uz vidi, noteikti priekšlikumi iespējamās negatīvās ietekmes novēršanai vai 
samazināšanai. 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti šādi vides politikas veidošanas un ieviešanas pamatprincipi: 

� Alternatīvu izvērtēšanas princips – nepieciešams izvērtēt, kā plānošanas dokumentā paredzētās 
rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti; 

� Atklātības princips – SIVN ir atklāts process, kas paredz interešu grupu un institūciju iesaisti, 
iedzīvotāju informēšanu, organizējot sabiedrisko apspriešanu un publicējot iegūtos rezultātus; 

� Ilgtspējības princips – esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas  un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 

� Integrācijas princips – SIVN procedūra veikta un Vides pārskats izstrādāts vienlaikus ar ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas plānojumu, kas nodrošina vides prioritāšu 
integrēšanu plānošanas dokumentos un ļauj izvairīties no konceptuālām kļūdām. Šādā gadījumā 
SIVN palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kam no vides viedokļa 
nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi; 

� Piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja 
aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību; 

� Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku 
radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties. 

Tā kā Vides pārskats sagatavots par abiem Kokneses novada plānošanas dokumentiem, to īstenošanas 
iespējamās ietekmes uz vidi vērtētas šādā skatījumā: 

� Esošās situācijas izvērtējums; 
� Attīstības prioritātes un stratēģisko mērķu izvērtējums; 
� Perspektīvās struktūras izvērtējums; 
� Teritorijas plānojumā iekļauto risinājumu izvērtējums. 

 
2.3. Sabiedrības līdzdalība un rezultāti 

Ar Kokneses novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” 
(protokols Nr.8, 5.) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika nodota Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam projekts un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024.gadam 1.redakcija. Vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta sabiedrisko apspriešanu, tika 
organizēta Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, kā to nosaka 23.03.2004. MK noteikumu 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” V nodaļā „Sabiedrības, 
organizāciju un institūciju informēšana Vides pārskata sagatavošanas procesā” noteiktās prasības. 

Detalizētu pārskatu par sabiedrības līdzdalību skatīt 2.pielikumā. 
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS UN IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTI NETIKTU ĪSTENOTI 

Turpmākajās sadaļās apkopota un analizēta Kokneses novada esošā vides kvalitāte, norādīts Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un 
pamatojums attiecībā uz iespējamām vides ietekmēm, tāpat sniegti ieteikumi vides problēmu risināšanai 
vai samazināšanai. 

Jānorāda, ka, ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta pirmajā daļā noteikto, lai 
izvairītos no informācijas dublēšanās, sagatavotajā Vides pārskatā informācija iekļauta tikai tādā 
detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentos paredzētās darbības. 

 
3.1. Teritorijas vispārējs apraksts 

Kokneses novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Bebru, Iršu un Kokneses pagastus. Pēc 
administratīvā iedalījuma novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, lai gan ģeogrāfiski un 
kultūrvēsturiski tas vēsturiski iedalīts pie Vidzemes reģiona. Kokneses novads robežojas ar Pļaviņu, 
Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas un Ērgļu novadiem. Novadā lielākās apdzīvotās vietas ir Koknese 
(administratīvais centrs), Vecbebri, Irši un Bormaņi. Novada platība ir 360,6 km2, t.sk. Bebru pagasta – 
120,2 km2, Iršu pagasta – 69,8 km2 un Kokneses pagasta – 170,6 km2. Novadā reģistrēts 5961 
iedzīvotājs1. Teritoriju dienvidu daļā gar Daugavu šķērso autoceļš A6 Rīga – Daugavpils un dzelzceļa līnija 
Rīga – Daugavpils. Attālums līdz galvaspilsētai un citām pilsētām, kurās attīstās dažāda veida ražotnes, un 
labās satiksmes iespējas, ir faktors, kas labvēlīgi ietekmē novada ekonomisko darbību. 

Bebru pagasts atrodas Kokneses novada vidusdaļā. Pagastā ir attīstīta lauksaimniecība, tūrisms, 
biškopība, amatniecība un pārtikas produktu pārstrāde. Teritorijas ievērojamu daļu klāj mežu masīvi. Bebru 
pagastā ir pieejama profesionālā izglītība Vecbebru Profesionālajā vidusskolā. Pagasta tūrisma attīstību 
veicina bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Bebru pagasta rietumu daļā atrodas īpaši aizsargājama 
dabas teritorija – dabas liegums „Šķibu purvs”, kas ir arī Natura 2000 teritorija. 

Iršu pagasts atrodas Kokneses novada ziemeļu daļā. Pagasta teritorija ir nevienmērīgi apdzīvota, jo vairāk 
kā puse iedzīvotāju dzīvo Iršu pagasta centrā. Pagastā ir ievērojamas sporta tradīcijas. Attīstīta 
lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, tūrisms un savvaļas dzīvnieku audzēšana. Pagasts Latvijas mērogā ir 
īpašs ar to, ka tajā 18.gs. izveidota vācu kolonija (1762.gadā Krievijas valdniece Katrīna II aicināja vācu 
zemniekus pārcelties uz Krieviju, lai viņi radītu paraugu lauku apsaimniekošanā, un jau 1766.gadā viņa 
izdeva pavēli par kolonijas dibināšanu Iršu pagastā). 

Kokneses pagasts atrodas novada dienvidu daļā. Pagasta dienviddaļas fiziski ģeogrāfiskā robeža ir 
Daugavas upe, austrumdaļā – Rīterupe, bet ziemeļrietumu daļā – Lobes ezers. Kokneses pagastā attīstīti 
transporta un loģistikas pakalpojumi, rūpnieciskā ražošana, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, gaļas 
pārstrāde, kokapstrāde, ceļu būvniecības materiālu ražošana. Pateicoties „Likteņdārza” iniciatīvām un 
vietējo iedzīvotāju aktivitātēm, ir attīstīta tūrisma sfēra. Pagastā atrodas divas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas – aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Kokneses parks” un ģeoloģiskais un 
ģeomorfoloģiskais dabas objekts „Rīteru sausgultne un karsta kritenes”. 
 

3.2. Klimats 

Kokneses novads atrodas robežjoslā starp diviem klimatiskajiem rajoniem – Vidzemes augstieni ar izteikti 
kontinentālu klimatu un Viduslatvijas zemieni. Klimata īpatnības Kokneses novadā nosaka atšķirīgi 
fizioģeogrāfiskie apstākļi, teritorijas attālums līdz Baltijas jūrai, mežu un purvu sadalījums. 

Noteicošā loma klimata veidošanā Kokneses apvidū, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, ir Atlantijas okeāna 
mērenā platuma gaisa masām. Kokneses novada klimatu ietekmē arī tā atrašanās Viduslatvijas 
nolaidenumā, savukārt Iršu pagastā Vidzemes centrālās augstienes nogāzes sekmē atmosfēras fronšu 

                                                 
1 LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2012. 



Vides pārskats 

 16 

attīstību. Klimats mēreni vēss, ļoti mitrs. Nokrišņu daudzums līdz pat 800 mm gadā. Gada vidējā gaisa 
temperatūra Kokneses novadā ir 5,9oC. Janvārī vidējā gaisa temperatūra ir 5,5–7oC, vasarā vidēji 16,5–
17oC. Bezsala periods ir 130–136 dienas, bet Vidzemes augstienes daļā pat tikai 120 dienas. Pēdējās 
pavasara salnas ir maija vidū, pirmās rudens salnas – oktobra sākumā. Pastāvīga sniega sega sāk 
izveidoties decembra 2. dekādē, tās biezums sasniedz vidēji 25 cm. 

Teritorijā valdošie ir dienvidrietumu virziena vēji. Vislielākais vidējais vēja ātrums novērojams ziemā – no 
novembra līdz februārim. Saulainākās dienas vērojamas no marta līdz augustam, rudenī un ziemā – 
galvenokārt mākoņains laiks. 

 
3.3. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Visa Latvijas teritorija atrodas Austrumeiropas platformas rietumu daļā un tai ir raksturīga bieza (aptuveni 
500-2000 m) nogulumiežu sega, kura atrodas virs kristāliskā pamatklintāja. Kokneses novads atrodas 
Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas jeb Madlienas nolaidenuma austrumu daļā, Daugavas labajā krastā, 
bet daļa teritorijas atrodas Vidzemes augstienē. 

Bebru pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenumā. Virsas augstums pazeminās no 
117,8 m vjl austrumu daļā (Cūkkalns) līdz 80 m virs jūras līmeņa Lobes sprosta ezera viļņotajā līdzenumā. 
Augstākā vieta pie Vecbebriem sasniedz 125,1 m vjl. 

Iršu pagasts atrodas vietā, kur Vidzemes augstiene pāriet Viduslatvijas nolaidenumā. Līdz ar to pagasta 
teritorijas reljefs ir paugurains. Virsas augstums 120-145 m vjl. Augstākā vieta pagastā ir Lielkalns 
(Pilskalns) – 169,1 m vjl. 

Kokneses pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas nolaidenuma austrumu malā un 
Lejasdaugavas senlejā, Daugavas labajā krastā. Virsas augstums sasniedz 99,8m vjl. 

Viduslatvijas nolaidenums aizņem samērā plašu bijušā Aizkraukles rajona daļu starp Vidzemes augstieni 
un Daugavas senieleju. Tā viļņotā virsma lēzeni pazeminās dienvidu un dienvidrietumu virzienā. Raksturīgi 
vairākus kilometrus gari, zemi (3-10 m), pārsvarā ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā orientēti 
morēnuvālu vaļņi un lēzeni pacēlumi. Atsevišķus plašus pazeminājumus aizņem plakani limnoglaciālie 
līdzenumi un purvi. Teritorijas austrumos virs tiem paceļas vairāki vidēji augsti morēnas paugurmasīvi. 
Viduslatvijas nolaidenuma pamatiežu virsu veido augšdevona karbonātieži, galvenokārt dolomīti. 

Viduslatvijas nolaidenumā kvartāra sega nav bieza – rajona ziemeļrietumdaļā un joslā gar Daugavu lielās 
platībās tā ir plānāka par 10 m. Gandrīz nepārtraukta pamatiežu atsegumu virkne Viduslatvijas 
nolaidenumā vērojama abos Daugavas krastos. Viduslatvijas nolaidenumā upju tīkls orientēts no 
austrumiem uz rietumiem. Viduslatvijas nolaidenuma vidusdaļā plešas viļņota morēnu līdzenuma josla. Tā 
sākas nolaidenuma ziemeļu galā un stiepjas pāri nolaidenuma vidienei līdz Daugavai, kur piekļaujas tai 
posmā starp Koknesi un Jumpravu. Šīs joslas ģeogrāfiskās ainavas ir diezgan atšķirīgas. Nolaidenuma 
ziemeļdaļas (Daugavas labā krasta) dienvidaustrumu malā, Vidzemes augstienes piekājē starp Ogres upi 
un Daugavu pie Kokneses, atrodas trešā josla – ledāja kušanas ūdeņu saguldīts smiltājs. Tas ir zems 
līdzenums ar priežu mežiem un atsevišķiem purviem, kurā vietumis paceļas lēzeni nenoteiktas formas 
morēnas paaugstinājumi ar tīrumiem. Apvidus vidusdaļā, zemos un pārpurvotos krastos, guļ Lobes ezers. 

Kokneses novada teritorija atrodas Daugavas upju sateces baseina teritorijā, kur zem kvartāra segas 
sastopami kembrija, ordovika, silūra un devona nogulumi. Kvartāra sistēmas nogulumi klāj visu teritoriju. 
Nogulumu segas biezums ir mainīgs – no 1 līdz 300 m. Zemes dzīļu resursi ir gan no pirmskvartāra, gan 
kvartāra nogulumiem. Tie ir laukakmeņi, grants, smilts, māli, dolomīti un pazemes ūdeņi. Devona 
pamatiežus – dolomītus ar māla un smilšakmens starpslāņiem, pārklāj kvartāra perioda nogulumieži, kas 
lielā mērā nosaka būvniecības apstākļus. Kvartāra nogulumiežu sega (10-40 m), kas veidojusies 
galvenokārt ledus laikmeta procesos, visbiežāk sastāv no mālsmilts, retāk – no smilšmāla ar rupju smilti un 
blīviem oļiem, no plastiskas līdz cietai konsistencei. Mālsmilts slānī izplatītas smilšu lēcas un starpslāņi ar 
dažādu graudainumu un rupjumu. 
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Vidzemes centrālā augstiene ir ar stipri saposmotu paugurainu reljefu, no kuras vairākos virzienos 
atzarojas pauguraines grēdas jeb vaļņi. Vidzemes centrālā augstiene dienvidaustrumos robežojas ar 
Austrumlatvijas zemieni, bet dienvidrietumos tā pamazām pāriet Viduslatvijas nolaidenumā. 

Daugavas senleja ietver tikai Daugavas ieleju. Senlejas platums Kokneses novada teritorijā nepārsniedz 
0,5 km. Daugavas ielejas apakšējā daļa pašlaik appludināta, tā sastāv no vairākām erozijas terasēm. 
Kvartāra nogulumu biezums ne vairāk kā 2 m. Augstuma atzīmes ziemeļdaļā līdz pat 81 m vjl, gar Daugavu 
– 70-80 m vjl. 

Lielākajā daļā novada teritorijas augsnes ir veidojušās uz māla vai smilšmāla nogulumiem. Pateicoties 
augsnes smagajam granulometriskajam sastāvam, augsnēs ir izplatīti glejošanās procesi. Izplatītas velēnu 
podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes, ar velēngleja un purva kūdraugsnēm vai kūdrainām 
podzolētām glejaugsnēm reljefa pazeminājumos. Novada teritorijas ziemeļu daļā, kur augsnes ir veidojušās 
uz mālsmilts un smilšmāla cilmieža, dominējošās ir velēnu podzolaugsnes. 

Kokneses pagastā atrodas Rīteru karsta kritene (aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis) pie Urgu ciema, bet pārējā teritorijā kritenes varētu atrasties dolomīta iegulu vietās. 

 
3.4. Derīgie izrakteņi un to ieguve 

Kokneses novada ģeoloģiskā uzbūve uzskatāma par samērā labi izpētītu. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) datiem, Kokneses novadā ir konstatēti četru veidu derīgie 
izrakteņi: smilts (arī mālsmilts), kūdra, dolomīts un saldūdens kaļķieži. Novadā neatrodas valsts nozīmes 
derīgo izrakteņu atradnes. 

Bebru pagastā ir samērā niecīgi derīgo izrakteņu krājumi, tas ir, divas smilts atradnes. Gan Brencēnu 
karjers, gan Kalna Reciju karjers ir ģeoloģiski izpētīts, taču tikai pirmais no tiem šobrīd tiek izmantots. 
Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā ir saņemts iesniegums par Kalna Reciju 
karjera teritorijas izmantošanas veida maiņu uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, tādējādi plānots, ka 
perspektīvā arī šajā karjerā tiks veikta derīgo izrakteņu ieguve. 

Iršu pagastā nav lieli derīgo izrakteņu krājumi. Pēdējos gados nav izsniegta neviena derīgo izrakteņu 
atradnes pase. Savulaik pagasta teritorijā tika izmantotas divas smilts atradnes ceļu būvei un remontam – 
„Krastmaļi” un „Melderi”. Iršu pagastā nav prognozēto krājumu smilts un grants ieguvei. Saskaņā ar 
LVĢMC datiem, abos pagastos atrodas vairākas kūdras atradnes. 

Kokneses pagastā derīgo izrakteņu atradnes pase ir izsniegta 10 būvmateriālu izejvielu atradnēm, 21 
kūdras atradnei un 1 pazemes ūdeņu atradnei. 

Šobrīd Kokneses novadā derīgie izrakteņi tiek iegūti 5 atradnēs – „Brencēni”, „Ragāļi”, „Lielkalna 
Ratnicēni”, „Rīteri” un „Aizkraukles (Aklais) purvs”. Savukārt netiek izmantotas tādas saldūdens kaļķa 
atradnes kā „Beigaņi”, „Auļuciems” un Korgzemji”, dolomīta atradnes „Koknese” un „Rīteri II”, smilts atradne 
„Zemturi”, smilts un mālsmilts atradne „Bajāri” un sapropeļa atradne Ragāļu ezerā. 

Kokneses pagasta teritorijā atrodas Aizkraukles (Aklā) purva atradne, kurā tiek iegūta kūdra. Pārējās 
kūdras atradnes ir salīdzinoši nelielas vai arī kūdras krājuma biezums tajās nav lielāks par 2 m. Šo kūdru 
iespējams izmantot vietējām vajadzībām. 

 
3.5. Virszemes un pazemes ūdensobjekti 

3.5.1. Virszemes ūdeņi un to kvalitāte 

Kokneses novads atrodas Daugavas upju baseina apgabalā. Novadā esošais upju tīkls tiek izmantots gan 
saimnieciskajām vajadzībām, gan rekreācijai. Hidrogrāfisko tīklu veido Daugava (daļēji iekļaujas novada 
teritorijas dienvidu daļā), Pērse un citas mazākas upes kā Pelava, Galdupe, Lantupe, Bebrupe, Senču 
grāvis, Ozolu grāvis, Bormaņu grāvis, Lokmane, Paskule, Rēcija, Robežu grāvis, Purva grāvis un Dzelzceļa 
grāvis. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 157,3 km, lielākā daļa no tām ir regulētas (143,1 
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km), bet 70% ūdensnoteku ir piesērējušas, līdz ar to nepieciešama to pārtīrīšana.2 Upju režīmam ir 
raksturīgi pavasara pali un mazūdens periodi. 

Kokneses novada teritorijā atrodas šādas ūdenstilpes: Ragāļu ezers (6,7 ha), Rīteru karjera ūdenskrātuve 
(~40 ha), Reciju dzirnezers (3,7 ha), Ornicāna dīķis (2,3 ha), Iršu ūdenskrātuve (3,8 ha) u.c. Rietumos 
novads piekļaujas Lobes ezeram (533,5 ha), kas ir viens no lielākajiem Vidzemes reģiona ezeriem. 

Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu, Lobes ezers ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. 
Norādāms, ka plašas diskusijas izraisa Kokneses novada pašvaldības priekšlikums par ezera iespējamo 
sadalīšanu divās daļās (Lobes ezers ietilpst Ogres novada Krapes pagastā). Robežu grozīšanas 
priekšlikums paredz mainīt novadu savstarpējo robežu, nosakot to pa Lobes ezera vidu. Kokneses novada 
pašvaldība 28.03.2012. pieņēma lēmumu „Par Kokneses un Ogres novada administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas publisko apspriešanu” (protokola Nr.3, 5.12.), ar kuru tika nolemts organizēt publisko 
apspriešanu ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par Kokneses novada un Ogres administratīvo 
novada teritoriju robežu grozīšanu, lai vēsturiski Kokneses pagasta un Bebru pagasta teritorijās ietilpušās 
teritorijas iekļautu Kokneses novadā. Šobrīd Kokneses novadam nav publiskas piekļuves pie Lobes ezera. 
Publiskās apspriešanas rezultātā tika iegūts Kokneses novada iedzīvotāju atbalsts minētajam 
priekšlikumam, taču šādam risinājumam nepiekrīt gan Ogres novada dome, gan iedzīvotāji un 
makšķernieki, kuri to apliecinājuši ar 2012.gada vasarā savāktajiem parakstiem pret minēto ieceri, norādot, 
ka tādējādi nebūtu iespējama Lobes ezera apsaimniekošana, ja to darītu divas pašvaldības. 

Kokneses novada perspektīvajā struktūrā (attīstības koncepcijā) Lobes ezers attēlots kā kopīgo interešu 
teritorija, norādot, ka tādi jautājumi kā publiska piekļuve pie Lobes ezera un tā izmantošana rekreācijas 
nolūkos arī turpmāk risināmi sadarbojoties kaimiņu pašvaldībām. 

Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
21.pielikumu, Daugava un Pērse (no Ūsiņiem līdz grīvai) ir noteikta par prioritāriem zivju ūdeņiem kā 
karpveidīgo ūdeņu tips. 

Kokneses novadā nav nevienas hidroelektrostacijas, taču to būtiski ir ietekmējusi Pļaviņu 
hidroelektrostacijas (HES) uzcelšana (nodota ekspluatācijā 1968.gadā), kā rezultātā izveidojās Pļaviņu 
ūdenskrātuve, appludinot gleznaino Daugavas senleju un Kokneses pilsdrupu pamatus. Tādējādi zem 
ūdens nonāca arī Pērses ūdenskritums (savulaik viens no krāšņākajiem Latvijas ūdenskritumiem, kura 
augstums pārsniedza 2 metrus). Pļaviņu HES ir lielākā hidroelektrostacija Latvijā un Baltijā (kopējā 
uzstādītā jauda – 870 MW, ūdens caurplūde caur turbīnu – 290 m³/s). 

Hidroelektrostacija strādā vienotā valsts energosistēmā, ko 330 kV augstsprieguma līnijas saista ar 
Igaunijas, Lietuvas un Krievijas energosistēmām. Tai ir nozīmīga loma Baltijas reģiona energosistēmas 
stabilitātes nodrošināšanā, proti, tā izpilda visas Baltijas energosistēmas avārijas rezerves lomu bāzes 
staciju neplānotas atslēgšanās vai avāriju gadījumos. Pļaviņu HES pamatuzdevums ir nodrošināt 
elektroenerģijas apgādi patēriņa maksimumstundās, kad elektroenerģijas patēriņš ir vislielākais.3 

Atbilstoši 15.01.2002. MK noteikumu Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu 
aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 
mehāniskus šķēršļus” pielikumam, Pērse ir upe, uz kuras ir aizliegts veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus, 
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus. 

Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK (ŪSD) mērķis ir sasniegt labu ķīmisko un ekoloģisko stāvokli visos 
virszemes ūdeņos līdz 2015.gadam. Daugavas upju baseina apgabalā augsta vai laba provizoriskā 
ekoloģiska kvalitāte 2010.gada vasaras – rudens sezonā bija 50% ūdensobjektiem.4 

                                                 
2 28.06.2011. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vēstule Nr.324z 
3 Buklets „Pļaviņu hidroelektrostacija”, AS „Latvenergo” 
4 Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību 2010.gadā, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 
2011 
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Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” prasībām, Kokneses novada 
teritorija ietilpst ūdensobjekta Ogre (D419), Daugava (D427 SP) un Pērse (D430) teritorijā. 

Kokneses novadā Ogres sateces baseina ūdensobjektu kvalitāte novērtēta kā vidēja (daļā Iršu pagasta 
teritorijā – laba), Daugavai – slikta kvalitāte un Pērsei – laba kvalitāte. Kokneses novada teritorijā Pērses 
grīvā atrodas valsts novērojumu stacija „Pērse – Ūsiņi”. Novērojumu stacija atrodas arī Kokneses novada 
robežai pieguļošajā Lobes ezerā, kas administratīvi atrodas Ogres novadā, 2 stacijas izvietotas Pļaviņu 
ūdenskrātuvē 1,0 km augšpus Aizkraukles (atrodas Aizkraukles novadā). Diemžēl pēdējos gados 
novērojumi netiek veikti un Latvijas virszemes ūdeņu pārskatā nav iekļauti dati par upju ekoloģisko kvalitāti. 

Daugavas upju baseina apgabalā pastāv dažādi slodžu veidi, kas ietekmē gan ūdeņu fizikāli ķīmisko, gan 
ekoloģisko stāvokli. Daugavas ūdens kvalitāti raksturo mērens organiskais piesārņojums, barības vielu 
saturs, pietiekami augsts skābekļa saturs, bagāta flora un fauna, liela zivju populācija. Visbūtiskāko ietekmi 
uz ūdeņu kvalitāti rada punktveida un izkliedētais piesārņojums, proti, nepietiekami attīrītu notekūdeņu 
novadīšana dabiskajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, bet uzkrāto fosfora un slāpekļa savienojumu 
izskalošanās no lauksaimniecības/mežsaimniecības teritorijām rada ūdens eitrofikāciju, kas negatīvi 
ietekmē zivju resursus un samazina arī bioloģisko daudzveidību. Pazemes ūdeņus visvairāk ietekmē no 
piesārņotajām vietām nākošais piesārņojums, kam bieži vien ir vēsturiska izcelsme, piemēram, padomju 
laiku aviācijas bāzes un lidlauki, bijušo rūpnīcu teritorijas un ķīmisko atkritumu izgāztuves.5 

Notekūdeņu radītā slodze ir būtiska tajos ūdensobjektos, kur izvietotas lielākās pilsētas vai kuros ir liels 
apdzīvoto vietu blīvums (Daugavas posms no Pļaviņām līdz Rīgai), jo lielāko piesārņojumu pēc apjoma un 
piesārņojošo vielu koncentrācijas rada tieši komunālais sektors un tādas ražošanas nozares kā pārtikas 
produktu un dzērienu ražošana, lauksaimniecība un transporta nozare. Šajā posmā ūdens kvalitāte ir 
novērtēta kā vidēja un slikta. Lai arī notekūdeņu apjoms Daugavas upju baseina apgabalā kopš 1998.gada 
samazinās, vidē novadītā slāpekļa un fosfora apjomi pieaug. Pie citām ietekmēm minamas 
hidromorfoloģiskās izmaiņas un plūdu apdraudējums. Vislielāko ietekmi uz upju kvalitāti rada trīs lielo 
hidroelektrostaciju kaskāde uz Daugavas – to ūdenskrātuvēs ir izveidojušies ezeriem tipiski biotopi, turklāt 
tiek pārtraukta zivju migrācija.6 

Kokneses novadā upju stāvokli galvenokārt ietekmē upju krastā esošās privātmājas, kas nav pieslēgtas 
centralizētai kanalizācijas savākšanas sistēmai. 

Vērtējot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
risinājumus, pozitīvi atzīmējams, ka, salīdzinot ar iepriekš izstrādātajiem un spēkā esošajiem teritorijas 
plānojumiem, tiek mazināta antropogēnā slodze uz virszemes ūdensobjektiem – ir samazinātas jaunas 
blīvas apbūves teritorijas veidošanās pie Daugavas un Pērses, tā vietā koncentrējot apbūves attīstību pie 
jau esošajām ielām un blakus jau apgūtām apbūves teritorijām. 

31.05.2011. MK noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 1.pielikumā „Upes – riska 
ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā” kā ūdensobjekts, kurā pastāv risks nesasniegt likumā 
„Ūdens apsaimniekošanas likums” noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā, ir 
noteikta Ogre no Līčupes līdz Lobei (būtiskākie riska cēloņi – izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie 
pārveidojumi) un Daugava posmā no Aiviekstes līdz Ogrei (punktveida piesārņojums, notekūdeņos esošie 
biogēni un izkliedētais piesārņojums), kas skar arī Kokneses novadu. Saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu, 
turpmākajā darbībā jāievēro, ka „...publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens 
resursus... ūdensobjektos, kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu 
vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības”. 

Lai samazinātu virszemes ūdeņu piesārņojumu, Kokneses novada lauksaimniekiem jāievēro 11.01.2011. 
MK noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 

                                                 
5 Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 2009 
6 Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna Vides pārskats, 2009 
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piesārņojuma ar nitrātiem”. Tas sevī ietver ievērot īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas nosacījumi, labas 
prakses nosacījumi, ūdensteču aizsargjoslas, jāturpina mēslu krātuvju sakārtošana u.tml. 

Kokneses novadā esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā vērtība, tie 
ir arī būtisks rekreācijas resurss. Vienlaicīgi, vasarās neorganizēta atpūtnieku plūsma rada draudus 
ūdenstilpņu krastu ekosistēmai un paaugstinās ūdens bakterioloģiskais piesārņojums. Šobrīd plašs 
ūdensteču un ūdenstilpju piesārņojums novada teritorijā nav konstatēts. 

Kokneses novadā šobrīd nav oficiālu publisku peldvietu. Kokneses novada teritorijas plānojums paredz 
ierīkot 2 peldvietas – pie Ornicāna dīķa Vecbebros un Iršu ūdenskrātuves. Jāatzīmē, ka Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijā tika atzīmētas 3 plānotās peldvietas, taču, izvērtējot sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus 27.11.2012. organizētajā darba grupā, tika pieņemts lēmums no plānoto peldvietu 
saraksta izslēgt peldvietu pie Rītera karjera, pamatojoties uz Kokneses novada pašvaldībā saņemto VAS 
„Latvijas Valsts meži” iesniegumu (minētā institūcija ir attiecīgās teritorijas zemes īpašnieks, kura norādīja, 
ka turpmākajā perspektīvā šāda darbība netiek plānota), 

Paredzot novadā izveidot peldvietu, jāņem vērā, ka peldvietu labiekārtošanai ir liela nozīme kvalitātes 
prasībām atbilstošu peldūdeņu nodrošināšanā. Tas ir zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums, kura 
teritorijā atrodas peldvieta. Prasības peldvietu iekārtošanai un higiēnai nosaka 10.01.2012. MK noteikumi 
Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”. Peldvietas ir jānodrošina ar ģērbtuvēm, tualetēm 
un atkritumu konteineriem, atkritumi peldvietā ir jāsavāc un jāizved. Peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par 
ūdens kvalitāti un citiem jautājumiem, ierīkojot peldvietā informatīvus stendus, kas ir peldvietas īpašnieka 
pienākums. Direktīvā 2006/7/EK sabiedrības informēšanas jautājumiem tiek pievērsta lielāka vērība, un 
direktīvas prasības pilnībā ir jāievieš ne vēlāk kā ar 2012.gada peldsezonu. Latvijā prasības peldvietu 
ūdens kvalitātes pārvaldībai nosaka 06.07.2010. MK noteikumi Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. 

 
3.5.2. Pazemes ūdeņi un to kvalitāte 

Kokneses novads ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kur pārsvarā ir izplatīti ūdens nesējslāņi, un kuri 
piesaistīti pie kārtaino nogulumiežu slāņa. Pazemes saldūdeņu zonā ietilpst Pļaviņu – Daugavas, Arukila – 
Amatas svītu ūdens nesējslāņu horizonti. Kokneses novada pazemes zonu veido arī vidus un augšdevona 
horizonti un to pārklājošie kvartāra nogulumi – Katlešu, Ogres un Salaspils svītas nogulumi. 

Pazemes ūdeņi ir galvenais dzeramā ūdensapgādes avots Kokneses novadā. Ūdensapgādē būtiska 
nozīme ir Pļaviņu – Daugavas (D3p-dg) ūdens horizontam, kurā ierīkoti prakstiski visi Kokneses novada 
urbumi. Horizonta karbonātiskie (dolomīti, dolomitizēti merģeli un māli) nogulumi ieguļ no dažiem 
centimetriem līdz 120 m dziļumā. Daugavas, Salaspils un Pļaviņu svītu kopējais biezums vietām pārsniedz 
60 m. Daugavas upes ielejā tie ir erodēti un atsevišķos iecirkņos nav sastopami. Ņemot vērā, ka atsevišķās 
vietās Pļaviņu – Daugavas ūdens horizonta plaisainie dolomīti ieguļ ļoti tuvu zemes virsai, to aizsardzības 
pakāpe ir ļoti zema un nav iespējams garantēt kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvi. 

Pazemes ūdeņu resursi Daugavas upju baseina apgabalā, salīdzinot ar pārējiem upju baseinu apgabaliem, 
ir vislielākie, un tie ir pietiekami ikgadējam pazemes ūdeņu patēriņam (tiek izmantoti aptuveni 30% no 
aprēķinātajiem dzeramo pazemes ūdeņu resursiem, t.i., resursiem, kas dabiski atjaunojas, neietekmējot 
kopējos pazemes ūdeņu krājumus). Pazemes ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ķīmiskā kvalitāte 
Daugavas upju baseina apgabalā ir vērtējama kā laba, neskatoties uz dabiski paaugstinātu dzelzs un 
atsevišķās vietās arī mangāna saturu (attiecībā uz dzeramā ūdens avotiem).7 

Kokneses novadā pazemes ūdeņus vistiešāk ietekmē potenciāli piesārņotās vietas, kas izveidojušās ap 
emisijas avotiem, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „Koknese” un 
„Cenši”, dzelzceļa teritorija un lielāki lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi (fermas), tomēr visvairāk 
ietekmē notekūdeņu novadīšana (gan centralizēti savākto, gan no viensētām un atsevišķām ēkām). Arī 

                                                 
7 Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 2009 
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neizmantoti un neapsaimniekoti ūdensapgādes urbumi ir viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes 
ūdens piesārņošanas avotiem. 

Viena no būtiskākajām vides problēmām Kokneses novadā ir ūdens aizsardzības problēma. Cilvēku 
saimnieciskās darbības rezultātā karjeru un mākslīgi veidoto ūdenskrātuvju apkārtnē Kokneses novada 
teritorijā gruntsūdeņu dabiskais režīms ir izjaukts. 

Kaut arī pazemes ūdeņi ir ievērojamāki tīrāki kā virszemes ūdeņi, eksistē to kvalitātes problēmas un 
piesārņojuma draudi. Turklāt pastāv arī tāda piesārņojuma draudi, kas radušies upju augštecēs. 
Lauksaimniecības ražošanas samazināšanās, tai skaitā fermu, ir samazinājusi arī piesārņojumu ar 
lauksaimniecībā izmantojamām ķimikālijām. Ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas sistēmas sakārtošana, atbilstoši ES noteiktajam pārejas periodam, vidēji lielajās reģiona pilsētās 
bija jāveic līdz 2011.gadam, bet mazajās pilsētās un citās apdzīvotās vietās ar vairāk kā 2000 
cilvēkekvivalentu lietotāju, tai skaitā Koknesē, jāveic līdz 2015.gadam, tā nodrošinot labu virszemes un 
pazemes ūdens kvalitāti. Kokneses novada teritorijas plānojuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir 
aizsargāt ūdens baseinu tīrību un veicināt to racionālāku izmantošanu. 

 
3.6. Inženiertenhiskā apgāde 

Par dzeramo ūdeni uzskata saldūdeņus, kas neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas tiek 
lietoti cilvēku uzturā vai izmantoti pārtikas rūpniecībā un tirdzniecībā. Dzeramajam ūdenim ir jāatbilst ES 
direktīvām un Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Kokneses novada ūdensresursi tiek patērēti 
dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. Ūdens patēriņš ir atkarīgs no aktīvo ražošanas uzņēmumu 
skaita un iedzīvotāju blīvuma. 

Ap centralizētajām ūdensgūtnēm jeb ūdens ņemšanas vietām ir 3 veidu aizsargjoslas: stingrā režīma, 
bakterioloģiskā un ķīmiskā. Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 
saglabāšanos un atjaunošanos un samazinātu piesārņojuma ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti visā 
ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (bet ne mazāk kā uz 25 gadiem). 

Atbilstoši Civillikumam un likumam „Par zemes dzīlēm” (1996), pazemes ūdens pieder īpašniekam, tādēļ 
galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes 
īpašniekam, kura īpašumā atrodas ūdensapgādes urbums. Tiem urbumiem, kurus izmanto un iespējams 
izmantot arī nākotnē, nosakāma stingrā režīma aizsargjosla, savukārt tos urbumus, kuru izmantošana nav 
iespējama, nepieciešams likvidēt, tādējādi nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. 

Aizsargjoslas platumu nosaka tādu, lai ūdens ķīmiska piesārņošana ūdens ņemšanas vietā tās 
ekspluatācijas laikā nebūtu iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo 
pazemes ūdeņu kvalitātes normatīviem. Lemjot par katra konkrētā ūdensapgādes urbuma turpmāko 
apsaimniekošanas kārtību, būtu jāņem vērā turpmākā izmantošanas perspektīva, tehniskais stāvoklis, 
urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. Savukārt urbumus, kuru turpmākā 
izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu 
aizsardzību. 

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Vecbebru, Iršu, Bormaņu un 
Kokneses ciemā. Kokneses pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Vecbebros – Bebru pagasta pārvaldes Komunālā nodaļa un Iršos – 
Iršu pagasta pārvalde. 

Citās novada apdzīvotās vietās ūdens tiek ņemts no individuālām grodu akām. Daudzās vietās pazemes 
ūdens, kas satur augšpleistocēna nogulumus, nav aizsargāts pret virszemes piesārņojumu – nav pārsegti 
ar nogulumiem, ir ar zemu ūdens caurlaidību. Pēc Veselības inspekcijas datiem, lielākā daļā aku ūdens 
neatbilst dzeramā ūdens sanitārajām prasībām pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem. Novada 
iedzīvotājiem, kuri izmanto ūdeni no artēziskajām akām, tas atbilst dzeramā ūdens standarta prasībām. 

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, obligātos dzeramā ūdens kvalitātes normatīvus 
nosaka Eiropas Padomes Direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti”. Minētās direktīvas prasības 
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nacionālajā likumdošanā ieviestas ar 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Normatīvie akti paredz obligātās 
dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasību ievērošanu. Saskaņā ar 2011.gadā Veselības 
inspekcijas veiktajām pārbaudēm, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” Kokneses ciema ūdensapgādes 
sistēmas ūdens parauga vietā (ņemti no pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” virtuves krāna), 
analīzes neatbilda normatīvos noteiktajām prasībām, t.i., konstatēta ievērojama smarža un garša, bet 
dzeramajā ūdenī konstatēts paaugstināts amonija (0,57 mg/l) un dzelzs saturs (0,82 mg/l).8 

Kokneses novada pagastos esošās ūdensapgādes sistēmas ierobežoja kvalitatīvu teritorijas ūdensapgādi. 
Ūdens pakalpojumi bija vērtējami kā neapmierinoši saistībā ar ūdens spiedienu, piegādātā ūdens kvalitāti 
un ūdensapgādes sistēmu kopumā. Problēmas, ar kurām bija jāsaskaras pašvaldībai, bija sagatavotā 
dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ES un Latvijas normatīvajiem rādītājiem (paaugstināta dzelzs jonu 
klātbūtne >0,4 mg/l un duļķainība). Realizējot tādus ūdenssaimniecības projektus Kokneses novadā kā ES 
Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās”, tiek 
veikti pasākumi šo minēto problēmu novēršanai vai samazināšanai. 

Notekūdeņu stāvoklis ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitātes, rūpniecisko notekūdeņu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, kā arī no robežšķēršojošā un 
vēsturiskā piesārņojuma, lietus noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. 

Izvērtējot lokālās un individuālās kanalizācijas sistēmas, kā viena no problēmām ir neattīrītu notekūdeņu 
iesūcināšana gruntī, kas pasliktina dzeramā ūdens kvalitāti grodu akās. Ar gruntsūdens plūsmām 
notekūdeņi nonāk grāvjos un tālāk ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs. 

Kokneses novada teritorijā atrodas 3 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – Kokneses ciema NAI, Vecbebru 
ciema NAI un Iršu ciema NAI, savukārt Bormaņos darbojas lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses speciālās internātpamatskolas notekūdeņi. Kokneses novada 
teritorijas plānojumā visām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteiktas sanitārās aizsargjoslas, kā to nosaka 
likums „Aizsargjoslu likums”. 

Kokneses ciema NAI – Kokneses ciemā darbojas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-700 ar 
jaudu 700 m3/dnn, bet parasti tiek attīrīti mazāk par pusi no šī apjoma, izņemot lietus periodus. Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas atrodas Daugavas upes krastā, ciema dienvidu nomalē pie Zviedru mājām ar 
notekūdeņu izplūdi Pļaviņu ūdenskrātuvē, kas atrodas šajā upes posmā. To kopējā teritorija aizņem ~5,434 
ha lielu platību. Pašlaik būvniecības stadijā ir esošo attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, bet projektēšanas 
stadijā ir atdzelžošanas iekārtas un jaunas aerācijas sistēmas izbūve, ko plānots veikt Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, 
Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” ietvaros. 

Bormaņu ciemā notekūdeņi tiek novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru izvešanu nodrošina SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi”. Notekūdeņi tiek nogādāti uz Kokneses NAI. Gadā veidojas ~6500 m3 
notekūdeņu. 

Vecbebru ciema NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M 250-300 no jauna tika izbūvētas 2010.gadā 
ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas projekta ietvaros. Tās izvietotas ciema dienvidaustrumu daļā 
un robežojas ar Paskules upi. 

Iršu ciema NAI – vidēji vienā dienā uz attīrīšanas ietaisēm BIO-DRY-S-70 tiek novadīti līdz 62 m3 
notekūdeņu. Kopējais notekūdeņu apjoms sastāda 70 m3/dnn jeb 25 550 m3 gadā. Par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās radušos atstrādāto dūņu utilizāciju noslēgts līgums ar SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi”. 

Pielietojot notekūdeņu bioloģisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārņojošo un toksisko 
vielu daudzums notekūdeņos. Atkarībā no bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas spējas attīrīt 
notekūdeņus, vidē tiek novadīti notekūdeņi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. 

                                                 
8 Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti 2011.gadā, www.vi.gov.lv 
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Koknesē kanalizācijas tīkls nodrošina 1497 iedzīvotāju apkalpošanu. SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” apkalpo arī divas mazas kanalizācijas sistēmas 1905.gada ielā 41 un 51. Tām pieslēgti 
apmēram 80 mājsaimniecību. Visas piecas sistēmas ar kanalizācijas pakalpojumiem nodrošina vairāk kā 
pusi iedzīvotāju. 

Novadīto notekūdeņu apjoms uz attīrīšanas iekārtām sastāda 85 908 m3 gadā, t.sk. 20 830 m3 sastāda 
sistēmā infiltrējies ūdens, kas rodas sliktu cauruļu, savienojumu un lietus ūdens ieplūšanas dēļ. Lielākais 
notekūdeņu novadītājs ir zemnieku saimniecības „Lejas Rozes” gaļas pārstrādes uzņēmums. Notekūdeņi 
no citām izlaides vietām pamatā ir lietus ūdeņi. Fekālā kanalizācijas sistēma lielākoties ir atdalīta no lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmas. Lietus ūdens notekūdeņi tiek novadīti bez attīrīšanas esošajos dīķos un 
novadgrāvjos. Taču Kokneses novada pašvaldībai ir maz informācijas par šo sistēmu un tā reāli netiek 
ekspluatēta un uzturēta. Lietus laikā un pavasara sniega kušanas laikā būtiski palielinās notekūdeņu 
plūsma uz attīrīšanas iekārtām. 

Gar Pērses un Daugavas upju krastiem ir koncentrēts liels skaits privātmāju, kas novada neattīrītos 
notekūdeņus lietus ūdens kolektorā vai novadgrāvjos, līdz ar to mājsaimniecības, kas nav pieslēgtas 
kanalizācijas sistēmai, rada piesārņojuma slodzi uz minēto upju ūdens kvalitāti. 

Notekūdeņi no Upes ielas, 1905.gada ielas 41 un 1905.gada ielas 51 sistēmas tiek novadīti uz nosēdakām 
un septiķiem, savukārt pēc tam tiek izvesti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” specializēto transportu. Mājsaimniecības, kas nav pieslēgtas pie 
centralizētās kanalizācijas tīkliem, izmanto septiķus/nosēdakas un paši organizē to iztukšošanu. No 
privātmājām gadā tiek savākti ~120 m3 notekūdeņu. 

Ilgtermiņā plānots veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu 5 teritorijās, papildus pieslēdzot 1398 
mājsaimniecības, un kanalizācijas tīklu atjaunošanu (bojāto aku rekonstrukciju un slikto cauruļu nomaiņa 
u.tml.). 

Bebru ciemā kanalizācijas tīkli nodoti ekspluatācijā 1982.gadā, bet rekonstruēti 2009. un 2010.gadā. 
Kanalizācijas sistēma ir dalīta, tās kopgarums – 4,49 km. 

Kanalizācijas sistēma Iršu ciema teritorijai projektēta 1984.gadā, bet kanalizācijas tīkla celtniecība tika 
uzsākta 1984.gadā un nodota ekspluatācijā 1985.gadā. Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgti visi 
ciema infrastruktūras objekti un dzīvojamās ēkas, bet visi notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu kanalizācijas 
tīklā. Iršu ciema kanalizācijas cauruļvadu kopgarums ir 4118 m, t.sk. vecā sistēma – 2948 m, bet 
2006.gadā rekonstruētā – 1170 m. 

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu ietvaros, Bebru un Iršu pagastā atsevišķi kanalizāciju tīklu 
posmi nomainīti uz plastmasas caurulēm, kas samazina notekūdeņu infiltrācijas iespējamību pazemes 
ūdeņos.9 

Kopumā var secināt, ka Kokneses novads neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, jo novadā esošajās 
blīvi apdzīvotajās teritorijās visos teritorijas plānojumā noteiktajos ciemos, izņemot Bormaņu ciemu, ir 
nodrošināta centralizēta ūdensapgāde un darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tomēr uzmanība būtu 
jāpievērš tiem uzņēmumiem, kas ir gruntsūdens piesārņojuma (vai potenciālie) avoti un kur nav uzstādītas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Šobrīd novadā nav lielu ražošanas uzņēmumu, kuru darbības rezultātā 
tiktu piesārņots gruntsūdens. Norādāms, ka Kokneses novadā atrodas vairāki lopkopības uzņēmumi, tāpēc 
ar vides kvalitāti saistīta problēma ir kūtsmēslu un vircas uzkrāšana un glabāšana. Saimniecībām, kas 
nodarbojas ar lopu audzēšanu, jānodrošina to pareiza uzglabāšana speciālās nosegtās kūtsmēslu 
krātuvēs, nevis atklātos laukos. Nepareiza to glabāšana var veicināt organisko vielu infiltrāciju pazemes 
gruntsūdeņos un noteci uz virszemes ūdenskrātuvēm, kas pasliktina gruntsūdens kvalitāti un veicina vietējo 
ūdenstilpju piesārņojumu. Tas veica arī smaku izplatību, kas lielāka problēma ir apdzīvoto vietu tuvumā. 

                                                 
9 Sadaļas sagatavošanā izmantota informācija un dati no 05.09.2011. izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai 
Nr.MA11IB0028 (SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” katlu māja un ūdenssaimniecības sistēmas”, 14.12.2010. izsniegtās 
atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.MA10IB0070 „Bebru pagasta ūdenssaimniecības sistēma” un 07.09.2007. 
izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.MAT-1-3254-219 „Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde”) 
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Kokneses novada pašvaldībā tiek izmantoti dažādi 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. Siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanai SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” katlumājā kā kurināmo izmanto koksni. Katlumājai ir pievadīta arī 
dabasgāze, ar kuru darbina mazo 150 kW koģenerācijas iekārtu, kas ražo elektrību un siltumu un vasaras 
sezonā nodrošina silto ūdeni I.Gaiša Kokneses vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Gundega” un 
daudzdzīvokļu mājām. Katlumāja ierīkota arī Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, 
kur siltuma nodrošināšanai apkures sezonā un karstā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti divi apkures katli, 
kas tiek kurināti ar koksni. 

Iršu ciema teritorijā esošajām daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām iestādēm karstais ūdens un siltums 
tiek piegādāts no ciema centrālās katlumājas. Kā kurināmais tiek izmantota koksne. Katlumāja atrodas 
ciema ziemeļrietumu daļā aptuveni 130–180 m attālumā no daudzstāvu dzīvojamajām mājām, un tai ir 
sezonāls darbības režīms. Piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus, 2005.–2006.gadā ir realizēts ciema 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts. Vecbebru ciema sabiedriskajās un dzīvojamās mājās 
siltumapgādi nodrošina lokālās katlu mājas. Katlu mājās kā kurināmo izmanto dabasgāzi vai cieto 
kurināmo, pārsvarā malku. 

Pārējās apdzīvotajās vietās un viensētās tiek izmantota lokālā vai individuālā apkure. Kokneses novadu 
šķērso maģistrālais gāzesvads, līdz ar to apkurē un siltā ūdens nodrošināšanai tiek izmantota arī 
dabasgāze. Novadā esošais gāzesvads ir ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvaldes gāzesvads) 
Rīga – Daugavpils DN 500 mm (izbūvēts 1987.gadā), tāpat atrodas atzars uz gāzes regulēšanas staciju 
(GRS) „Koknese” DN 150 mm un atzars uz GRS „Vecbebri” DN 150 mm. Kokneses novada iedzīvotāji 
saimnieciskajām vajadzībām izmanto arī sašķidrināto gāzi balonos. 

Kokneses novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions, kura 
pārziņā ir vidējā sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru 
apakšstacijas. Kokneses novada teritoriju šķērso maģistrālā 110 kV gaisvadu elektrolīnija (Kokneses un 
Iršu pagastu). Bebru pagasta teritorijā pārvades tīkla elektrolīniju nav un to ierīkošana nav plānota. 

 
3.7. Satiksmes infrastruktūra 

Novadu šķērso divas ļoti svarīgas transporta maģistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais 
autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (turpmāk – autoceļš A6) un 
dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils (publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes 1.kategorijas dzelzceļa sliežu 
iecirknis Rīga – Krustpils). 

Novadā atrodas 1 valsts nozīmes autoceļš, 2 reģionālas nozīmes un 11 valsts vietējas nozīmes autoceļi. 
Ceļi kopumā veido labi attīstītu ceļu tīklu, kas nodrošina piekļūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un 
ražošanas objektiem. 

Novada teritorijā atrodas divas dzelzceļa pasažieru stacijas – Alotene un Koknese. Līdz 2013.gadam no 
Skrīveriem līdz Krustpilij paredzēts izbūvēt otru sliežu ceļu aptuveni 52 kilometru garumā un rekonstruēt 
visas stacijas un pieturas, uzbūvēt jaunus tiltus pār Aivieksti un Pērsi un rekonstruēt esošās caurtekas, 
pārbrauktuves. 

Plānošanas dokumentos ir iestrādāts perspektīvā autoceļa E22 (Latgales autoceļa) posma „Koknese – 
Pļaviņas” būvniecības izpētes. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātā akceptētais 
(Kokneses novada domes 2006.gada 31.maija lēmums) 3.trases variants iekļauts LR Satiksmes ministrijas 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju projektā. Autoceļš plānots 
teritorijā uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils. Plānotā trase šķērso gan mežu, gan 
lauksaimniecības zemes. 

Šajā gadījumā plānotā autoceļa ietekme uz vidi netiek vērtēta, jo šī attīstības projekta ietekme uz vidi 
izvērtēta 2005.gadā izstrādātā projekta „Latgales ātrsatiksmes autoceļa posma Koknese – Pļaviņas 
būvniecības ietekmes uz vidi novērtējums/Noslēguma ziņojums” ietvaros. Šobrīd būvniecības stadijā 
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atrodas esošais perspektīvais autoceļš E22 posms (autoceļš P80) un reģionālā autoceļa P79 Koknese – 
Ērgļi jaunais posms Koknesē.   

Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ir bīstamo kravu pārvadājumi un trokšņi. 
Ārkārtas gadījumā, rīcības paredzēts plānot atbilstoši Kokneses novada civilās aizsardzības plānam. 
Autoceļš A6, kas iet caur Kokneses ciemu, uzskatāms par vienu no lielākajiem vides (gaisa) piesārņojuma 
avotiem novadā. Vieglo automašīnu un tranzītauto skaita pieaugums un videi draudzīgāku transporta 
pārvadājumu samazināšanās kopējo vides stāvokli pasliktina ik gadu. Galvenie novadu šķērsojošie autoceļi 
un dzelzceļš paaugstinātas satiksmes līdzekļu izmantošanas gadījumā var būt nopietns trokšņa 
piesārņojuma avots. 

Iedzīvotājiem pieejams plašs sabiedriskā transporta pakalpojuma tīkls, kas nodrošina pasažieru 
pārvadājumus ar autobusu un vilcienu. Dzelzceļa satiksmi ar Rīgu nodrošina vilciens, bet pa visu Kokneses 
novada teritoriju pa autoceļu A6 kursē starppilsētu autobusi, kas pietur Koknesē. Lauku teritorijas apkalpo 
arī reģionālās vietējās nozīmes autobusu maršruti. Tomēr novada teritoriju, kas atrodas tālāk no novada 
centra, un ir retāk apdzīvotas, sasniedzamība ir neapmierinoša. 

Kā progresīvu perspektīvā attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošinātu tūrisma 
attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespēju pārvietoties starp salīdzinoši netāli 
izvietotām apdzīvotām vietām. Kokneses novadā šobrīd nav izbūvēts neviens veloceliņš, tomēr, saskaņā ar 
Kokneses novada telpisko attīstības perspektīvu un nākotnē realizējamiem projektiem un idejām, kas 
iekļautas Kokneses novada attīstības programmā 2013.–2019.gadam, tiek plānota veloceliņa izveide gar 
autoceļu A6 un autoceļu, kas savienos Koknesi ar Iršiem. 

 
3.8. Atmosfēras gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu emisijas gaisā, kas rada tādas problēmas kā paskābināšanos, 
eitrofikāciju un piezemes ozona veidošanos. Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārņojošo vielu rādītāji – 
sēra dioksīds (SO2), slāpekļa dioksīds (NO2), ozons, oglekļa dioksīds (CO2), daļiņas PM2,5 un PM10, kuru 
paaugstinātas koncentrācijas ietekmē cilvēka veselību un veģetāciju. 

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekļautas 5 pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek novērota gaisa 
kvalitāte pilsētās un 2 lauku fona stacijas. Kokneses novadam tuvākās novērojuma stacijas atrodas Rīgā 
un Cēsīs, līdz ar to valsts līmenī gaisa piesārņojuma kvalitātes novērojumi Kokneses novadā netiek veikti. 

Gaisa kvalitāti novadā ietekmē emisijas no stacionāriem (katlu mājas, rūpnieciskie objekti) un mobiliem 
(autotransports, dzelzceļš) piesārņojuma avotiem. Lielākie stacionārie gaisa piesārņojuma avoti Kokneses 
novadā ir sadedzināšanas iekārtas (katlu mājas). 

Nereģistrēto punktveida gaisa piesārņojuma avoti ir lokālā apkure viensētās, daudzdzīvokļu mājās 
(Vecbebros), mazģimeņu apbūves un lauksaimnieciskās ražošanas apbūves vietējās apkures avoti, kur par 
kurināmo galvenokārt izmanto malku un skaidas. Punktveida gaisa piesārņojuma emisijas lielāko daļu 
veido liels oglekļa dioksīda un mazs sēra dioksīda emisijas daudzums atmosfērā. 

Gaisa piesārņojuma emisiju apjomu no stacionāriem avotiem raksturo valsts statistiskais pārskats par gaisa 
aizsardzību „Nr.2–Gaiss”. 2010.gadā pārskatus iesnieguši 15 Kokneses novadā esoši uzņēmumi un 
iestādes (skatīt 2.tabulu). 

2.tabula. Uzņēmumi un iestādes, kuras 2010.gadā atskaitījušās 
valsts statistiskajam pārskatam par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” 

Emisiju limits Faktiskās emisijas N.
p. 
k. 

Uzņēmums, 
iestāde 

Saražotā produkcija 
Piesārņojošās 

vielas g/s 
mg/ 
m3 

t/g g/s 
mg/
m3 

t/g 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Benzīns      0,0199 1. AS „VIRŠI-A”, 
Bebru DUS 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Petroleja      0,187 

2. Vecbebru 
Profesionālā 

Tehniskā un 
profesionālā vidējā 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

   0,050
6 

153 0,2717 
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izglītība 
Tehniskā un 
profesionālā vidējā 
izglītība 

Oglekļa oksīds    0,042
3 

128 0,2275 
vidusskola 

Tehniskā un 
profesionālā vidējā 
izglītība 

Oglekļa 
dioksīds 

     313,09 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

Cietās 
izkliedētās 
daļiņas 

     0,001 3. SIA „Rats – 3” 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

Mangāns un tā 
savienojumi, 
pārrēķinot uz 
mangānu 

     0,0001 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

0,135 309 4,2779   1,0162 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa oksīds 1,0837 2482 34,1736   8,1559 

4. Iršu pagasta 
pārvalde 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

PM10 0,018 41 ,5569   0,1605 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Slāpekļa 
dioksīds 

     0,0029 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa oksīds      0,0547 

5. AS „Latvijas 
Autoceļu 
uzturētājs”, 
Aizkraukles 
ceļu rajona 
Kokneses 
iecirknis 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Cietās 
izkliedētās 
daļiņas 

     0,0082 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Propāns      0,1184 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Petroleja      0,0089 

6. SIA „Astarte – 
Nafta”, 
Kokneses DUS 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Benzīns      0,0853 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Slāpekļa 
dioksīds 

0,298 524 9,402   1,097 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa oksīds 1,105 1940 34,8442   5,5956 

7. Kokneses 
speciālā 
internātpamat-
skola – 
attīstības centrs Tvaika un karstā 

ūdens piegāde 
Cietās 
izkliedētās 
daļiņas 

0,028 50 0,897   0,1742 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

     0,0998 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Oglekļa oksīds      1,9169 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

PM10      0,2925 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Sēra dioksīds      0,038 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Oglekļa 
dioksīds 

     0,06 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Oglekļa oksīds      0,0802 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Fenols      0,0235 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

     0,0724 

8. SIA „Kokneses 
miesnieks” 

Gaļas izstrādājumu un 
konservu ražošana 

Propanols 
(propilspirts) 

     0,0159 

Kūdras ieguve un 
aglomerācija 

Petroleja 2,2244  1,2108   0,00619 9. SIA „Kūdras 
enerģija”, 
Aizkraukles 
purvs 

Kūdras ieguve un 
aglomerācija 

Mangāns un tā 
savienojumi, 

0,0000
86 

 0,00013
8 

  0,00011 
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pārrēķinot uz 
mangānu 

Kūdras ieguve un 
aglomerācija 

PM10 0,0007
5 

 0,0012   0,00096 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Slāpekļa 
dioksīds 

     0,0889 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa oksīds      1,3449 

10. Kokneses 
novada dome 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

PM10      0,306 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

Petroleja      0,0058 11. SIA 
„Stārastāni”, 
Kokneses DUS Automobiļu degvielas 

mazumtirdzniecība 
Benzīns      0,0116 

Būvniecībai paredzēto 
betona izstrādājumu 
ražošana 

Oglekļa 
dioksīds 

     189,318 

Būvniecībai paredzēto 
betona izstrādājumu 
ražošana 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

     0,129 

12. SIA „Baumit – 
Baltikum” 

Būvniecībai paredzēto 
betona izstrādājumu 
ražošana 

Oglekļa oksīds      0,447 

Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana 

PM10      0,2696 

Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana 

Slāpekļa oksīdi 
(NO2) 

     1,499 

Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana 

Oglekļa oksīds      11,597 

13. SIA „Pallet 
systems” 

Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana 

PM10      11,67 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa 
dioksīds 

     25,5917 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Slāpekļa 
dioksīds 

     0,0241 

14. SIA „MAXIMA 
Latvija” 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Oglekļa oksīds      0,0033 

Avots: LVĢMC 2010.gada pārskats „Valsts statistiskais pārskats par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” 

3.tabula. Siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā veids 

LVA 
kods 

Uzņēmums, iestāde 
Kurināmā 

veids 
Mērvienība Kopā 

Sēra 
saturs 

Kopā Kn 

043933 AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”,  
Aizkraukles ceļu rajona Kokneses 
iecirknis 

malka (307a) tonnas 2,75 0 0,9625 

dīzeļdegviela tonnas 0 0,03 2,964 043796 SIA „Kokneses miesnieks” 
malka (307a) tonnas 60 0 33,15 

800732 Iršu pagasta pārvalde malka (307a) tonnas 855,5 0 290,87 
048081 Kokneses novada dome malka (307a) tonnas 102,5 0 35,875 
800721 Kokneses speciālā 

internātpamatskola – attīstības 
centrs 

malka (307a) tonnas 466,9 0 158,746 

058258 SIA „Pallet systems” malka (307a) tonnas 0 0 436,56 
056806 SIA „Baumit – Baltikum” dabasgāze tūkst.m3 0 0 118,898 
056679 SIA „MAXIMA Latvija” sašķidrinātā 

gāze 
tonnas 9 0 13,95 
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311385 Vecbebru Profesionālā vidusskola dabasgāze tūkst.m3 169,789 0 200,351 
Avots: LVĢMC 2010.gada pārskats „Valsts statistiskais pārskats par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” 

Kā redzams augstākesošajās tabulās, tad Kokneses novadā siltumenerģijas ražošanai katlumājās pārsvarā 
izmanto malku un dabasgāzi, atsevišķos gadījumos arī dīzeļdegvielu vai sašķidrināto gāzi. Par būtiskiem 
gaisa piesārņotājiem uzskatāmi arī mājsaimniecību apkures katli, bet diemžēl tie netiek reģistrēti un 
uzskaitīti. No vienas puses, pozitīvi vērtējams, ka Kokneses novadā palielinās arī to uzņēmumu un 
mājsaimniecību skaits, kas izmanto dabasgāzi, jo tādējādi samazinās kaitīgo vielu emisijas gaisā. 
Salīdzinot dabasgāzes kā kurināmā izmešus ar malkas kurināmā izmešiem, izmantojamais dabasgāzes 
kurināmais ir videi draudzīgāks, jo atmosfērā nenonāk sēra savienojumi un putekļi, kam ir lielāka ietekme 
uz cilvēku veselību, taču no otras puses, dabasgāze tiek pieskaitīta pie fosilajiem kurināmā veidiem un 
gāzes sadegšanas rezultātā izdalās liels daudzums CO, kuru nesimilē koki, kā tas notiek ar malkas 
sadedzināšanas rezultātā radušos CO2. Lai samazinātu atmosfēras gaisa kvalitātes pasliktināšos, jāveic 
regulāra stacionāro avotu izmešu kontrole un jāveicina pāriešana uz videi draudzīgākiem kurināmā 
veidiem. 

Otrs nozīmīgs faktors gaisa piesārņošanā ir transporta koridori (autoceļš A6 un dzelzceļa līnija), kas šķērso 
Kokneses novadu. Tie rada lokālu atmosfēras un augsnes piesārņojuma areālu. Gaisa piesārņojošās vielas 
veido: svins, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži un aldehīdi. Šobrīd šī informācija nav pietiekami 
precizēta, lai to varētu apkopot; nav veikti arī konkrēti autotransporta izplūdes gāzu mērījumi novadā. Lai 
uzlabotu gaisa kvalitāti un trokšņa līmeņa samazināšanos īpaši apdzīvotās vietās, viens no risinājumiem ir 
ierobežot autoceļus ar zaļajām stādījumu joslām. 

Cilvēka veselībai kaitīgi ir ne tikai gaistošie organiskie savienojumi, bet arī atmosfēras piesārņojums ar 
putekļiem. Šī problēma novadā ir aktuāla, jo daļa pašvaldības ceļu un ielu ir ar grants segumu. Līdz ar to 
viens no primārajiem uzdevumiem būtu šo autoceļu kvalitātes uzlabošana. 

Kopumā secināms, ka stacionārajiem piesārņojuma avotiem ir nenozīmīga ietekme uz atmosfēras gaisa 
kvalitāti Kokneses novadā. 

 
3.9. Troksnis 

Paaugstināts trokšņa līmenis ir lielāka problēma blīvi apdzīvotās vietās kā lauku teritorijās. Troksnis ir 
saistīts ar daudzām cilvēka aktivitātēm, bet vislielākā ietekme ir transporta satiksmei (autotransportam, 
dzelzceļam un gaisa satiksmes troksnim). Nozīmīgākie troksni radošie objekti Kokneses novadā ir 
autotransporta un dzelzceļa satiksme un ražošanas uzņēmumu tehnisko iekārtu darbība. 

Autosatiksme pa autoceļu A6 rada ievērojamu troksni visos diennakts periodos. Autoceļa radītā trokšņa 
ietekme ir vērtējama kā būtiska vidēji līdz 500 m attālumam no autoceļa. Kritiskākā situācija tiek radīta tām 
ēkām, kas atrodas tiešā trokšņa avota tuvumā – šādas ēkas uzņem lielu daļu trokšņa emisijas un kalpo kā 
trokšņa barjera citām ēkām, kas atrodas aiz tām. Paaugstināta trokšņa ietekmi var izjust tie iedzīvotāji, kur 
ir notikusi nepārdomāta būvniecība gar intensīvākiem transporta satiksmes mezgliem. Cits trokšņa raksturs 
ir dzelzceļa transportam. Atšķirībā no autotransporta, kustība pa dzelzceļu diennakts laikā ir vienmērīgāka, 
tomēr dienas laikā, pieaugot pasažieru pārvadājumu apjomam, intensitāte paaugstinās. Tie iedzīvotāji, kuri 
dzīvo vai strādā dzelzceļa līnijas tiešā tuvumā, var izjust gan troksni, gan atsevišķos gadījumos braucošo 
vilcienu sastāvu radītās vibrācijas. 

Līdz šim Kokneses novadā nav veikta trokšņa līmeņa noteikšana un kartēšana. Jautājumus, kas saistīti ar 
trokšņa novērtēšanu un rīcībām trokšņa samazināšanai, regulē 13.07.2004. MK noteikumi Nr.597 „Vides 
trokšņa novērtēšanas kārtība”, kas paredz arī atbildību sadali starp atbildīgajām valsts institūcijām un 
pašvaldību. Šie noteikumi paredz, ka pašvaldībai, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 000 un iedzīvotāju 
blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātmetru, izstrādā trokšņa stratēģisko karti, taču Kokneses 
novada pašvaldība neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem raksturlielumiem. Minētie noteikumi arī paredz, 
ka LR Satiksmes ministrija izstrādā trokšņa stratēģiskās kartes autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai. Uz 
šo brīdi šādas kartes nav izstrādātas, kas skartu Kokneses novada teritoriju. Pašvaldība var veikt trokšņa 
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kartēšanu un izstrādāt rīcības plānu trokšņa samazināšanai, piemēram, sadarbojoties ar blakus esošajām 
pašvaldībām. 

Trokšņa novērtējumu dzīvojamās un publiskās telpās nosaka 25.01.2011. MK noteikumi Nr.76 „Noteikumi 
par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” paredzot, ka par trokšņa robežlielumu 
pārsniegšanu ir atbildīgas personas, kuru īpašumā vai lietošanā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir 
pārsniegti trokšņa robežlielumi. 

 
3.10. Atkritumu apsaimniekošana 

Šodienas galvenās vides politikas pamatnostādnes atkritumu saimniecības sektorā ir ierobežot atkritumu 
rašanos, samazināt to bīstamību un apglabājamo daudzumu, veicinot to pārstrādi vai atkārtotu 
izmantošanu. Tas ir integrāls process dabas, sociālās, pārvaldības un vides komunikācijas sektoros, 
sadarbojoties visām interešu grupām. 

Kokneses novadā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ko regulē Kokneses novada 
domes 23.12.2009. saistošie noteikumi Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas izdoti 
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (1994) un likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu” (2010), savukārt 
atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Kokneses novada administratīvajā teritorijā atbilstoši šiem 
noteikumiem veic SIA „Euro Concord A” (Bebru pagastā), SIA „Aizkraukles KUK” (Kokneses un Iršu 
pagastos). 

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” reglamentē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību Kokneses novada administratīvajā teritorijā, teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai. Saistošie noteikumi paredz arī būvju uzturēšanu tehniskā, sanitārā un vizuālā kārtībā, 
atbilstoši būvnormatīvu un pašvaldības teritorijas plānojuma apbūves noteikumu prasībām, kā arī sanitāro 
normu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 

Par radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzumiem Kokneses novada uzņēmumi un iestādes katru gadu 
iesniedz Valsts statistikas pārskatu „Nr.3. Pārskats par atkritumiem”. Pēc 2010.gada pārskata datiem, 
Kokneses novadā radītas ~784,7 t atkritumu, lielāko daļu no tiem veido SIA „Briežkalni” (720 t) nešķirotie 
sadzīves atkritumi. 

Novads iekļaujas Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, līdz ar to atkritumu 
apsaimniekošana notiek saskaņā ar Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–
2013.gadam (apstiprināts ar 19.08.2008. MK rīkojumu Nr.494). Savāktie sadzīves atkritumi tiek vesti uz 
poligonu „Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Saskaņā ar apstiprināto apsaimniekošanas plānu, Kokneses novadā esošās sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Cenši” Bebru pagastā un „Koknese” Kokneses pagastā ir slēgtas un rekultivētas. Atbilstoši 27.12.2011. 
MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosacījumiem, rekultivējot izgāztuvi, noteikts 
monitoringa periods – 20 gadi. 

Galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā ir: 

1) Nelegālās atkritumu deponēšanas vietas un vides piesārņošana (it īpaši pašvaldības teritorijas 
esošajos mežos); 

2) Daļa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām; 
3) Atkritumu apjoma pieaugums. Apmēram 20% no atkritumiem veido izlietotais iepakojums, kura 

apjoms Latvijā pēdējos gados strauji pieaug. 

Lai novērstu vai mazinātu augstāk minētās problēmas, nepieciešams ieviest stingrākas normas 
pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu, jāizvieto papildus atkritumu tvertnes. 
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, nepieciešams veicināt arī dalīto atkritumu savākšanas sistēmas 
izveidi – šķirošanu. Jāatzīmē, ka Kokneses novada pašvaldības teritorijā ir noteikta dalīta atkritumu 
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šķirošana, taču tā pieejama tikai atsevišķās vietās. Viena no problēmām ir arī atkritumu savākšana un 
šķirošana attālajās viensētās, kur atkritumi joprojām tiek dedzināti vai utilizēti citādi. 

Novadā nepieciešams izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šķirošanas un pirmapstrādes vietas, tai 
skaitā arī atkritumu kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros. 2012.gada martā ir 
pieņemts lēmums par šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgās glabāšanas punkta izveidi Kokneses pagasta 
„Siliņos” (bijušajā liellopu kompleksā). Atkritumu šķirošana jāorganizē jau atkritumu rašanās vietās, tāpat 
jāveicina sabiedrības izglītošana vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. 

Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijā vismaz 25% atkritumu ir atkārtoti izmantojams iepakojums, kuru iespējams 
pārstrādāt neapglabājot. 20.12.2001. stājās spēkā „Iepakojuma likums”, kura mērķis ir izveidot racionālu 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un tādējādi samazināt izlietotā iepakojuma pārvēršanos 
par atkritumiem, sekmēt iepakojuma atkārtotu lietošanu, veicināt iepakojuma materiālietilpības 
samazināšanu un izlietotā iepakojuma reģenerāciju. 

Bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka 
dzīvībai un veselībai, videi un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktām bīstamo atkritumu kategorijām. 
Nepareizi apsaimniekoti bīstamie atkritumi negatīvi var ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Analizējot 
bīstamos atkritumus, 51% no visa bīstamo atkritumu apjoma aizņem atstrādāto eļļu atkritumi un 18% svina 
akumulatori. 

Bīstamos atkritumus atkarībā no to izcelsmes avota iedala divās grupās: (1) iedzīvotāju radītie sadzīves 
bīstamie atkritumi un (2) rūpniecības uzņēmumu radītie bīstamie atkritumi. 

Sadzīves bīstamie atkritumi parasti ir laku, krāsu aerosolu bundžas, mazās baterijas, termometri u.c. 
Raksturīgākie atkritumu ražotāji ir autoservisi un remontdarbnīcas, nolietotā autotransporta apsaimniekotāji 
un autotransporta uzņēmumi. To darbībā rodas izstrādātās eļļas, naftas produktus saturošie ūdeņi, filtru 
materiāli, autoriepas, akumulatori, absorbenti, šķīdinātāji. Bīstamos atkritumus rada arī celtniecības 
uzņēmumi ar būvgružiem, kas satur bīstamas vielas (arī kādreiz tik populārās azbezstcementa jumta 
seguma loksnes). 

Kokneses novada saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu noteikts, ka bīstamo atkritumu 
radītājs nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

Kokneses novadā šobrīd nav neviena bīstamo atkritumu šķirošanas laukuma, tuvākais bīstamo un 
elektronisko atkritumu punkts atrodas Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9, kur iedzīvotājiem iespējams nodot 
mobilos telefonus, baterijas, auto akumulatorus un riepas, kā arī elektropreces. Baterijas iespējams nodot 
arī atsevišķos veikalos Koknesē un Vecbebros. 

Dzīvnieku kapsētas novadā pašlaik nav, kapsētas izveide risināma sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām. 

 
3.11. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un aizsargājami koki 

Lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – biotopus, retas un tipiskas dabas ekosistēmas, 
savdabīgas un tikai Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, tiek 
veidotas īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪADT). Saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” (1993), Latvijā ir noteiktas šādas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas 
rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas liegumi, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, 
dabas pieminekļi (dižkoki, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti) un jūras teritorijas. 

Kokneses novada teritorijā atrodas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.i., dabas liegums „Šķibu 
purvs”, kas ir arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorija (NATURA 2000), dendroloģiskais 
stādījums „Kokneses parks” un ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas objekts „Rīteru sausgultne un 
karsta kritenes”. 
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Dabas liegums „Šķibu purvs (Natura 2000) dibināts 1977.gadā un tā platība ir 536 ha. Tas ir klajš, 
vidusdaļā slīkšņains augstais purvs ar pārejas purva elementiem un dažām nelielām, ar vecu priežu mežu 
apaugušām salām. Nozīmīga augsto purvu (austrumu tipa ar pundurbērzu Betula nana) aizsardzības vieta. 
Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā zivju ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš 
u.c. Dabas liegumam nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie izmantošanas un 
aizsardzības noteikumi. 

Aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Kokneses parks” – Kokneses parkā (platība 15 ha) aug 29 
vietējās un 36 introducētās koku un krūmu sugas, t.sk. balzama lapegle, Eiropas lapegle, rietumu dzīvības 
koks, aizsargājamie augi – platlapju bezgale, ārstniecības cietsēkle, krustlapu draudzene, naudiņu 
saulrozīte. Kokneses parka teritoriju apsaimnieko divi likumiskie valdītāji – viena daļa atrodas AS „Latvijas 
Valsts meži” valdījumā, pārējā – Kokneses novada domes īpašumā. 

Aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas objekts „Rīteru sausgultne un karsta kritenes” – 
tā platība ir 2,3 ha, atrodas starp Koknesi un „Rīteriem”, pie „Ziediem”, strauts tek gar Bebriņiem, Beģēniem 
un Urgām, Rīgas – Daugavpils ceļa kreisā pusē. Aizsardzībā kopš 1977.gada. Tajā vērojamas tipiskas 
karsta procesu izpausmes. 

Viens no pasākumiem kā nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli ir dabas aizsardzības plānu izstrāde un 
to ieviešana, un individuālo teritorijas izmantošanas un aizsardzības noteikumu izstrāde. Dabas 
aizsardzības plāns ir izstrādāts tikai dendroloģiskajam stādījumam „Kokneses parks” (apstiprināts ar 
14.03.2007. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr.128), 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 četri mikroliegumi – melnajam stārķim, 
mednim, trīspirkstu dzenim un mazajam ērglim. Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu 
sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. 
Mikroliegumi parasti platības ziņā ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (0,1-20 ha, putniem 
līdz 200 ha). Mikroliegumu veidošanu nosaka likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (2000), likums 
„Meža likums” (2000) un tiem pakārtotie normatīvie akti. Nozīmīgākie no tiem ir 09.09.2001. MK noteikumi 
Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un 05.12.2000. MK 
noteikumi Nr.241 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 

Kokneses novadā atrodas 7 valsts aizsargājami koki (skatīt 4.tabulu). Jāņem vērā, ka kopumā novada 
teritorijā pēdējās desmitgadēs nav veikta datu bāzēs esošo dižkoku apsekošana un datu precizēšana, līdz 
ar to pašvaldībai būtu ieteicams veikt to apsekošanu, fotofiksāciju un pašreizējā stāvokļa novērtējumu. 

4.tabula. Aizsargājami koki Kokneses novadā10 

ID Nr. Suga Atrašanās vieta 
Apkārtmērs, 

m 
Augstums, 

m 
Statuss 

3846 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Iršu pagasts, zemnieku saimniecībā 
„Lazdiņas” – 500 m aiz pieturas 
„Vilkāres” autoceļa Koknese – Ērgļi 
kreisajā pusē blakus meliorācijas 
grāvim 

5,59 – Dzīvs 

477 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Kokneses ciems, Pērses kreisajā 
krastā, 140 m no mācītājmājas pa 
upi uz augšu, 350 m no tilta 

5,73 32 Dzīvs 

56 Parastā kļava (Acer 
platanoides L.) 

Kokneses ciems, Kokneses 
mācītājmāja, 110 m no mājas uz 
dzelzceļa pusi 

4,6 23 Dzīvs 

502 Parastais ozols Kokneses pagasts, Robi, uz 5,2 26 Dzīvs 

                                                 
10 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Vides informācijas sistēmas dati, 2011 
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(Quercus robur L.) dienvidiem no mājām (Pērses 
labajā krastā pa autoceļu no 
dzelzceļa tilta, 500 m uz Daugavas 
pusi) 

503 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Kokneses pagasts, Kokneses 
mācītājmāja 

4,29 29 Dzīvs 

504 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Kokneses pagasts, Ceriņi, uz 
dienvidiem no Ceriņiem, uz 
rietumiem no Rāceņiem 

4,65 22,5 Dzīvs 

417 Vīksna (Ulmus laevis 
Pall.) 

Kokneses pagasts, Kokneses 
mācītājmāja 

4,08 34 Dzīvs 

Kokneses novada teritorijas plānojumā dižkokiem ir noteikta 10 m aizsardzības josla, mērot no vainaga 
projekcijas ārējās malas. Šajā aizsardzības joslā ir jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas 
pasargātu to sakņu sistēmu un nodrošinātu dižkoku tālāku eksistenci, savukārt pašvaldībai būtu jāuzstāda 
atbilstošas informācijas zīmes („ozollapa” – dabas piemineklis), kas informētu par dabas objekta 
aizsardzības statusu. 

 
3.12. Bioloģiskā daudzveidība un ainavas 

Bioloģiskā daudzveidība ir cieši saistīta ar zemes izmantošanas veidiem un zemes izmantošanas 
intensitāti. Jebkura jauna apbūves teritorija nozīmē, ka dabas teritorija ir tikusi ietekmēta vai pat zudusi, arī 
ceļu paplašināšana un jaunu ceļu būve rada īslaicīgu vai pat paliekošus zaudējumus bioloģiskai 
daudzveidībai. 

Lauksamniecības zemes sastāda ~38,06% no kopējās Kokneses novada teritorijas. Novadā ir visi 
priekšnoteikumi ekoloģiski tīras pārtikas ražošanai – novadā darbojas saimniecības, kas specializējušās 
augļkopībā, biškopībā, lauku tūrismā, kā arī netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstībai. 

Novada teritorijā neatrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes, kuru izmantošanu nosaka 
12.10.2010. MK noteikumi Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 

Pēc VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas sniegtās 
informācijas teritorijas plānojuma izstrādei (2011.gada 28.jūnijā), Kokneses novadā 80% lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ir meliorētas. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 157,3 km, to skaitā 
regulētas 143,1 km garumā. Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas 
sistēmu inventarizāciju. 

Kokneses novads raksturojas kā mežiem bagāta teritorija. Meža zemju platība aizņem aptuveni ~47,51% 
no novada kopējās platības, bet AS „Latvijas Valsts meži” apsaimniekošanā ir 9327,4 ha zemes (AS 
„Latvijas Valsts meži” sniegtā 01.08.2011. informācija). Esošie mežu masīvi ir lieli. Meža sastāvu pēc to 
dominējošām sugām galvenokārt veido vērtīgas skujkoku audzes (priede, egle), no platlapjiem – bērzs. 
Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi realizē AS „Latvijas Valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība, 
tās Jaunjelgavas un Kokneses meža iecirknis. Kokneses novads atrodas Valsts meža dienesta Sēlijas 
virsmežniecības uzraudzībā, kas atbild par vienotu meža politikas realizāciju visos Latvijas mežos, uzrauga 
normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai 
atbilstoši likumam „Meža likums”. 

Mežiem, līdztekus ainavu veidošanas un koksnes ieguves funkcijām, ir liela nozīme arī ekoloģijā, erozijas 
samazināšanā, rekreācijā un gaisa attīrīšanā. Meži ir arī izkliedētā piesārņojuma avots – slāpekļa un 
fosfora notece. Novadā mežsaimniecības un kokapstrādes nozare ir samērā labi attīstīta, kas ir viena no 
galvenajām novada attīstības nozarēm arī turpmākajos gados. 

Novadā purvu īpatsvars veido aptuveni 3,71% no novada platības, to ekosistēma ir nozīmīga gan klimata, 
gan ūdens režīma uzturēšanai, tie attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus. Tiem raksturīga īpaša 
tādu augu un dzīvnieku sugu daudzveidība, kas nevar augt un attīstīties citos augšanas apstākļos. Novadā 
sastopami gan augstā tipa, pārejas tipa, zemā tipa purvi, gan jaukta tipa purvi. Lielākie purvu masīvi 
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sastopami novada vidusdaļā un rietumu daļā, lielākie no tiem ir Ragāļu purvs, Spūļu purvs, kuri ir daļa no 
Viduslatvijas ģeobotāniskā rajona augsto purvu masīva sastāvdaļām, Garais purvs (platība 430 ha) un 
Dzērvēnu purvs Bebru pagastā, Kokneses pagasta rietumu daļā atrodas Aizkraukles (Aklais) purva 
austrumu daļa. Ievērojamu platību aizņem Šķibu purvs, kas izveidots par dabas liegumu. 

Zālāji (pļavas un ganības) atrodas galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nedaudz arī mežos, 
līdz ar to lielākā daļa no tām ir kultivētas. Vietām zālāji tiek pļauti, bet daudzviet apsaimniekošana ir 
pārtraukta un tie pamazām aizaug. Pļavās vērojama salīdzinoši liela zālāju daudzveidība un bagāts 
floristiskais sastāvs. Latvijas Dabas fonda realizētā projekta „Pļavu inventarizācija Latvijā” (2002-2007) 
ietvaros iegūtā informācija liecina, ka Kokneses novadā atrodas vairāki bioloģiski vērtīgi zālāji. Jāatzīmē, ka 
visi Latvijā sastopamie dabiskie zālāji atbilst ES aizsargājamo biotopu statusam. Zālāju kā bioloģiskās 
daudzveidības glabātāju dzīvotnes apdraud divi pretēji procesi – intensīva lauksaimniecība un 
apsaimniekošanas pārtraukšana. Regulāri pļaujot agrāk ielabotos zālājus, tajos pamazām atjaunojas 
dabisks augājs, kas raksturīgs apkārtējām pļavām un nākotnē tās var kļūt par pilnvērtīgiem bioloģiski 
vērtīgiem zālājiem. Tādēļ dabisko zālāju saglabāšana un pareiza apsaimniekošana uzskatāma par vienu 
no prioritārajiem uzdevumiem lauksaimnieciskajā ražošanā. 

Galvenie riski, kuri apdraud biotopus un bioloģisko daudzveidību novada teritorijā – kūlas dedzināšana, 
upju palieņu un piekrastes pļavu aizaugšana ar krūmājiem un neattīrītu vai daļēji attīrītu sadzīves 
notekūdeņu novadīšana ūdensobjektos no apdzīvotām vietām un viensētām. 

Bioloģiskās daudzveidības monitorings ir valsts kompetencē un to koordinē Dabas aizsardzības pārvalde. 
Viena no monitoringa sastāvdaļām ir īpaši aizsargājamo teritoriju (Natura 2000) monitorings. Saskaņā ar 
2007.gadā sagatavoto ziņojumu, Latvijā nedaudz vairāk kā trešdaļa no biotopiem atrodas labvēlīgā 
aizsardzības statusā. 

Ainavas jēdziens joprojām Latvijā nav skaidri definēts, tas tiek diskutēts no daudziem aspektiem un paliek 
vairāk kā subjektīvas uztveres fenomens. Lauku ainavas aizsardzība, veidošana un apsaimniekošana, 
atbilstoši ainavas attīstības mērķiem, ir svarīga, lai tiktu saglabātas Latvijai un tās novadiem raksturīgās 
ainavas, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem un tūrisma attīstību. Ainavu plānošanai jākļūst par vienu 
no galvenajiem instrumentiem teritorijas ainaviskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un 
paaugstināšanā. 

Kokneses novadā sastopami dažādi ainavu tipi: līdzena un viļņota līdzenuma lauksaimniecības zemju 
ainavas un mežu ainavas, ezeru ainavas, paugurota reljefa mozaīkveida ainavas, purvu ainavas, upju 
ielejas ainavas un ciemu ainavas. 

Viens no Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem ainavas saglabāšanā ir degradēto un 
pamesto ražošanas un lauksaimniecības būvju apzināšana un uzņēmēju iesaistīšana teritoriju sakopšanā 
un sanācijā. 

 
3.13. Kultūrvēsturiskais mantojums 

Kokneses novadam raksturīgs plašs kultūrvēsturiskais mantojums, kas mijiedarbībā ar dabiskajiem 
elementiem veido neatkārtojamu ainavu un veicina tūrismu. 

Kopumā Kokneses novadā atrodas 11 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi, t.sk. 7 valsts nozīmes 
(Pastmuižas velna akmens – kulta vieta, Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta, Bulandu pilskalns, 
Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns), Kokneses pilsdrupas, valodnieka J.Endzelīna dzīvesvieta „Nākas” un 
Vecbebru muižas kunga māja) un 4 vietējas nozīmes (Vecbebru muižas klēts, Vecbebru muižas stallis, 
Vecbebru muižas pagrabs un Vecbebru muižas apbūve ar parku), kas apstiprināti saskaņā ar Kultūras 
Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 un 22.05.2006 rīkojumu Nr.96. Arhitektūras piemineklis „Vecbebru 
muižas apbūve ar parku” iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 
09.06.2011. rīkojumu Nr.6–1–144. Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma aprakstu skatīt Kokneses 
novada teritorijas plānojuma 1 sējumā „Paskaidrojums raksts”. 
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Jāatzīmē, ka tikai vienam valsts aizsardzībā esošam kultūras piemineklim ir noteikta individuālā 
aizsargjosla (aizsardzības zona), t.i., Vecbebru muižas apbūvei ar parku (spēkā no 22.06.2011.). 
Individuālo aizsargjoslu noteikšana kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem nodrošinātu gan kultūras pieminekļa 
aizsardzības intereses, gan īpašuma tiesību izmantošanas intereses. 

Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem Kokneses novada teritorijas plānojumā noteikti 19 
novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti. Tie ir objekti, kuriem nav piešķirta valsts nozīme, 
apstiprinot tos ar likumdošanas aktiem, bet ir svarīga nozīme novada mērogā. Ar Kokneses novada 
teritorijas plānojumu tiek vērsta uzmanība uz šo objektu kultūrvēsturisko nozīmi. Kokneses novada 
teritorijas plānojumā noteiktas prasības to saglabāšanai, nenosakot aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 

 
3.14. Vides kvalitātes karstie punkti 

3.14.1. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 

Piesārņotās vietas var būt augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, ēku un ražotņu teritorijas. Lai piesārņotās 
vietas neapdraudētu vidi, cilvēku veselību un dzīvību, tiek nodrošināta šo vietu inventarizācija un uzskaite, 
lai pēc tam varētu veikt to sanāciju. 

2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārņoto vietu apzināšana un uzskaite. Informācija ir 
apkopota LVĢMC datu bāzē par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām11. Datu bāzē 
piesārņotās vietas ir iedalītas 2 kategorijās: 

� Potenciāli piesārņota vieta, kur, ņemot vērā teritorijas izmantošanas veidu, ilgumu un citus 
apstākļus, iespējams grunts un/vai gruntsūdens piesārņojums; 

� Piesārņota vieta, kur, veicot apsekojumu, konstatēts grunts un/vai gruntsūdens piesārņojums. 

Kā piesārņotas un potenciāli piesārņotas tiek uzskaitītas vietas (ražošanas uzņēmumi, naftas bāzes, 
sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzņēmumi, fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir 
notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj vai arī varētu atstāt piesārņojošu ietekmi uz vidi. Šajā 
reģistrā iekļauti ne tikai objekti, kas jau piesārņo vidi vai arī ir aizdomas par potenciālu piesārņojumu, bet 
arī tie uzņēmumi, kas pašreiz piesārņojumu nerada, bet to darbība saistās ar augstu piesārņojuma 
bīstamības potenciālu. Kokneses novada teritorijā praktiski nav lielu rūpniecības uzņēmumu, kas sekmētu 
vides piesārņošanu, tādēļ lielākā piesārņojošu vielu koncentrācija rodas un to ietekme novērojama ap 
transporta maģistrālēm un degvielas uzpildes stacijām. 

Saskaņā ar LVĢMC datu bāzē pieejamo informāciju, Kokneses novadā ir 1 piesārņota un 26 potenciāli 
piesārņotas vietas (skatīt 5.tabulu). 

5.tabula. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas Kokneses novadā12 

Piesārņotas vietas 

N.p.k. 
Reģistrācijas 

numurs 
Vietas nosaukums, 

atrašanās vieta 
Darbības nozares Piezīmes 

1. 32468/2816  Atkritumu izgāztuve „Cenši”, 
Bebru pagasts, autoceļa V921 
(Vecbebri – Ozoli) malā 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

Kopš 1993.g. teritorija darbojās 
kā sadzīves atkritumu 
izgāztuve. Izgāztuves darbības 
beigu termiņš – 2006.gads. 
2011.gadā slēgta un 
rekultivēta. 

Potenciāli piesārņotas vietas 

N.p.k. 
Reģistrācijas 

numurs 
Vietas nosaukums, 

atrašanās vieta 
Darbības nozares Piezīmes 

1. 32468/4398 Bebru pagasta 
ūdenssaimniecības sistēma 
un dūņu kompostēšanas 

Notekūdeņu 
savākšana un 
apstrāde 

Dūņu kompostēšanas laukums 
likvidēts. Dūņas no NAI tiek 
vestas tālākai pārstrādei un 

                                                 
11 http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html 
12 Tabulā iekļautā informācija precizēta atbilstoši Kokneses novada pašvalības sniegtajai informācijai 
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laukums, Bebru pagasts,  
Vecbebri 

kompostēšanai uz Kokneses 
ciema NAI. 

2. 32468/2819 Bijušais lidlauks un 
minerālmēslu noliktava, pie 
Zutēniem 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība  

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) 

3. 32468/2818 Centra katlu māja, Bebru 
pagasts, Vecbebri 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

No 1975 līdz 1985.g. katlu 
māju kurināja ar šķidro 
kurināmo. Kopš 1985.g. tiek 
izmantota gāze. Katlu māja 
nedarbojas.  Virszemē atrodas 
divas degvielas tvertnes, 
pazemē arī divas. 

4. 32468/2817 Bijušās mehāniskās 
darbnīcas un DUS, Bebru 
pagasts, Zemturi 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība  

No 1970. līdz 1994.g. darbojās 
degvielas uzpildes punkts un 
mehāniskās darbnīcas. Šobrīd 
teritorijā atrodas 4 virszemes 
degvielas cisternas (darbība 
pašlaik nenotiek) .  

5. 32468/2815 Bijusī cūku ferma 
„Tupiešēnos”, Bebru pagasts,  
Tupiešēni 

Cūku audzēšana 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 gaļas 
liellopi. 

6. 32468/2814 Lopu ferma „Brencēni“, Bebru 
pagasts, Brencēni 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība  

Kopš 1970.g. – lopu ferma, 
lopu skaits līdz 1990.gadam 
~150, pašreiz – 90. Ferma 
darbojas. 

7. 32468/2813 Lopu ferma „Domēni, Bebru 
pagasts, starp Vecbebriem un 
Tupešēniem „Domēni” 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

Kopš 1970.g. lopu ferma,lopu 
skaits līdz 1990.g. ~300, 
pašreiz – 460. Ferma darbojas. 

8. 32548/2827 DUS „Grodi”, Iršu pagasts, Irši Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība  

Benzīna un dīzeļdegvielas 
tirdzniecība. Nedarbojas. 

9. 32548/2826 Mehāniskās darbnīcas, Iršu 
pagasts, Irši 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

Bijušās p/s „Līdums” degvielas 
uzpildes stacija. DUS 
nedarbojas. 

10. 32548/2825 Bijusī DUS un degvielas bāze, 
Iršu pagasts, Irši 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Bijusī p/s „Līdums” degvielas 
uzpildes stacija. Pēc p/s 
„Līdums” likvidācijas DUS 
nedarbojas. 

11. 32548/2824 Ferma „Dūjas”, Iršu pagasts, 
„Dūjas” 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

Zemnieku saimniecības „Dūjas” 
lopu ferma. Z/S nodarbojas ar 
gaļas lopu audzēšanu. Fermā 
atrodas ap 100 lopu. 

12. 32608/2846 Bijusī lopu kapsēta, Kokneses 
pagasts, pie Rīteru karjera 

Atkritumu savākšana 
un apstrāde 

No 1965.g. līdz 1995.g. objekts 
darbojās kā lopu kapsēta, 
dzīvnieki tika apglabāti izraktās 
tranšejās, tagad izlīdzināts. 
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Nelieto. 
13. 32608/2845 Bijusī putnu ferma „Gaiļi”, 

Kokneses pagasts, Koknese 
Mājputnu audzēšana No 1978.g. līdz 1991.g. 

darbojās putnu ferma, putnu 
skaits > 2000. Ferma tiek 
nojaukta. 

14. 32608/2844 SIA „Bormaņi” lopu ferma 
„Kraujas”, Kokneses pagasts, 
Ūsiņi 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1980.g. darbojas lopu 
ferma, lopu skaits šobrīd 300. 
Ferma darbojas 

15. 32608/2843 Bijusī lopu ferma „Indriķjuri“, 
Kokneses pagasts, Ratnicēni 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1960.g. līdz 1989.g. 
darbojas lopu ferma, lopu 
skaits ~100. Nelieto. 

16. 32608/2842 Bijusī lopu ferma „Mazkarkļi”, 
Kokneses pagasts, pie Rīteru 
karjera 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1963.g. līdz 1995.g. 
darbojās lopu ferma. 

17. 32608/2841 Bijusī lopu ferma „Aņēni”, 
Kokneses pagasts, pie Spruļu 
purva 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1970.g. līdz 1993.g. 
darbojās lopu ferma ar ~300 
lopiem. Nedarbojas. 

18. 32608/2840 Bijusī lopu ferma 
„Jaunkaplava”, Kokneses 
pagasts, pie Tuņķu purva 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1970.g. līdz 1995.g. 
darbojās lopu ferma. Nojaukta. 

19. 32608/2839 Bijusī lopu ferma „Austrumi“, 
Kokneses pagasts 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1970.g. līdz 1995.g. bija 
lopu ferma.Objektā tiek veikti 
galdniecības darbi. 

20. 32608/2838 Bijusī lopu ferma „Siliņi“, 
Kokneses pagasts 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

No 1974g. līdz 1997.g. 
darbojās lopu ferma. Periodiski 
izmanto dažādām 
saimnieciskām vajadzībām. 

21. 32608/2837 Bijusī DUS un tehnikas 
remonta darbnīcas, Kokneses 
pagasts, Koknese 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

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 daļēji. 

22. 32608/2836 SIA „Bormaņi” bijusī DUS un 
darbnīcas, Kokneses pagasts, 
Bormaņi 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

No 1970.g. līdz 1990.g. 
darbojās degvielas bāze. DUS 
nedarbojas no 1990.g., 
mehāniskās darbnīcas 
darbojas daļēji. 

23. 32608/2835 Bijusī Kokneses PMK 
degvielas bāze un darbnīcas, 
Kokneses pagasts, Koknese 

Hidrotehnisko būvju 
būvniecība 

No 1980.g. līdz 1995.g. bija 
degvielas bāze. Degvielas 
bāzes iekārtas nav 
demontētas, ir pazemes 
degvielas cisternas.  Atradās 
kūdras presēšanas cehs, kas 
šobrīd nedarbojas, ir mašīnu 
remonta darbnīca. 

24. 32608/2834 Bijusī AS „Kokneses MRS” 
degvielas bāze un darbnīcas, 
Kokneses pagasts, Koknese 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

No 1975.g. līdz 2000.g. objekts 
darbojās kā degvielas bāze 
meža tehnikas remonta 
darbnīcā. Degvielas bāzes 
iekārtas nav demontētas, 
teritorijā atrodas remonta ēka. 

25. 32608/2833 Bijusī p/s „Koknese” degvielas 
bāze, Kokneses pagasts, 
Koknese 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

No 1973.g. līdz 2001.g. 
darbojās kā degvielas bāze. 
Bāzes iekārtas nav 
demontētas, atrodas 3 
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virszemes cisternas. 
26. 32608/2832 Atkritumu izgāztuve Kokneses 

pagastā, Kokneses pagasts, 
Koknese 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

Atkritumu izgāztuve – slēgtas 
un rekultivēta. Izgāztuvē ir 
apglabāti 32’800 m3 atkritumu. 

Avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’, 2012 

Piesārņoto teritoriju Kokneses novada teritorijā nav būtiski daudz, taču paaugstinātos riska faktorus rada 
potenciāli piesārņoto vietu atrašanās apdzīvotās vietās. 

Ņemot vērā, ka vairākas no minētajām vietām atrodas tuvāk vai tālāk no ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas 
ir viens no iespējamajiem virszemes ūdeņu un augsnes piesārņojuma iemesliem, tādēļ nozīmīgi ir veikt šo 
vietu sanāciju un rekultivāciju. Lielākoties šo vietu izpēte nav veikta, tādējādi nevar spriest par šo vietu 
pašreizējo ietekmi uz vidi vai cilvēku. Tā kā daļa no šīm vietām ir vēsturiski piesārņotās vai potenciāli 
piesārņotās vietas, bet daļai šāds statuss noteikts uz pieņēmumu pamata, būtu nepieciešams veikt 
detalizētu izpēti un nepieciešamības gadījumā no saraksta izslēgt tās vietas, kas nerada riska draudus. 

Piemērojot principu „piesārņotājs maksā”, piesārņojuma draudu novēršanā, kā arī piesārņoto vietu teritoriju 
sakopšanā un sanācijā, ja tas nepieciešams, iesaistāmi piesārņojuma radītāji, teritorijas īpašnieki un/vai 
apsaimniekotāji atbilstoši integrēto atļauju nosacījumiem. 

 
3.14.2. Rūpnieciskā riska objekti 

Ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” apstiprināts Valsts civilās 
aizsardzības plāns, kurā paredzēti preventīvie, gatavības un seku likvidācijas pasākumi praktiski visiem 
Latvijas valstī iespējamiem apdraudējumu veidiem, ietverot kā dabas, tā tehnogēnās katastrofas. 
Tehnogēno katastrofu risks saistīts ar bīstamo ķīmisko un naftas produktu tranzītu caur teritoriju un šo 
produktu pārvietošanu, kas atrodas apdzīvotās vietās vai tuvu tām. Latvijā pieaug gan dažādu kravu 
tranzīta plūsma caur valsts teritoriju, gan cilvēku pārvietošanās no citām valstīm uz vai caur Latviju. Līdz ar 
to pieaug tehnogēno (transporta) avāriju risks. Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu, Kokneses 
novadā identificēti šādi riskus radoši objekti: 

� Valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki); 
� Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga; 
� Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils.13 

Valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) ir nacionālas 
nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorija. Valsts galvenajam autoceļam raksturīga 
intensīva tranzīta kustība un pa to tiek pārvadātas arī bīstamas kravas – auto degviela, gāze, ķīmiskas 
vielas u.c. Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, šīs kravas var nokļūt apkārtējā vidē, radot ievērojamu 
piesārņojumu un akūtus draudus cilvēku veselībai vai pat dzīvībai. Šādā gadījumā ir iespējami arī 
ugunsgrēka draudi. Šie riski tieši var skart teritoriju vairāku desmitu metru attālumā no autoceļa, bet netieša 
izplatība var sasniegt simtiem metru. Autoceļš A6 rada paaugstinātu bīstamību gājējiem. Autotransporta 
avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, 
neapmierinošs autoceļu segums un terorisms. 

Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils un Kokneses un Vecbebru gāzes krātuve apgādā novadu ar 
dabasgāzi. Maksimālais darba spiediens gāzes vados var sasniegt līdz 55 bar. Tehnogēno katastrofu risks 
pastāv cauruļvada plīsuma varbūtībā ar tam sekojošu sprādzienu un ugunsgrēku, kā rezultātā var iet bojā 
cilvēki un rasties gaisa piesārņojums. Lai samazinātu šāda negadījuma potenciālās sekas, maģistrālajam 
gāzes vadam ir noteikta drošības aizsargjosla, noteikti būvniecības un citi ierobežojumi. Maģistrālajos 
gāzes vados, kuri šķērso Latvijas teritoriju, pēc katriem 20-25 km ir ierīkoti aizvari dabasgāzes padeves 
pārtraukšanai. 

Risku rada arī dzelzceļa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga, kas šķērso Kokneses novadu, jo pa to 
tiek pārvadātas arī bīstamās kravas. Avārijas situācijas izpausmes šeit neatšķiras no autoceļa riskiem, bet 

                                                 
13 Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369) 
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mērogi var būt daudz lielāki un sekas – smagākas. Kompleksa riska avots ir autoceļu un dzelzceļa 
šķērsojuma vietas, kur negadījuma iespējas ir ievērojami paaugstinātas. Šajos objektos, pieaugot avārijas 
bīstamības iespējamībai, notikuma sekas var mainīties no nenozīmīgām līdz katastrofālām, ņemot vērā to, 
ka bīstamās kravas pārvadā arī gar apdzīvotām vietām, radot apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tās 
var mazināt ar pārbrauktuvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu u.c. drošības uzlabošanas pasākumiem. 
Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva vai dzelzceļa infrastruktūras bojājumi (piemēram, savstarpēja 
vilcienu sadursme pārmiju bojājumu rezultātā), dzelzceļa darbinieku kļūdas vai trešo pušu neatļautas un 
nelikumīgas darbības (piemēram, terora akti uz dzelzceļa) u.c. 

Automaģistrāles un dzelzceļa līnijas klātbūtne neizslēdz avāriju riska gadījumus, it sevišķi bīstamo kravu 
pārkraušanā un pārvadāšanā. Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, 
ugunsgrēkus vai arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un vides piesārņošanu. Ārkārtas 
gadījumā, rīcības to likvidēšanai paredzēts plānot atbilstoši Kokneses novada civilās aizsardzības plānam. 

Pļaviņu HES ir Kokneses novadam tuvākās A drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves. 
Viens no aktuālākajiem novada iedzīvotāju drošības apdraudējumiem var rasties, ja notiek Daugavas 
kaskādes HES dambju pārrāvumi lielu plūdu, terora aktu, zemestrīces vai turbīnu bojājumu rezultātā un 
elektrosadales sistēmas avāriju rezultātā, kas var izsaukt ķēdes reakciju, izraisot aizsargdambju 
pārrāvumus upes lejtecē esošajā HES krasi pieaugoša ūdens spiediena rezultātā. Pļaviņu HES dambja 
pārrāvuma gadījumā var tikt appludināta arī Koknese. Plūdi saistīti arī ar infekcijas slimību uzliesmojumu 
risku kā zarnu infekcijas, hepatīts A, leptospiroze, enterovīrusu infekcijas u.c. Pēc plūdu likvidēšanas 
nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai (piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu 
attīrīšana un dezinfekcija). Plūdu draudu gadījumā jāveic iedzīvotāju informēšana un evakuācija no 
bīstamās zonas atbilstoši izstrādātajam Valsts civilās aizsardzības plānam. 

Jāatzīmē, ka Valsts civilās aizsardzības plānā norādīta arī zemestrīču iespējamība Kokneses apkārtnē 
(1821.gadā Kokneses apkārtnē un netālu no Pļaviņu HES jau bija zemestrīce), kur atrodas Aizkraukles un 
Piebalgas lūzumi. Minētais plāns akcentē to, ka būtu lietderīgi tektonisko lūzumu zonu tuvumā izveidot 
lokālo seismoloģisko novērojumu tīklu, lai kontrolētu iespējamo seismotektonisko aktivitāti. 

Kokneses novadā neatrodas uzņēmumi, uz kuriem attiecas 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi 
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”, pašvaldībā 
neatrodas arī uzņēmumi, kuriem būtu izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai. Savukārt B 
kategorijas atļauja izsniegta vairākiem uzņēmumiem, t.i., uzņēmumiem, kuru pārziņā ir ūdenssaimniecības 
un siltumapgādes nodrošināšana pašvaldībā, piemēram, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” 
(05.09.2011.), kuras pārziņā ir Kokneses NAI, katlu māja, kanalizācijas sistēmas un artēziskie urbumi 
Kokneses un Bormaņu ciemā. Tāpat atļauja ir izsniegta Kokneses novada domei attiecībā uz Bebru 
pagasta (14.12.2010. ar 14.06.2012. grozījumiem) un Iršu pagasta (07.09.2007. ar 17.10.2011. 
grozījumiem) ūdenssaimniecības sistēmu, Kokneses speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram 
(01.11.2010.), kuras pārziņā ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un katlu māja siltumenerģijas ražošanai. 

Kokneses novadā esošo degvielas uzpildes staciju darbība būtisku ietekmi uz vidi un cilvēka veselību 
neatstāj. 

Kokneses novadā kā vēl viens paaugstināta riska objekts minams un Kokneses novada teritorijas 
plānojumā noteikts – teritorijas zeme 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijām, kas saistāms ar avāriju 
bīstamības risku. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma pašreizējās izmantošanas kartēs attēlotas arī pamesto objektu 
teritorijas, tās definējamas kā pamestās un vizuāli piesārņotās vietas (neapdzīvotas lauku sētas, bijušie 
ražošanas objekti, bijušie karjeri u.tml.), kas galvenokārt ir pamestas lopkopības fermas. Lai iesaistītu šos 
funkcionālos elementus novada struktūrā arī perspektīvā, veicot sakopšanas un sanācijas darbus, tiek 
plānota šo teritoriju izmantošana. 
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3.12.3. Ekoloģiskā riska teritorijas 

Kā paaugstināta ekoloģiskā riska teritorijas Kokneses novadā minamas šādas teritorijas: 

1) Paaugstināta applūšanas riska teritorijas; 
2) Paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas; 
3) Latvāņu invadētās teritorijas. 

Teritorijas, kas atrodas tiešā sezonāli mainīgu ūdenstilpņu un ūdensteču, hidroelektrostaciju un to 
ūdenskrātuvju tuvumā, ir pakļautas plūdu vai appludināšanas riskam. Plūdi var radīt cilvēku upurus, 
piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu, nodarīt kaitējumu videi, būtiski apdraudēt ekonomikas attīstību un 
traucēt saimnieciskajai darbībai. 

Kokneses novadā par paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijām var uzskatīt galvenokārt lielākos mežu 
masīvus. Īpaši vasaras sausajā periodā jāveic nepieciešamie drošības pasākumi un iedzīvotāju 
informēšana par iespējamo apdraudējumu, lai mazinātu riska iespējamību. Kokneses novadā nav Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa, tuvākais ir Aizkraukles daļas Pļaviņu postenis. Vecbebros 
atrodas Valsts meža dienesta uguns novērošanas tornis. 

Kokneses novadā un Latvijā kopumā viena no problēmām ir invazīvā auga – Sosnovska latvānis, izplatība, 
radot nozīmīgu bioloģisku piesārņojumu dabisko ekosistēmu un sugu aizsardzībā, kā arī tradicionālās 
ainavas vizuālās vērtības saglabāšanā. Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām, invazīvo latvāņu audzes 
rada arī ekonomiskus zaudējumus un nopietnus draudus cilvēku veselībai. Valsts augu aizsardzības 
dienests ir veicis Sosnovska latvāņu izplatības noteikšanu Latvijas teritorijā. Kokneses novads nav to 
pašvaldību sarakstā, kur konstatētas vislielākās ar latvāni invadētās platības. Kopumā pašvaldībā uz 
2012.gada jūliju uzmērītas 8,7 ha lielas platības. Latvāņi galvenokārt tiek ierobežoti mehāniski, t.i., 
vairākkārtīgi sezonā appļaujot. Jāatzīmē, ka bez valsts atbalsta programmas iznīcināt latvāņus ir praktiski 
neiespējami. 

Latvāņa izplatības ierobežošanas kārtību nosaka 09.08.2008. MK noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas 
– Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumā par latvāņu izplatības ierobežošanu 
norādīts, ka laikā no 2013. līdz 2015.gadam valstī tiks veikta virkne pasākumu invāzijas samazināšanai. 

 
3.15. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokumenti netiktu īstenoti 

Ja plānošanas dokumenti – Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kokneses novada 
teritorijas plānojums – netiktu īstenoti (izstrādāti un apstiprināti), Kokneses novada teritorijas izmantošanu 
un attīstību reglamentētu trīs spēkā esošie pagastu teritorijas plānojumi bez kopēja stratēģiska skatījuma 
uz visu novada teritoriju. Plānošanas dokumentu izstrādes laikā, kā arī Vides pārskata projekta 
sagatavošanas procesā ir vērtēti agrāk izstrādātie, šobrīd spēkā esošie pagastu teritorijas plānojumi. 
Norādāms, ka atklājas virkne jautājumu jeb tolaik pieņemtie risinājumi pagastu attīstībā, kas no šodienas 
plānošanas prakses un pieredzes vērtējami kritiski. 

Kā viens no piemēriem spēkā esošo plānošanas dokumentu kontekstā, kas vides aspektā kritiski 
vērtējams, ir atzīmējama norma spēkā esošajā Kokneses pagasta teritorijas plānojumā, kurā noteikts, ka 
no jauna veidojamā minimālā platība lauksaimniecības zemēs ir 0,5 ha, un tas tiek attiecināts uz visu 
Kokneses pagasta teritoriju. Tātad, ja netiktu īstenots šobrīd izstrādes stadijā esošais teritorijas plānojums, 
Kokneses novada teritorijā pastāv risks, ka pie Daugavas, Pērses, ārpus ciemiem vai jebkurā citā vietā tiek 
veikta zemes parcelācija, sadalot, piemēram, 10 ha lauksaimniecības zemi 20 jaunos apbūves gabalos. 
Tādējādi pastāv ļoti pamatots risks haotiskas apbūves veidošanai, un tas saistīts gan ar 
inženierkomunikāciju nepietiekamu nodrošināšanu, gan arī ainavu degradāciju. 

Spēkā esošajos teritorijas plānojumos, izņemot risinājumus, kas attiecas uz Iršu un Vecbebru ciemu 
teritorijām, ir paredzētas plašas, no jauna veidojamas dzīvojamās apbūves teritorijas, tādējādi prognozējot 
tuvāko 12 gadu laikā iedzīvotāju skaita turpat trīskāršu palielinājumu Koknesē, kas neatbilst pašreizējām 
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attīstības tendencēm un ir par pamatu daļēji apgūtu „pļavu” ciemu rašanai ārpus pašlaik kompaktās 
Kokneses ciema teritorijas. 

Otrs būtisks aspekts vides saglabāšanas kontekstā ir nepieciešamība plānot teritoriju konceptuāli un 
stratēģiski, kas šobrīd Kokneses novada pašvaldībā tiek realizēts, darba grupās diskutējot un izstrādājot 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Ja plānošanas dokuments – novada stratēģija – netiktu 
īstenota, trūktu arī kopējā redzējuma par novada teritoriju, tā vietā attiecībā uz Kokneses novada telpu 
pieņemot vairāk fragmentārus risinājumus. 

Fakts, ka Kokneses novada pašvaldība atrodas salīdzinoši tālu no galvaspilsētas (salīdzinot, piemēram, ar 
Ikšķili, Pierīgas pašvaldībām), iespējams, ir viens no iemesliem, kas pasargājis līdzšinējo Kokneses novada 
teritorijas attīstību no vides problēmām aktīvas būvniecības un zemes tirgus periodos. Kokneses novada 
teritorijā pašreizējā situācijā nav būtisku ar haotisku būvniecību saistītu vides problēmu, kuras daudzkārt ir 
redzamas un konstatējamas teritorijās pēc būvniecības „buma”. Par piemēru var minēt Ikšķiles novada 
teritoriju, kurā ārpus esošajām apdzīvotajām vietām ainavā redzama pilsētas tipa haotiski apbūves 
fragmenti, kā arī jauni dzīvojamie kvartāli bez atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanas. 

Sadaļas noslēgumā jāatzīmē, ka pašreizējā vides kvalitāte Kokneses novadā vērtējama kā laba, bet, lai to 
saglabātu, nepieciešams ievērot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto perspektīvo 
struktūru un Kokneses novada teritorijas plānojumā noteiktās prasības zemes izmantošanai, tādējādi 
arvien uzlabojot vides kvalitātes situāciju Kokneses novada pašvaldībā. 
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANA VAR 
BŪTISKI IETEKMĒT 

Vides pārskata izstrādes gaitā tika detalizētas problēmsituācijas teritorijās, kuras plānošanas dokumentu 
īstenošana var ietekmēt. Īpaša uzmanība tika pievērsta teritorijām ar paaugstinātu antropogēno slodzi. 

Izvērtējot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt no vides 
aizsardzības viedokļa, nozīmīgas ir šādas teritorijas: 

1) Attīstības centri un apbūves teritorijas; 
2) Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas; 
3) Dabas, kultūrvēsturiskās un rekreācijas teritorijas; 
4) Mežu un lauku teritorijas; 
5) Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

 
4.1. Attīstības centri un apbūves teritorijas 

Izvērtējot novada līdzšinējo attīstību un izstrādājot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī 
ņemot vērā likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (2008), tika rasts risinājums 
turpmākajai apdzīvojuma attīstībai Kokneses novada teritorijā. Par turpmākajiem novada attīstības 
centriem un reizē arī apdzīvotām vietām ar ciema statusu noteiktas četras apdzīvotas vietas – Vecbebri, 
Irši, Koknese un Bormaņi. Izvērtējot spēkā esošajos teritorijas plānojumos noteiktās apdzīvotās vietas ar 
ciemu statusu (apbūve, infrastruktūras pieejamība, iespējamās attīstības tendences), no ciema statusa tika 
izslēgtas 12 apdzīvotas vietas – vietas, kurās faktiski dominēja līdzšinējā attīstībā lauku teritoriju raksturs. 
Šāds konceptuāls risinājums, perspektīvā koncentrējot jaunu dzīvojamo apbūvi jau esošajos blīvi apdzīvoto 
vietu centros un to tuvumā, ir pozitīvi atbalstāms arī no vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 
aspekta. Jānorāda, ka, Kokneses novada perspektīvajā struktūrā šīs apdzīvotās vietas noteiktas kā 
vēsturiski apdzīvotās vietas, tādējādi saglabājot vēsturiski apdzīvoto vietu nosaukumus. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir pārskatītas spēkā esošajos teritorijas plānojumos 
noteiktās ciemu robežas. Visu četru ciemu robežas tika samazinātas, primāri dodot priekšroku jaunas 
dzīvojamās apbūves veidošanai ciemu robežu teritoriju ietvaros, un 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. Vērtējot no vides viedokļa, šis 
Kokneses novada apdzīvojama attīstības risinājums vērtējums pozitīvi, jo tas ļaus izvairīties no haotiskas 
jaunās apbūves attīstības, kā arī novirzīs urbanizācijas ietekmi no vides un kultūrvēsturiski (ainaviski) 
jutīgajām teritorijām. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, vērtējot novada attīstības centru attīstības virzienus, 
pozitīvi vērtējams, ka pašvaldība jau ilgtermiņā, ievērojot to arī Kokneses novada teritorijas plānojumā, 
neatbalsta jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem blīvi apdzīvotajiem centriem, kā arī joslveida 
apbūves veidošanos gar autoceļiem un upēm, kas atbilst arī Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojumā noteiktajām vadlīnijām. Īpaši tas attiecināms uz Bormaņu ciema teritoriju, kur, ņemot vērā 
autoceļa P79 Koknese – Ērgļi ietekmes faktoru, jau līdzšinējā attīstībā ir dominējusi lineāras apbūves 
attīstība, ko, līdz ar risinājumiem teritorijas plānojumā, perspektīvā tiek plānots samazināt. Tāpat pozitīvi 
vērtējama zaļās joslas noteikšana pie autoceļa Bormaņu ciema teritorijā, tādējādi attālinot perspektīvā 
iespējamo apbūvi no transporta plūsmas (skatīt 2.attēlu). Joslveida apbūves nepieļaušana gar autoceļiem ir 
atbalstāma no vides un cilvēka veselības viedokļa, kas galvenokārt saistās ar paaugstinātu gaisa 
piesārņojumu un trokšņa līmeni. 

Augstākminētie plānošanas principi sekmēs ne tikai lielāku iespēju nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu 
inženierapgādi ciemos (centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija sistēmas, atkritumu savākšana), bet arī 
kopumā stiprinās novada esošos attīstības centrus (Koknesi, Iršus, Vecbebrus un Bormaņus). Sakārtota 
ūdenssaimniecība paaugstinās gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan veicinās vispārēju vides stāvokļa 
paaugstināšanos pašvaldībā. Tomēr līdz pilnīgai infrastruktūras attīstībai, ietverot sevī piemērotus 
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centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus, pastāv ūdensobjektu piesārņošanas un 
eitrofikācijas draudi. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā vadlīnija tiek noteikta apbūves ierobežošana gar 
upēm. Izvērtējot teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumus, konstatējams, ka plānojumā tiek paredzēts 
samazināt jaunas blīvas dzīvojamās apbūves veidošanos gar Daugavu un Pērsi. Atbalstot šādu pieeju, 
atzīmējams, ka tādējādi tiks veicināta upju palienēm tipiskās ainavu saglabāšanās, vidē netiks novadīti 
neattīrīti notekūdeņi gadījumos,, kā arī tiks saglabāta ūdensteču pieejamība iedzīvotājiem. Tāpat zemju 
īpašnieki uzņemtos zināmu risku, ja attiecīgais nekustamais īpašums atrastos potenciālā plūdu 
apdraudējuma zonā (applūstošajās teritorijās). 

Kokneses novada teritorijas plānojuma tiešā ietekme uz vidi visvairāk saistīta ar zemes izmantošanas 
veidu maiņu un, pirmkārt, jau ar apbūves teritoriju paplašināšanu un attīstīšanu. Īpaši tas attiecināms uz 
teritorijām, kur pašreizējā situācijā dominē lauku zeme jeb lauksaimniecības zeme, bet perspektīvā plānots 
attīstīt ražošanas apbūvi.  

Vērtējot Kokneses novada attīstību ilgākā laika posmā, nākotnē ražošanu tiek piedāvāts attīstīt uz 
dienvidiem no jaunā perspektīvā autoceļa E22 pie Kokneses ciema. Pašvaldībai šai plānotajai ražošanas 
teritorijas attīstībai Kokneses ciema ziemeļu daļā (Putnuciema teritorijas apkārtnē) jāpievērš īpaša 
uzmanība, jo, saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas 
plānojumu, šī teritorija paredzēta kā viens no galvenajiem ražošanas attīstības centriem. Ņemot vērā, ka 
starp Kokneses ciemu un plānoto ražošanas attīstības areālu novada teritorijas perspektīvā saglabāta 
buferzona, ko veido „zaļā” zona, tā īpaši nekonfliktē ar apdzīvotajām vietām un dabas vērtībām, tajā pašā 
laikā saglabājot labu sasniedzamību. Līdz ar to šajos risinājumos ir rasti kompromisi starp dabas un 
ekonomiskās vides attīstību. Vērtējot nākotnē iespējamās ražošanas sfēras (veida) attīstību, iespējams, ka 
šai teritorijai detalizētākai plānošanai un izpētei piemērojama detālplānojuma izstrāde vai arī, smagās 
ražošanas attīstības gadījumā, ietekmes uz vidi novērtējums. 

Rezumējot, atbilstoši Kokneses novada perspektīvajai telpiskajai struktūrai, Kokneses novada teritorijas 
plānojumā ražošanas teritorijas plānotas jau esošajos ražošanas un citu pamestu un vizuāli piesārņotu 
vietu teritorijās, tādējādi tiek ierobežota jaunu teritoriju apbūvēšana. 

Mazākas vai lielākas iespējamās apbūves teritorijas paredzētas visos pagasta ciemos, tomēr pozitīvi 
vērtējams, ka jauna apbūve plānota ciemu robežās vēl „brīvajās”, neapbūvētajās teritorijās. Apbūves 
teritorijas galvenokārt paredzētas individuālajai apbūvei un ražošanas teritoriju attīstībai. 

2.attēls. Spēkā esošā (pa kreisi) un izstrādes stadijā esošā teritorijas plānojuma risinājumi Bormaņu ciemā un tā tuvumā 

Perspektīvās apbūves samazinājuma 
virziens – no lineāras apbūves attīstības 
uz koncentrētu un centrisku 
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Kokneses novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka jauna 
būvniecība piesārņotās teritorijās un tās izmantošana pieļaujama tikai pēc teritorijas rekultivācijas, izņemot 
īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai. Ir aizliegta jebkāda izmantošana, kas rada nepieļaujami 
augstu un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes 
normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un 
dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. 

Turpmākajā teritorijas plānojuma realizācijas procesā, saskaņojot saimnieciskās darbības un dabas 
mijiedarbību, veicot plānojumā paredzēto apbūvi, tā jāsaskaņo ar likumdošanā un normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību. 

Kopumā atzīmējams, ka visi būvniecības darbi var radīt īslaicīgu vides piesārņojumu (gaisa piesārņojums 
ar putekļiem un troksnis), savukārt uzsākot jebkādu saimniecisku darbību un jaunu būvniecību, ir jāparedz 
pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus 
ainavas degradācijas novēršanai. 

 
4.2. Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas 

Satiksmes infrastruktūra un inženierkomunikācijas ir vieni no svarīgākajiem elementiem, kas ietekmē 
Kokneses novada uzņēmējdarbības attīstību un novada telpisko struktūru. Novadu šķērso divas svarīgas 
transporta maģistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – 
Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Rīga – Daugavpils dzelzceļa līnija, tāpat novadā atrodas 
reģionālie autoceļi un vietējas nozīmes autoceļi, kas kopumā veido labi attīstītu ceļu tīkla karkasu un 
nodrošina piekļūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un ražošanas objektiem. Atzīmējams, ka salīdzinoši 
daudz ir pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti. 

Kokneses novada telpiskās attīstības perspektīva paredz jauna perspektīvā starptautiskas nozīmes 
autoceļa izbūvi, kā ietvaros tiks izbūvēts jauns autoceļa posms Krape – Koknese ar pieslēgumu esošajam 
autoceļam A6 Rīga – Koknese – Krāslava – Baltkrievijas robeža aiz Kokneses. Jaunbūvējamam autoceļa 
posmam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. 

Kā galvenās problēmas saistībā ar satiksmes infrastruktūru ir atzīmējams autoceļu esošais stāvoklis. 
Perspektīvā būtiski ir veikt rekonstrukciju reģionālajam autoceļam P79 Koknese – Ērgļi. Autoceļš ir 

3.attēls. Plānotās ražošanas attīstības koncentrācijas vietas Kokneses ciema tuvumā (ar violetu krāsu) 
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stratēģiski nozīmīgs, tas savieno Iršu un Bebru pagastus ar novada centru Koknesi. Veicot rekonstrukciju, 
nepieciešama veloceliņa izbūve un ciemu apdzīvotajās vietās – gājēju ietves un ielu apgaismojums. 

Satiksmes infrastruktūras sakārtošana ne tikai radīs pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un uzlabos dzīves 
labklājību, bet radīs priekšnoteikumus novada kopējai attīstībai. Pozitīvi atzīmējams, ka Kokneses novada 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītas prasības jaunu ceļu/ielu 
izbūvei. 

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē vides stāvokli un iedzīvotāju veselības stāvokli, ir 
ūdensapgāde un kanalizācija. Kokneses novadā tā ir pieejama, taču tā galvenokārt tiek nodrošināta 
ciemos. Komunālās saimniecības un pakalpojumu uzturēšana un attīstība vērsta uz ūdenssaimniecības, 
atkritumu saimniecības, enerģētikas infrastruktūras izbūvi, rekonstrukciju, materiāltehniskās bāzes izveidi 
un attīstību. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā plānotā ūdenssaimniecības sistēmas attīstība ir saistīta galvenokārt 
ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, lai nodrošinātu novada 
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas uz 
šo brīdi plānotās inženierkomunikācijas, bet teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas 
prasības pārējo inženierkomunikāciju izbūvei. 

Visos Kokneses novada teritorijas plānojumā noteiktajos ciemos, izņemot Bormaņus, ir notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. Realizējot Kokneses novada teritorijas plānojumā plānoto izmantošanu, jāapzinās, ka 
paredzot jaunas apbūves teritorijas, pieaugs radīto notekūdeņu un atkritumu daudzums, līdz ar to ir 
nepieciešams paaugstināt atkritumu un notekūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas kapacitāti. 

Ja pie esošām un plānotām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām tiek pieslēgta lielākā daļa esošo un 
plānoto apbūves teritoriju, tad paredzētā apbūves attīstība kopumā nepasliktinās vides kvalitāti. Tomēr tām 
apbūves teritorijām vai objektiem, kuriem nav iespējams pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un 
kanalizācijas sistēmai, nepieciešams ierīkot vietējās ūdens ņemšanas vietas un attīrīšanas iekārtas, lai 
radītais piesārņojums nenonāktu vidē. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi, kas paredz, ka jaunizveidojamā apbūves 
teritorijā ir jānodrošina centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma no ciemu kopējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Apbūves teritorijās, kuras atrodas ārpus centralizēto 
ūdensapgādes tīklu esošās vai plānotās pieslēgumu zonas, kā arī lauku sētās, pieļaujama lokālu 
ūdensapgādes urbumu ierīkošana, kā arī grodu vai iedzīto aku ierīkošana. Apbūves teritorijās, kur nav 
ārējā kanalizācija tīkla, kā pagaidu risinājums pieļaujama decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
izveidošana, pamatojot to ar vides izpētes rezultātiem un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tomēr 
projektā jāparedz iespēju tālākā būvniecības procesā pieslēgties pie centralizētiem notekūdeņu 
kanalizācijas tīkliem, ja to izbūve ir paredzēta teritorijas plānojumā vai detālplānojumā. Veicot jaunu apbūvi 
iepriekš neapbūvētā novada ciema teritorijā, kā pagaidu risinājums līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas 
izbūvei, jāparedz individuālas vai kopējas slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta tipa 
filtrācijas laukus. Minētās prasības nodrošinās, ka radītais piesārņojums nenonāks vidē un neradīs 
ievērojamu kaitējumu. 

Ūdenssaimniecības attīstība nodrošinās, ka tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens 
zudumi un piesārņojošo vielu klātbūtne notekūdeņos būs atbilstoša noteiktajiem normatīviem. Tās attīstība 
nodrošinās arī iespēju jauniem patērētājiem pieslēgties centralizētajai sistēmai, līdz ar to mazinot 
notekūdeņu noplūdi augsnē. Kopumā tas atstās pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un gruntsūdeņu 
kvalitāti. 

Sadzīves atkritumi šobrīd tiek savākti no daudzdzīvokļu mājām. Lielākajai daļai savrupmāju ir noslēgti 
līgumi par atkritumu savākšanu, līdz ar to var secināt, ka centralizētai atkritumu savākšanas sistēmai ir 
pietiekama kapacitāte pakalpojuma nodrošināšanai jaunajās apbūves teritorijās. Pašvaldībai un novada 
iedzīvotājiem turpmāk jāpievērš uzmanība iespējai šķirot atkritumus un tos ekoloģiski izmantot. Lai gan 
Kokneses novada apdzīvojuma struktūras mērķi ir vērsti uz vides piesārņojuma novēršanu, prakse rāda, ka 
veidojoties jaunām urbanizētām teritorijām vai pieaugot iedzīvotāju skaitam, attiecīgi novērojams 
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piesārņojuma slodzes pieaugums. Tomēr apdzīvotās vietās ir vieglāk un efektīvāk risināt atkritumu 
apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu (šķirošanu, savākšanu). Novadam sākotnēji būtu jārisina jautājums 
par jau esošo uzkrāto atkritumu savākšanu un nesankcionēto atkritumu izgāztuvju likvidēšanu mežos, 
gravās un lauku sētās ārpus lielākajām apdzīvotajām vietām. 

 
4.3. Dabas, kultūrvēsturiskās un rekreācijas teritorijas 

Kokneses novada dabas resursi, ainaviskās vērtības un izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums rada labus 
priekšnoteikumus rekreācijas teritoriju attīstībai. 

Izstrādātie plānošanas dokumenti kopumā nodrošina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību – 
Kokneses novada teritorijas plānojumā ir parādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilstoši MK 
noteikumos apstiprinātajām robežām, un noteikts, ka teritorijas izmantošana un apsaimniekošana 
saskaņojama ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna esamība un citu normatīvo aktu izstrāde un 
ievērošana sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ņemot vērā, ka Kokneses novadā esošajām 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dendroloģiskais stādījumam „Kokneses parks”, dabas liegumam 
„Šķibu purvs” un ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas objektam „Rīteru sausgultne un karsta 
kritenes” nav apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tā izmantošana veicama 
atbilstoši spēkā esošai LR likumdošanai. Savukārt 19.04.2011. MK noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā 
novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” nosaka, ka 
visas darbības, kas tiks realizētas Natura 2000 tīklā esošā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ir pakļautas 
ietekmes uz Natura 2000 teritorijām ietekmes novērtējuma procedūrai, t.sk. dabas liegumam „Šķibu purvs”. 

Lai sekmētu dabas vērtību aizsardzību un atbilstošu apsaimniekošanu, nepieciešams izstrādāt dabas 
aizsardzības plānus visām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām. Lai novērstu plānošanas dokumentu 
īstenošanas negatīvo ietekmi, jāīsteno esošajos dabas aizsardzības plānos noteiktie aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumi. Gadījumā, ja tiek apstiprināti dabas lieguma „Šķibu purvs” un ģeoloģiskā un 
ģeomorfoloģiskā dabas objekta „Rīteru sausgultne un karsta kritenes” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, un to prasības mainīs teritorijas izmantošanas nosacījumus šajā teritorijā, 
pašvaldībai nepieciešams lemt par nepieciešamību izstrādāt grozījumus Kokneses novada teritorijas 
plānojumā. Tāpat jāveic sabiedrību informējoši pasākumi par antropogēnās darbības ietekmi uz 
aizsargājamajām dabas teritorijām, objektiem un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Kokneses novada teritorijas plānojums neparedz darbības, kas varētu tieši mazināt dabas lieguma „Šķibu 
purvs” un dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” bioloģiskās daudzveidības vērtības vai citādi negatīvi 
ietekmēt tur atrodamās īpaši aizsargājamās augu sugas. Tomēr, jāatzīmē, ka Kokneses novada 
perspektīvajā struktūrā un Kokneses novada teritorijas plānojumā tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve 
ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas objekta „Rīteru sausgultne un karsta kritenes” tuvumā. Līdz ar to 
jāņem vērā, ka attīstot teritorijas pie īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tā jāuztver kā buferzona starp šo 
un pārējām teritorijām, t.i., jāparedz plānotās darbības sekas, vai tās ietekmēs tieši vai netieši arī īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas. Savukārt, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos būtu jānosaka – 
ja plānotā būvniecība vai cita saimnieciskā darbība īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās tiešā tuvumā 
var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, obligāti izstrādājams detālplānojums, un būvatļauja var tik izsniegta 
tikai pēc detālplānojuma izstrādes. 

Lai saglabātu teritorijas ar īpaši ainaviskām un kultūrvēsturiskām vērtībām un saglabātu telpisko vienotību 
novadā, Kokneses novada teritorijas plānojumā noteikti novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie 
pieminekļi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot prasības to aizsardzībai un 
saglabāšanai. Pozitīvi vērtējami arī Kokneses novada teritorijas plānojumā iekļautie ainavu aizsardzības 
jautājumi. 

Kokneses novada perspektīvajā struktūrā ir attēloti vairāki tūrisma areāli, tie ir Pērses un Daugavas upes 
krasti, Lobes ezera krasts un „Likteņdārza” teritorija uz salas Daugavā, savukārt teritorijas plānojumā nav 
izdalīts atsevišķs teritorijas izmantošanas veids, kas tiktu paredzēts tūrisma attīstībai, izņemot 



Vides pārskats 

 46 

„Likteņdārzu”, kas noteikta kā vieta ar īpašiem noteikumiem, neparedzot tajā tādu apbūves attīstību, kas 
varētu negatīvi ietekmēt „Likteņdārza” idejas attīstību. 

Neskatoties uz plašajām un daudzpusīgām tūrisma attīstības iespējām novadā, jebkura tūrisma veida 
attīstīšanai nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, ko iespējams realizēt atbilstoši izstrādātajam Kokneses 
novada teritorijas plānojumam. Saprātīga tūrisma infrastruktūras objektu attīstība ir pozitīvi vērtējama 
līdzsvarotas ekonomiskās attīstības kontekstā. Vienlaicīgi, plānojot tūrisma attīstību, pašvaldībai 
jānodrošina mežu publiska pieejamība un ilgtspējīga pastāvēšana, nepieļaujot ekosistēmu noplicināšanos 
un vides degradāciju. 

Tā kā Kokneses novads ir ar bagātu kultūras mantojumu, tad nepieciešams veicināt kultūrvēstures 
tradīcijām un videi draudzīgu apbūves veidošanu, kas saglabātu apdzīvojamo vietu plānojuma īpatnības. 

 
4.4. Mežu un lauku teritorijas 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto, lauku teritoriju attīstības virzieni kopumā vērsti 
uz vides kvalitātes, ainavu un lauku apdzīvojuma raksturīgo iezīmju saglabāšanos. 

Vislielākā ietekme prognozējama lauku teritorijām, kur saskaņā ar Kokneses novada teritorijas plānojumu ir 
atļauta daudzfunkcionāla izmantošana (teritorijas, kas teritorijas plānojumā definētas kā „lauku zemes”): 
lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve, tūrisma 
infrastruktūras attīstība u.c., kas var atstāt ietekmi uz vidi – palielināsies atkritumu daudzums, būs jauni 
notekūdeņu un/vai gaisa piesārņojuma rašanās avoti, tiks bojāta zemsedze, radīsies jauni trokšņa avoti 
u.tml., tomēr, ja tiks ievērotas spēkā esošajā likumdošanā un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības, minētās darbības neatstās būtiski 
ietekmi uz Kokneses novada vides kvalitāti. 

Saskaņā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām”, Kokneses novada teritorijā, līdz ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, 
vairs neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Tomēr, stratēģiski paredzot 
priekšnoteikumus augstvērtīgu zemju saglabāšanai un turpmākajai attīstībai, Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija paredz vietējas nozīmes augstvērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšanu un 
saglabāšanu, tādējādi radot ne tikai priekšnoteikumus lauksaimniecības nozares attīstībai, bet arī sekmējot 
ainaviski vērtīgo un ekoloģiski jūtīgo vietu saglabāšanos. 

Par negatīvu ietekmi uz lauksaimniecības zemēm var norādīt lauksaimniecības zemju aizaugšana, kas 
noved pie transformācijas meža zemēs. Ņemot vērā, ka lielākā daļa Kokneses novadā esošo 
lauksaimniecības zemju ir sakoptas un tiek nodrošināta to izmantošana, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteikts aizliegums apmežot vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes. Lauku zemju prasības nosaka arī meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju 
izmantošanai, kas veicinās šo teritoriju atbilstošu apsaimniekošanu, tādējādi nepieļaujot augsnes 
pārpurvošanos un lauksaimniecībā izmantojamo zemju degradāciju. 

Mežu teritorijās ir aizliegts veikt darbības kas veicina paātrinātu virszemes noteci un izraisa augsnes 
erozijas attīstību, bojā vai iznīcina aizsargājamos un retos augus, biotopus. Tāpat aizliegts izgāzt vai izmest 
atkritumus, bojāt vai iznīcināt teritorijas labiekārtojuma elementus un informācijas zīmes. Minētās prasības 
ir pozitīvi veicinošs faktors mežu aizsardzībai. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā mežos un lauku zemēs no jauna veidojamā minimālā 
platība noteikta 2 ha, bet vietējās nozīmes augstvērtīgajās lauksaimniecības teritorijās – 5 ha. Tas 
nepieļauj šo teritoriju sadalīšanu sīkākās apbūvei paredzētās vienībās. Lielu lauksaimniecības ražošanas 
saimniecību veidošanās var radīt apdraudējumu videi, ko rada zemes auglības samazināšanās, 
minerālpiesārņojuma un dabiskā piesārņojuma (piemēram, kūtsmēslu) nonākšana augsnē un gruntsūdenī 
intensīvas lauksaimniecības rezultātā. Kopumā attiecībā uz no jauna veidojamām minimālām platībām, 
pozitīvi vērtējams, ka salīdzinot ar spēkā esošo Kokneses pagasta teritorijas plānojumu, kurā no jauna 
veidojamā minimālā platība tika noteikta 0,5 ha visā Kokneses pagasta teritorijā, tās noteiktas atbilstoši 
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lauku un pilsētas tipa atšķirīgajam raksturam, attiecīgi laukos tās ir krietni lielākas kā ciema teritorijās. Šāds 
risinājums izslēgs apstākli, ka visu novada teritoriju iespējams sadalīt 5000 m2 lielos zemes gabalos. 

Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā mežu teritorijas 
funkcionāli izdalītas trīs 
kategorijās: (1) 
saimnieciskie meži, (2) 
aizsargājamie meži un (3) 
rekreācijas meži. 
Saimnieciskajos mežos, 
līdz ar teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, 
atļauta faktiski 
neierobežota saimnieciskā 
darbība, aizsargājamos 
mežos – darbība tiek 
regulēta atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, bet 
rekreācijas mežos darbība 
ierobežota saistībā ar 
specifiskām teritorijām 
Kokneses novada teritorijā 
(skatīt 4.attēlu), risinot 
ainavisko vērtību 
saglabāšanas jautājumus. 
Lai mazinātu lopkopības 
būtisko ietekmi, ko rada 
slāpekļa un fosfora radītais 
piesārņojums, Kokneses 
novada teritorijas 
plānojumā atkarībā no 
mājdzīvnieku veida un 
skaita, definētas fermas un noteiktas prasības to izvietojumam attiecībā pret dzīvojamo apbūvi un 
autoceļiem. 

Fermas aizliegts būvēt virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, tādējādi būtiski samazinot ūdenstilpju 
eitrofikācijas iespējas un ietekmi uz ainavu upju un ezeru krastos. Savukārt, lai saglabātu un sekmētu 
kvalitatīvu dzīves vidi novada ciemu teritorijās, Kokneses novada pašvaldība stratēģiski atbalsta atļaut 
izvietot rūpnieciskos objektus (piesārņojošās ražotnes) un fermas pēc iespējas atstatus (~1 km) no blīvi 
apdzīvotām vietām. 

 
4.5. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs attēlotas 
esošās un plānotās derīgo izrakteņu teritorijas. Plānošanas dokuments pieļauj derīgos izrakteņus iegūt arī 
mežu teritorijās un lauku zemēs, ar nosacījumu, ja tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības un citu 
normatīvo aktu prasībām, pirms tam veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu vai transformāciju. Lai 
uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvi, nepieciešams veikt detālu to ģeoloģisko izpēti. Jebkura veida izpēte, 
projektēšana un būvniecība teritorijās, kur atrodas derīgie izrakteņi, ir veicama, saskaņojot darbību ar 
valsts uzraudzības iestādēm un saņemot Kokneses novada pašvaldības atļauju. 

4.attēls. Plānotie risinājumi Kokneses ciema tuvumā, paredzot „zaļo” zonu jeb 
saudzējamos mežus (indeksēti kā M-1) starp dzīvojamo apbūvi un plānoto pievadceļu, kas 
savienos perspektīvo E22 autoceļu ar esošo A6 autoceļu 
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Karjeru izstrāde un derīgo izrakteņu ieguve, ja tā tiek plānota zem gruntsūdens līmeņa, var izraisīt 
gruntsūdens plūsmas režīma izmaiņas, kas, savukārt, var radīt neērtības iedzīvotājiem. Ja derīgo izrakteņu 
ieguve plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tuvumā, gruntsūdens līmeņa pazemināšanās var 
ietekmēt arī tur esošo biotopu dzīves apstākļus. Jāņem vērā, ka derīgo izrakteņu ieguve saistīta ar ainavas 
izmaiņām. 

Lai mazinātu karjeru izveides negatīvo ietekmi uz ainavas estētisko vērtību pašvaldībā, Kokneses novada 
turpmākajā plānošanā būtu jāievēro pamatprincipi, kuri nosaka, ka apdzīvoto vietu tuvumā nav vēlama 
derīgo izrakteņu ieguves karjeru izstrāde, un karjeri jāveido tā, lai skatu uz tiem no ceļiem un apdzīvotām 
vietām nosegtu meži vai koku stādījumi, savukārt pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas izbeigšanas, 
karjeri ir jārekultivē atbilstoši karjera dokumentācijai. Pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas izstrādājams 
rekultivācijas projekts, kas saskaņojams normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc rekultivācijas teritoriju 
jāizmanto kā meža teritoriju, virszemes ūdeņu teritoriju vai rekreācijas teritoriju. 

Ņemot vērā problēmas, kas saistītas ar dolomīta iegūšanu derīgo izrakteņu teritorijās, dolomīta slāņkopas 
irdināšanai spridzināšana pieļaujama tikai pēc spridzināšanas darbu atļaujas saņemšanas Valsts darba 
inspekcijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai netiktu nodarīts 
kaitējums piegulošo zemju īpašniekiem. 

Derīgo izrakteņu ieguve ir likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2.pielikuma (atkarībā no 
ieguves apjomiem) darbība, kurai pirms paredzētās darbības uzsākšanas veicams sākotnējais un/vai 
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi”, vai arī, ja darbība saistīta ar iespējamu ietekmi uz Natura 2000 
teritoriju, nepieciešamības gadījumā jāveic ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums. 

Lai izvērtētu derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas priekšlikumu, ierosinātājam būtu jāiesniedz Kokneses 
novada domei ģeoloģiskās izpētes materiāli par pieejamiem krājumiem un Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālās vides pārvaldes sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējuma atzinums. 

Ieteikums pašvaldībai – papildus spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pieprasīt derīgo izrakteņu ieguves 
ierosinātajam sniegt detalizētu aprakstu par iespējamo ietekmi uz sabiedrību (apkārtējiem iedzīvotājiem) – 
paredzētās darbības iespējamām ietekmēm uz pieguļošo zemju īpašumu attīstību, iespējamiem 
ierobežojumiem esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā. Izvērtējot sniegto informāciju, 
pašvaldība var pieprasīt ierosinātājam izstrādāt detālplānojumu, izstrādājot transporta un energoapgādes 
shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotām vietām. Īpaša uzmanība jāpievērš 
iespējamām gruntsūdens līmeņa izmaiņām un pasākumiem, kas ierobežo trokšņa un putekļu izplatību 
dzīvojamo māju tuvumā. 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 

Galvenie ar plānošanas dokumentiem saistītie vides aspekti ir dabas un vides kvalitātes saglabāšana, 
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir komplekss un visaptverošs dokuments, līdz ar to 
vērtējums par vides stāvokļa attīstību tiek sniegts ar teritorijas plānojumā izvirzītajiem teritorijas attīstības 
virzieniem un noteikumiem. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā ir noteiktas un grafiskajā daļā detalizētas visas teritorijas ar 
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vietas ar īpašiem 
noteikumiem, kultūras pieminekļi un aizsargjoslas. Kokneses novada plānojuma teritorijas zonējums ir 
izstrādāts, lai pēc iespējas samazinātu ietekmes un saglabātu esošo vides stāvokli. 

Kokneses novada teritorijā nav konstatēti lieli piesārņojuma avoti (piemēram, gruntsūdens un augsnes 
piesārņojums). Atbilstoši piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistram, Kokneses novada teritorijā 
piesārņojums ir konstatēts mehānisko darbnīcu un ķimikāliju glabāšanas vietās, lauksaimnieciskās 
ražošanas teritorijās (esošajās vai bijušajās fermās), degvielas uzpildes staciju teritorijās (piesārņotās un 
potenciāli piesārņotās vietas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā). Pastāvīgs vides piesārņotājs ir 
autotransports, taču mērījumi par šāda veida piesārņojumu novadā nav veikti, līdz ar to nav iespējams 
sniegt vērtējumu. Ar iepriekšminētajiem piesārņojuma veidiem, neatkarīgi no plānošanas dokumentos 
pieņemtiem risinājumiem, ir jārēķinās arī perspektīvā, plānojot atsevišķas rīcības, projektus, kas tiktu vērsti 
ar mērķi, lai šādu piesārņojumu arvien mazinātu. 

Papildus Kokneses novada plānošanas dokumentos paustajām normām, ir virkne normatīvo aktu, kas 
izstrādāti ar mērķi, lai sekmētu vides kvalitāti kopumā Latvijā. Kokneses novada teritorijas plānojumā tiek 
noteikts, ka Kokneses novadā ir aizliegta jebkura darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
izpildes rezultātā tiek sniegts negatīvs slēdziens. Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 
ietekmes uz vidi novērtējums veicams pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas 
un lēmumu pieņemšanas stadijā. Kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi nosaka 
25.01.2011. MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. 

Rezumējumā, vērtējot ar plānošanas dokumentiem saistītās vides problēmas, jāsecina, ka Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un no tās izrietošie teritorijas plānojuma risinājumi ir vērsti uz 
ilgtspējīgas attīstības un vides saglabāšanas uzlabošanu un attīstību. 
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS UN 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 

Likums „Par vides aizsardzību” (1991) nosaka pašvaldību atbildību par vides aizsardzību un dabas resursu 
izmantošanu. Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē principus, mērķus un uzdevumus, ir arī 
starptautiskie un Latvijas stratēģiskie dokumenti, kuru ieteiktās pamatnostādnes un principi ir būtiski katras 
teritorijas vides un dabas aizsardzībā. 

 
6.1. Starptautiskie un nacionālie ilgtspējīgas attīstības mērķi 

1992.gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un attīstību un 
Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 21.gadsimtam jeb Agenda 21 uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības 
centrā ir cilvēks. Tajā teikts, ka tiesības attīstīties jāīsteno, nodrošinot esošo un nākamo paaudžu attīstības 
un vides vajadzības. 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā „Mūsu kopējā 
nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziņojumu, 1987). Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā 
„attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību 
apmierināšanai”. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā un sociālā. Tas 
nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka 
ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. 

Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2001, atjaunota 2006) noteikti četri galvenie mērķi – 
vides aizsardzība, sociālā vienlīdzība un kohēzija, ekonomiskais uzplaukums un starptautiskā atbildība. 
Vides aizsardzības mērķis ir saglabāt zemes spēju nodrošināt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērot, ka 
planētas dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību, kā arī uzlabot vides 
kvalitāti. Nepieļaut un mazināt vides piesārņojumu un veicināt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, lai likvidētu 
saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 (apstiprināta 10.06.2010.) viena 
no prioritātēm ir „Daba kā nākotnes kapitāls”, kuras galvenais attīstības virziens un ilgtermiņa mērķis ir 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, inovatīva ekosistēmu un pakalpojumu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošana. Lai nodrošinātu Latvija2030 noteikto attīstības prioritāšu un rīcības virzienu 
īstenošanu vidējā termiņā, paredzēts uzsākt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, 
definējot nozaru politiku un teritoriju attīstības prioritāšu un rīcības virzienu kopumu un to finansēšanas 
avotus. 

 
6.2. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir noteikti starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības Direktīvās 
(turpmāk tekstā – Direktīva). Šajā sadaļā apskatītas galvenās vides jomā esošās Direktīvas, kas attiecas 
uz Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas plānojumu. 

Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību – Bernes konvencijas (1979) 
mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši sugas un dzīvotnes, kuru 
aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām 
sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām. 

ES direktīvas 92/43/EEK (1992) par dabisko biotopu savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu 
direktīva) mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskos biotopus un savvaļas faunu un 
floru Eiropas Savienības esošo dalībvalstu teritorijā. Šī mērķa īstenošanai ir izveidots Eiropas Savienības 
dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošina 
Eiropai nozīmīgi dabisko dzīvotņu veidu saglabāšanu un atjaunošanu dabiskās izplatības areālā. Natura 
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2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot EK Direktīvu 
79/209/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. 

EK direktīva 79/409/EEK (1979) par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) mērķis ir visu ES 
dalībvalstu teritoriju apdzīvojošo savvaļas putnu sugu ilgtermiņa aizsardzība un saglabāšana. 

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencijas (1992) mērķis ir bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un godīga un līdztiesīga ģenētisko 
resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan 
atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un tehnoloģijām, gan 
pienācīgu finansēšanu. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos un programmās 
un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšanā. Lai ieviestu konvenciju Latvijā, tās prasības ir 
iestrādātas dažādu līmeņu vides un dabas aizsardzības politikas dokumentos, kā arī normatīvajos aktos. 

Latvijā šo konvenciju un Direktīvu izpildi nodrošina likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
(1993) un likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (2000). Dokumenti, kas reglamentē dabas vērtību 
aizsargāšanu un izmantošanu īpaši aizsargājamās teritorijās, ir dabas aizsardzības plāni un individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Eiropas Ainavu konvencijā (2000) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp 
tās dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru un harmoniju. 
Tajā pašā laikā apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā 
jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un 
plānošana var radīt jaunas darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes 
daļa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan noplicinātos, gan labas kvalitātes apgabalos, gan arī apgabalos, 
kas atzīti par izcili skaistiem, un tādos apgabalos, kas tiek izmantoti ikdienā. Savukārt pārmaiņas arī 
reģionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, kā arī pārmaiņas pasaules 
ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka 
Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un 
apsaimniekotu, kā arī veiktu plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības 
labklājības elements un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ikvienam piešķir tiesības un 
atbildību. 

Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencijā (1972) ar 
„dabas mantojumu” tiek saprasts: 

� Dabas pieminekļi, kas radušies no fizikāliem vai bioloģiskiem veidojumiem vai šādu veidojumu 
grupām, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no estētikas vai zinātnes viedokļa; 

� Ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un stingri noteiktas zonas, kas ir kādas apdraudētas 
dzīvnieku vai augu sugas dzīves vieta, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no zinātnes vai 
saglabāšanas viedokļa; 

� Ievērojamas dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas, kam ir īpašas nozīmes universāla 
vērtība no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokļa. 

Konvencija nosaka, ka katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā kultūras un dabas 
mantojuma identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. 

EK direktīva 2000/60/EC (2000) nosaka pasākumus ūdens politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). Tās 
mērķis ir nodrošināt ūdeņu pārvaldības struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu procesu, 
lai nepieļautu ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to 
kvalitātes uzlabošanu. Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina „Ūdens apsaimniekošanas likums” (2002). 
Kokneses novads ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. 
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ES direktīva 91/271/EEK (1991) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Direktīvas mērķis ir harmonizēt 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Eiropas Savienībā. Attiecībā uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu, visa Latvijas teritorija ir atzīta kā īpaši jūtīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības 
komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Pamatojoties uz šo noteikumu 47.punktu un likuma „Par 
piesārņojumu” 17.pantu, Vides ministrija ir izstrādājusi Rīcības programmu komunālo notekūdeņu 
novadīšanas radītā piesārņojuma samazināšanai (31.03.2004. MK rīkojums Nr.181 „Par Rīcības 
programmu komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma 
samazināšanai"). Rīcības programma nosaka termiņus kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu 
ierīkošanai, kā arī finansēšanas un līdzekļu piesaistes plānu. 

Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK (1975) par atkritumiem un Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC 
(1991) par bīstamajiem atkritumiem. Latvijā abas Direktīvas pārņem Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2003.–2012.gadam, kas paredz valstī veidot reģionālus sadzīves atkritumu poligonus, slēgt un 
rekultivēt esošās, normatīvajiem aktiem neatbilstošās, izgāztuves. Kokneses novads iekļaujas Zemgales 
reģiona atkritumu apsaimniekošanas teritorijā, kur izveidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma 
un apglabāšanas poligons. 

Apsaimniekošanas plāna mērķis ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu, palielinoties ekonomiskajai 
izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Kokneses novada bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „Cenši” un „Koknese” ir slēgta un rekultivēta. 
Saskaņā ar Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, Kokneses novada sadzīves atkritumi 
noglabājami poligonā „Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā. Diemžēl ne visas Direktīvās 
noteiktās prioritātes atkritumu apsaimniekošanā tiek ievērotas, jo pilnībā nav atrisināti jautājumi par 
atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, kuru īstenošana būtu jāparedz primāri. 

Konvencija Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (1979). Šīs konvencijas mērķis ir 
aizsargāt cilvēku un viņa apkārtējo vidi no gaisa piesārņošanas un censties ierobežot un, ciktāl tas 
iespējams, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa piesārņošanu, arī robežšķērsojošo piesārņošanu lielos 
attālumos. Kokneses novadam jāparedz pasākumi NO2, emisiju samazināšanai (samazinot transporta 
plūsmu, ierobežojot radīto atkritumu apjomu, veicinot atkritumu šķirošanu, kompostēšanu un uzlabojot 
noglabāšanu). 

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (likums Saeimā pieņemts 23.02.1995.) un šīs 
konvencijas Kioto protokols. Konvencijas mērķis ir sasniegt siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas 
stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Tajā 
izvirzītie uzdevumi: uzlabot energoefektivitāti, uzlabot enerģijas ieguves efektivitāti, pasažieru automašīnu 
ierobežošana pilsētās, videi draudzīgas transporta sistēmas izveide, atkritumu poligonos noglabājamo 
atkritumu samazināšana. Klimata izmaiņu samazināšanai Kokneses novadam ir jāveicina ilgtspējīga 
transporta attīstība visā teritorijā, atkritumu plūsmas samazināšanās, atkritumu dalīšana un otrreizēja 
pārstrāde, kā arī jāuzlabo siltumapgādes un apkures sistēmas, jānovērš enerģijas zudumi, jāuzlabo 
dzīvojamo ēku energoefektivitāte. 

Konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 
sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā" (1994). Šīs Konvencijas mērķis ir cīnīties pret 
pārtuksnešošanos un samazināt sausuma efektus valstīs, kuras sastopas ar nopietnām sausuma un/vai 
pārtuksnešošanās izraisītajām problēmām. Konvencija attiecībā uz Eiropas valstīm nozīmē cīņu pret 
auglīgas augsnes izniekošanu, nosakot tās izmantošanu citiem mērķiem, tādiem kā lauksaimniecība vai 
vides aizsardzība, kā arī novēršot augsnes auglības zudumu vai pat tās degradāciju. Šī konvencija tiek 
attiecināta arī uz zemes degradāciju (degradētajām teritorijām), kas, kaut arī nav jārekultivē saskaņā ar 
prasībām pret piesārņotajām vietām, pamatojoties uz Parīzes konvenciju, būtu renaturalizējamas. Lai 
novērstu šos faktorus, Kokneses novada teritorijas plānojumā, apbūve prioritāri būtu jāparedz jau 
degradētās teritorijās. 
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6.3. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautiskajām konvencijām, kā arī ES direktīvās 
noteiktajām prasībām vides un dabas aizsardzības jomā. 

Likuma „Vides aizsardzības likums” (2006) mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un 
atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas nosaka, ka pieņemot lēmumus, kas var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jābalstās uz šādiem vides aizsardzības principiem: 

1) Princips „piesārņotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta 
piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

2) Piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski 
pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības 
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma 
draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

3) Novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēku 
veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās 
sekas; 

4) Izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai 
uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja 
ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais 
rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu 
videi un sabiedrībai. 

Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam (apstiprināts ar 04.07.2006. MK noteikumiem Nr.564 
„Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam") viena no prioritātēm ir cilvēka 
dzīves kvalitātes paaugstināšana. Daudzveidīga un kvalitatīva dabas vide ir vērtība, kas jārespektē veicinot 
valsts ilgtspējīgu attīstību kopumā. Nacionālajā attīstības plānā ir definēts, ka, lai saglabātu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, īpaši svarīgi ir 
sabalansēt iespējamās saimnieciskās darbības un teritoriju apsaimniekošanu ar dabas aizsardzības 
prasībām. 

Lai sasniegtu augstāk norādītos mērķus, ir noteikti šādi risināmie uzdevumi: 

� Veicināt bioloģiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un saprātīgu 
izmantošanu; 

� Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju iesaisti ekonomiskajā apritē, nosakot atšķirīgas 
saimnieciskās darbības liegumu zonās un sniedzot to izveides sociālekonomisko pamatojumu, 
piesaistot finansējumu apsaimniekošanai; 

� Veicināt sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un saglabāšanā, iedzīvotājus savlaicīgi un patiesi 
informējot par vides kvalitāti un dabas resursiem; 

� Sekmēt izglītības par vidi attīstību, kā arī veicināt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un paaugstināt 
vides apziņu iedzīvotāju vidū; 

� Atbalstīt dabas vides ilgtspējīgu izmantošanu iedzīvotāju atpūtai un sekmēt ekotūrismu; 
� Veicināt dabas, tai skaitā klimata pārmaiņu un rūpniecisko risku izvērtēšanu, mazināšanu un 

monitoringu; 
� Sekmēt degradēti (t.sk. piesārņoto) teritoriju sanāciju un revitalizāciju; 
� Sekmēt iedzīvotāju informētību par ūdens, energoresursu taupīgu izmantošanu un sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. 

Vides politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar 31.07.2009. MK rīkojumu Nr.517 „Par Vides politikas 
pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam”) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā atspoguļota 
esošā situācija, formulēti vides politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un politikas 
rezultāti, kā arī rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai. Vides politikas virsmērķis ir veidot pamatu 
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vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus 
ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

Būtiskākās identificētās un risināmās problēmas pamatnostādnēs ietverto jautājumu blokos ir šādas: 

� Tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi Latvijas lielākajās pilsētās, un lielākais gaisa 
piesārņojuma īpatsvars nāk no transporta emisijām; 

� Palielinās iekšējo ūdeņu eitrofikācija, īpaši Rīgas līča dienvidu daļā, novērojama arī 
lauksaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti; 

� Ekonomiskās krīzes apstākļos problēmu rada otrreizējo izejvielu izmantošana, ņemot vērā būtisko 
cenu un pieprasījuma kritumu, problemātiska ir atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšana; 

� Citu nozaru plānošanas dokumentos nepietiekami atspoguļoti dažādi vides faktori - gaisa kvalitāte 
un troksnis, plānojot transporta plūsmas, ģeoloģiskie riski, plūdu riski, rūpniecisko avāriju risku 
novēršanas pasākumi; 

� Sabiedrības izpratnes trūkums par saimnieciskās darbības veida un paņēmienu saistību ar dabas 
vērtību ilglaicīgu pastāvēšanu; 

� Trūkst ilgtermiņa sistemātisku zinātnisko pētījumu par iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz 
Latvijas vidi, klimata pārmaiņu radītiem riskiem, klimata ietekmes samazināšanas pasākumu 
ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī nav izstrādāti ekonomiskie un sociālie piemērošanās pasākumi 
un programma to īstenošanai; 

� Dažādu datubāzu savietojamības problēmas un nepilnības esošajos reģistros; 
� Finansējuma trūkums normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes kontrolei. 

Starp pamatnostādnēs definētajiem problēmjautājumiem ietilpst arī no Eiropas Savienības tiesību aktiem 
izrietošās prasības, kuru ieviešanai piešķirtais finansējums ir nepietiekams. 

Piedāvātie risinājumi: 

� Veikt plānveida sabiedrības izglītošanu, informēšanu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides 
aizsardzības pasākumu plānošanā un ieviešanā; 

� Veicināt valsts institūciju un privāto uzņēmēju sadarbību; 
� Vides aizsardzības institūciju rīcībspējas paaugstināšana; 
� Veicināt vides jautājumu integrēšanu un aktualizēšanu citu nozaru politikās; 
� Samazināt visu tautsaimniecības sektoru energointensitāti, izstrādājot un ieviešot tādus 

ekonomiskos politikas instrumentus, kas veicinātu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošanu, tai skaitā pārstrukturējot kopējo nodokļu slogu, t.i., realizējot zaļo nodokļu 
reformu. 

Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam ir apstiprinātas ar 13.10.2008. MK rīkojumu Nr.613. 
Pamatnostādnēs, no zemes kā resursa viedokļa, tiek apskatītas ne tikai zemes kā ražošanas līdzekļa 
funkcijas, kas sevī ietver zemes izmantošanu un aizsardzību, bet arī zeme kā vieta (telpa) attīstībai, 
ietverot tās izmantošanu un attīstības plānošanu, apbūvi un ainavas veidošanu. Rīcības politika ir vērsta uz 
to, lai kā vērtību saglabātu Latvijai raksturīgo mozaīkveida kultūrainavu. Neizmantotajās lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju platībās, kas ir piemērotas lauksaimnieciskai ražošanai, panāktu zemes īpašnieku 
pienākumu izpildi zemju izmantošanā, veiktu labas saimniekošanas prakses popularizēšanu zemes 
īpašnieku un lietotāju vidū. Nodrošinātu zemes aizsardzību, nepieļaujot jaunu degradēto teritoriju rašanos, 
un veicinātu esošo teritoriju revitalizāciju. Izveidotu ilgtspējīgu apdzīvojuma struktūru, kas veicinātu 
policentrisku attīstību un sadarbību. Nepieļautu jaunu ciemu veidošanos, bez atbilstoša infrastruktūras un 
pakalpojumu nodrošinājuma. Esošās apdzīvotās vietās veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanos. 

Ņemot vērā, ka Latvijai raksturīga liela sugu un dabisko biotopu daudzveidība, jāņem vērā Bioloģiskās 
daudzveidības nacionālajā programmā (2000) noteiktie bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
veicināšanas politikas mērķi: 

� Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību; 
� Saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību; 
� Saglabāt lauksaimniecības augu un dzīvnieku šķirņu daudzveidību, veicināt to izmantošanu; 
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� Pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu; 
� Veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos; 
� Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 

Vides monitoringa programma (apstiprināta 24.01.2006. ar Vides ministra rīkojumu Nr.29) nosaka kārtību, 
kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa programmas izpildi koordinē VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). 

Vides monitoringa programma sastāv no šādām apakšnodaļām: 

� Gaisa monitorings; 
� Ūdeņu monitorings; 
� Augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings; 
� Bioloģiskās daudzveidības monitorings. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.–2012.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 29.12.2005. 
rīkojumu Nr.860 „Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.–2012.gadam”) mērķi: 

� Novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo 
radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas 
iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus; 

� Resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības 
veicināšanu. 

Papildus atzīmējams, ka Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā, norit 
darbs pie Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020.gadam izstrādes. Saskaņā ar izstrādāto 
plāna projektu, tā mērķi ir: 

� novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto 
atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu; 

� nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 
� nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, 

atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī 
tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas 
tuvāk to rašanās vietām; 

� nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā. 

Jaunajā plāna projektā secināts, ka iepriekšējā periodā reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plānu mērķi 
kopumā sasniegti – atkritumu apglabāšanas infrastruktūra un sistēma atkritumu apsaimniekošanas 
reģionos ir izveidot, poligonu izveide pabeigta un izgāztuves slēgtas. Tāpat norādīts, ka atkritumu 
pārstrādes iekārtu izveide un tālāka attīstība nav risināma atkritumu apsaimniekošanas reģionu griezumā, 
tādējādi nākamajam plānošanas periodam (no 2014. līdz 2020.gadam) katram atkritumu 
apsaimniekošanas reģionam nav nepieciešams savs atkritumu apsaimniekošanas plāns, kuru apstiprina 
MK. Normatīvajos aktos jāparedz iespēja, ka šos plānus izstrādā attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas 
reģionā ietilpstošās pašvaldības, savstarpēji sadarbojoties, ja tās uzskata to par nepieciešamu. Bez tam, 
jau pašreiz normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja katrai pašvaldībai izstrādāt savu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, ja tas ir nepieciešams.14 

Vērtējot Kokneses novada plānošanas dokumentus, jāsecina, ka to izstrāde un tajos paredzētās rīcības 
kopumā atbilst ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījumiem, mūsu valstij saistošiem starptautiskajiem, kā arī 
nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem. Ņemot vērā, ka plānošanas dokumenti nenodrošina pietiekamu 
detalizācijas pakāpi, to ieviešanas procesā nepieciešams paredzēt pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi 
identificēšanu un novēršanu. 

                                                 
14 http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=16104 
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TO IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Izvērtējot Kokneses novada plānošanas dokumentus, iespējams konstatēt pašvaldības attīstības 
redzējuma un teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanas nosacījumu tiešo un netiešo, paredzēto darbību un 
citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, pastāvīgo pozitīvo un 
negatīvo ietekmi, ietekmi uz cilvēkiem, viņu veselību, kultūrvēsturisko mantojumu, dabas un ainavu 
daudzveidību, augsnes kvalitāti, klimatiskajiem faktoriem un minēto jomu mijiedarbību. 

Izvērtējot piedāvātos risinājumus plānošanas dokumentos, var atzīmēt, ka Kokneses novada pašvaldība 
respektē iedzīvotāju vēlmi dzīvot kvalitatīvā vidē, domājot par novada ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to, 
novada plānošanas dokumentu ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt ietekmi uz vidi, galvenokārt saistītas 
ar apdzīvojuma, transporta un inženiertehniskās apgādes infrastruktūras attīstību. Turklāt komunālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstība radīs pozitīvu ietekmi. Netiešās ietekmes ir saistītas ar iedzīvotāju 
skaita pieaugumu, ar uzņēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tūristu skaita 
pieaugumu. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā galvenie resursi ekonomiskajai attīstībai ir noteikti 
meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi, kā arī esošās un potenciālās derīgo izrakteņu atradnes 
vietas. Kā galvenie novada ekonomiskās attīstības virzieni pašvaldības līmenī noteikti – novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte, reģiona līmenī – izglītība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, medniecība, bet nacionālajā 
līmenī – tūrisms un biškopības nozare. 

Nozares, kas tieši skar novada teritorijas telpisko attīstību, t.i., lauksaimnieciskā ražošana, mežsaimniecība 
un derīgo izrakteņu ieguvi, atspoguļotas Vides pārskata nodaļā par mežu un lauku teritorijām, derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijām, bet tūrisma – sadaļā par dabas, kultūrvēsturiskā un rekreācijas teritorijām. 

Kokneses novada turpmākajai attīstībai izvirzīti četri stratēģiskie mērķi. Tie apkopoti 6.tabulā, sniedzot 
vērtējumu par katru no tiem. 

6.tabula. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteikto stratēģisko mērķu ietekmju izvērtējums 

N.p.k. Stratēģiskais mērķis Ietekme Vērtējums 
1. Moderna un efektīva 

pārvalde 
 Šāda mērķa izvirzīšana, un attiecīgi tam, 

tālāku projektu un rīcību plānveidīga 
realizācija, veicina iedzīvotāju uzticēšanos 
pašvaldībai un tai pakļautajām iestādēm. Tas 
attiecināms arī uz vides jautājumu risināšanu 
pašvaldībā, radot sabiedrības izpratni un 
tādējādi paaugstinot arī iedzīvotāju vēlmi 
iesaistīties pašvaldības darbā un būt 
līdzatbildīgam par attīstību novada teritorijā, 
tai skaitā arī vides jautājumos. 

2. Uzņēmējdarbībai labvēlīga 
vide 

 Šāda mērķa izvirzīšana sekmē pārdomātas 
un kontrolētas uzņēmējdarbības attīstību, kas 
īpaši svarīga vides kontekstā (piemēram, 
norādot teritorijas plānojumā, kur attīstāmas 
smagās ražošanas teritorijas, kur tūrisma 
nozares attīstības teritorijas). 

3. Izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide 

 Līdz ar šāda mērķa akcentēšanu, tiek radīti 
priekšnoteikumi sabiedrības izglītošanai par 
vides aizsardzību un tiek radīts pamats 
kvalitatīvas kultūras un sporta dzīves 
nodrošināšanai ne tikai esošajiem novada 
iedzīvotājiem, bet arī novada viesiem. 
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4. Droša, sakārtota un 
veselīga vide 

 Izvirzītais stratēģiskais mērķis uzsver, ka 
augsta dabas vides kvalitāte kalpo par 
pievilcīgas dzīves telpas pamatu, tajā pat 
laikā būtiski paaugstina saimnieciskās 
darbības efektivitāti. 

 
7.1. Tiešās un netiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiņas vidē, kuras paredzētas darbības realizācijas rezultātā, nepastarpināti 
iedarbojas uz vidi, tās var būt pozitīvas vai arī negatīvas (piemēram, piesārņojums, novadot vidē emisijas, 
zemju apbūve un transformācija). 

1) Kokneses novada plānošanas dokumenti paredz izmaiņas novada apdzīvojuma attīstībā, saglabājot 
ciemu statusu četrām blīvi apdzīvotajām vietām – Vecbebriem, Iršiem, Koknesei un Bormaņiem, 
apdzīvoto vietu robežas samazinot vai nepaplašinot. Līdz ar to tiek plānota kopēja teritorijas 
sakārtošana un sakopšana arī no vides viedokļa. Apdzīvojuma struktūras pamatā ir blīvas apbūves 
koncentrēšana ciemos, pārējā teritorijā saglabājot lauku viensētu apbūves raksturu. 

2) Jebkura saimnieciskā darbība un tūrisma attīstība var ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 
Dabas aizsardzības plānu, normatīvo aktu un Kokneses novada teritorijas plānojumā noteikto prasību 
ievērošana veicinās sabalansētu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un saglabāšanu. 

3) Kokneses novadā tiek plānota jauna valsts galvenā autoceļa izbūve. Jaunu autoceļu būvniecība 
nodara zaudējumus bioloģiskai daudzveidībai, ainavai un ūdens kvalitātei, tādējādi pazeminot vides 
kvalitāti attiecīgajā teritorijā, taču transporta plūsmas pārvirzīšana samazinās transporta radīto ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību, drošību, troksni un gaisa kvalitāti, īpaši Kokneses ciemā (gaisa kvalitāte 
pasliktinās, pieaugot transporta plūsmai, palielinoties izmešu daudzumam un palielinoties apbūves 
intensitātei). 

4) Ilgtermiņā, nesamazinoties iedzīvotāju skaitam un pieaugot saimnieciskajai aktivitātei, pieaugs arī 
notekūdeņu apjoms un tā radītā slodze uz vidi. Svarīgi pēc iespējas vairāk patērētāju nodrošināt ar 
pieslēgumu centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai un attīrīšanas iekārtām. Kokneses novadā 
tiek izstrādāti un realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti, kā rezultātā tiek atjaunotas 
kanalizācijas, ūdensvadu sistēmas un plānoti jauni pieslēgumi. Normatīvajos aktos izvirzītās prasības 
virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībai un to īstenošanas pasākumi nodrošinās ūdens 
kvalitātes saglabāšanos un uzlabošanos jaunajās apbūves teritorijās. Īpaši nozīmīga ir vides 
aizsardzības prasībām atbilstošu centralizēto un lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība. 

5) Kokneses novada teritorijas plānojumā noteikts, ka, izbūvējot jaunus sadzīves kanalizācijas 
notekūdeņu savākšanas tīklus vai rekonstruējot esošos, virszemes lietus un gruntsūdeņu savākšana 
jānodala no sadzīves kanalizācijas sistēmas, tādējādi risinot aktuālo lietus notekūdeņu 
apsaimniekošanas jautājumu. 

6) Gan sadzīves, gan rūpniecisko atkritumu daudzuma palielināšanās negatīvi ietekmē vidi, ja tie netiek 
pareizi apsaimniekoti. Palielinot šķiroto atkritumu īpatsvaru Kokneses novada atkritumu saimniecībā, 
un modernizējot atkritumu savākšanu un pārstrādi, iespējams šo ietekmi mazināt. Lai gan Kokneses 
novada apdzīvojuma struktūras attīstības mērķi ir vērsti uz vides piesārņojuma novēršanu, tomēr 
prakse rāda, ka veidojoties jaunām urbanizētām teritorijām vai pieaugot iedzīvotāju skaitam, attiecīgi 
novērojams arī piesārņojuma slodzes pieaugums. 

7) Tūrisma attīstība un tūrisma plūsmas pieaugums var tieši ietekmēt vides stāvokli novada teritorijā, ja 
nepastāv attiecīgā infrastruktūra. Tajā pašā laikā tūrisma attīstība var sekmēt sociālekonomisko 
attīstību. Tūristu skaita pieaugums palielina slodzi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, līdz ar to 
jākontrolē tūristu plūsma šajās teritorijās un jāattīsta atbilstoša infrastruktūra un jānodrošina dabas 
aizsardzības noteikumiem atbilstošs labiekārtojums. Kokneses novadam ir visi priekšnoteikumi tūrisma 
nozares attīstībai. Pamazām sāk attīstīties arī lauku tūrisms, tomēr joprojām tūrismu ierobežojošs 
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faktors ir sliktā ceļu kvalitāte. Novada perspektīvajā struktūrā atzīmēti tūrisma areāli, bet Kokneses 
novada teritorijas plānojums nosaka, ka lauku zemēs pieļaujama tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 

8) Ražošanas objekti un noliktavu teritorijas (rūpnieciskās ražošanas un lauksaimnieciskās ražošanas 
būves un teritorijas) ir tās teritorijas, kuras atkarībā no uzņēmējdarbības veida var radīt jaunu 
piesārņojuma slodzi, t.i., notekūdeņu novadīšanu, jaunu atkritumu rašanos, ietekmi uz gaisa kvalitāti, 
paaugstinātu trokšņa līmeni. Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem 
attīstības virzieniem, Kokneses novadā ražošanas apbūves attīstība pamatā tiek plānota jau esošajās 
rūpnieciski izmantojamās teritorijās un bijušajās ražošanas teritorijas, kas šobrīd ir pamestas un 
klasificētas kā pamestas un citas vizuāli piesārņotas vietas. Kokneses novada teritorijas plānojuma 
risinājumi paredz pamesto un degradēto teritoriju izmantošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides 
kvalitātes uzlabošanā (teritorijas sakopšana un ainavas uzlabošanās). Rūpnieciskās ražošanas 
ietekme iespējama teritorijās, kur šī apbūve cieši piekļaujas dzīvojamai apbūves zonai, tāpēc 
detalizētāk jāizvērtē to iespējamā ietekme. Īpaši tas akcentējams līdz ar plānošanas dokumentos 
paredzētajām ražošanas teritorijas attīstības zonām Kokneses ciema ziemeļu daļā (Putnuciema 
tuvumā). 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā. Tās lielākoties saistītas 
ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, saimnieciskās darbības paplašināšanos, tūristu un transporta plūsmas 
pieaugumu. Ietekme var būt pozitīva, negatīva vai neitrāla. 

1) Iedzīvotāju skaita izmaiņas neietekmē dabas vidi tiešā veidā. Iedzīvotāju skaita pieauguma rezultātā 
palielinās slodze uz dabas vidi, tāpat palielinās transporta līdzekļu skaits, kā rezultātā notiek 
intensīvāka satiksme, pieaug resursu patēriņš, atkritumu un notekūdeņu apjoms. Iedzīvotāju skaita 
palielināšanās un jaunu teritoriju apbūve var radīt iemeslu jau aplūkotām tiešajām ietekmēm, ja netiek 
nodrošināta atbilstoša vides infrastruktūra. Tomēr kopumā šī ietekme negatīvā aspektā nav 
sagaidāma, jo būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums tuvāko gadu laikā Kokneses novadā netiek 
prognozēts. 

2) Saimnieciskās aktivitātes attīstība vidi ietekmē netiešā veidā. Uzņēmējdarbības pilnveidošanās un 
aktivizēšanās dabas teritorijas ietekmē netieši – troksnis un notekūdeņu apjoma palielināšanās. Tāpat 
lauksaimniecības apakšnozares ir ļoti daudzveidīgas, piemēram, cūkkopības attīstība var radīt virkni 
problēmu (atkritumi, gruntsūdeņu piesārņojums, smakas). Paredzētie pasākumi to ierobežošanai 
nodrošinās valsts noteikto vides prasību ievērošanu. Šāda darbība nav vēlama īpaši aizsargājamo 
teritoriju tuvumā. Pirms plānotās darbības uzsākšanas vai paplašināšanas vēlams konsultēties ar vides 
aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo ietekmi. Lai šo iespējamo negatīvo ietekmi 
mazinātu, Kokneses novada teritorijas plānojumā ir noteikta ~1 km josla ap ciemu robežām, kurās nav 
atļauts veidot rūpnieciskos objektus (piesārņojošās ražotnes) un fermas, kas var negatīvi ietekmēt 
dzīvojamās apbūves kvalitāti. 

3) Tūrisma plūsmas pieaugums, kas šobrīd novērojams Kokneses novada teritorijā, līdzīgi kā iedzīvotāju 
skaita pieaugums, rada draudus retajām dzīvnieku un augu sugām, dabas veidojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās. Pieaug resursu patēriņš (ūdens, elektroenerģija u.c.), palielinās 
saražoto atkritumu apjoms. Lai novērstu šo ietekmi, nepieciešams sakārtot vides infrastruktūru, ierīkot 
takas, celiņus, izvietot papildus atkritumu urnas, nožogojumus, informācijas zīmes un atpūtas vietas. 
Novada teritorijā jāveicina dabas tūrisms, ekotūrisms un velotūrisms. Tas palielinās iedzīvotāju dzīves 
vides kvalitāti un rekreācijas iespējas. Vērtējot plānošanas dokumentus, konstatējams, ka tajos ir 
izvirzīti atsevišķi projekti, kas būtiski mazinās šo iespējamo negatīvo ietekmi (taka gar Daugavu, 
veloceliņš gar A6 autoceļu u.c.). 

4) Transporta kustības palielināšanās pa autoceļiem un jaunu autoceļu izbūve palielina gaisa 
piesārņojumu ar izplūdes gāzēm, trokšņu līmeni un piesārņojumu ar putekļiem. Šajā aspektā, vērtējot 
plānošanas dokumentus gan vietējā, gan nacionālā līmenī, pozitīvi atzīmējama plānotā E22 maģistrāle, 
kas transporta plūsmu novirzīs no esošajām blīvi apdzīvotajām vietām. 
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5) Novada inženiertehniskās infrastruktūras attīstība lielākoties atstās pozitīvu ietekmi uz vidi. Pieslēdzot 
jaunus patērētājus centralizētai ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanai, samazināsies neattīrītu 
notekūdeņu novadīšana augsnēs un ūdensnotekās. Visi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi radīs 
īslaicīgu ietekmi. 

 
7.2. Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kokneses novada teritorijas plānojumā paredzētās 
darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmēs. 

Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt Kokneses novada teritorijas plānojumā paredzēto visa 
veida būvniecību un rekonstrukciju, transporta infrastruktūras paplašināšanu un renovāciju, visa veida 
inženiertehnisko komunikāciju būvniecību un atjaunošanu. Kokneses novada teritorijas plānojums paredz 
jaunu ceļu būvniecību, komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabojumus u.c. Lielākā daļa šo ietekmju 
tiks neitralizētas pēc darbības izbeigšanas, ja šīs darbības tiks realizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
Galvenās ietekmes ir zemsedzes bojājumi, troksnis, putekļu emisijas un atkritumu koncentrēšanās. Katrā 
gadījumā ir jāizvērtē, vai īslaicīgās ietekmes rezultātā netiks iznīcināti, piemēram, biotopi un sugas. Par 
īslaicīgo ietekmi var uzskatīt arī tūristu radīto ietekmi uz vidi tūrisma sezonas laikā, īpaši Daugavas 
senielejas teritorijās un „Likteņdārza” teritorijā, kā arī dabas parādību rezultātā radušās ietekmes, jo īpaši 
applūstošajās teritorijās. 

Vidēji ilgās ietekmes ir saistītas ar daļēji atjaunojamo resursu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Īpašu 
ietekmi uz vidi atstāj mežu izciršana, radot ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ainavu un ūdens 
ekosistēmām. Šis jautājums ir aktuāls Kokneses novada teritorijā, kurā neilgā laika periodā tiek paredzēts 
izcirst plašas mežu teritorijas. Teritorijas plānošanā konsekventi jāievēro normatīvo aktu prasības, lai 
īslaicīgās un vidēji ilgās ietekmes nekļūtu par ilglaicīgajām ietekmēm, kas var atstāt būtisku ietekmi uz 
cilvēku veselību, ainavu, bioloģisko daudzveidību un saimniecisko darbību. 

Ilglaicīgas (paliekošās) ietekmes ir saistītas ar ilgtermiņa zemes izmantošanu saimnieciskām 
vajadzībām. Pie šādām ietekmēm pieskaitāma arī lauksaimniecības zemju aizaugšana, kas noved pie 
transformācijas meža zemēs, neapbūvētu teritoriju apbūvēšana (ražošanas teritorijas, dzīvojamā apbūve 
un autoceļi). Arī karjeru izmantošana, ja netiek veikta to rekultivācija, uzskatāma par ilglaicīgu ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Pie ilglaicīgām ietekmēm uzskatāmas arī visas būves, ceļi un virszemes 
inženierkomunikācijas novada teritorijā. Lai samazinātu šo ietekmju būtiskumu, Kokneses novada teritorijas 
plānojums paredz jau esošo vai bijušo teritoriju izmantošanu plānotajai darbībai, rekultivējamo teritoriju 
izmantošanu, saimnieciskās darbības un vides aizsardzības interešu sabalansēšanu. 

 
7.3. Pastāvīgās ietekmes 

Pastāvīgās ietekmes veidojas ilgstoši uzkrājoties vidē ietekmēm, kuras radušās cilvēku darbības rezultātā. 
Tā kā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kokneses novada teritorijas plānojumā ir 
ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību, ņemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi un 
sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka to ietekme uz vidi būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas 
dokumenti netiktu izstrādāti un īstenoti. Tomēr pirms konkrētās darbības veikšanas jāizvērtē katras 
darbības iespējamā ietekme. Plānošanas dokumentos paredzētās rīcības kopumā ne tik daudz palielinās 
slodzi uz vidi, cik to pārkārtos, ievērojot plānošanas dokumentos noteiktās vides prasības, ietekme uz vidi 
varētu tikt minimizēta un līdz ar to vides kvalitāte novadā varētu uzlaboties. 

 
Ietekmes uz vidi kopsavilkums 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kokneses novada teritorijas plānojumā paredzētās 
darbības tieši vai netieši ir vērstas uz dabas resursu saglabāšanu vai pavairošanu, vides un iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes paaugstināšanu, slodzes uz vidi ierobežošanu vai samazināšanu, nepieciešamo 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, zemes izmantošanas un vides aizsardzības jautājumu 
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tiesiskuma un vides kvalitātes mērķu sasniegšanas nodrošināšanu. Realizējot Kokneses novada 
plānošanas dokumentus, plānotās darbības var atstāt gan pozitīvu, gan negatīvu, gan arī diferencētu 
ietekmi uz vidi: gaisu, augsni, ūdeni, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, biotopiem, kultūras un 
arheoloģisko mantojumu, un ietekmēt cilvēku veselību. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iestrādātā novada telpiskās attīstības perspektīva 
(attīstības koncepcija), kas izmantota par pamatu nosakot Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes 
ietvaros plānoto (atļauto) izmantošanu un izvirzot prasības teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, ir vērsta uz vides resursu racionālu izmantošanu. 

Plānošanas dokumentos iestrādāti priekšnoteikumi Kokneses novada ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot 
daudzfunkcionālu teritorijas izmantošanu, saglabājot dabas un kultūrvēsturisko matojumu un novadam 
raksturīgo ainavu, un paredzot saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai nepazeminātu Kokneses novadā 
esošo ciemu un lauku teritoriju vides kvalitāti. 

Jaunais Kokneses novada teritorijas plānojums nemaina aizsardzības un izmantošanas prasības īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. Izstrādātie plānošanas dokumenti risina tādus jautājumus kā: 

� degradēto teritoriju sakopšana; 
� dabas teritoriju un resursu pieejamības uzlabošana (nodrošinot pieejamību ūdens malām un ūdens 

resursiem u.tml.); 
� vides kvalitātes saglabāšanas veicināšana (virszemes un pazemes ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, 

trokšņa līmenis u.tml.); 
� transporta sistēmas attīstība un kvalitatīva uzlabošana; 
� ar komunālajiem pakalpojumiem saistītās apsaimniekošanas uzlabošanās (samazinot atkritumu 

nonākšanu vidē, neattīrīto notekūdeņu apjoma nonākšanas vidē samazināšanās); 
� lopkopības fermu negatīvās ietekmes minimizēšana; 
� ciemu teritoriju samazināšanās rezultātā, potenciāli blīvi apbūvējamo teritoriju un vienlaidus 

teritoriju gar upēm un autoceļiem samazināšanās.  

Plānošanas dokumentu risinājumi tieši vai netieši var izraisīt arī dabas resursu noplicināšanos un dabas 
kapitāla samazināšanos, vides kvalitātes pasliktināšanos un slodzes uz vidi palielināšanos, kas galvenokārt 
saistās, piemēram, ar transporta plūsmas palielināšanos, virszemes ūdens resursu izmantošanas 
intensitātes palielināšanos u.tml., tomēr augstākminētās problēmas ir atrisināmas, ja tiks ievērota spēkā 
esošā likumdošana un Kokneses novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktās vides prasības. 

Ja ražošanas objektu izbūvei ir veikta detalizēta izpēte par tās iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktas tā 
izbūvei piemērotākās vietas, tad ir iespēja mazināt plānotās būves negatīvo ietekmi uz dabas un ainavu 
daudzveidību un vides kvalitāti kopumā. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. 
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8. RISINĀJUMI NEGATĪVO IETEKMJU NOVĒRTĒŠANAI VAI SAMAZINĀŠANAI 

Veicot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ir analizēta stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu iespējamā ietekme uz vidi. Tā kā ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija nenosaka zemes izmantošanu, bet norāda attīstības prioritātes un virzienus, nav 
iespējams noteikt iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi tiešo teritoriju. Izstrādātajā Vides pārskatā 
iespējamās vides ietekmes izvērtētas teritoriālā aspektā atbilstoši Kokneses novada teritorijas plānojumā 
paredzētajām darbībām, kas plānotas atbilstoši ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem 
mērķiem un Kokneses novada telpiskās attīstības perspektīvai (attīstības koncepcijai). 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā sniegtie attīstības virzieni un vadlīnijas turpmākajai 
teritorijas attīstības plānošanai lielā mērā balstīti uz vides aizsardzību un saglabāšanu, tādējādi akcentējot, 
ka Kokneses novada pašvaldībai un iedzīvotājiem ir būtiski, lai saglabātos vai uzlabotos novadā esošā 
dzīves telpa un vides kvalitāte. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma īstenošanas posmā būtu jāievēro piesardzības princips. Lai 
samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, kas varētu rasties plānojuma realizācijas laikā, ir 
jāievēro spēkā esošo vides normatīvo aktu izvirzītie mērķi un uzdevumi, kā arī Kokneses novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītās prasības. Risinājumi konkrētām 
plānotajām darbībām negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai vai mazināšanai nosakāmi veicot ietekmes uz 
vidi novērtējumu atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998). 

Kokneses novada teritorijas plānojumam var izdalīt divu veidu pasākumu grupas, kas var mazināt tā 
ietekmi uz vidi: (1) spēkā esošās likumdošanas un institūciju izvirzīto nosacījumu ievērošana, (2) 
plānošanas dokumenta izstrādes gaitā izstrādātie pasākumi un optimālākie risinājumi, kas noteikti, lai 
mazinātu ietekmi uz vidi. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā paredzētie un veiktie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai: 

1) Ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšana ir Latvijas normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu 
prasību ievērošana. Kokneses novada teritorijas plānojumā noteiktas ekspluatācijas, vides un dabas 
resursu aizsardzības aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas, drošības aizsargjoslas un citas likumā 
„Aizsargjoslu likums” un plānojumā noteiktās aizsargjoslas, kuru galvenais uzdevums ir samazināt vai 
novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem. 

2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos teritoriju apbūvei noteikti apbūves rādītāji, prasības 
riska teritorijām un objektiem, prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām, prasības 
mājlopu turēšanas ēkām un būvēm, prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un 
ekspluatācijai u.c. noteikumi, kas nodrošina arī vides prasību ievērošanu spēkā esošajā likumdošanā 
noteiktajā kārtībā. 

3) Noteiktas prasības, kas nosaka Kokneses novada dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
un aizsardzību. 

4) Diferencēta minimālā no jauna veidojamo zemes gabalu platība dažādiem zemes izmantojuma 
veidiem, lai izbēgtu dabas teritoriju fragmentāciju un ainaviskuma saglabāšanu. 

5) Noteikti gadījumi, kad obligāti ir jāizstrādā detālplānojumi/lokālplānojumi. 

6) Kokneses novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas vietējās nozīmes augstvērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas. Šajās teritorijās nosakot no jauna veidojamo minimālo zemes vienības 
platību lielāku nekā pārējā teritorijā, t.i., 5 ha, tādējādi nepieļaujot ne tikai šo teritoriju sadalīšanu sīkās 
apbūvei paredzētās vienībās, bet arī sekmējot lauksaimniecības nozares attīstību. 

7) Kokneses novada visu ciemu robežas ir samazinātas, tās neplašinot, tādējādi veicinot kompaktu 
attīstību. Ciemu robežu noteikšanā ņemts vērā princips ciema robežās neiekļaut lielas mežu un lauku 
zemes platības. 
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8) Ražošanas teritorijas plānotas pamatā jau esošajās vai bijušajās un šobrīd pamestajās ražošanas 
teritorijās. 

9) Plānošanas dokumenti paredz inženiertehniskās apgādes nodrošinājuma attīstību, tādējādi nodrošinot 
vides kvalitātes un cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos. 

10) Lauku vides attīstībā galvenie uzsvari tiek likti uz tradicionālās lauku ainavas saglabāšanu. Teritorijas 
plānojumā noteikts, ka ainaviski vērtīgās teritorijas identificējamas izstrādājot lokālos ainavu plānus vai 
atsevišķu teritoriju detālplānojumus. 

Lai Kokneses novada teritorijas plānojumā plānotās darbības rezultātā varētu samazināt vai novērst 
iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties optimālākos 
risinājumus: 

1) Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, katrā konkrētā 
gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai. 
Nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas, paredzot 
attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko paņēmienu izmantošanu. 

2) Lai izvairītos no trokšņa iedarbības, svarīgi atsevišķu projektu realizācijā trokšņa avotus telpiski nodalīt 
no dzīvojamās zonas, izglītības iestādēm un citiem publiskiem apbūves objektiem. Lai novērstu jaunu 
apbūves teritoriju izbūvi, kur trokšņa līmenis pārsniedz komforta zonu, vēlams veikt trokšņa kartēšanas 
pasākumus. 

3) Veidojot jaunas apbūves teritorijas, jāveido atbilstoša infrastruktūra (piebraucamie ceļi, ūdensapgādes 
un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas), lai novērstu vai samazinātu negatīvās ietekmes. 
Gadījumos, kad notekūdeņu centralizēta savākšana un attīrīšana nav iespējama vai ekonomiski 
pamatojama, ciemos un viensētās būtu nepieciešams paredzēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, nodrošinot to atbilstošu uzturēšanu un apsaimniekošanu. 

4) Pirms apbūves uzsākšanas vēlams veikt dabas vērtību novērtējumu perspektīvajā apbūves teritorijā 
(īpaši tas attiecināms uz detāli plānojamām teritorijām – ciemiem). Esošās apbūves teritorijas, kurās 
nav nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli, nepieciešams pieslēgt centralizētai 
ūdensapgādes kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas sistēmai vai arī atbilstoši notekūdeņu 
apsaimniekošanai normatīviem jārod lokāli risinājumi, izmantojot septiķi, dūņu laukus. Uzsākt jaunu 
apbūvi iespējams tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves, bet, ja tas nav iespējams, jārod 
alternatīvi risinājumi (vidi saudzējošākie). 

5) Plānojot ierīkot jaunas decentralizētas notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas iekārtas, jāparedz 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vides piesārņošanu. 

6) Atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši Kokneses novada pašvaldības 23.12.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr.16 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, ievērojot sadzīves atkritumu 
savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas nosacījumus. Vienlaicīgi 
jānodrošina centralizēta atkritumu savākšanu visos novada ciemos, papildus risinot jautājumu par 
atkritumu šķirošanu. 

7) Projektiem, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo izrakteņu atradnēs, kuru 
platība ir lielāka par 5 hektāriem vai lielākā platībā, vai kūdras ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā, 
neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, pirms izstrādes piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma 
vai, ja karjeru izstrāde tiek paplašināta, tad var tikt piemērota sākotnējā novērtējuma procedūra. 

8) Svarīgi ir paredzēt riska faktoru iespējamību virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes izmaiņā. Ievērojot 
12.03.2002. noteikumus Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, Kokneses 
novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips noteikta Daugava un Pērse (no 
Ūsiņiem līdz grīvai). Līdz ar to upju ielejās un to malās jāierobežo aktivitātes, kas apdraud to dabas un 
ainavu daudzveidības resursus, it sevišķi ainaviski vērtīgajās teritorijās. Jāregulē meža stādīšana un 
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ciršana, gravu veidošana, kas var veicināt virszemes noteci un augsnes eroziju, kā arī piesārņojuma 
rezultātā – upju ūdens eitrofikāciju. 

9) Plānojot tūrisma attīstību novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu labiekārtošanai un 
atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un informatīvo stendu izvietošanu ar 
attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido 
labiekārtotas autostāvvietas ar iespējamo atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no 
autostāvvietām uz dabas objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām, to 
izvietošanu un apsaimniekošanu, drošu pieeju ūdeņiem. 

10) Lai saglabātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citas ekoloģiski jūtīgas dabas teritorijas, plānojot 
jebkādas rīcības, stingri jāievēro attiecīgi regulējošo normatīvo aktu prasības. 

11) Plānojot rekreāciju zonas attīstību, jānodrošina ezeru, upju piekrastes un mežu ilgtspējīga pastāvēšana 
un publiskā pieejamība, nepieļaujot nepamatotu publiski pieejamo mežu platību pārvēršanu privātās 
blīvas apbūves teritorijās. 

12) Plānojot teritorijas attīstību, vēlams veikt piesārņoto teritoriju izpētes darbus un nepieciešamības 
gadījumā veikt sanācijas darbus. 

13) Ņemot vērā lauksaimniecības radīto izkliedētā piesārņojuma slodzi uz Daugavas upju baseina 
apgabala ūdensobjektiem, attīstot saimniecisko darbību, ir jāievēro labas lauksaimniecības prakses 
nosacījumus, kas iekļauj zemes racionālu izmantošanu, pareizu augsnes apstrādi, mēslošanas līdzekļu 
lietošanu, kūtsmēslu krātuvju būvniecību u.tml. Notekūdeņu radītās slodzes vidē samazināšanai, lai 
uzsāktu vai turpinātu piesārņojošu darbību, uzņēmumam ir jāsaņem A, B vai C kategorijas 
piesārņojošās darbības atļauja. 

14) Latvijā attīstās atjaunojamās elektroenerģijas ieguve, izmantojot vēja enerģiju. Lai arī Kokneses 
novadam, galvenokārt ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, vēja elektrostaciju būvniecība nav aktuāla, tomēr 
ar Kokneses novada teritorijas plānojumu tiek atļauta to būvniecība visā novada teritorijā, izņemot īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas un ciemus. Ņemot vērā vēja elektrostaciju vai vēja parku konstrukcijas 
apmērus un to ekspluatēšanai nepieciešamās teritorijas platību, ir svarīgi apzināt to iespējamās 
ietekmes uz vidi. Likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” tiek noteikts, ka sākotnējais ietekmes uz 
vidi izvērtējums ir nepieciešams vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 
metrus. 

Pareiza vietas izvēle ir viens no svarīgākajiem veidiem, lai samazinātu vēja parku negatīvo ietekmi uz vidi. 
2010.gadā Eiropas Komisija apstiprināja vadlīnijas vēja enerģētikas attīstībai saskaņā ar ES dabas 
aizsardzības likumdošanu, bet 2011.gadā SIA „Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” pēc LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma izstrādāja „Vadlīnijas vēja elektrostaciju 
ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībai”, kas ņemamas 
vērā attīstot vēja enerģijas ieguvi Latvijā. Vadlīnijas ir paredzētas gan vides politikas veidotājiem un 
īstenotājiem, gan arī atsevišķu ar vēja enerģijas izmantošanu saistīto projektu attīstītājiem. Tās ietver 
ieteikumus nozīmīgāko ietekmju identificēšanai un ietekmes būtiskuma noteikšanai, veicot ietekmes 
sākotnējo izvērtējumu, un rekomendācijas vēja elektrostaciju ietekmes uz cilvēku un vidi novērtēšanai, 
mērīšanai un modelēšanai Latvijā. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kokneses novada teritorijas plānojuma īstenošana 
nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi 
ietekmju uz vidi mazināšanai. Plānošanas dokumentos paredzēto darbību ietekme uz vidi būs nebūtiska vai 
pozitīva. 

Kā pašvaldības iniciatīva vides jautājumu risināšanā varētu būt Vides politikas plāna un/vai rīcības 
programmas izstrāde, jo šie stratēģiskie dokumenti radītu iespēju detalizētāk novērtēt esošo un plānoto 
vides situāciju novadā. 
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9. ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 

Ņemot vērā, ka izstrādātā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kokneses novada teritorijas 
plānojums neparedz vairākus jeb alternatīvus risinājumus, par vienīgo alternatīvu varētu uzskatīt „nulles” 
alternatīvu, kad plānošanas dokumenti netiek apstiprināti un īstenoti. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un 
prioritāte, kas paredz dabas vides ilgtspējīgu un daudzveidīgu izmantošanu, modernas un efektīvas 
pārvaldes, uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides, drošas, sakārtotas, veselīgas vides, izglītības, kultūras un 
sporta iespējām bagātām vides veidošanu novadā. Plānošanas dokumenta stratēģiskā daļa ietver arī 
ilgtermiņa skatījumu uz novada ekonomisko profilu/specializāciju, kurā noteikti perspektīvie 
uzņēmējdarbības veidi novadā. Savukārt jaunais Kokneses novada teritorijas plānojums nosaka vienotus 
teritorijas izmantošanas nosacījumus visai Kokneses novada teritorijai. 

Ja apstiprinātā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Kokneses novada teritorijas plānojums 
tiek īstenots ievērojot vides politikas mērķus, valsts normatīvajos aktos noteiktās prasības, plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, 8.nodaļā noteiktos risinājumus ietekmju samazināšanai 
un 10.nodaļā paredzētos kompensēšanas pasākumus, tad izstrādātie plānošanas dokumenti ir 
piemērotākā alternatīva. 

Ņemot vērā, ka minētie plānošanas dokumenti ir ilgtermiņa plānošanas dokumenti, tad par sagaidāmo 
ietekmi uz vidi var sniegt tikai vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas dokumentos iekļauto 
pasākumu kopumu. Vērtējot sagaidāmo ietekmi uz vidi mērķu līmenī, jāsecina, ka plānošanas dokumenti 
paredz dabas resursu saudzīgu izmantošanu, lai gan dažas no aktivitātēm potenciāli var radīt negatīvu 
ietekmi uz dabas vidi. No vides aizsardzības viedokļa, uzmanība būtu jāpievērš perspektīvā autoceļa E22 
(Latgales autoceļa) posmam „Koknese – Pļaviņas” izbūvei, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju attīstībai 
un/vai paplašināšanai, ražošanas teritoriju attīstībai, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to pieguļošo 
teritoriju attīstīšanai u.tml. 

Tā kā abiem plānošanas dokumentiem nav paredzēta alternatīva dokumenta izstrāde, tad alternatīvi 
risinājumi iespējami konkrētām darbībām katrā no noteiktajām teritorijām. Lai izvērtētu, kuri alternatīvie 
pasākumi ir paši piemērotākie, jāizvērtē to efektivitāte un lietderība, tāpat jāņem vērā sabiedrības viedoklis. 
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10. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993), ja paredzēto darbību rezultātā tieši 
tiek ietekmētas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), nepieciešams izstrādāt 
kompensēšanas pasākumus, lai nodrošinātu plānošanas dokumentu negatīvo ietekmju sabalansēšanu un 
vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu. 

Izstrādājot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas plānojumu, 
netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiešā veidā negatīvi tiks ietekmētas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, tādēļ kompensējošie pasākumi nav nepieciešami. 

Ja, īstenojot plānošanas dokumentus, rodas draudi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Kokneses 
novada domei kompensējošie pasākumi jānosaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
konsultējoties ar attiecīgajām vides aizsardzības un dabas institūcijām. 

Kokneses novada teritoriju ietekmējoši pasākumi saistāmi ar dažādiem attīstības projektiem, kas varētu 
ietekmēt gan vidi, gan iedzīvotāju intereses. Iespējamie kompensēšanas pasākumi nosakāmi konkrētā 
objekta plānošanas stadijā (paredzot projekta priekšizpēti), izvērtējot iespējamo ietekmi uz vidi, potenciālos 
apdraudējumus un, aprēķinot nodarītos zaudējumu apmērus (piemēram, izbūvējot jaunus autoceļus), 
jāvienojas ar nekustamo īpašumu īpašniekiem par pieņemamāko kompensācijas veidu (cita zemes gabala 
piešķiršana, naudas kompensācija u.tml.). 

Par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu, par piesārņojošo darbību nosacījumu neievērošanu un 
normatīvu pārsniegšanu, kā arī par piesārņojošo vielu, produktu izplūdi avārijas gadījumos, fiziskās un 
juridiskās personas tiek sodītas saskaņā ar 07.12.1984. likumu „Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss”. 
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS 

Kokneses novads nerobežojas ar Latvijas Republikas ārējām robežām. Novada teritorijā neatrodas 
ražotnes vai uzņēmumi, kuru darbības rezultātā varētu rasties nozīmīga apjoma piesārņojošās vielas, 
radiācija vai bīstamie atkritumi. Novadā esošo uzņēmumu darbība var tikt uzskatīta par maznozīmīgu, kas 
rada tikai fona ietekmi uz apkārtējo vidi. Saskaņā ar izstrādātajiem plānošanas dokumentiem, Kokneses 
novadā nav paredzēta valstiski nozīmīgu, lielu rūpniecisku objektu būvniecība. Līdz ar to var uzskatīt, ka 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kokneses novada teritorijas plānojumā iekļautie 
risinājumi nevar izraisīt būtiskas negatīvas pārrobežu ietekmes. 

Ja teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas laikā un ar to saistītajā darbības laikā tiks plānota 
darbība, kas minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā, un jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, vai darbība, kam saskaņā ar šī likuma 2.pielikumu jāveic sākotnējais izvērtējums, tad saskaņā 
ar šo likumu jāizvērtē paredzētās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi un uz blakus esošajām teritorijām. Ja 
minēto procedūru gaitā tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtisku pārrobežu ietekmi, attiecīgā darbība 
visticamāk netiks atbalstīta un realizēta. Tāpat pirms plānotās darbības būtu jāsaņem atļauja, pamatojoties 
uz 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. Šajā gadījumā 
VPVB informē kaimiņvalstis par pārrobežu ietekmi, ja tāds tiek prognozēts ietekmes uz vidi novērtējuma 
rezultātā. 
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12. PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANAS MONITORINGA 
NODROŠINĀŠANAI 

Kokneses novada plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka 23.03.2004. 
MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiņu 
tendenču novērtējums. Tā mērķis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, 
kā arī plāna vai programmas izpildi saistībā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā 
definētiem vides mērķiem vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām. Tas nodrošina arī 
savlaicīgu problēmu identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus plānošanas dokumenta 
grozījumus.15 

Vides monitorings ir ilgstoši un regulāri novērojumi (mērījumi, aprēķini) vidē, kuri ļauj spriest par vides 
stāvokli, vides kvalitātes izmaiņām un ietekmi uz cilvēkiem un dzīvo dabu. Veicot monitoringu, jāpievērš 
uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā 
laika periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā iespējamo attīstību. 

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir izstrādājusi Vides monitoringa 
programmu (apstiprināta ar 24.01.2006. Vides ministra rīkojumu Nr.29), kas aizvieto līdzšinējo Vides 
Nacionālo monitoringa programmu. Tā sastāv no 4 apakšnodaļām – gaisa monitorings, ūdeņu monitorings, 
augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings un bioloģiskās daudzveidības monitorings. Monitoringu 
veic izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju 
un aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi ir pieejami. 

Kokneses novada gadījumā, uzmanība jāpievērš īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur ir noteikti īpaši 
teritorijas izmantošanas noteikumi, teritoriju attīstībai ap autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas robeža (Pāternieki), „Likteņdārza” teritorijā, esošajās un plānotajās ražošanas teritorijās, kā arī 
derīgo izrakteņu ieguves teritorijās. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, jāizstrādā turpmākie teritorijas 
attīstības priekšlikumi un jāsniedz rekomendācijas teritorijas apsaimniekotājiem. 

Saskaņā ar LR likumu „Vides aizsardzības likums”, vides monitoringu organizē un veic valsts un pašvaldību 
iestādes un komersanti saskaņā ar vides normatīvo aktu prasībām. 17.02.2009. MK noteikumi Nr.158 
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra 
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” attiecībā uz pašvaldībām noteikts, ka pašvaldību institūcijas 
vides monitoringu organizē vai veic par pašvaldību budžeta līdzekļiem, ja nepieciešams novērtēt vides 
kvalitātes izmaiņas, lai īstenotu pašvaldību saistošos noteikumus normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. 

Lai izvērtētu valsts vides monitoringa datus un iegūtos rezultātus un noteiktu nepieciešamos monitoringa 
novērojumus, pašvaldībai ieteicams sadarboties ar Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides 
pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un citām atbildīgajām institūcijām. Vienlaicīgi monitoringa sastāvdaļa 
ir valsts un pašvaldību normatīvo aktu ievērošanas kontrole, ko veic attiecīgās institūcijas. 

Monitoringa ziņojums Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniskā veidā) izvērtēšanai ir jāiesniedz 
2017. un 2024.gadā. VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv, sadaļā „Stratēģiskais IVN” norādītas tās 
pašvaldības, kurām attiecīgajā gadā jāiesniedz plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma (monitoringa) ziņojums. 

2010.gadā VPVB ir izstrādājis metodiskos norādījumus „Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz 
vidi novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)”. Saskaņā ar LR likumdošanu, 
monitoringa ziņojumā nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un ietvert vismaz ar plānošanas 
dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļu izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

                                                 
15 Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings), 
Vides pārraudzības valsts birojs, 2010 
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Monitoringa ziņojumā jāpievērš uzmanība šādiem vides aspektiem: 

� Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 
� Vidi degradējošo un piesārņojošo darbību samazināšanas nodrošināšana; 
� Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums un dzeramā ūdens zudumu samazināšana; 
� Attīrīto notekūdeņu nodrošinājums, palielinot pieslēgumu skaitu attīrīšanas iekārtām; 
� Ūdens urbumu aizsardzības režīma nodrošināšana grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu 

novēršanai; 
� Kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas nodrošinājums visā novada teritorijā; 
� Gaisa kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā ap piesārņojuma avotiem, tai skaitā plānoto 

automaģistrāli. 

Monitoringa ziņojuma sagatavošanai izmanto Valsts Centrālās statistikas pārvaldes un pašvaldības rīcībā 
esošo statistiku, valsts monitoringa programmu informāciju un monitoringa datus no īpaši aizsargājamām 
teritorijām un projektiem, kuriem, saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, būs 
jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums. 

Monitoringa ziņojumā būtu vēlams iekļaut informāciju par šādiem rādītājiem: 

� Pašvaldības autoceļu kopgarums (km); 
� Vecbebru, Iršu, Kokneses un Bormaņu ciema asfaltēto ielu garums (km); 
� Atjaunoto un rekonstruēto autoceļu un to posmu garums (km); 
� Veloceliņu garums (km); 
� Kopējais kanalizācijas tīklu garums (m); 
� Kopējais siltumtīklu garums (m); 
� Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums (m); 
� Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi (tūkst. m3); 
� Notekūdeņu attīrīšanas rādītāji, paliekošais piesārņojums (t); 
� Ūdens kvalitāte novada upēs un ezeros, tai skaitā peldvietās un prioritārajos zivju ūdeņos (ūdens 

objektu sadalījums augsta, laba, vidēja, slikta un ļoti slikta kvalitāte); 
� Sadzīvē radītais atkritumu daudzums (m3); 
� Pārstrādei nodoto atkritumu daudzums (m3); 
� Derīgo izrakteņu ieguves apjomi gadā (m3). 
� Tūrisma un atpūtas objektu apmeklētāju skaits. 

Papildus būtu nepieciešams izmantot šādus rādītājus, kas raksturo kopējo situāciju Kokneses novada 
teritorijā: 

� Novada teritorijas platība (ha); 
� Kopējais iedzīvotāju skaits novadā un iedzīvotāju skaits ciemos, vērtējot pēc jaunajām ciemu 

robežām; 
� Mājsaimniecību skaits; 
� Novada teritorijas zemes izmantošanas veidu bilance (apbūvētas teritorijas, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, mežu un purvu teritorijas, ūdeņi (ha)); 
� Centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits; 
� Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits novadā; 
� Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība (ha); 
� Izsniegto būvatļauju skaits gadā. 
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13. KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un Kokneses 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sastāvdaļa, kura 
mērķis ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un Kokneses novada teritorijas 
plānojumā paredzēto darbību ietekmes uz vidi analīze. 

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas 
plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēģiskā 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). 

Ņemot to vērā un Kokneses novada domes 25.03.2011. apstiprināto darba uzdevumu Kokneses novada 
teritorijas plānojuma izstrādei, kur cita starpā ietvertas prasības apdzīvojuma struktūras attīstības 
izvērtēšanai, paredzēts izstrādāt priekšlikumus lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju 
izmantošanai, dzīvojamās apbūves teritoriju izvietojumam un attīstībai, lauksaimnieciska rakstura 
uzņēmumu apbūves teritoriju izvietojumam, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izvietojumam, satiksmes 
infrastruktūras objektu apbūves teritorijām, kapsētu teritoriju noteikšanai u.c. 

Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka augstāk minētās darbības potenciāli saistāmas ar likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma darbībām, tādējādi tika pieņemts 05.12.2011. lēmums Nr.82 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Kokneses novada teritorijas 
plānojumam. 

Ņemot vērā, ka Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstāks un ilglaicīgāks 
plānošanas dokuments tiek izstrādāts vienlaicīgi ar Kokneses novada teritorijas plānojumu, Vides 
pārraudzības valsts birojs 31.01.2012. pieņēma lēmumu Nr.5 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”, norādot, ka stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu lietderīgi veikt abiem 
plānošanas dokumentiem vienlaicīgi, sagatavojot vienotu Vides pārskatu. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments 
25 gadu periodam, savukārt, Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam ir izstrādāts 12 
gadu periodam atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, ko veica uzņēmums „Metrum” sadarbībā ar 
pašvaldības speciālistiem. Kokneses novada teritorijā kā nozīmīgākās vides vērtības atzīmējamas upes 
Daugava un Pērse, meži un lauksaimniecības zemes, kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti – Kokneses 
pilsdrupas, Vecbebru muižas komplekss, „Likteņdārza” teritorija u.c. Tie ir būtiski ainaviskās un rekreatīvo 
vērtību veidojošie elementi pašvaldībā. 

Saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto apdzīvojuma struktūru, ciema 
statuss noteikts četrām apdzīvotām vietām – Vecbebriem, Iršiem, Koknesei un Bormaņiem, bet Kokneses 
novada teritorijas plānojumā noteiktas precīzas to robežas, tādējādi piedāvājot veidot kompaktu 
apdzīvojuma struktūru. 

Realizējot apbūves un ūdensapgādes attīstības projektus, ciemos, iespējams pieaugs ūdens patēriņš no 
pazemes avotiem un secīgi arī sadzīves notekūdeņu apjomi, taču lielākā daļa no tiem tiks iegūti, novadīti 
un attīrīti centralizēti, kā rezultātā tiks nodrošināts kvalitatīvs dzeramā ūdens patēriņš un samazināsies 
iespēja piesārņojumam nonākt virszemes un pazemes ūdeņos. 

Kokneses novadā nav un netiek plānoti lieli uzņēmumi, kas radītu būtisku gaisa piesārņojumu ar liela 
apjoma izmešiem, tāpēc kā galvenais gaisa piesārņojuma avots saglabāsies autotransporta radītais 
piesārņojums un citi punktveida piesārņojuma avoti, piemēram, katlu mājas. 

Kopumā plānošanas dokumentu īstenošana atstās gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi. Kā 
nozīmīgākās pozitīvās ietekmes var minēt vides kvalitātes uzlabošanos pēc komunālās infrastruktūras 
sakārtošanas, velotransporta attīstības, degradēto teritoriju sakārtošanas, novada ainavu un kvalitātes 
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paaugstināšanu u.c. Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju 
attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras 
sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma un trokšņu palielināšanās. 
Attīstot saimnieciskās darbības teritorijas un ražošanas objektu būvniecību, var rasties negatīva ietekme uz 
vidi, ja netiek ņemti vērā katrā konkrētā gadījumā risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un 
samazināšanai. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka palielinoties 
rekreāciju teritorijas apmeklēšanas intensitātei, iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu. 

Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus 
un izvēlēties optimālākos risinājumus, kas atspoguļoti atsevišķās šī projekta sadaļās. 

Jautājumi (ražošanas teritoriju attīstība, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju attīstība, autoceļu būvniecība vai 
rekonstrukcija u.tml.), kas tieši vai netieši varētu ietekmēt vidi, būtu jāskata Kokneses novada teritorijas 
plānojuma īstenošanas periodā. Piemēram, attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās 
darbības teritorijas, jāveic teritorijas izpēte un katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, 
ja tas piemērojams paredzētajai darbībai, jāparedz arī attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko 
paņēmienu izmantošanu. 

Ņemot vērā, ka kopumā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas 
plānojuma izstrādē ir ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, plānošanas dokumentā paredzētie risinājumi 
neparedz negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Līdz ar to specifiski dabai nodarīto 
kaitējumu kompensēšanas mehānismi saistībā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas 
dokumentam nav paredzēti. 

Kokneses novadam nav robežas ar kādu citu valsti un tas neatrodas tiešā citas valsts tuvumā. Saistībā ar 
plānošanas dokumentu īstenošanu, nav paredzama pārobežu ietekme. 

Kokneses novada plānošanas dokumenti līdzsvaros ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. 
Īstenojot tos, tiks nodrošināti iedzīvotājiem labvēlīgi dzīves un darba apstākļi, sakārtota vide, uzlabota 
transporta un sakaru infrastruktūra, uzlabota komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kas kopumā 
veicinās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, izmantojot racionāli pieejamos resursus un saskaņā ar 
vides aizsardzības prasībām. 

Kopumā jāsecina, ka abos plānošanas dokumentos noteiktie risinājumi attiecībā uz novada ilgtermiņa 
teritorijas attīstību un teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības 
normatīvo aktu prasībām, tas atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērķiem un tā 
realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Kokneses novada teritorijas 
plānojumā definētie mērķi un to sasniegšanai noteiktie risinājumi Kokneses novada teritorijas plānojumā 
kopumā nav pretrunā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem 
mērķiem un attīstības virzieniem. 

Tā kā Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kokneses novada teritorijas plānojumā ir 
ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību, ņemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi un 
sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka to ietekme uz vidi būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas 
dokumenti netiktu izstrādāti un īstenoti. Tomēr pirms konkrētās darbības veikšanas jāizvērtē katras 
darbības iespējamā ietekme. Ievērojot plānošanas dokumentos noteiktās vides prasības, ietekme uz vidi 
varētu tikt minimizēta un līdz ar to vides kvalitāte novadā varētu uzlaboties. 

Vides pārskatā sniegts raksturojums par plānošanas dokumenta ietekmes uz vidi iedarbības laiku 
(īslaicīgas iedarbības, vidēji ilgas, ilglaicīgas un pastāvīgās). Tā kā Kokneses novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģija un Kokneses novada teritorijas plānojums ir vērsts uz ilgtermiņa un zemes lietojuma attīstību, tad 
galvenā ietekme tomēr būs vērojama ilgākā laika posmā. Lai sekotu līdzi ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
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un Kokneses novada teritorijas plānojuma ieviešanai un tā efektivitātes monitoringam, Kokneses novada 
plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringam ir noteikti vairāki rādītāji tā ietekmes uz vidi noteikšanai. 
Informācija par šiem rādītājiem, jāiekļauj monitoringa ziņojumā, kas Vides pārraudzības valsts birojam ir 
jāiesniedz Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Kokneses novada teritorijas plānojuma 
īstenošanas periodā 2017. un 2024.gadā. Lai iegūtu pilnīgu un korektu informāciju par teritorijas attīstību 
un tā ietekmi uz vidi, dati būtu jāapkopo katru gadu. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
Kokneses novada teritorijas plānojumu ir iespējams īstenot, ja tiek ievēroti plānošanas dokumentos esošie 
nosacījumi un normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 
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14. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 
 
Starptautiskas un nacionālas nozīmes normatīvie dokumenti 

1. ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, 1992 (Saeimā pieņemts 23.02.1995.) 
2. Eiropas Ainavu konvencija, 2000 
3. EK direktīva 2000/60/EC – Ūdens struktūrdirektīva, 2000 
4. EK direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību – Putnu direktīva, 1979 
5. Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK par atkritumiem, 1975 
6. Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC, 1991 
7. ES direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu savvaļas faunas un floras aizsardzību - Biotopu direktīva, 

1992 
8. ES direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, 1991 
9. Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija, 1992 
10. Konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 

sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”, 1994 
11. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību – Bernes konvencija, 1979 
12. Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija, 1972 
13. Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos, 1979 
14. Likums „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.) 
15. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 
16. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) 
17. Likums „Par pašvaldībām” (19.05.1994.) 
18. Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 
19. Likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000.) 
20. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (01.12.2011.) 
21. Likums „Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002.) 
22. Likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) 
23. 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 
24. 25.01.2011. MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 
25. 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
26. 03.11.2009. MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
27. 26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa 
piešķiršanu” 

28. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 
29. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
30. 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēku 

zaudēja ar 19.10.2012.) 
31. 16.10.2012. MK noteikumi „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
32. Riodežaneiro konvencija „Par bioloģisko daudzveidību”, Riodežaneiro, 1992 
33. u.c. spēkā esošā likumdošana. 
 
Programmas un plāni 

34. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam, 2005 
35. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, 1999 
36. Daugavas upju baseina apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs”, 2009 
37. Kokneses parka dabas aizsardzības plāns, 2007 
38. Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam, 2009 
39. Vidusdaugavas apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2008 
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40. Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam, 2008 
 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

41. Bebru pagasta ekonomiskās attīstības programma, Bebru pagasta padome, 1999 
42. Bebru pagasta teritorijas plānojums 2005.–2015.gadam, Bebru pagasta padome, 2005 
43. Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plāns, Iršu pagasta padom, 1998 
44. Iršu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam, Iršu pagasta padome, SIA „NAGLA IF”, 2007 
45. Kaimiņu pašvaldību spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
46. Kokneses pagasta attīstība 1998–2010, Kokneses pagasta padome, LVAEI Kooperācijas un pārvaldes 

problēmu nodaļa, A.Bondars, K.Zālītis, Rīga, 1999 
47. Kokneses pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam, Kokneses pagasta padome, SIA 

„Baltkonsults”, 2006 
48. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030, 2010 
49. Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam, 2006 
50. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.–2014.gadam, Zemgales plānošanas 

reģions, 2008 
51. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006.–2026.gadam, Zemgales 

plānošanas reģions, 2007 
 
Publikācijas, nepublicētie pētījumi un citi materiāli 

52. Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna Vides pārskats, VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009 

53. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 
2010.gadu, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2011 

54. Latvijas virszemes ūdeņu pārskati, VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 20062009 
55. Pētījums „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas”, LR 

Satiksmes ministrija, SIA „Metrum”, 2009 
56. Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma monitorings), Vides pārraudzības valsts birojs, 2010 
57. Stratēģiskais vides novērtējums, Latvijas – Somijas projekts, 2001 
58. Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja 

elektrostaciju būvniecībai, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”, 2009 

 
Interneta resursi 

59. www.daba.gov.lv (Dabas aizsardzības pārvalde) 
60. www.koknese.lv (Kokneses novada pašvaldība) 
61. www.lvceli.lv (AS „Latvijas Valsts ceļi”) 
62. www.meteo.lv (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”) 
63. http://vdc2.vdc.lv:8998/atkritum.html (Valsts statistikas pārskats par bīstamiem un sadzīves atkritumiem 

3-A) 
64. http://vdc2.vdc.lv:8998/dkoki.html (Īpaši aizsargājamie koki) 
65. http://oas.vdc.lv:7779/dus.html (Degvielas uzpildes staciju un naftas bāzu reģistra pārskats) 
66. http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html (Valsts statistikas pārskats „Nr.2–Gaiss”) 
67. http://vdc2.vdc.lv:8998/iadt.html (Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas) 
68. http://vdc2.vdc.lv:8998/ml.html (Mikroliegumi) 
69. http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html (Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas) 
70. http://oas.vdc.lv:7779/2ud.html (Valsts statistikas pārskats „Nr.2–Ūdens”) 
71. www.vi.gov.lv (Veselības inspekcija) 
72. www.varam.gov.lv (LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 
73. www.vpvb.gov.lv (Vides pārraudzības valsts birojs) 
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PIELIKUMI 
1.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumi par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu 
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2.pielikums. Pārskats par sabiedrības līdzdalību un priekšlikumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
tālākai pilnveidošanai 

Kokneses novada pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību Kokneses novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrādē, lai sekmētu 
efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
procesā. 

Ar Kokneses novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” 
(protokols Nr.8, 5.) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika nodota Kokneses novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcija. Lai iedzīvotājiem būtu iespējams izteikties un 
diskutēt vienlaicīgi par visiem plānošanas dokumentos risināmajiem jautājumiem, neatkarīgi no tā, kurā 
dokumentā konkrētais jautājums tiek risināts, vienlaikus ar plānošanas dokumentiem, tika organizēta arī 
Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, atbilstoši 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” V nodaļā „Sabiedrības, organizāciju un institūciju 
informēšana Vides pārskata sagatavošanas procesā” noteiktajām prasībām.  

SIA „Metrum” sagatavoja nepieciešamos Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas materiālus. 
Sagatavotie paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
(2012.gada 14.septembrī), Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv, SIA „Metrum” 
mājas lapā www.metrum.lv, minētais paziņojums elektroniski nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam 
publicēšanai mājas lapā www.vpvb.gov.lv (skatīt 2.1.-2.4.pielikumā). 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts sešas nedēļas, no 17.09.2012. līdz 29.10.2012. Ar Vides 
pārskata projektu, tā kopsavilkumu un plānošanas dokumentu bija iespējams iepazīties Kokneses novada 
domē, Bebru un Iršu pagasta pārvaldē, kā arī Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv 
un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus bija iespējams iesniegt: 

� Kokneses novada domē (Melioratoru iela 1, Koknese, 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 sanāksmes tika organizētas visās novada blīvi apdzīvotajās vietās, kuras līdz ar 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem tiek noteiktas kā attīstības centri ar ciema statusu. 

Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana 
Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2012.gada 18.okobrī. Foto: Kokneses novada pašvaldība 
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Organizētās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedriskajai apspriešanai: 

� 17.10.2012. plkst.13.00 Iršu pagasta pārvaldē; 
� 17.10.2012. plkst.17.00 Bebru internātvidusskolā; 
� 18.10.2012. plkst.13.00 Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā; 
� 18.10.2012. plkst.17.00 Kokneses kultūras namā. 

Vides pārskata projekta galvenie risinājumi un nostājas tika prezentētas visās četrās sabiedriskajās 
apspriešanās. 

Pēc sabiedriskās apspriešanas posma noslēguma, tika sagatavots pārskats „Pārskats par Kokneses 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 
(17.09.2012.-29.10.2012.) rezultātiem”, lai ikvienam interesantam pēc sabiedriskās apspriešanas 
organizēšanas būtu iespējams iepazīties ar visiem apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem. 

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tika izskatīti un izvērtēti 27.11.2012. Kokneses novada pašvaldībā 
organizētajā darba grupā. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens rakstisks fiziskas vai juridiskas personas 
iesniegums par sagatavoto Vides pārskata projektu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē Bebru 
internātvidusskolā 17.10.2012. no Bebru pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas (norādīti Vides 
pārskata projekta sējumā) tika saņemti precizējumi attiecībā uz Vides pārskata projektā ietverto informāciju, 
kas attiecināmi uz pašreizējās situācijas aprakstu. Vides pārskats, atbilstoši šiem saņemtajiem 
priekšlikumiem, ir precizēts. 

Lai arī par Vides pārskata projektu netika saņemts neviens priekšlikums, kas attiecināms uz dokumenta 
saturiskajiem jautājumiem, sabiedriskās apspriešanas posma laikā tika aktualizēti vairāki būtiski jautājumi, 
kas saistīti arī ar vides kvalitāti novadā. Tā kā Vides pārskata projekta izstrādātāja ir piedalījusies visās 
apspriešanas sanāksmēs, kā arī iepazinusies ar visiem iedzīvotāju un Kokneses novada speciālistu 
priekšlikumiem, kas iesniegti sabiedriskās apriešanas posma laikā par izstrādāto Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Kokneses novada teritorijas plānojumu, turpmākajās rindkopās ir sniegti 
priekšlikumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu tālākai pilnveidošanai par tiem jautājumiem, kas 
tika aktualizēti apspriešanas laikā un kuri ir būtiski no vides jautājumu aspekta. 
 

1) Par applūstošajām teritorijām 

Kokneses novada teritorijas plānojumā ir attēlotas applūstošās teritorijas Daugavas un Pērses upei 
saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ sniegto informāciju. Sabiedriskās 
apspriešanas laikā gan sanāksmēs, īpaši Kokneses kultūras namā 2012.gada 18.oktobrī, gan arī rakstiski 
tika saņemti iedzīvotāju iebildumi par to, ka šīs applūstošās teritorijas neatbilst reālai situācijai dabā. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, ņemot vērā applūstošo teritoriju datu neprecizitāti (kas saistīta ar 
topogrāfiskās kartes reljefa slāņa mēroga noteiktību), tika rosināts jautājums, pilnveidojot Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju, neattēlot applūstošās teritorijas, lai nepamatoti neradītu šķēršļus zemes 
īpašniekiem attīstīt savu īpašumu. 

Izvērtējot izteiktos priekšlikumus, kā arī ņemot vērā iespējamos vides riskus, ierosinām: 

� konsultēties VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ par applūšanas risku tajās 
teritorijās, par kurām saņemti iedzīvotāju iebildumi; 

� ja pašvaldībā nav pieejama precīzāka topogrāfija pēc kuras būtu precizējamas applūstošās 
teritorijas, teritorijas plānojumā saglabāt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ 
sniegto informāciju (lai arī iespējams kļūdainu), lai brīdinātu par applūšanas risku konkrētajās 
teritorijās, un papildināt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, 
nosakot, ka applūstošās teritorijas ir iespējams precizēt, izstrādājot detalizētāka mēroga 
topogrāfiju. 
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Tādējādi zemes īpašnieki tiks brīdināti par iespējamu applūšanas risku, un apbūve teritorijas plānojumā 
norādītajās applūstošajās teritorijās būs iespējama tikai tad, ja, izstrādājot detalizētāku topogrāfiju, tiks 
precizēts reljefa slānis un pierādīts, ka teritorija atbilstoši 03.06.2008. MK noteikumiem Nr.406 „Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” nav applūstošana. 
 

2) Par minimālajām jaunveidojamo zemes gabalu platībām 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs un Kokneses novada pašvaldībā tika saņemti vairāki 
priekšlikumi/iebildumi par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā noteikto jaunveidojamo 
minimālo zemes gabala platību „Lauku zemēs”, kas tika noteikta 2 ha, ierosinot pārskatīt minēto platību un 
nosakot to 0,5 platībā. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā kā galvenie apsvērumi iebildumiem par jaunajā Kokneses novada 
teritorijas plānojumā noteiktajiem 2 ha tika minēti ekonomiskie apsvērumi, kā arī pēctecības princips, 
attiecīgi fakts, ka spēkā esošajā Kokneses pagasta teritorijas plānojumā (2006.) ir noteikts, ka no jauna 
veidojamā minimālā platība lauksaimniecības zemēs visā pagasta teritorijā ir 0,5 ha. 

Pieņemot jaunajā Kokneses novada teritorijas plānojumā normu, līdz ar kuru tiktu atļauts zemi visā novada 
teritorijā dalīt 0,5 ha platībā, pastāv risks haotiskas apbūves veidošanai, un tas saistīts gan ar 
inženierkomunikāciju nepietiekamu nodrošināšanu, gan arī kopējo ainavas degradāciju Kokneses novadā, 
par ko jau tika pausts viedoklis Vides pārskata projekta 4.1.sadaļā „Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas 
dokumenti netiktu īstenoti”. 

Lai rastu kompromisu minētajam jautājumam, ierosinām: 

� Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā 1.redakcijā teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus saglabāt minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību „Lauku zemēs” 2 ha; 

� Atļaut zemes dalīt 0,5 ha platībā tikai tajās teritorijās, kurās vēsturiski ir tikusi veidota blīvāka 
apbūve (vasarnīcu teritorijas pie Daugavas, Bilstiņu ciems), indeksējot Grafiskās daļas teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanās kartēs „Lauku zemes” un izstrādājot teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos šajās teritorijās specifiskas prasības. 

Papildus jānorāda, ka 
izstrādes stadijā ir Ministru 
kabineta noteikumu projekts 
„Pašvaldību vispārīgie 
teritorijas attīstības 
plānošanas, teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (izsludināts 
11.10.2012. Valsts sekretāru 
sanāksmē), kurā noteikts, ka 
vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumos minimālā 
jaunveidojamā zemes gabala 
platība „Lauku zemēs” 
nosakāma ne mazāk 2 ha 
platībā. Tādējādi, stājoties 
spēkā minētajiem MK 
noteikumiem, Kokneses 
novada pašvaldībai teritorijas 
plānošanas risinājumi būtu 
jāpielāgo MK noteiktajām 
prasībām. 

Vēsturiskais muižas zemes dalīšanas plāns Bilstiņu ciemā pie Daugavas, paredzot zemi 
dalīt 0,3–0,4 ha lielos zemes gabalos. Avots: Kokneses novada pašvaldības arhīvs 
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Lai saņemtu priekšlikumus vai atsauksmes par Vides pārskata projektu, pašvaldība to nosūtīja šādām 
Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām: 

� Valsts Vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 
� Zemgales plānošanas reģionam, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un priekšlikumi tika iestrādāti Vides pārskatā (skatīt 
2.6.–2.7.pielikumu). 

Pielikumā: 

2.1.pielikums. Paziņojums laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
2.2. pielikums. Paziņojums Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
2.3. pielikums. Paziņojums Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv 
2.4. pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
2.5. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
2.6.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldības vēstule 
2.7.pielikums. Ziņojums par institūciju atzinumu ievērošanu 

 

Sagatavoja: 
V.Jevdokimova 
SIA „Metrum” projektu vadītāja/vides speciāliste 
06.12.2012. 
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2.1.pielikums. Paziņojums laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” 
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2.2.pielikums. Paziņojums Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
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2.3.pielikums. Paziņojums Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv  
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2.4.pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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2.5.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 



Vides pārskats 

 90 



Vides pārskats 

 91 



Vides pārskats 

 92 



Vides pārskats 

 93 



Vides pārskats 

 94 



Vides pārskats 

 95 



Vides pārskats 

 96 



Vides pārskats 

 97 



Vides pārskats 

 98 



Vides pārskats 

 99 



Vides pārskats 

 100 



Vides pārskats 

 101 

2.6.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldība vēstule 
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2.7.pielikums. Ziņojums par institūciju atzinumu ievērošanu 
 

N.p.k. Institūcijas nosaukums Saņemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1.  Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālā 
vides pārvalde 

26.10.2012. [...] 
1. Vides pārskats: 

� 7.lpp. izmantotajos saīsinājumos pie PM10 ir jāsvītro vārds 
„cieto”; 

� 11.lpp. punktā 1.2. neprecīzi sniegta atsauce uz Zemgales 
atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plānu 2007.–2013.gadam. Kokneses novads ir 
iekļauts Vidusdaugavas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 
plānā; 

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

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

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

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

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

 
 
Precizēts. 

 

2.  Veselības inspekcija 05.10.2012. Atzinums sniegts par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un 
Vides pārskata projektu. Institūcijas atzinumā par Kokneses novada 
teritorijas plānojumu, norādīts: 
Vides pārskatā sniegta informācija par to, kādi starptautiskie un nacionālie 

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

3.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 

12.11.2012. Atzinums sniegts par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 
Ierosinājumi vai priekšlikumi attiecībā uz Vides pārskata projektu nav 
norādīti. 

– 

4.  Zemgales plānošanas 
reģions 

26.10.2012. [...] 
Zemgales plānošanas reģions savas kompetences ietvaros ir izvērtējis 
Kokneses novada Vides pārskata projektu atbilstoši Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, saskaņā ar Ministru kabineta 
2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums”, nav būtisku priekšlikumu vai 
iebildumu iepriekšminētā dokumenta projekta papildināšanai. 

– 

5.  Zemgales plānošanas 
reģions 

23.10.2012. Atzinums sniegts par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un 
Vides pārskata projektu. Ierosinājumi vai priekšlikumi attiecībā uz Vides 
pārskata projektu nav norādīti. 

– 
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3.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 
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