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TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI  
 

A/s Akciju sabiedrība 

CSDD Ceļu satiksmes drošības dienests  

ES Eiropas Savienība 

HES Hidroelektrostacija 

LAD Latvijas Autoceļu direkcija 

LVM Latvijas valsts meži 

LR Latvijas Republika 

Madonas RVP Madonas reģionālā vides pārvalde 

MK Ministru Kabinets 

NVVC Nacionālais vides veselības centrs 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SVA Sabiedrības veselības aģentūra 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

LVĢMA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VSB Valsts statistikas birojs  

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VZD Valsts zemes dienests 
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IEVADS  
 

Aizkraukles rajona Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi (2006. – 2018. gadam) 
ir Kokneses pagasta administratīvās teritorijas plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā 
izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un apbūves noteikumi.  

 

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas sastāvs 

I sējums. „Ziņojums par Kokneses pagasta teritorijas esošo zemes izmantošanu”, kurā ir dota 
informācija par teritorijas attīstības priekšnoteikumiem, mērķiem, pašreizējo teritorijas 
izmantošanu.  

II sējums. „Kokneses pagasta saistošie noteikumi Kokneses pagasta teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, kurā ir dota informācija par teritorijas plānojuma risinājumu 
pamatojumu un risinājumi: 

1. daļa. „Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi” nosaka zemes izmantošanas 
veidus pagasta teritorijās un reglamentē zemes izmantošanas tiesības, apgrūtinājumus 
un aprobežojumus. „Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi” sastāv no 
rakstveida un grafiskās daļas (kartogrāfiskā materiāla M 1:10000 visam pagastam un M 
1:2000 Kokneses ciemam); 

2. daļa. „Kokneses pagasta apbūves noteikumi” nosaka apbūves tiesības viesiem zemes 
izmantošanas veidiem, kas noteikti ar „Kokneses pagasta zemes izmantošanas 
noteikumiem”. 

„Kokneses pagasta saistošie noteikumi Kokneses pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” ir ārējais normatīvais akts un kā tāds nosaka prasības zemes izmantošanā un 
apbūvē visiem zemes īpašniekiem vai valdījumiem Kokneses pagasta administratīvajā 
teritorijā, kuras ir obligātas un saistošas visiem nekustamo īpašumu (zemes, ēkas, būves) 
īpašniekiem vai valdītājiem. 

3.daļa. Grafiskā daļa sastāv no topogrāfiskās kartes M 1:2000 (Kokneses ciemam), M 
1:10000 (visai pagasta teritorijai), kartēm M 1:2000 un M 1:10000, kurās parādīta 
attiecīgi Kokneses ciema un visas pašvaldības teritorijas pašreizējā izmantošana, 
kartēm M 1:2000 un M 1:10000, kurās parādīta attiecīgi Kokneses ciema un visas 
pašvaldības teritorijas plānotā un atļautā izmantošana un noteikts plānoto maģistrālo 
inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojums, aizsargjoslas atbilstoši 
mēroga detalizācijas pakāpei un teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi. 

Pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa - kartogrāfiskais materiāls M 1 : 10000 
un M 1 : 2000 izstrādāti uz Valsts Zemes dienesta sagatavotās topogrāfiskās kartes ar mēroga 
noteiktību - visai pagasta teritorijai M 1: 10 000 un Kokneses lielciema teritorijai – M 
1:2 000. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmantots arī 2004. gada oktobrī veikto 
aerouzlidojumu ortofoto materiāls un zemes kadastra plāns. 

 

III sējums. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas 1. un 2. posmā saņemtajiem institūciju 
nosacījumiem, iedzīvotāju un juridisku personu priekšlikumiem un anketēšanas rezultātiem.  

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Kokneses 
pagasta padomes 05.08.2004. gada sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr. 8. Teritorijas 
plānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar LR likumu Teritorijas plānošanas likums un MK 
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19.10.2004. noteikumiem nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un 
citiem LR tiesību aktiem.  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķi 

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galvenie mērķi ir: 

� atkārtoti izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai 
nepieciešamās prasības un ierobežojumus, it sevišķi, kas saistīti ar jaunās Latgales 
automaģistrāles izbūvi; 

� radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 

� saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību; 

� veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkciju; 

� izpētīt sadarbības virzienus ar kaimiņu pašvaldībām; 

� garantēt tiesības izmantot nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatprincipi 

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti, balstoties uz šādiem teritorijas 
attīstības pamatprincipiem: 

• ilgstpējīgas attīstības princips, kas paredz nodrošināt arī nākamajām paaudzēm 
kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un 
materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu; 

• interešu saskaņotības princips, kas paredz ikvienu Kokneses pagasta teritorijas 
attīstības plānu izstrādāt saskaņā ar citiem teritorijas attīstības plāniem, kā arī 
saskaņot tajā valsts, pašvaldību un privātās intereses, kā arī saglabāt un attīstīt 
Zemgales reģiona dabas vides un kultūrvides raksturīgās īpatnības un attīstības 
potenciālu; 

• subsidiaritātes princips, kas paredz plānošanā augstākas pārvaldes institūcijas 
neiejaukšanos zemāka līmeņa institūciju kompetencē. Ja domstarpības netiek 
atrisinātas, lēmumu pieņem augstāka institūcija, kuras lēmumu var pārsūdzēt tiesā; 

• atklātības princips, kas paredz Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumus 
izstrādāt, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas 
atklātumu; 

• nepārtrauktības un pēctecības princips, kas paredz šobrīd spēkā esošā plānojuma 
grozījumus izstrādāt, saglabājot tās teritorijas plānojuma sadaļas, kuru pamatojums 
nav mainījies. 

Plānošanas situācijas raksturojums 

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ņemta vērā šādu institūciju: 
� Madonas reģionālā vides pārvaldes;  
� Ietekmes uz Vidi novērtējuma (Vides pārraudzības) Valsts biroja; 
� Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas; 
� Ceļu satiksmes drošības direkcijas;  
� Latvijas Autoceļu direkcijas; 
� Sabiedrības veselības aģentūras; 
� Valsts zemes dienesta; 
� Aizkraukles rajona Lauksaimniecības attīstības departamenta, Meliorācijas daļas; 
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� Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta; 
� A/S „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības; 
� LR Valsts meža dienesta; 
� SIA „Lattelekom”;  
� A/S „Latvenergo” filiāles „Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli”; 
� VAS „Latvijas gāze”; 
� A/S „Latvijas dzelzceļš”;  
� A/S „Ceļu projekts”; 
� LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas; 
� Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes; 
� Aizkraukles rajona padomes; 
� Kokneses pagastam pieguļošo pašvaldību: 

Aizkraukles rajona Bebru pagasta; 
Aizkraukles rajona Klintaines pagasta; 
Aizkraukles rajona Seces pagasta; 
Aizkraukles rajona Sērenes pagasta; 
Aizkraukles rajona Aizkraukles novada; 
Ogres rajona Krapes pagasta 

sniegtā informācija un nosacījumi. 

Nacionālais līmenis  

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti pirms Nacionālā plānojuma 
spēkā stāšanās. Nacionālā plānojuma sadaļa – MK noteikumi Nr.684 „Noteikumi par 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” tika ņemti vērā, izstrādājot Kokneses 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumus.  

Pēc Nacionālā plānojuma stāšanās spēkā nepieciešams pārskatīt un papildināt teritorijas 
plānojumu atbilstoši Nacionālā plānojuma prasībām.  

Reģiona līmenis 

Kokneses pagasts atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Teritorijas plānojuma grozījumu 
laikā tika izstrādāts Zemgales reģiona teritorijas plānojums, uzsākts ar Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes 03.06.2003. sēdes lēmumu. Zemgales reģiona teritorijas 
plānojuma attīstības vadlīnijas tika iestrādātas teritorijas plānojuma grozījumos, kā arī tika 
ņemti vērā sekojoši attīstības plānošanas dokumenti: 

• Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Stratēģija; 

• Zemgales autoceļu attīstības programma, Zemgales reģiona autoceļu lauku attīstības 
programma 2004-2007.gadam; 

• Zemgales nozaru attīstības koncepcijas – izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, 
transporta, lauku, vides, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes, sporta nozarēs;  

• Zemgales plānošanas reģiona darbības plāns laika posmam no 2004. - 2007. gadam. 

Rajona līmenis 

Teritorijas plānojuma grozījumu laikā tika izstrādāts Aizkraukles rajona teritorijas 
plānojums.  
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1. KOKNESES PAGASTA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
Kokneses pagasts atrodas Daugavas labajā krastā, Latvijas Republikas vidusdaļā, 
Aizkraukles rajona ziemeļaustrumu daļā. Attālums no Rīgas – 100 km, no Aizkraukles – 15 
km, no Madonas – 60 km, no Jēkabpils - 41 km. Kokneses pagasts robežojas ar Aizkraukles, 
Seces, Iršu, Bebru, Sērenes, Klintaines pagastiem (Aizkraukles rajons) un Krapes pagastu 
(Ogres rajons). Pagasta dienviddaļas fiziski ģeogrāfiskā robeža ir Daugavas upe, austrumdaļā 
– Rīteru upīte, ziemeļrietumu daļā - Lobes ezers. 

 

1. attēls. Kokneses pagasta ģeogrāfiskais novietojums 
 

 

2. attēls. Kokneses pagasta ģeogrāfiskais novietojums Aizkraukles rajonā 
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 personas līdz

 darbaspējas

vecumam

25%

 darbaspējas

vecumā

54%

pēc darbaspējas

vecuma

21%

 
Pagasta kopējā platība ir 17063 ha (VZD dati), iedzīvotāju skaits uz 2005. gada 1. janvāri- 
4341 cilvēki (CSP dati) un vidējais iedzīvotāju blīvums - 25,6 iedz/km2. Kokneses pagasta 
administratīvais centrs ir Kokneses lielciems, kurā atrodas pagasta padome, vidusskola, pasta 
nodaļa, vairāki veikali. Koknesei ir raksturīga kompakta individuālo māju apbūve un 
kompakts daudzdzīvokļu māju kvartālu rajons. Kokneses lielciema platība ir 5,7 km2.  
 
Pārējās lielākās apdzīvotās vietas ir 
Bormaņi (306 iedz.) Kalnakrogs (89 
iedz.), vairāki mazciemi un skrajciemi. 

No 4341 Kokneses pagasta 
iedzīvotājiem 1095 ir līdz 
darbaspējīgam vecumam, 2323 – 
darbaspējīgā vecumā, t.sk. 184 
reģistrētie bezdarbnieki, 923 ir 
darbaspējas vecumu pārsnieguši 
iedzīvotāji. 1708 mājsaimniecībās 
(ģimenēs) vidējais dzīvojošo 
iedzīvotāju skaits ir 3 cilvēki. 

3. attēls. Kokneses pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra (pašvaldības dati) 

 



Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija. 
I sējums. Ziņojums par Kokneses  pagasta teritorijas esošo  izmantošanu. 

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006. 
 

10 

2. DABAS TERITORIJAS, RESURSI. AIZSARGĀJAMĀS 
DABAS TERITORIJAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE 
PIEMINEKĻI 
 
Kokneses pagasta dabas pamatnes raksturlielumi – reljefs, virszemes un pazemes ūdeņi, 
meži, augšņu auglība u.c. kopā veidojot zemes kā dabas resursa vērtību, paši par sevi arī ir 
dabas resursi, kuru atražošanas process ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc dabas resursu 
ilgtspējīga izmantošanas nodrošināšana ir ne vien ētiska un filozofiska nepieciešamība, bet 
arī ekonomiski pamatota rīcība. 

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma ietvaros tiek apskatīti dabas pamatnes raksturlielumi: 
(1) kuru kapacitāte tiek izmantota Kokneses pagasta tālākai attīstībai saskaņā 

ar pašvaldības plānošanas dokumentu Kokneses pagasta attīstība 1998. – 
2010. (A.Bondars, K.Zālītis, Rīga, 1999);  

(2) kuru pastāvēšanai ir kādi ārēji vai iekšēji draudi; 
(3) lai noteiktu aizsargājamās un saglabājamās dabas teritorijas, dabas objektu 

aizsargjoslas; 
(4) lai veiktu iespējamo dabas pamatnes draudu analīzi; 
(5) lai noteiktu iespējamos pasākumus dabas pamatnes tālākai uzturēšanai. 

2.1. FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS   

Kokneses pagasta ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta un uzskatāma par samērā labi 
izpētītu. Kokneses teritorija iekļaujas Baltijas sineklīzes robežās, kas ir Austrumeiropas 
platformas sastāvdaļa. vertikālajā griezumā te iezīmējas 3 kompleksi - kristāliskais 
pamatklintājs, pirmskvartāra nogulumu sega un kvartāra perioda veidojumi (LVĢMA, 2005). 
Kristāliskais pamatklintājs Kokneses pagasta teritorijā nav atsegts un pētīts.  

 

Zemkvartāra nogulumu segu veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie ieži. Visvecākie - 
kembrija sistēmas ieži (smilšakmeņi, māli un aleirīti) ieguļ pie 850 - 830 m zem jūras līmeņa, 
to kopējais biezums ap 50 m. 

Ordovika nogulumi (merģeļi, māli, kaļķakmeņi) ar kopējo biezumu 200 – 230 m ieguļ pie  
620 - 600 m zem absolūtām atzīmēm. Derīgie izrakteņi slāņkopā nav konstatēti.  

Silūra nogulumi (mālaini merģeļi, mālaini kaļķakmeņi, melni, karbonātiski māli un argilīti) 
ar kopējo biezumu 80 - 100 m ieguļ pie 460 - 480 m. Derīgie izrakteņi slāņkopā nav 
konstatēti. 

Devona slāņkopas ir visapjomīgākās nogulumiežu segā ar kopējo biezumu 530 - 550m. 
Ķemeru svītas nogulumi - smilšakmeņi, aleirolīti un māli ar kopējo biezumu 130 - 150 m 
robežās un Pērnavas svītas nogulumi - smilšakmeņi, aleirolīti, aleirolītiski māli veidojušiem 
jūras transgresijas ietekmē. Pērnavas svīta ieguļ pie 300 - 280 m absolūtā augstuma atzīmēm. 

Narvas svītas iežu dolomītmerģeļi, dolomītisku mālu, mālainu dolomītu, ģipšu kopējais 
biezums sasniedz 120 - 130 m. 

Arukilas, Burtnieku, Gaujas un Amatas svītas veido terigēno iežu kompleksu. Galvenokārt 
sastāv no smilšakmeņiem, māliem. Augšējā - Amatas svīta ieguļ pie 30 - 50 m.  
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Pļaviņu svītas nogulumi - pelēki, zaļganpelēki, brūnganpelēki dolomīti, dolomītmerģeļi, 
karbonātiski māli atsedzas pirmskvartāra nogulumu virsmā uz ziemeļiem no Bormaņiem. 

Salaspils svītas nogulumu biezums (pelēki, zaļganpelēki māli, dolomītmāli, dolomītmerģeļi, 
dolomīti, ģipši) Kokneses pagastā mainās no 10 - 30 m. Ap Koknesi Salaspils svītas iezī 
ieguļ tieši zem kvartāra sistēmas veidojumiem. 

Pagasta teritorijas A un R daļā, kā arī pašā Koknesē virs Salaspils svītas ieguļ Daugavas 
svītas nogulumi - dolomītmerģeļi, dolomīti, māli ar kopējo biezumu ne vairāk kā 20 m. 
Pagasta austrumos un šaurā joslā uz R no Kokneses tie ieguļ tieši zem kvartāra nogulumiem. 
Ar Daugavas svītas nogulumiem saistītas dolomīta atradnes Koknese un Rīteri.  

Pagasta R daļā Daugavas svītas iežus pārklāj Katlešu svītas nogulumi (sarkanbrūni un zilgani 
māli, mālaini dolomītmerģeļi), kura nogulumu biezums svārstās no pāris centimetriem līdz 
30 - 40 m un kuri atrodas tieši zem kvartāra nogulumiem. Pašos rietumos pagasta teritorijā 
devona griezumu noslēdz Ogres svītas nogulumi - smalkgraudaini smilšakmeņi, aleirītiski 
māli ar 10 - 15m kopējo biezumu.  
  

Kvartāra nogulumi Kokneses pagasta teritorijā ir dažāda biezuma - sākot no dažiem 
desmitiem centimetru līdz 30 m. Pārsvarā to veido Latvijas ledus laikmeta glacigēnie 
nogulumi, kas plašā pagasta teritorijā pagasta dienvidrietumu un centrālajā daļā atsedzas 
zemes virspusē, veidojot mūsdienu reljefa formas. Morēnas nogulumu biezums no 3 - 5 m 
līdz 20 - 30m. Pagasta ZR daļā un pašos austrumos pārsvarā izplatīti limnoglaciālie 
nogulumi, kurus veido smilts un aleirīts, nogulumu biezums no 3 - 5 m līdz 10 m. Senos 
aluviālos nogulumus, kuri klāj Daugavas virspalu terases, galvenokārt veido dažādgraudaina 
smilts un smilts- grants maisījums. Biezums -  no dažiem cm līdz 5 - 8 m.  

Holocēns aptver pēdējos 10 000 gadu, kad veidojušies upju, purvu, ezeru un avotu nogulumi. 
Aluviālie (upju) nogulumi klāj Daugavas pieteku un Bebrupes palienes un gultni. Nogulumu 
sastāvs ir mainīgs - no dažādgraudainas smilts ar grants piejaukumu līdz smalkai smiltij un 
aleirītam. Nogulumu biezums daži dm līdz 1,5 – 2 m. Purvu nogulumi izplatīti atsevišķu 
laukumu veidā. Kūdras biezums mainās no dažiem dm līdz 6 - 7 m. Sastopama zemā, pārejas 
un augstā tipa kūdra. Ragāļu ezerā uzkrājies sapropelis (biezums 5m).  

Kokneses pagasts atrodas lēzeni paugurainās Viduslatvijas zemienes dabas apvidū -  
Viduslatvijas nolaidenuma dienvidaustrumu malā un Daugavas senlejā.  

Zemkvartāra iežu virsmas, kvartāra nogulumu uzbūves un šo nogulumu veidotā reljefa 
raksturs, kā arī pašreizējo ģeoloģisko procesu uzbūves un to veidotā reljefa raksturs ļauj 
noteikt sekojošus glaciomorfoģenētiskos kompleksus: Madlienas nolaidenums un 
Lejasdaugavas senleja.  

Madlienas nolaidenums aizņem Viduslatvijas zemienes A daļu starp Vidzemes augstieni un 
Daugavas senieleju. Nolaidenumam raksturīgi 2 - 4 km gari, līdz 0,5 - 1 km plati, parasti 2 - 
10 m augsti dienvidaustrumu virzienā orientēti morēnu vaļņi un lēzeni pacēlumi. Atsevišķus 
plašus pazeminājumus aizņem plakani limnoglaciālie līdzenumi vai purvi. Devona slāņu 
virza ir relatīvi līdzena. Kvartāra nogulumu segu veido galvenokārt morēnas smilšmāls un 
mālsmilts. Vaļņveida formu kodolos reti ieslēgumu veidā sastopama smilts - grants. 
Plašākajos zemes virsmas pazeminājumos morēnu pārklāj smalkgraudains un sīkgraudaina 
smilts.  

Daugavas senleja ietver tikai Daugavas ieleju. Senlejas platums pagasta teritorijā nepārsniedz 
0,5 km. Daugavas ielejas apakšējā daļa pašlaik appludināta un tā sastāv no vairākām erozijas 
terasēm. Kvartāra nogulumu biezums - ne vairāk kā 2 m.  
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Augstuma atzīmes – ziemeļdaļā – līdz pat 81 m, gar Daugavu – 70 - 80 m virs jūras līmeņa. 
 
Klimats mēreni vēss, ļoti mitrs. Nokrišņu daudzums - līdz pat 800 mm gadā. Gada vidējā 
gaisa temperatūra ir 5,6 - 5,8 oC, janvārī ir 6,0 - 6,5 oC, jūlijā ir 17 oC. Bezsala periods 130-
136 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.  
Kokneses pagasta teritorija atrodas Viduslatvijas ģeobotāniskajā rajona vidusdaļā. 
Viduslatvijas ģeobotāniskajam rajonam raksturīgi egļu meži, Pērses ielejā sastopami 
atsevišķi dižsila fragmenti. Daugavas senlejas posmā daudz unikālu augu sugu gājušas bojā 
pēc Pļaviņu ūdenskrātuves uzpludināšanas. Kokneses pagasta ziemeļdaļā atrodas vairāki 
purvi, kuri ir daļa no Viduslatvijas ģeobotāniskā rajona augsto purvu masīva sastāvdaļām 
(Ragāļu, Sprūļu purvi). Kokneses pagastā Aizkraukles purvs tiek izmantots kūdras ieguvei. 
Atsevišķās vietās Kokneses pagastā ir saglabājusies dabiskā veģetācija (Rīterupītes 
apkārtnē).  

Grunts ūdeņu līmenis atrodas 2 - 5 m dziļumā, pazemes ūdeņi ir samērā labi aizsargāti pret 
piesārņošanu, ko nosaka samērā biezais morēnas slānis.  

 

2.2. AUGŠŅU RAKSTUROJUMS  

Kokneses pagastā izplatītas velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes, ar velēngleja 
un purva kūdraugsnēm vai kūdrainām podzolētām glejaugsnēm reljefa pazeminājumos. 
Vidējā augsnes auglība - 38,00 balles. Augšņu erozijas pazīmes nav konstatētas. 

Daugavas krastā un Pērses krastā pie ietekas Daugavā konstatēta krasta erozija, kuru izraisa 
Pļaviņu ūdenskrātuves ūdenslīmeņa regulēšana HES vajadzībām. Nogruvuma pazīmes nav 
konstatētas. 

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

Applūstošas teritorijas - Pērses upes palienu pļavas. 

Ūdens erozijas teritorijas - Pērses upes krasti pie ietekas Daugavā, Daugavas krasti pie 
Kokneses ciema. 

Daugavas plūdu riska teritorijas - nav konstatētas.  

 

2.3. ZEMES DZĪĻU IZMANTOJAMIE RESURSI  

2.3.1. Derīgo izrakteņu atradnes 

Derīgo izrakteņu atradnes Kokneses pagastā, saskaņā ar Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūras datiem, ir konstatēti piecu veidu derīgie izrakteņi: smilts, kūdra un sapropelis, 
dolomīts un saldūdens kaļķieži. 

Smilts atradne atrodas vienā Zemturu atradnē, 8,72 ha platībā. Derīgā slāņa biezums 4 m, 
segkārtas biezums - 0,2 m. N kategorijas izpētīto krājumu apjoms ir 307,5 tūkst. m3. Atradnē 
pašreiz nenotiek smilts un grants ieguve. Smilts izmantošana - ceļu būvei.  

Dolomīta atradnes atrodas trijās vietās - Rīteru, Rīteru II un Kokneses atradnē.  
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� „Rīteru” atradnē par dolomīts izstrādāts, un tagad atradnes teritorijā izveidojusies 
Rīteru ūdenskrātuve. Pašlaik neizstrādāts palicis bloks ar A kategorijas krājumiem uz 
DA no ūdenskrātuves 14,18 ha platībā, kas sastāv no 1076,8 tūkst m3 lieliem dolomīta 
krājumiem. Šajā teritorijā pastāv karsta risks, kas pēc LVĢMA aprēķiniem varētu būt 
skāris virsējās kārtas dolomīta slāņus par 15%.  

� „Rīteru II” atradne atrodas Kokneses un Klintaines pagastos. Derīgo slāņkopu veido 
Daugavas svītas dolomīti, kas sastāv no 2 slāņiem, kurus atdala nederīga slāņkopa. 
Derīgās slāņkopas biezums 2,3 - 7,6 m. Atradne ieguļ zem stipri mainīga biezuma 
segkārtas - 0,9 - 11,4 m. Dolomīta slānis sastāv gan no ļoti izturīgiem dolomītiem 
(spiedes pretestība >100MPa), gan mazāk izturīgiem. Vairākās vietās konstatēti 
karsta procesos pārveidoti iezī. Krājumu apjoms- 16898,77 tūkst. m3, N kategorija. 
Dolomīts izmantojams šķembām, dekoratīvajam akmenim, kaļķu ražošanai.  

� „Kokneses" atradne atrodas 3,5 km uz Z-ZR no Rīteru atradnēm, to veido Daugavas 
svītas dolomīts. Vidējais derīgā slāņa biezums 8 m, to sedz 8,9 m bieza segkārta. 
Platība 78,75 ha, N kategorijas izpētītie krājumi 6323,62 tūkst m3, par prognozētajiem 
krājumu apjomiem - nav informācijas. Atradne netiek izmantota. Dolomīts 
izmantojams šķembām, dekoratīvajam akmenim, kaļķu ražošanai.  

Saldūdens kaļķieža atradnes atrodas trijās vietās – Beigaņu, Auļuciema un Krogzemju 
atradnēs, kas izvietotas Daugavas labā krasta I virspalu terasē.  

� Beigaņu atradnē A kategorijas izpētītie krājumi ir 0,14 tūkst m3, par prognozētajiem 
krājumu apjomiem - nav informācijas. Atradne pašreiz netiek izmantota. Izmantojams 
- augsnes kaļķošanai.  

� Auļuciema atradnē A kategorijas izpētītie krājumi ir 0,39 tūkst m3, par 
prognozētajiem krājumu apjomiem - nav informācijas. Ieži veido mazu lēcveida 
iegulu, kurā to biezums nepārsniedz 0,5 m. Saldūdens kaļķiezis ir irdens, graudains, 
ar organisko vielu piemaisījumu, dzeltenīgi pelēkā krāsā. Atradne pašreiz netiek 
izmantota. Izmantojams - augsnes kaļķošanai. 

� Krogzemju atradnē A kategorijas izpētītie krājumi ir 0,21 tūkst m3, par 
prognozētajiem krājumu apjomiem - nav informācijas. Atradne pašreiz netiek 
izmantota. Izmantojams - augsnes kaļķošanai. 

Kūdras atradnes atrodas 15 vietās pagasta teritorijā.  

Visu atradņu apjomi, izņemot Aizkraukles purva, kūdras krājumi aplēsti atbilstoši P 
kategorijai.  

Izvērtējot kūdras fonda datus, jāsecina, ka kūdras atradņu platības mainās no 12 līdz 830 ha, 
bet dziļumi – no 0,5 līdz 6,5 m. Kopējie kūdras resursi- 18,7mlj m3. No perspektīvās ieguves 
viedokļa nozīmīgas ir 2 kūdras atradnes: 

� Aizkraukles kūdras atradne pagastā atrodas tikai daļēji. Purvā izstrādi veic SIA 
„Kūdras enerģija”, un pēdējos gados izstrādātās kūdras apjomi ir samazinājušies - no 
48,42tm3 (200 g,) līdz 26,85 tm3 (2004.g).  

� Ragaļu atradne (200 ha) būtu perspektīva tālākai izpētei, tajā ir ievērojami (>5,5mlj 
m3) augstā tipa kūdras krājumi. 

Pārējās atradnes ir vai nu salīdzinoši nelielas vai arī kūdras krājuma biezums tajās nav lielāks 
par 2m. Šī kūdra var tikt izmantota vietējām vajadzībām. 9 atradnēs ir zemā tipa kūdra, kura 
rekomendējam izmantot kā mēslojums, pārējās atradnēs - augstā un pārejas tipa kūdra 
(mēslojums, pakaiši atkarībā no sadalīšanās pakāpes).  
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Sapropelis 1997. gada apsekošanā konstatēts Ragaļu ezerā. Sapropelim ir augsts organisko 
vielu saturs, neliela pelnainība. Sapropeļa krājumi nelieli - 16 tūkst. t rekomendējams veikt 
atradnes tālāku izpēti.  

2.3.2. Dzeramie pazemes ūdeņi 

Pazemes ūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens apgādes avots Kokneses pagastā. Pagasta 
teritorijā pazemes saldūdeņu zonu veido vidus un augšdevona horizonti un tos pārklājošie 
kvartāra nogulumi - Katlešu un Ogres svīta, Pļaviņu - Daugavas horizonta un Salaspils svītas 
nogulumi.  Pļaviņu - Daugavas ūdens horizontam ir lielāka nozīme pagasta ūdensapgādē. 
Ekspluatācijas urbumu debiti parasti ir 3-5 l/sek. Pēc LVĢMA datiem 39  kopā 49) ir ierīkoti 
uz Pļaviņu - Daugavas horizonta. Horizonta ūdens raksturojums: sastopami 
hidrogēnkarbonātu kalcija vai magnija – kalcija ūdeņi ar mineralizāciju 0,1 - 0,6 g/l, kopējo 
cietību 2 - 11mekv/l un dzelzs saturu 0,05 - 5,6 g/l.  

Arukilas –Amatas kompleksā ir ierikoti 10 urbumi. Horizonta ūdens raksturojums: sastopami 
hidrogēnkarbonātu kalcija vai magnija – kalcija ūdeņi ar mineralizāciju 0,3 - 0,4 g/l, kopējo 
cietību 6 - 7,5 mekv/l un dzels saturu 0,5 - 3,5 g/l.  

Kopumā pagastā teritorijā atrodas 51 ekspluatācijas urbumi pazemes ūdens ieguvei. No tiem 
34 darbojas, 1 likvidēts, 5 neizmanto, 3 ir pamesti (neapsaimniekoti), par 8 - nav 
informācijas. 

Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums no starpslāņu ūdeņiem dziļāk par 20 m ir 229 400 
m3 gadā.  

Artēziskie ūdeņi kopumā ir aizsargāti no virszemes piesārņojuma iekļūšanas. Gaujas ūdens 
horizontu klāj vāji caurlaidīgi nogulumu slāņi ar kopējo biezumu 22 - 50 m, Pļaviņu- 
Daugavas ūdens horizontu – 5 - 39 m.  

2.3.2.1.tabula. Ūdenspagādes urbumu raksturojums Kokneses pagastā.  

Atrašanās LVĢMA 
datu bāzes 

reģ. Nr. 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m 

Dziļums, m Ūdens 
horizonts 

Debits Statuss 
2005.gadā 

Klaucēni (pie Urgu bij. 
fermas  

7040 89 23 D 3 dg 1 Neizmanto  

Mājas  „Salas”  13257 93 65 D 3 dg 4 Darb  

Upes ielā 1, Koknese 14356 85 30 D 3 dg  Darb  

Ferma „Lanti”  16084 88 44 D 3 dg 2 Nav zināms  

Ferma 
„Mazmežaizelkšņi”  

16093 92 41 D 3 dg 3 Nav zināms 

 Zeltiņi (bij ferma 
„Austrumi” )  

16263 90 40 D 3 dg 3 Darb  

Ferma „Upeslīči”  16559 87 35 D 3 dg 8 Darb 

Ferma „Kalnieši”   90 25 D 3 dg 1,5 Pamests  

z/s „Ievas”  16826 88 16 D 3 dg 1 Darb 

Blaumaņa ielā, Koknesē  4797 87 130 D 3 gj 4,7 Darb 

Blaumaņa ielā, Koknesē 4798 85 120 D 3 gj 5 Darb 

Blaumaņa ielā, Koknesē 4799 85 115 D 3 gj 3,4 Neizmanto  
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Atrašanās LVĢMA 
datu bāzes 

reģ. Nr. 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m 

Dziļums, m Ūdens 
horizonts 

Debits Statuss 
2005.gadā 

Laimdotas CRC 7038 85 1100 D 3 gj 5 Darb 

z/s „Kalnavoti”  7881 77,5 97 D 3 gj 2 Darb  

Ferma „Lazdas”  16437 85 118 D 3 gj 4 Darb 

Blaumaņa ielā, Koknesē 16720 87 130 D 3 gj 5 Darb 

Blaumaņa ielā,   Koknesē 16738 87 130 D 3 gj 6 Darb 

Atpūtas bāze „Senči” 16739 76,5 105 D 3 gj 2 Darb  

Mehāniskās darbnīcas 
„Līči”  

16343 80 100 D 3 gj+am 3,5 Darb 

z/s „Lejas rozes” desu 
cehs  

16435 85 55 D 3 pl 2,1  Darb 

Ferma „Spriņģi”  16533 85 56 D 3 pl 2,4 Pamests  

Ferma „Mežslavieši” 16689 88 50 D 3 pl 1,5 Nav zināms  

Melioratoru ielā 1, 
Koknesē  

48 85 42 D 3 pl-dg 1,5 Darb 

Koknese – dzelzc. 
Stacija  

6916 85 6 D 3 pl-dg 4,6 Darb 

Ferma „Mauriņi”  16266 87,5 40 D 3 pl-dg 1 Darb 

Ferma „Rogas” 16267 81 40 D 3 pl-dg 2 Darb 

Ferma „Urgas”  16270 83 45 D 3 pl-dg 1 Darb 

Mājas „Reiņi”  16436 88 55 D 3 pl-dg 1,6 Darb 

Ferma „Podupji”  16534 82 45 D 3 pl-dg 1,5 pamests 

Ferma „Kaplava” 16697 95 60 D 3 pl-dg 1,5 Darb 

Ferma „Gaiļi” 16730 85 50 D 3 pl-dg 1,5 Neizmanto  

Mājas „Bērziņi”  16861 82,5 42 D 3 pl-dg 1 Darb 

1905.gada ielā 51, 
Koknesē  

4801 85 45 D 3 pl+slp 2 Nav zināms 

Laimdotas CRC 16264 60 36 D 3 pl+slp 2,5 Likvidēts  

Ferma „Spriņģi” 16268 70 55 D 3 pl+slp 2 Darb 

Ferma „Skudras”  16331 94 35 D 3 pl+slp 2,2 Nav zināms  

Ferma „Kalna Annēni” 16333 95 32 D 3 pl+slp 1,5 Nav zināms  

Pirts 16438 85 60 D 3 pl+slp 1,5 Darb 

Mājas „Lejas Spruļi” 
(bij. ferma „Sīļi” ) 

16520 93 40 D 3 pl+slp 2 Nav zināms  

Ferma „ Mežaslavieši”  16572 90 38 D 3 pl+slp 1,3 Darb 

Ferma „Reiņi”  16669 87 50 D 3 pl+slp 1,5 Neizmanto  

Ferma „Mežaslavieši”  16748 87 45 D 3 pl+slp 3 Darb 

Mājas „Kraujas”  741 90,8 30 D 3 slp 2 Darb 
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Atrašanās LVĢMA 
datu bāzes 

reģ. Nr. 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m 

Dziļums, m Ūdens 
horizonts 

Debits Statuss 
2005.gadā 

Bij. s/a „Varonis”  16092 92 30 D 3 slp 2 Nav zināms  

Bormaņi internāt-
palīgskola Bormaņos 

4802 90 25 D 3 slp+dg 8 Darb 

Bormaņi 5764 89 30 D 3 slp+dg 2 Darb 

Bormaņu bij. Krejotava  16094 85 25 D 3 slp+dg 5 Neizmanto  

Mājas „Kalmes” (bij. 
Ferma „Zemzari”) 

16269 85 43 D 3 slp+dg 2,5 Darb 

1905.gada ielā 41, 
Koknesē 

14355 85 24   Darb 

Bij. pagastmājas pagalmā 24192     Darb 

Mājas „Atmatas”  24193     Darb 

2.3.3. Perspektīvie resursi 

Perspektīvo resursu grupā iekļauti derīgie izrakteņi, kuri konstatēti vai tiek prognozēti zemes 
dzīlēs, bet to rūpnieciskai izmantošanai nav pietiekošu priekšnosacījumu: nafta, zemes 
siltums, bromu saturošie rūpnieciskie minerālūdeņi un magnetīta dzelzsrūdas, pazemes 
ģeoloģiskās struktūras.  

Kokneses pagasta teritorijā nav prognozējama perspektīvo resursu ieguves atradņu atrašanās 
iespēja (Latvijas zemes dzīļu resursi, Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga, 2001).  

2.4. VIRSZEMES ŪDEŅU SATECES BASEINI  

Kokneses pagasta virszemes ūdeņu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas 
robežās, tā ir cieši saistīta ar blakusesošo pagastu virszemes ūdeņu sistēmu. 

Visas Kokneses pagasta ūdensteces un ūdenstilpes atrodas Baltijas jūras Daugavas sateces 
lielbaseinā, kods 41.  

Kokneses pagastā virszemes ūdeņu sistēmu veido Daugava (baseina daļas no Daugavas 
grīvas līdz Aiviekstei, ar laukumu 4022 km2), ar tās labā krasta pieteku Pērsi (baseina 
laukums 325 km2). Pērses upē pagasta A daļā ietek tās labā krasta pietekas Recija un Paskule 
un kreisā krasta pieteka Pelava, rietumu daļā – labā krasta pieteka Atradze un Mazā Atradze. 
Pagasta dienvidrietumos Daugavā ietek Rīterupīte.  

Ziemeļrietumos pagasts robežojas ar Lobes ezeru, kurā ietek Bebrupe, tās pietekas Galdupe 
un Lantupīte. Ragāļu ezers atrodas Ragāļu purva vidū. Ragāļu ezera apsaimniekotājs - VAS 
Latvijas valsts meži.  

Melnezers atrodas pašos pagasta ziemeļrietumos starp Lantupīti un Galdupi. 

Daugava un Lobes ezers (Ogres rajons) saskaņā ar Civillikuma pielikumu ir publiskie ūdeņi.  

Visu virszemes ūdeņu piesārņojuma stāvoklis vērtējams kā vāji piesārņots, izņemot Daugavu, 
kuras ūdeņi ir vidēji piesārņoti ( LVĢMA datu bāze). 

Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti Daugava ir noteikta par karpveidīgo zivju resursu prioritārajiem ūdeņiem. 
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2.5. VIRSZEMES ŪDENSTECES UN ŪDENSTILPNES   

Kokneses pagasta teritorijā esošie virszemes ūdeņi - ūdensteces un ūdenstilpnes kopā aizņem  
407 ha (ūdens virsma): 

2.5.1.tabula. Virszemes ūdensteces un ūdenstilpnes (LVĢMA dati)  
Ūdensteces vai ūdenstilpnes 

nosaukums, kods 

Ūdens virsma (ha) 

Garums (km) 

Lobes ezers *  500 ha 

Ragāļu ezers  5 ha 

Daugava* 41 151 km  

Atradze līdz 10 km 

Mazā Atradze  līdz 10 km  

Pērse 416 50 km  

Recija līdz 10 km  

Pelava (Pelve) 4162 22 km  

Bebrupe* 23 km 

Galdupe līdz 10 km 

Lantupīte  12,5 km 

Rīterupīte* 20 km 

      * robežojas vai daļēji atrodas Kokneses pagasta teritorijā. 
 
Valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijas un posteņi Kokneses pagastā 
nav.  

 

2.6. MEŽI UN PURVI  

46 % no Kokneses pagasta teritorijas aizņem meži. Esošie mežu masīvi ir lieli. Mežu 
valdošais tips – sausieņi (damaksnis, sils, mētrājs, lāns vēris). Sastopami arī purvaiņi, 
slapjaiņi, āreņi un kūdreņi.  

Kokneses pagasts.

 Valdošie mežu 

augšanas apstākļu tipi.

purvaiņi

13%

kūdreņi

2%

āreņi

3%

slapjaiņi

5%

sausieņi

77%

sausieņi slapjaiņi

purvaiņi āreņi

kūdreņi

 
 
4. attēls. Valdošie mežu augšanas apstākļu tipi. 
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Analizējot mežu sastāvu pēc to dominējošām sugām, lielāko īpatsvaru ieņem priede (34%), 
tad egle (30%) un bērzs (28%). Priedes izplatības areāli galvenokārt ir Kokneses pagasta 
dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu daļā. Egle un bērzs ir dominējošās koku sugas pagasta 
vidusdaļā un ziemeļaustrumu daļā.  
 

Mežu sadalījums pa valdošajām sugām

34,42

30,51

0,02

0,14

0,43

29,44

0,83

3,79

0,3

0,1

0,02
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apse
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papele

s
u
g
a

procentos, %

 
5. attēls. Mežu sastāvs pa dominējošā sugām, %  
 

Visi pagasta teritorijā esošie mežu masīvi veido nozīmīgu mežāres ainavas sastāvdaļu kā 
telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot viegli viļņoto pauguru vertikālās 
dimensijas izteiksmību. Dominē tuvi un tāli skati, ko norobežo mežs.  

Kokneses pagasta teritorijā pēc VZD bilances datiem 695,2 ha platības aizņem purvi, 
galvenokārt augstie, kuri radušies, aizaugot plašajām un seklajām senezeru ieplakām, kā arī 
zemie purvi un mitrāji, kas atrodas galvenokārt ieplakās starp pauguriem. Vizuāli purvi un 
mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas elements. 

Pagasta austrumu daļā atrodas Aizkraukles (Aklais) purva austrumu daļa, kurš blakusesošajā 
Aizkraukles pagastā ir noteikts kā NATURA 2000 teritorija. Kokneses pagastā purvs tiek 
rūpnieciski izmantots.  

Starp Galdupīti un Lantupīti atrodas Ragāļu purvs, uz ziemeļiem no Kokneses - Sprūļu purvs.  

Ekosistēmā purvi darbojas kā ūdens akumulators - sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās 
apkārtnes klimatu un ūdens režīmu. Purvi attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus, arī 
mitrāji darbojas kā dabiskās attīrīšanas iekārtas piesārņojuma gadījumos. 

Lai izvērtētu purvu un mitrāju turpmāko izmantošanu, jāveic atsevišķs pētījums. 
 

2.6.1.tabula. Purvi (LVĢMA dati)  

Nr. p.k. Nosaukums Platība (ha) 

1.  Aizkraukles (Aklais) purvs * 2662  

2.  Ragāļu purvs 195 

3.  Sprūļu purvs 200  

4.  Ķerkavas  100 
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Nr. p.k. Nosaukums Platība (ha) 

5.  Ozoliņu 178 

6.  Ratnicēnu 225 

7.  Garais purvs * 505 
 

*robežojas vai  daļēji atrodas Kokneses pagasta teritorijā.  

 

2.7. AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS  

Saskaņā ar LR likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Kokneses pagastā atrodas 
aizsargājamās dabas teritorijas: 

(1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek noteiktas, pamatojoties uz likumu „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” :  

� dendroloģiskie stādījumi (statuss noteikts ar MK 20.03.2001. noteikumiem Nr.131 

Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem);  

� aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas objekti (statuss noteikts ar MK 
17.04.2001. noteikumiem Nr.175 Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 

ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem);  

� dižkoki; 

(2) mikroliegumi (statuss tiek noteikts ar VAS Latvijas valsts meži dienesta rīkojumu, 
pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības likumu).  

Dendroloģiskie stādījumi. Kokneses parks - ir dabas piemineklis – aizsargājamais 
dendroloģiskais stādījums. 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 VAS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas mežsaimniecības valdījumā (3. Kokneses 
iecirkņa 273. kvartāls) un Kokneses pagasta padomes īpašumā (īpašumtiesības uz 7,4081 ha).  

Lai izvērtētu turpmāko Kokneses parka uzturēšanu, nepieciešams izstrādāt Kokneses parka 
renovācijas (Dabas aizsardzības plāns, Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi) 
projektu, kurā tiktu risināti turpmākie parkā esošo reto koku sugu uzturēšanas pasākumi, tiem 
labvēlīgas vides izveidošana, pieguļošās teritorijas izmantošana, teritorijas labiekārtošanas 
pasākumi.  

Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas objekti. Rīteru sausgultne un 

karsta kritenes - ir dabas piemineklis − aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais 
dabas objekts. Platība - 2,3 ha, atrodas pie Bebriņu un Beģēnu mājām. Dabā redzams strauts, 
kurš iegraužas virszemes iežos, un pazemē nonāk 40 m garā, 10 m platā un 5 m dziļā karsta 
kritenē, kur tālāk plūst dolomītu slāņos pa pazemes gultni līdz Beģēnu mājām.  
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2.7.1. tabula. Rīteru sausgultnes un krasta kritenes raksturojums (LVĢMA dati) 

Rīteru sausgultne un karsta kritenes raksturojums 

Platība 
(ha) 

Rajons Pagasts  

11.397 Aizkraukles Kokneses  

Fizioģeogrāfiskais 
rajons 

Aizsargājamā teritorija Atrašanās vieta 

Viduslatvijas 
zemiene 

 Starp Koknesi un Rīteriem, pie Ziediem, strauts 
tek gar Bebriņiem, Beģēniem un Urgām, Rīgas - 
Daugavpils ceļa kreisā pusē  

Īss raksturojums Objekta apraksts 
Karsta procesu 
izpausme, upīte, kas 
pamazām izzūd 
pazemē 

Aizsardzībā kopš 1977. gada, kā liegums 2,3 ha platībā. Tipiskas karsta 
procesu izpausmes. Tas satek no vairākām tērcītēm, kuras nāk no 
ziemeļiem, no purvainiem mežiem. Tecēdams pa dažus metrus dziļu gravu 
strauts pirms Bebriņiem uzņem vēl vienu nelielu pieteku, tad gravai 
pamazām padziļinoties, pie Bebriņu dzīvojamās ēkas gala pazūd 10 m platā, 
40 m garā un vairāk, kā 5 m dziļā kritenē. Kritene visbiežāk ir sausa. To 
varētu būt veidojušas vairākas kritenes. Aiz Bebriņiem vairs cita notece nav 
vērojama. Ūdens tālāk plūst pa pazemes gultni dolomītu slāņos. 
Stāsta, ka melderis no Aizelkšņu dzirnavām Daugavas malā nācis skatīties: 

kad Bebriņu bedre bijusi pilna ar ūdeni, tad arī Aizelkšņu dzirnavās ilgāku 

laiku ūdens netrūcis. 
1954. gadā strauts tika aizdambēts un ievadīts paralēlā ieplakā, kas tika 
padziļināta par novadgrāvi. Tas uzņem gandrīz visu strauta ūdeni, neļaujot 
tam nokļūt iegruvumā. Tur, kur novadgrāvis beidzas, atkal ir ūdensrijējs. 
Agrāk ūdens no tā aizplūda zem zemes līdz pat Daugavai. Tagad tas 
pārtraukts vidū un ieplūst turpat līdzās Rīteru dolomīta lauztuvju rietumu 
stūrī. Tālāk turpinās sausgultne. 

 

 

7.attēls. Rīteru sausgultnes un krasta kritenes shēma 

 
Dižkoki. Dabas pieminekļi – dižkoki ir: Krieviņu, Pērses, Jaunzemju, Ozolkalnu, Avotinu, 
Jaunbirznieka, Mežāku ozols.  

Mikroliegumi. Kokneses pagastā kā mikroliegumu teritorijas ar VMD rīkojumu ir noteiktas 
melnā stārķa ligzdošanas vietas un medņu riesta vietas, kuras atrodas atsevišķos mežu 
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kvartālos. 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 Sugu un biotopu aizsardzības 

likums, Meža likums un tiem pakārtotie normatīvie akti. Nozīmīgākie no tiem ir MK 
09.09.2001. noteikumi Nr. 45 Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 

noteikumi un MK 05.12.2000. noteikumi Nr. 241 Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu 

veidu sarakstu. 

 

2.8. KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI  

Saskaņā ar 29.10.2004. LR likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību, MK 26.08.2003 
noteikumiem nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskati, aizsardzību, restaurāciju, 
valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta status piešķiršanu Kokneses pagastā 
ir noteikti sekojoši valsts nozīmes pieminekļi: 
 

2.8.1.tabula. Kultūrvēsturiskie pieminekļi (VKPAI dati) 
Valsts 

aizsardzības 
nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Nosaukums Atrašanās 
vieta 

Datējums 

117 Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija Pastmuižas velna 
akmens - kulta 
vieta 

Pastmuižā  - 

118 Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija Kokneses 
viduslaiku pils un 
senpilsēta 

Kokneses 
parkā  

 

6160 Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra Kokneses 
pilsdrupas  

Kokneses 
parkā  

1209. gads 

1 Valsts 
nozīmes 

Vēsture Valodnieka 
J.Enzelīna 
dzīvesvieta 
„Nākas” 

Bilstiņu 
Nākos  

1927. - 
1961.gads 

Kokneses pilsdrupas ir Kokneses pagasta padomes īpašums (īpašumtiesības uz 1,3142 ha). 
Kokneses viduslaiku pils un senpilsētas teritorija atrodas A/S LVM Vidusdaugavas 
mežsaimniecības 173. iecirkņa teritorijā. Pārējie kultūras pieminekļi atrodas privātā 
valdījumā.  

Latvijā ir daudzas vietas, kurās vēstures liecības ir saglabājušās, bet Kokneses pagasts to vidū 
izceļas ar īpašām, tikai šim apvidum raksturīgām kultūrvēsturiskām liecībām. Rakstveida 
ziņas par Koknesi saglabājušās no 12. gadsimta, kad Kokneses apdzīvotā vieta sākusi 
veidoties par nozīmīgu administratīvo un saimniecisko centru.  

Pašreizējo Kokneses pilsdrupu (viduslaiku pils) vietā pirmo pili (koka) Koknesē ir uzcēluši 
latgaļi. Kopš 1209. gada Koknese ir Rīgas bīskapa vasaļu īpašumā, kad arī tiek uzsākta 
ordeņa mūra pils būvniecība. Pirmais Kokneses pils būvperiods ildzis līdz apmēram 1398. 
gadam, kad pils nonāk Rīgas arhibīskapa īpašumā. 1330. gadā Koknese uz laiku kļūst par 
Rīgas arhibīskapa rezidenci. Otrais būvperiods ilgst līdz 1566. gadam, tā laikā sākotnējam 
pils trapecveida apjomam tiek uzbūvētas piebūves un divi apaļi torņi uz Daugavas pusi. Pils 
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rietumu sienas fasādes tiek izbūvētas līdzīgi agrās romānikas divtorņu katedrālēm. 1964. 
gada arheoloģiskās izpētes konstatē trīs vēlāka laika periodu slāņus - 17. gs. sākums - 1656. 
gads, 1656 – 1661. gads, un 17. gs. otro pusi, kad laikā no 1566 - 1701. gadam Kokneses pils 
ir spēcīgs cietoksnis un administratīvais centrs. 1701. gadā Ziemeļu kara laikā pils tiek 
nopostīta un netiek atjaunota. Atsevišķās vietās – pie patreizējā Ragāļu kroga un Bilstiņu 
mežā pie Mētru mājām ir saglabājušās viduslaiku pils nocietinājumu sistēmas: tā saucamo 
Zviedru skanstu fragmenti - zemes virsmas reljefa mākslīgi veidojumi, kas sastāvējuši no 
grāvju un vaļņu sistēmas (J. Zilgalvis Daugavas muižas, Rīga, 2002; VKPAI Pieminekļu 
dokumentācijas centra arheoloģiskās, vēsturiskās izpētes materiāli). 

Netālu no viduslaiku mūra pils 18. gs. sāk veidoties jauns muižas centrs (īpašnieks O.fon 
Lēvenšterns), kur 19. gs. vidū (1894. gadā) tiek uzbūvēta jaunā Kokneses muižas kungu māja 
(arhitekts K. Neiburgers). Ēka bijusi asimetriska, novietota perpendikulāri Pērsei, divstāvu ar 
mansarda izbūvi un diviem torņiem abos ēkas galos, no kuriem augstākais atradies Daugavas 
pusē. 1905. gadā pils tiek nopostīta un netiek atjaunota.   

Kokneses pagasta teritorijā bijušas citas muižas, no kuru apbūves saglabājušies atsevišķi 
fragmenti - Kokneses mācītājmuiža, Viskaļu muiža, Atradzes muiža, Palatas un Lengmaņu 
pusmuižas, Zalapmuiža (pēdējās trīs - Skrīveru muižas satelītmuižiņas), Kokneses 
mācītājmuiža, Pastmuiža.  

Bilstiņu muižas apbūve ir saglabājusies. Tās kungu mājas pēdējās pārbūves veiktas 20. gs. 20 
gadā pēc arhitekta P. Dreimaņa projekta (J. Zilgalvis. Daugavas muižas, Rīga, 2002). 
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3. APDZĪVOJUMS 
Kokneses pagastā saskaņā ar pagasta padomes lēmumu Nr. 36 no 31.08.1999. ir noteiktas 19 
apdzīvotas vietas: 

3.1. tabula. Apdzīvotas vietas Kokneses pagastā (pašvaldības dati) 

Lielciems Koknese (2906 iedz.) 

Vidējciems Bormaņi (306 iedz.) 

Mazciemi Atradze, Auliciems, Austrumi, Bilstiņi, Kalnakrogs, 
Kaplava, Lipši, Putnuciems, Ratnicēni, Reiņi, Sprinģi, 
Upeslīči, Urgas, Ūsiņi 

Skrajciemi Birznieki, Paugas, Viskāļi 

 

Pagasta apdzīvojumu raksturo ļoti rets atsevišķo apdzīvoto vietu izvietojums pagasta 
teritorijas ziemeļu daļā, kur 4 - 9 km platā joslā atrodas Ratnicēnu, Bormaņu, Ūsiņu, 
Upeslīču, Paugu, Birznieku un Viskāļu apdzīvotās vietas. Augsta pagasta iedzīvotāju 
koncentrēšanās ir apdzīvotajās vietās abpus Rīgas – Daugavpils autoceļam, kur 3 km platā 
joslā paralēli Daugavai atrodas Lipšu, Auliciema, Bilstiņu, Kaplavas, Atradzes, Austrumu, 
Kokneses, Putnuciema, Reiņu, Spriņģu, Bilstiņu, Kalnakroga, Urgu apdzīvotās vietas un 
blīva viensētu apbūve.  

Augsts apbūves koncentrācijas blīvums ir arī galvenajās apdzīvotajās vietas – Kokneses, 
Bormaņu, Kalnakrogs, Kaplavas, Reiņu, Ūsiņu, Bilstiņu ciemos.  

Pastāvošā dispersi centralizētā apdzīvojuma struktūra pagasta teritorijā izveidojusies 20. gs. 
otrajā pusē. Jauno centru un saimniecisko vajadzību un sakaru izveide būtiski ietekmējusi 
vēsturiski ilgstoši pastāvošā apdzīvojuma struktūru, veidojot izteiktu apdzīvojuma asi Rīgas 
– Daugavpils autoceļa virzienā un izretinot no šīs ass attālāk izvietotās apdzīvotās vietas.  

Kokneses lielciems ir pagasta administratīvais centrs. Tajā dzīvo 2906 cilvēki, atrodas 
pagasta padome, VAS LVM Vidusdaugavas mežsaimniecība, Kokneses mežniecība, 
Aizkraukles rajona tūrisma informācijas centrs, Kokneses kultūras nams, bibliotēka, Ilmāra 
Gaiša vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega”, pasta nodaļa, ambulance un 
aptieka, vairāki veikali, apbūvē dominē kompakti mazstāvu vienģimeņu savrupmāju apbūves 
kvartāli, vairāki daudzdzīvokļu daudzstāvu apbūves kvartāli, atsevišķas 20. gs sākumā gados 
celtu viensētas tipa apbūves un ražošanas objekti. Koknesē pie vidusskolas ir izcili iekopts 
parks ar vasaras estrādi. Koknesē atrodas valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi 
Kokneses pilsdrupas un Kokneses pils ar senpilsētu - vienlaicīgi ievērojams tūrisma apskates 
objekts.   

Kokneses ciems ir ļoti spēcīgs vietējā līmeņa centrs. Tajā tiek sniegti ikdienā nepieciešamie 
pakalpojumi izglītībā (pamatskola/ vidusskola), veselības aprūpē (ambulance, ārsts, feldšeris, 
aptieka) un kultūras (kultūras nams, bibliotēka) jomās, kā arī sakaru un tirdzniecības 
pakalpojumi, iespējams saņemt vietējās pašvaldības pārvaldes iestādes sniegtos 
pakalpojumus. 

Ciemam raksturīga gar valsts 1. šķiras ceļu Koknese - Ērgļi P79 lineāri izstiepta apbūves 
struktūra un galvenajam autoceļam Rīga - Daugavpils A6 kompakti pieguļoša struktūra. 



Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija. 
I sējums. Ziņojums par Kokneses  pagasta teritorijas esošo  izmantošanu. 

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006. 
 

24 

Apbūves teritoriju robeža skaidri iezīmēta. Administratīvi ciema robeža ir noteikta, bet 
zemes (nekustamā īpašuma) kadastra reģistrā un VZD zemes (nekustamā īpašuma) uzskaitē 
ciema teritorija netiek atdalīta no pagasta pārējās teritorijas. Zeme apbūvei tiek izmantota 
intensīvi.  

Bormaņu vidējciemā dzīvo 306 cilvēki. Tajā atrodas Kokneses internātpalīgskola, 
bibliotēka, ambulance, sakaru nodaļa, veikals, dzīvojamā apbūve un ražošanas teritorijas 
(mehāniskās darbnīcas). 

Ciema apbūve veidojusies gar valsts 1. šķiras autoceļu Koknese - Ērgļi P79 un tam ir lineāri 
izstiepta apbūves struktūra. Apbūve nav pabeigta. Apbūvētās teritorijas mijas ar it kā 
lauksaimniecībā izmantotām zemēm, un daļēji tiek izmantotas arī dažādām palīgbūvēm. 
Zeme apbūvei tiek izmantota ekstensīvi.  

Ciemā var saņemt visnepieciešamākos ikdienas pakalpojumus kultūrā (bibliotēka), veselības 
aprūpē (ambulance), tirdzniecībā, sakaru jomā.  

Ciema administratīvās robežas nav noteiktas. 

Kalnakroga mazciemā dzīvo 89 cilvēki. Tajā atrodas vienģimenes un mazstāvu  
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Kā pakalpojumu saņemšanas centram ciemam ir niecīga 
nozīme: tajā nav neviena publisko pakalpojumu institūcijas. Ciema administratīvās robežas 
nav noteiktas.  

Pārējos mazciemos (iedzīvotāju skaits svārstās no 20 - 90) atrodas vienģimenes un mazstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Kā pakalpojumu saņemšanas centriem tiem ir neliela 
nozīme.  

Skrajciemos atrodas viensētu grupas un tur nav iespējams saņemt pakalpojumus.   

Pagasta teritorijā tirdzniecības pakalpojumus piedāvā arī autoveikali (SIA „Kokneses 
dārzniecība”), piedāvājot pirmās nepieciešamības preces. 
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4. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA  
 
Šajā nodaļā dots pārskats par laika periodā no 2005. gada janvāra līdz jūnijam apzinātajiem 
Kokneses pagasta teritorijā esošiem uzņēmumiem un institūcijām, to apbūves teritorijām un 
zemes izmantošanas veidiem. 

Esošās zemes izmantošanas veidu klasifikācija noteikta, pamatojoties uz LR likumā Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību doto klasifikāciju un 31.07.2001. MK noteikumiem Nr. 
344 (pielikumu Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikators).  

No kopējās 17063 ha lielās Kokneses pagasta teritorijas 10484,9 ha aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, t.sk., 6024,7 ha meliorēti, meži 5032,7 ha, krūmāji – 224,3 ha, purvi – 
589,5 ha, teritorija zem ūdeņiem – 1004,4 ha. 

Kokneses lielciema platība - 5,7 km2.  

Kokneses pagasta zemes izmantošanas struktūra. 2005 
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8.attēls. Kokneses pagasta zemes izmatošanas struktūra, 2005 
 

4.1. LAUKSAIMNIECISKĀ ZEMES IZMANTOŠANA  

Kokneses pagasta teritorijas salīdzinoši lielāka daļa - 60% jeb 10484,9 ha, tiek izmantota gan 
tradicionālās lauksaimniecības vajadzībām – tīrumiem (3813,8 ha), pļavām (850,6 ha), 
ganībām (1316,3 ha), gan bioloģiskās lauksaimniecības vajadzībām, augkopībai. Kopējā 
lauksaimniecībā izmantojamā zemes meliorētā platība ir 3996 ha. 3420,2 ha aizņem meži, 
285,4 ha aizņem ūdeņi.  

Ar lauksaimniecisko ražošanu saistītie - gan lauksaimnieciskās, gan nelauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumi, izvietoti vienmērīgi visā pagasta teritorijā. Ievērojamu daļu pagasta 
ekonomiskajā struktūrā, kā arī zemes izmantošanā ieņem lielražojošie uzņēmumi – SIA 
„Bormaņi” un z/s „Sietiņi”, kuru darbības nozares ir graudkopība, piena un gaļas lopkopība. 
Juridiski reģistrējušās 83 zemnieku saimniecības, 1 paju sabiedrība, 1 lauksaimniecības 
kopdarbības kooperatīvā sabiedrība, 1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, darbojas 
Lauksaimniecības Biedrība (pašvaldības dati). 
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Paralēli lielražošanai ievērojamu īpatsvaru teritorijas izmantošanā, bet ne ekonomiskajā 
struktūrā, ieņem arī piemājas saimniecības (juridiski nereģistrētas), kuras darbojas kā 
ģimenes uzņēmumi un izmanto zemi lauksaimnieciskajai ražošanai (ganībām, pļavām, 
tīrumiem). Pašreizējais lauksaimniecisko zemju ekstensīvais izmantošanas veids ir iespēja 
gan ekoloģiski tīrās lauksaimniecības, gan arī dažāda veida netradicionālās lauksaimniecības 
attīstībai.  

4.1.1.tabula. Lauksaimniecības uzņēmumu teritorijas (pašvaldības dati) 
Apzīmējums 

plānā 
 

Darbības veids, nosaukums, vieta 

Darbojošies uzņēmumi 
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā 
ekonomiskā darbība ir 
lauksaimniecība –  83 saimniecības 
visā pagasta teritorijā  
 

 

 Piemājas saimniecības, kuru 
ekonomiskā darbība ir 
lauksaimniecība 

 

Zirgu ferma  pie Ziemeļiem 

Kalte   
 

Pie Kalnakrogiem 
Pie mācītājmuižas 
Rošāni 

Kautuve  Klaucānos 

Jaunlopu ferma  
Cūku ferma  
Cūku ferma   
Govju ferma  
Govju ferma 
Govju ferma 
Govju ferma 

Urgās  
Klaucānos 
Ūsiņos 
pie Bormaņiem 
Kalna Spruļļos 
Upeslīčos 
Lemberģos 
 

 

Griķu pārstrādes ražotne  Apaļā ferma 

 Nedarbojošās ražotnes 
Fermas 
 
 
 
 
Daļa ēku  

 
pie Celiņiem  
pie Asniem 
Auliciemā  
Ratnicēnos 
Jaunalntos  
Apaļā ferma 

 Viensētas   
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4.2. MELIORĀCIJAS SISTĒMAS  

2005. gada 1. pusgadā Kokneses pagasta teritorijā, saskaņā ar Lauku Atbalsta dienesta 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datiem, meliorāciju sistēmas veido sekojošas būves – 
atklātie novadgrāvji, drenāžas sistēmas, akas un laistīšanas iekārtas, t.sk., - 48,04 km valsts 
meliorācijas sistēmu un 115 km koplietošanas meliorācijas sistēmu. No tām Pelavas N - 40 
baseinā atrodas 1,9 km, Paskulītes N - 27 baseinā atrodas 3,668 km, Recijas N - 36 baseina 
atrodas 4,610 km, Pērses N - 39 baseinā - 5,876 km, N - 21 baseinā – 2,47 km, N - 62 
baseinā - 6,2 km un N - 3 9 baseinā - 1,29 km regulētas meliorācijas sistēmas.  

Kokneses pagastā pie Ūsiņu tilta ir hidroloģisko novērojumu postenis, kur regulāri divas 
reizes dienā tiek nolasīts Pērses upes ūdens līmenis. 

Atklāto novadgrāvju, drenāžas sistēmas un aku būves nodrošina meliorāciju zemēs 4401 ha 
platībā. 

 

4.3. MEŽSAIMNIECISKĀS TERITORIJAS  

Ar mežsaimniecību saistītās teritorijas – fizisko un juridisko personu īpašumā esošie meži 
aizņem 5032,7 ha (pēc VZD datiem) un izvietojas vienmērīgi visā pagasta teritorijā. 
Galvenais īpatsvars mežu izmantošanā ir saimnieciskajiem mežiem.  

Mežu kā dabas pamatnes raksturlieluma apskats dots sadaļā Dabas pamatne. 

Viena no meža zemju lielākajām apsaimniekotājām - VAS Latvijas valsts meži. 
Vidusdaugavas mežsaimniecības apsaimniekošanā ir 46 kadastra vienības ar kopējo platību 
4829,5 ha.  

VAS"Latvijas Valsts meži" bilance.

Kokneses pagasta mežu iecirkņi.  

lauks; 45; 1%

purvi; 505,2; 10%

zem ūdeņiem; 

107,9; 2%
zem ceļiem; 27,8; 

1%

pārējās zemes; 

87,8; 2%

meži; 4054,6; 84%
meži

lauks

purvi

zem ūdeņiem

zem ceļiem

pārējās
zemes

 
9. attēls. VAS Latvijas Valsts meži Vidusdaugavas mežsaimniecības mežu zemju 
izmantošanas iedalījums  

 
Kokneses iecirknis, kurā ietilpst Kokneses pagasta meži, atrodas Daugavas labajā krastā, un 
robežojas ar Madlienas iecirkni, MPS Kalsnava mežiem, un Rietumvidzemes 
mežsaimniecības mežiem. Galvenie koksnes patērētāji - VAS LVM Apaļkoksnes piegādes; 
KU Latsin; SIA Stora enso, SIA Nelss. Gada izpilde ir 40831 m3. Pastāvīgi tiek uzturēti 
mežu ceļi un meliorācijas būves. Katru gadu tiek plānota meža ceļu izbūve.  
 
Informācija par privātpersonu īpašumos (aptuveni 500 īpašumi) esošo meža zemju 
apsaimniekošanu nav pieejama.  
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4.4. IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE  

Karjeru izstrādes teritorijas statuss 299,5 ha platībā ir kūdras rūpnieciskās izstrādes karjeram, 
kas atrodas pie Aizkraukles purvā. Īpašumtiesības – valsts. Apsaimniekotājs - SIA Kūdras 
enerģija.  

 

4.5. ZIVJAUDZĒTAVU UN ZIVSAIMNIECĪBU DARBĪBAI IZMANTOJAMĀS 
TERITROIJAS  

Kokneses pagastā nav zivsaimniecību darbībai izmantotas teritorijas.  

 

4.6. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS  

Dzīvojamās apbūves – gan savrupmāju - ģimenes dzīvojamo ēku, gan daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku apbūves teritorijas koncentrētas Kokneses pagasta lielākajās apdzīvotajās 
vietās Koknesē, Bormaņos, Kalnavotos un citās apdzīvotajās vietās. Savrupmāju – ģimenes 
dzīvojamo ēku stāvu skaits ir 1 - 2 stāvi, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku stāvu skaits ir 2 - 4 
stāvi.  

Pārējās pagasta apdzīvotās vietās, arī lauku teritorijā esošās dzīvojamās apbūves veids 
klasificējamas kā savrupmāju un viensētu dzīvojamās apbūves teritorijas. 

Kopējais daudzdzīvokļu māju skaits uz 2004. gadu ir 36 ēkas un tajās dzīvo 1606 iedzīvotāji. 
672 savrupmājās dzīvo 1394 iedzīvotāji. 

 

4.7. DARĪJUMU APBŪVES TERITORIJAS  

Darījumu apbūves teritorijas atrodas galvenokārt Kokneses un Bormaņu apdzīvotajās vietās 
un nodrošina dažāda veida pakalpojumu - veikalu, kafejnīcu, degvielas uzpildes u.c. 
pakalpojumu sniegšanu Kokneses pagasta iedzīvotājiem, viesiem. 

Kokneses lauku teritorijas iedzīvotāji saņem autoveikala pakalpojumus.  

Daugavai pieguļošajā teritorijā ir izvietojušās vairākas viesu mājas, kuras sniedz naktsmītnes 
pakalpojumus, kā arī ar atpūtu, tūrismu un rekreāciju saistītus pakalpojumus.  

 

4.7.1.tabula. Darījumu objekti (pašvaldības dati)  

Zemes lietošanas 
mērķu  kods 

Darbības veids, vieta Profils 

SIA Degvielas uzpildes stacija Koknesē  

Motelis Kokneses DUS 

 

degvielas tirdzniecība 

viesnīca 

Latvijas Krājbankas Koknese klientu 
apkalpošanas centrs   

Finansu iestāde  

08 viesu nams Kalnasētas, Kalnasētās  

viesu nams Kalnavoti, Kalnavotos 

viesu mājas 
pakalpojumi  
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Zemes lietošanas 
mērķu  kods 

Darbības veids, vieta Profils 

viesu nams Baltā gliemežnīca,  Beģēnos 

atpūtas komplekss Daugavas Radzes  

atpūtas komplekss 

 Atpūtas komplekss Rančo Randevu 

 

atpūtas komplekss 

naktsmītnes  

 Veikals Elvis, Koknesē  

  

pašapkalpošanās 
veikals 

  Ragāļu krogs 

 

veikals, kafejnīca 

 Metālists veikals, kafejnīca 

 Ragāļu krogs, 101. kilometrs, Koknesē kafejnīca 

 Stacijas laukumā, Koknesē  veikali (4) un aptiekas 
(2)  

 Koknesē  veikali, pārtikas un 
rūpniecības preces  

 Koknesē  aptieka 

 Bormaņos  veikals  

 Būvmateriālu tirdzniecība SIA Ataudze, 
Koknesē  

veikals 

 

4.8. SABIEDRISKĀS APBŪVES TERITORIJAS  

Sabiedriskās nozīmes – izglītības, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, pasta, bibliotēku, 
pašvaldības pārvaldes objektu - apbūves teritorijas koncentrētas Koknesē un Bormaņos. 
Kapsētu teritorijas atrodas 4 vietās pagastā.  

4.8.1.tabula. Sabiedriskas nozīmes objekti (pašvaldības dati) 
Zemes lietošanas 

mērķu kods 
Darbības veids, vieta un profils 

09 Kokneses pagasta padome, Koknesē   
Kokneses sociālās aprūpes centrs, Koknesē 
Kokneses ambulance, Koknesē 

 VAS LVM Vidusdaugavas mežsaimniecība, Koknesē 
Aizkraukles virsmežniecības Kokneses mežniecība 

 Aizkraukles rajona tūrisma informācijas centrs, Koknesē  

 Romas katoļu draudzes baznīca, Koknesē  

 Evaņģēliski – luteriskās draudzes baznīca, Koknesē  

 Ilmāra Gaiša vidusskola, Koknesē  
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Zemes lietošanas 
mērķu kods 

Darbības veids, vieta un profils 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega”, Koknesē  

 Bibliotēka, Koknesē  

 Bibliotēka, Bormaņos   

 Kokneses internātpalīgskola, Bormaņos  

 Veterinārārsts, Koknesē   

 Sporta laukums, Koknesē pie vidusskolas  

 Estrāde, Koknesē   

 SIA Bormaņi birojs, Koknesē  

 Pasts, telegrāfs VAS Latvijas Pasts, Koknesē  

 Pasts, VAS Latvijas pasts, Bormaņos  

 Kapsēta, Kaplavā  

 Kapsēta pie luterāņu baznīcas   

 Ūsiņu kapsēta  

 Kapsēta, Atradzē 

 

4.9. RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS  

Rūpniecības objektu pagasta teritorijā ir salīdzinoši daudz - 4 kokzāģētavas, katlu māja 
(siltumenerģētisko ražotņu apbūves teritorijas) transporta pārvadājumu, keramzītbetona 
ražotne, mehāniskās darbnīcas u.c.  

Pagastā ir arī neizmantotu bijušo ražotņu ēkas un būves (piem. bijušā MRS komplekss 
Kokneses ciema dienvidaustrumu daļā). Lielākās ražotņu teritorijas izvietojušās Kokneses 
austrumu daļā un uz ziemeļrietumiem no Kokneses uz Putnuciema pusi. 

4.9.tabula. Ražošanas objekti(pašvaldības dati)  
Zemes lietošanas  

mērķu  kods 
 

Darbības veids, vieta un profils 

10 Kokzāģētava, Upeslīčos  

 Galdniecība pie Tālmaņiem 

 Kokzāģētava Apaļajā fermā 

 Keramzītbloku  ražošanas cehs, Koknesē  

 Koksapstrādes ražotnes, Koknesē  

 Katlu māja, Koknesē    

 Mehāniskās darbnīcas,  Koknesē un  Bormaņos 
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Zemes lietošanas  
mērķu  kods 

 
Darbības veids, vieta un profils 

 Kūdras ieguve un apstrāde – SIA Kūdras enerģija ( pie Aizkraukles purva)  

 Metāllūžņu iepirkšana un apstrāde, SIA Svealla 

 Gaļas pārstrāde un tirdzniecība SIA Mālpils miesnieks  

 Galdniecības izstrādājumi SIA Pildiņš, ZELTIŅI partneri Kokapstrāde DM  

 Mežistrāde, SIA Ataudze   
 

4.10. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTI  

Satiksmes infrastruktūras objekti – esošie autoceļi, ielas, dzelzceļš, sabiedriskās garāžas 
Koknesē un Bormaņos aizņem salīdzinoši nelielas teritorijas.  

Sabiedriskās garāžas atrodas Koknesē atsevišķos kvartālos.  

 

4.10.1. Autoceļu infrastruktūra 

Visus jautājumus, kuri ir saistīti ar autoceļu izmantošanu, uzturēšanu u.c. jautājumiem 
reglamentē LR likumi Par autoceļiem, Aizsargjoslu likums, MK noteikumi satiksmes jomā 
un LR Satiksmes ministrijas normatīvie akti. 

Kokneses pagasta teritorijā autoceļu struktūru veido: 

� valsts autoceļi;  

� pagasta ceļi, kas sastāv no A grupas ceļiem ar grants segumu, B grupas ceļiem ar 
grants segumu un C grupas ceļiem ar smilts segumu; 

� māju un uzņēmumu ceļi; 

� ielas: ielu segums – asfaltbetons un grants.  

4.10.1.1.tabula. Autoceļi (LAD dati) 
Autoceļa 

šķira 
Apzīmējums Nosaukums Posma segums 

 Valsts autoceļi   
 

Galvenais A - 6  Rīga – Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas 
robeža 

Asfaltbetons 

1. P79 

P80 

Koknese - Ērgļi 

Tīnūži – Koknese  

Asfaltbetons  

Grants  

2. V915 

V920 

V939 

Koknese – Odziena – Jāņkalns - Bērzaune  

Koknese – Vērene – Madliena - Suntaži 

Ratnicēni - Bormaņi 

Grants  

 Pašvaldības 
autoceļi. A 

grupa 

  

 N   
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2005. gada sākumā pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma tiek izstrādāts tehniskais projekts 
valsts galvenā autoceļa Latgales autoceļš posmiem Tīnuži - Koknese un Koknese – Pļaviņas 
ar pievedceļu uz Koknesi.  

Izstrādātajos projekta priekšlikumos posmam Tīnuži - Koknese tiek paredzētas nobrauktuves 
uz esošo ceļu tīklu.  

Posmā Koknese- Pļaviņas tiek plānotas 3 iespējamās autoceļa trases un to galīgais variants 
tiks noteikts vēlāk. Autoceļa posmam Koknese - Pļaviņas tiek izstrādāts arī ietekmes uz vidi 
novērtējums.  

 

4.10.2. Dzelzceļš 

Kokneses pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes viensliežu dzelzceļa līnija Rīga - 
Daugavpils/ Rēzekne un pasažieru stacijas - Alotene un Koknese.  

Pašlaik tiek izstrādāts projekts divsliežu (otru sliežu) dzelzceļa posma izbūvei līdz Krustpilij.  

Dzelzceļš tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem, t.sk. naftas un 
naftas produktu  pārvadājumiem. 

 

4.10.3. Pasažieru pārvadājumi 

Skolēnu pārvadājumus ar autotransportu pagasta teritorijā nodrošina Kokneses pašvaldības 
autobuss ar 4 reisiem diennaktī mācību gada laikā. Reisi apkalpo visu pagasta teritoriju.  

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu tiek nodrošināti sekojošos posmos (maršrutu skaits 
vienā virzienā diennakts laikā): 

1. Rīga - Daugavpils   
1.1. Pirmdienās -  14 reisi  
1.2. Otrdienās – 11 reisi 
1.3. Trešdienās – 11reisi 
1.4. Ceturtdienās - 12 reisi  
1.5. Piektdienās - 12 reisi 
1.6. Sestdienās – 11 reisi 
1.7. Svētdienās - 8 reisi  
 

2. Daugavpils – Rīga 
2.1. Pirmdienās -  15 reisi  
2.2. Otrdienās – 11 reisi 
2.3. Trešdienās – 12reisi 
2.4. Ceturtdienās - 11 reisi  
2.5. Piektdienās -12 reisi 
2.6. Sestdienās – 10 reisi 
2.7.  Svētdienās - 10 reisi  

3. Koknese - Ērgļi četri reisi diennaktī. 
 
Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu Kokneses pagastā teritorijā tiek nodrošināti virzienos 
Rīga – Daugavpils- Rīga katru dienu deviņi reisi abos virzienos. 
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4.11. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TERITORIJAS   

Maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas, ar tām saistītās būves, maģistrālie gāzes 
cauruļvadi, maģistrālie siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu cauruļvadi, ūdens 
ņemšanas iekārtas un notekūdeņu attīrīšanas ierīces un būves aizņem salīdzinoši nelielas 
teritorijas.  

Jebkurā administratīvā struktūrā infrastruktūras uzdevums ir optimāli nodrošināt dažāda 
veida pakalpojumus: sākot no ikdienā lietoto komunālo pakalpojumu – ūdens, elektrības, 
sakaru, sabiedriska transporta un u.tml., nodrošināšanas līdz ekonomisko attīstību veicinošo –
cauruļvadu transporta, sakaru pastāvēšanai.  

Kokneses pagasta teritorijā 2005. gada 1. pusgadā tika konstatēti sekojoši infrastruktūras 
veidi: 

� komunālās apgādes infrastruktūra; 
� siltumapgādes;  
� ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;   
� elektroapgāde; 
� sakaru līnijas; 
� gāzes transporta cauruļvadi.  

 

4.11.1.Sakari 

Kokneses pagasta teritorijā ciparu telekomunikāciju sakarus nodrošina SIA Lattelekom. 
Mobilos sakarus nodrošina divi mobilā telefona raidītāji – operetori SIA LMT un SIA Tele 2.  

Pagasta teritorijā atrodas sekojošas telekomunikāciju pakalpojumus nodrošinošas iekārtas un 
būves: 

� automātiskā telefona centrāles; 
� gaisvadu sakaru līnijas;  
� apakšzemes sakaru līnijas. 

Telekomunikāciju pakalpojumi tiek nodrošināti visās apdzīvotajās vietās un viensētās, kuras 
atrodas gaisvadu un apakšzemes telekomunikāciju līnijām pieguļošā teritorijā.  

Katram infrastruktūras veidam ir atšķirīgas valdījuma tiesības – būves pieder gan valstij un 
pašvaldībai, gan privātām struktūrām, līdz ar to arī atšķirīgas katras nozares 
apsaimniekošanas principi un attīstības iespējas. 

Kokneses pagastā atrodas LMT piederošas sakaru būves un mobilo sakaru tornis, Tele 2 
sakaru iekārtas (ūdenstornī).  

4.11.2. Siltumapgāde 

Koknesē atrodas centrālā katlu māja, kas nodrošina siltumapgādi visā Kokneses ciematā 
esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daļēji arī viendzīvokļa dzīvojamās mājas un 
sabiedriskās ēkas. Katlumājas apkurei tiek izmantota šķelda. Katlumājai ir pievadīta dabas 
gāze, ar kuru darbina mazo 150 kW koģenerācijas iekārtu, kas ražo elektrību un siltumu un 
nodrošina silto ūdeni vasaras sezonā vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Gundega” 
un daudzdzīvokļu mājām.   

Vietējā apkure (krāsnis/ lokālās apkures sistēmas) atrodas pārējās apdzīvotās vietās un 
viensētās.  
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4.11.3. Ūdensapgāde 

Centralizēta ūdensapgāde. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantoti pazemes ūdeņi no 
Pļaviņu - Daugavas un Gaujas – Amatas ūdens horizontiem.  

Koknesē ūdensapgādes sistēmas patēriņu nodrošina no vairākām pazemes ūdensgūtnēm  
(artēziskie urbumi) ņemtais ūdens un ūdenstornis Koknesē, patēriņš 86,2 tūkst m3/ gadā. 
Centralizēti tiek apgādātas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un vairums mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas. Pazemes ūdensgūtnes atrodas Blaumaņa ielā (4 urbumi), kā 
arī Upes ielā 1, 1905.gada ielā 41 un 51, Melioratoru ielā 1, pie stacijas.  

Bormaņos ūdensapgādi nodrošina pazemes ūdensgūtnes (artēziskie urbumi)  un ūdenstornis 
Bormaņos; patēriņš 10,951 tūkst m3/gadā. Pazemes ūdensgūtnes atrodas 3 vietās - pie 
internātpalīgskolas, bijušajā krejotavā un Bormaņu centrā.  

Klaucēnos, Upeslīčos, Mazkārklos, Kaplavā, Austrumos, Reiņos un Gaiļos ūdensapgādi 
nodrošina ar artēzisko urbumu. Patēriņa uzskaite - nav informācijas.  

Vietējā ūdensapgāde. Grodu akas (pazemes ūdengūtnes līdz 20 m dziļumam) atrodas pārējās 
apdzīvotās vietās.  

Artēziskie urbumi. Kokneses pagastā artēziskie urbumi atrodas aptuveni 51 vietās, pēc 
LVĢMA datiem daļa urbumu ir vai nu neizmantoti (5) vai neapsaimniekoti.  

Trijos no artēziskajiem urbumiem kopā tiek iegūts 24,189 tūkst m3 gadā.  

Ūdensapgādes objektu inventarizācija, tehniskais novērtējums un turpmākās 
rekomendējamās rīcības to izmantošanā apkopotas 2004. gadā uzsāktā ūdenssaimniecības 
sakārtošanas projekta ietvaros, kad tika veikta pagasta teritorijā esošo artēzisko urbumu 
apsekojuma, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izpildshēmu un visu šo komunikāciju stāvokļa 
analīze. 

Ūdenssaimniecības attīstība šī projekta ietvaros netiek detalizēti pētīta. 

 

4.11.4. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija 

Centralizēta kanalizācijas sistēma pastāv Koknesē ar izvadi Daugavā. Attīrīšanas veids - 
bioloģiskais ar mehānisko aerāciju.  

Arī Bormaņos pastāv centralizēta kanalizācijas sistēma ar izvadi Pērsē. Attīrīšanas veids - 
bioloģiskais. 

Notekūdeņu kopējais daudzums 110,389 tūkst m3/ gadā. Paliekošā piesārņojuma slodze vidē: 
suspendētās vielas 1,0442 t/g, ķīmiskās suspendētās vielas 5,94 t/g, nitrāti - 0,81 t/g, slāpeklis 
- 3,95 t/g.  

Vietējās kanalizācijas sistēmas – nosēdakas - atrodas pārējās apdzīvotās vietās, ar novadi 
dabiskajās vai meliorācijas ūdentecēs vai izvedamās. Informācijas par vietējo kanalizācijas 
sistēmu radīto paliekoši piesārņojumu LVĢMA nav.  

 

4.11.5. Gāzes cauruļvadi   

Kokneses pagasta ziemeļu daļu šķērso:  
1.  maģistrālais gāzes vads (vairāk kā 1,6 MPA) ar 500 mm diametru Rīga - 

Daugavpils; 

Kokneses pagasta teritoriju šķērso: 
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2. maģistrālā gāzesvada atzari ( P>1,6MPa) ar diametru 150mm uz gāzes regulēšanas 
stacijām  „Koknese” un „Vecbebri”;  

Kokneses pagasta teritorijā atrodas: 
3. GRS „Koknese”; 
4. vidēja spiediena sadales gāzesvadi ( P<0,4 MPa) Kokneses ciematā.  

4.11.6. Elektroapgāde 

Kokneses pagasta teritorijā elektroapgādi nodrošina privatizējamās akciju sabiedrības 
Latvenergo Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu rajona Pļaviņu lauku elektrisko tīklu rajons, 
Maģistrālo sakaru kabeļu tīkls un Augstspriegumu tīkli. 

Pagastā ir 0,4 - 20 kV un 110 - 330 kV elektropārvades gaisvadu līnijas un pazemes 
kabeļlīnija (paralēli A - 6 autoceļam Rīga – Daugavpils/ Rēzekne). 

Pagasta teritorijā atrodas 63 transformatoru apakšstacijas: 
 

4.11.6.1.tabula. Transformatoru apakšstacijas Kokneses pagastā (AS Latvenergo dati) 
 

N.p.k. TP šifrs Nosaukums Jauda un tips Izbūves gads 

1.  7603 Asmi KTPN 1971 

2.  7604 Kaplava  KTPO 1984 

3.  7605 Radalka  BR A 2002 

4.  7606 Spriņģi  BR A  1998 

5.  7609 Bilstiņi KTPN 1987 

6.  7610 Kalnavoti  KTPN 1985 

7.  7611 Grotēni BR A  1995 

8.  7612 Darbnīcas  BR A 2002 

9.  7613 Kokneses v-skola  SL1K 1969 

10.  7614 Alaine SL1K 1965 

11.  7615 Daugavas iela SL1K 1976 

12.  7616 Attīrīšanas stacija  SL1K 1982 

13.  7617 Lazdas BR 1964 

14.  7624 Daudziešāni BR A 2002 

15.  7625 MRS darbnīcas  SL1K 2002 

16.  7634 Zemzari KTPN 1981 

17.  7642 Ziedi KTPS 1990 

18.  7643 Radzes KTPS 1993 

19.  7644 Kamenes BR TR 1992 

20.  7645 Urgas BR A 1995 

21.  7646 Rožlejas BR A 1998 

22.  7647 LMT BR A 1999 

23.  7648 Kārlis BR A 2000 

24.  7649 Janavas BR A 2002 

25.  7650 Alēni BR A 2003 
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N.p.k. TP šifrs Nosaukums Jauda un tips Izbūves gads 

26.  7680 SP Koknese KONSTR  

27.  7703 Imantas KTPN 1965 

28.  7708 Ausmas KTPS 1991 

29.  7709 Drīksnas kūdras f-ka  SL1K 1966 

30.  7710 Vetsslimnīca KTPN 1987 

31.  7711 Ceļu daļa SL2K 1972 

32.  7712 Kalte Koknesē KTPO 1972 

33.  7715 Ķevieši  KTPN 1971 

34.  7716 Ratnīcēni KTPN 1987 

35.  7717 Kaziņi KTPO 1980 

36.  7718 Dzelzceļa stacija SL1K  1961 

37.  7719 Kalte Bormaņos  SL1K  1972 

38.  7720 Maziesviļi KTPO 1975 

39.  7721 Līdaces BR A 2001 

40.  7722 Birznieki  KTPN 1987 

41.  7723 Bormaņi KTPN 1969 

42.  7725 Anēni BR A 2003 

43.  7726 Skudras  BR A 2003 

44.  7727 Melioratori  SL 2K 1984 

45.  7728 Bidegi BR A 2002 

46.  7729  Meh. Darbnīcas SL1K 1976 

47.  7731 Ceptuve KTPO 1979 

48.  7732 Apaļā ferma SL 2K 1975 

49.  7733 MRS krautuve SL2K 1971 

50.  7737 Broileri KTPO 1980 

51.  7739 Zāles milti  KTPO 1988 

52.  7741 Graudu bunkuri KTPO 1988 

53.  7742 Reiņi  KTPS 1988 

54.  7743 Ievas KTPS 1990 

55.  7744 Lodziņi  KTPS 1992 

56.  7745 Lembergi KTPS 1992 

57.  7746 Jaunceriņi KTPS 1992 

58.  7747 Degvielas stacija KTPS 1996 

59.  7748 Rāceņi  BR A 1997 

60.  7750 Līgo  BR A 1999 

61.  7751 Lauvas  BR A 1999 

62.  7753 Ceri BR A 2004 

63.  7754 Paugu iela  BR A 2004 
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4.12. CITA VEIDA TERITORIJAS   

Kokneses pagasta teritorijā uz austrumiem no Kokneses un Bormaņu ciemiem atrodas esoša 
sadzīves atkritumu izgāztuve.  

Dzīvnieku kapsētas pagastā nav, kritušos lopus pēc pieprasījuma savāc un utilizē SIA ZAAO 
Triāls (Valmiera rajons) un nav nepieciešamības izveidot atsevišķu dzīvnieku kapsēta.  

Valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijas un posteņi Kokneses pagastā 
nav. 

4.12.1. tabula. Potenciāli piesārņotās vietas (pēc LVĢMA datu bāzes datiem) 
       

N.pk. 
Reģistrācijas 

numurs  
Vietas nosaukums  Vietas kategorija  Darbības nozares  

40.  32608/2832  Atkritumu izgāztuve  
2 Potenciāli  
piesārņota vieta  

9000 - ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA    

41.  32608/2833  
Bijusī p/s “Koknese” 
degvielas bāze  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

5151 - Cietā, šķidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība    

42.  32608/2834  
Bijusī a/s Kokneses MRS 
degvielas bāze un 
darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

5020 - Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts    

43.  32608/2835  
Bijusī Kokneses PMK 
degvielas bāze un 
darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

4524 - Hidrotehnisko būvju būvniecība 
   

44.  32608/2836  
SIA “Bormaņi” bijusī 
DUS un darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

5020 - Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts    

45.  32608/2837  
Bijusī DUS un tehnikas 
remonta darbnīcas  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

5020 - Automobiļu tehniskā apkope un 
remonts    

46.  32608/2838  Bijusī lopu ferma “Siliņi”  
2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

47.  32608/2839  
Bijusī lopu ferma 
“Austrumi”  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

48.  32608/2840  
Bijusī lopu ferma 
“Jaunkaplava”  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

49.  32608/2841  Bijusī lopu ferma “Aņēni”  
2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

50.  32608/2842  
Bijusī lopu ferma 
“Mazkarkļi”  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

51.  32608/2843  
Bijusī lopu ferma 
“Indriķuri”  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

52.  32608/2844  
SIA ”Bormaņi” lopu ferma 
”Kraujas”  

2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0121 - Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība    

53.  32608/2845  Bijusī putnu ferma “Gaiļi”  
2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

0124 - Mājputnu audzēšana    

54.  32608/2846  Bijusī lopu kapsēta  
2 Potenciāli 
piesārņota vieta  

9002 - Atkritumu savākšana un 
apstrāde    

 
 


