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1. Kokneses novada domes lēmumi 
1.1. Kokneses novada domes 25.05.2011. sēdes protokola izraksts par teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu 



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 6



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 7



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 8



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 9



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 10



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 11



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 12
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par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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kuriem pabeidzama teritorijas plānojuma izstrāde 
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1.4. Kokneses novada domes 28.12.2011. sēdes protokola izraksts par teritorijas plānojuma izstrādes 
termiĦa pagarināšanu 
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termiĦa pagarināšanu 
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1.6. Kokneses novada domes 20.06.2012. sēdes protokola izraksts par teritorijas plānojuma izstrādes 
vadītāju
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2. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli līdz 1.redakcijas izstrādei 
2.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
2.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis’’ par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(08.06.2011.) 
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(10.06.2011.) 
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www.koknese.lv 
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Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 24

2.2.4. Publikācija Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv par 23.02.2012. darba grupas 
rezultātiem (24.02.2012.) 



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 25

2.2.5. Publikācija laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis” par 23.02.2012. darba grupas rezultātiem 
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Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 26

2.3. Darba grupu materiāli 
2.3.1. 08.12.2012. darba grupas dalībnieku reăistrācijas lapa 
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2.3.2. 19.01.2012. darba grupas „Tūrisms” dalībnieku reăistrācijas lapa 
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2.3.3. 19.01.2012. darba grupas „Lauksaimniecība” dalībnieku reăistrācijas lapa 
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2.3.4. 23.02.2012. darba grupas „Kokneses novada ciemu teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
noteikšana” dalībnieku reăistrācijas lapa 
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2.3.5. 08.03.2012. darba grupas „Kokneses novada ciemu teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
noteikšana” dalībnieku reăistrācijas lapa 
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2.3.6. 20.03.2012. darba grupas „Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumu izskatīšana” dalībnieku 
reăistrācijas lapa 
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2.3.7. 01.08.2012. darba grupas „Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izskatīšana 
un darbs pie tiem” dalībnieku reăistrācijas lapa 
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3. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 

Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes laikā no 25.05.2011. lēmuma pieĦemšanas par Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu līdz 2012.gada 30.martam saĦemti 7 fizisko personu iesniegumi un 1 juridiskas personas iesniegumi par turpmāko zemes izmantošanu. 

N. 
p.k. 

Ierosinātājs Kadastra Nr. 
SaĦemšanas 
datums 

Priekšlikums 
Komentārs par priekšlikuma iestrādi 

Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam 1.redakcijā 

1. 1905.gada ielā 60 
dzīvojošie mikrorajona 
pārstāvji: 
M. Aborovičs 
U.J.Skolnieks 
L.Osīte 
Z.Briedis 

- 06.09.2011. Pamatojoties uz Kokneses novada domes uzsākto 
teritorijas plānojuma izstrādi, radušies šādi ierosinājumi: 
1. Uz Viršu ielas veikt asfaltbetona seguma izbūvi. 
2. Pēc iespējas ātrāk nepieciešams veikt „Stirnupītes” 

gultnes iztīrīšanu - padziĜināšanu no Viršu ielas 
līdz 1905.gada ielai, lai darbotos meliorācijas 
sistēmas. 

3. Ja starp 1905.gada ielu un Viršu ielu nākotnē tiks 
plānoti apbūves gabali, tad virzienā no 1905.gada ielas 
60 līdz Viršu ielai 3, izbūvēt ielu ar vismaz grants - 
šėembu segumu, jo jau šodien šajā virzienā ir iela ar 
Ĝoti slikta ceĜa kvalitāti.  

4. Ziemas periodā uz likvidētās, rekultivētās 
atkritumu izgāztuves kalna ierīkot bērnu – jauniešu 
ziemas atrakciju laukumus un trases.  

Piezīme: 2011.gada 28.septembra Kokneses 
novada domes sēdē (sēdes protokola izraksts 
Nr.10§, 5.2. „Par teritorijas Viršu ielas rajonā 
labiekārtošanu”) vienbalsīgi nolemts, izstrādājot 
Kokneses novada teritorijas plānojumu, iespēju 
robežās iedzīvotāju priekšlikumus Ħemt vērā. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek plānota apbūve (skatīt pievienoto 
izkopējumu no novada teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas), līdz ar to arī novada attīstības 
programmā tiek iekĜauti pasākumi infrastruktūras 
uzlabošanai.  

  
Attiecībā par bērnu – jauniešu ziemas atrakciju 
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laukumus un trases, Ħemot vērā, ka tā ir  
rekultivēta izgāztuve, pašvaldība nav tiesīga 
veikt minēto darbību, un  uz šīs izgāztuves kalna 
nedrīkst plānot publiski pieejamu teritoriju.  

2. Bilinska - 18.10.2011. Lūdzu, izstrādājot jauno Kokneses novada teritorijas 
plānojumu, Ħemt vērā „Vecbordzēnu” darbības plānus: 

a) vēlamies izrakt trīs dīėus, kas lielāki par 1000 
m2, dažādu zivju audzēšanai; 

b) parka izveide 1,8 ha. 
Pielikumā „” ideju skice. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” un „Meži” (skatīt 
pievienoto izkopējumu no novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas). SaskaĦā ar 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, šajās zonās ir atĜauts 
veidot dīėus un parkus (zaĜumu ierīkošana). 
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3. Ligita Grunšteina  18.10.2011. Man ir īpašumā zemes gabals „Kalna Rēcijas” 
(kadastra Nr.3246 008 0015) Bebru pagastā. Šī 
īpašuma vienā daĜā, kas šobrīd ir lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, ir veikti ăeoloăiskie pētījumi un 
rezultātā atklāti smilts krājumi. Man ir derīgo izrakteĦu 
pase. Lūdzu teritorijas plānojumā paredzēt smilts 
karjeru. Izpētītā platība ir 12,1 ha, paredzētā darba 
iecirkĦa platība ir 6,73 ha (paredzētais karjers).  
Pielikumā – zemes robežu plāns; izraksts no Latvijas 
Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra Derīgo 
izrakteĦu krājuma akceptēšanas komisijas sēdes 
protokola Nr.19.; smilts atradnes „Kalna Rēcijas” 
izvietojuma plāns.  

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” un „Meži” (skatīt 
pievienoto izkopējumu no novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas). SaskaĦā ar 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, šajās zonās ir atĜauts 
veikt derīgo izrakteĦu ieguvi, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 
4. Bruno Cīrulis - 24.01.2012. Manā īpašumā Kokneses novadā ir īpašums „Silvas”, uz 

kura atrodas ēka, kuru izmantojam viesnīcas „Vino Rosso” 
vajadzībām. 
Sakarā ar mūsu plāniem paplašināt uzĦēmējdarbību, 
izveidojot vairāk viesnīcu numuriĦus un attīstot tūrismam 
pievilcīgus pakalpojumus, lūdzu jaunā Kokneses novada 
teritorijas plānojuma apbūves noteikumos paredzēt 
būvēt viesnīcu un ēku tūrisma pakalpojumiem.  

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” (skatīt pievienoto 
izkopējumu no novada teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas). SaskaĦā ar teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, šajā funkcionālajā zonā ir atĜauts 
veidot tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi. 
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5. Imants Bušs, 

Līvija Vindele 
32600110013 

 
01.02.2012. Lūdzam veikt izmaiĦas Kokneses novada perspektīvas 

struktūrā atbilstoši esošajām darbībām un valsts 
izsniegtajām licencēm, tas ir, zems īpašumos „Grotāni” 
(kad.Nr.32600110013) un „Grotāni–1” (kad. Nr.3260 
011 0098) paredzēt derīgo izrakteĦu areālus/ attīstības 
teritorijas. 
Pievienojam Latvijas Vides ăeoloăijas un meteoroloăijas 
aăentūras dolomīta atradĦu „Rīteri” izvietojuma shēmu un 
pašrocīgi iezīmētās kartes SIA „Metrum” piedāvātajos 
topogrāfijas un koncepcijas plānos.  

Piezīme: Lūgums izskatīts jau 2009.gada 
30.decembra Kokneses novada domes sēdē 
(Sēdes protokola izraksts Nr.9§, 5.5. „Par 
dolomīta ieguvi „Grotāni”, „Grotāni-1””). Tajā 
nolemts, izstrādājot Kokneses novada teritorijas 
plānojumu, iespēju robežās Ħemt vērā Imanta 
Buša lūgumu mainīt spēkā esošo zemes 
izmantošanas mērėi viĦam piederošiem 
nekustamajiem īpašumiem „Grotāni” un Grotāni 
1”, nosakot zemes izmantošanas mērėi – 
ieguves rūpniecība un karjeru izstrādes teritorija. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme”, „Meži” un „ŪdeĦi” 
(skatīt pievienoto izkopējumu no novada 
teritorijas plānojuma grafiskās daĜas). SaskaĦā 
ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem, teritorijā ir atĜauts veikt 
derīgo izrakteĦu ieguvi, ievērojot normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. 
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6. Dace Stankeviča  20.02.2012. Sakarā ar to, ka patreiz tiek izstrādāts Kokneses novada 

teritorijas plānojums turpmākajiem gadiem, ierosinu 
atstāt apbūves iespēju mūsu ăimenei piederošā 
zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 32600110128, 
platība 0,5182 ha. Pēc pašreiz spēkā esošā teritorijas 
plānojuma minētajā zemes gabalā ir atĜauta apbūve. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” (skatīt pievienoto 
izkopējumu no novada teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas). SaskaĦā ar teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, šajā funkcionālajā zonā ir atstātas 
iespējas veidot apbūvi. 

 
 

7. SIA „NOVASXISS” 32600080177 21.02.2012. Sakarā ar to, ka patreiz tiek izstrādāts Kokneses novada Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
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pilnvarotā persona 
Mārīte Visocka 

 teritorijas plānojums turpmākajiem gadiem, vēlamies, lai 
mums piederošajos īpašumos „Kalmes 1” (8,36 ha, 
kad. Nr.32600080177) un „Kalmes” (11,9 ha, kad. 
Nr.32600080019) tiek atĜauts būvēt: fermas, 
noliktavas, manēžu zirgiem, mēslu novietni, siena 
šėūni un dzīvojamo māju, viesu māju un zirgu stalli. 

teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” un „Ražošanas objekti 
un noliktavas” (skatīt pievienoto izkopējumu no 
novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas). 
SaskaĦā ar teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem, 
priekšlikumā minētajā teritorijā ir atĜauts veidot 
ražošanas un publisku apbūvi, kā arī dzīvojamo 
māju (viensētu). 

 
8. Z/S „LazdiĦas” , 

32600040030, 
32600040286 

21.02.2012. Sakarā ar to, ka patreiz tiek izstrādāts Kokneses novada 
teritorijas plānojums turpmākajiem gadiem, vēlamies, lai 
mums piederošajā īpašumā „Lazdas” (kad. Nr.3260 
0040029, 32600040030, 32600040286) pēc autoceĜa 
Tīnūži – Koknese pabeigšanas būtu iespēja izvērst ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzĦēmējdarbību – uzbūvēt 
degvielas uzpildes staciju, autoapkalpes darbnīcu, 
stāvlaukumu, viesnīcu, noliktavas u.c. apkalpojošas 
sfēras objektus.  

Kokneses novada teritorijas plānojumā minētājā 
teritorijā tiek noteikts teritorijas funkcionālais 
zonējums „Lauku zeme” un „Meži” (skatīt 
pievienoto izkopējumu no novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas). SaskaĦā ar 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, priekšlikumā minētajā 
teritorijā („Lauku zemēs”) ir atĜauts veidot 
publisku (komercrakstura) apbūvi. 
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4. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Kokneses novada 
domes pieprasījuma vēstules 
4.1. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Kokneses novada domes pieprasījuma 
vēstule 
4.1.1. Valsts vides dienesta Madonas reăionālā vides pārvalde 
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4.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 44



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 45



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 46



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 47



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 48



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 49

4.1.3. Veselības inspekcija 
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4.1.4. AS „Latvijas Gāze” 
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4.1.5. Zemgales plānošanas reăions 
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4.1.6. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.7. Lielrīgas reăionālā lauksaimniecības pārvalde, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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4.1.8. AS „Latvijas Valsts meži” 
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4.1.9. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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4.1.10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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4.1.11. Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība 



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 83



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 84



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 85



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 86



Izstrādes procesa materiāli 

Kokneses novada dome 87

4.1.12. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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4.1.13. AS „Latvenergo” 
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4.1.4. Valsts zemes dienests 
Nosacījumi pieejami elektroniski Valsts zemes dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv 
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4.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Kokneses novada domes 
pieprasījuma vēstules 
4.2.1. Jaunjelgavas novada dome 
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4.2.2. Aizkraukles novada pašvaldība 
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4.2.3. ĒrgĜu novada pašvaldība 
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4.2.4. Ogres novada pašvaldība 
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4.2.5. PĜaviĦu novada dome 
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4.3. ZiĦojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Tabulā ir apkopoti institūciju un uzĦēmumu izvirzītie nosacījumi Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādei. SaskaĦā ar 06.10.2009. MK 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 13.punktu un Kokneses novada domes 2011.gada 25.maija lēmumu „Par Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”, Kokneses novada dome pieprasījusi nosacījumus 13 institūcijām (Valsts zemes dienesta nosacījumi 
pieejami mājas lapā www.vzd.gov.lv) un visām 5 kaimiĦu pašvaldībām. Atbildi nav sniegusi PĜaviĦu novada dome. SaskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 15.punktu, jāuzskata, ka Kokneses novada teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv PĜaviĦu novada dome. 
 

Nr. Institūcijas nosaukums SaĦemts Nosacījumu prasības (netiek uzrādīta sniegtā informācija) Prasību ievērošana 

1. Valsts vides dienesta 
Madonas reăionālā vides 
pārvalde 

27.06.2011. Kokneses novada teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaĦā ar Kokneses 
novada administratīvo teritoriju (kopskaitā 3 teritorijas) pārapstiprinātajiem teritorijas 
plānojumiem un: 
� 2002.gada 25.maija likumu „Teritorijas plānošanas likums”; 
� 2009.gada 6.oktobra Ministru kabienta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 
� 1997.gada 5.februāra likumu „Aizsargjoslu likums”; 
� 1993.gada 2.marta likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
� 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
� 2001.gada 15.marta likumu „Par piesārĦojumu”; 
� 1998.gada 30.oktobra likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
 
1. Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārĦojuma slodzes ietekmi uz vidi, tās 

prognozi nākotnē: 
1.1. Ūdens piesārĦojums; 
1.2. Gaisa piesārĦojums; 
1.3. TrokšĦu, vibrācijas un smaku piesārĦojums; 
1.4. Augsnes un grunts piesārĦojums; 
1.5. Dabas resursu izmantošana; 
1.6. Atkritumu apsaimniekošana; 
1.7. PiesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas. 

2. Attēlot un noteikt: 
1.1. Virszemes ūdeĦu sateces baseinu un ūdenstilpĦu izvietojumu; 

Ievērots un iespēju robežās Ħemts 
vērā. 
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1.2. Upju aizsargjoslas un tauvas joslu; 
1.3. Aizsargjoslu likumā noteiktās visa veida aizsargjoslas (vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības 
aizsargjoslas; 

1.4. Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, objektus un resursus; 
1.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (arī NATURA 2000) un izveidotos 

mikroliegumus; 
1.6. Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, kā arī parkus, dižkokus, 

ăeomorfoloăiskos objektus u.tml.; 
1.7. Īpaši vērtīgas ainaviskās teritorijas. Paredzēt to detālplānojumu un 

apbūves noteikumu izstrādi; 
1.8. Alternatīvās enerăijas ieguves objektus (piem. vēja ăeneratorus, saules 

baterijas u.c. ) izvērtējot to ietekmi uz vidi un cilvēka veselību; 
1.9. Hidrotehniskās būves (mazās HES, aizsprosti u.c. ūdensteču regulēšanas 

ietaises); 
1.10. Rūpnieciskās ražošanas teritorijas (piem., atkritumu apglabāšanas 

poligons, atkritumu kompostrēšanas vietas, biogāzes ražotnes, 
koăenerācijas stacijas u.c.), kas rada paaugstinātu piesārĦojumu vidē; 

1.11. Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes 
uzĦēmumus (putnu, govju, cūku fermas, kautuves, piena pārstrādes 
uzĦēmumus u.c.) to ietekmi uz vidi; 

1.12. Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus (bijušās un 
esošās degvielas uzpildes stacijas un noliktavas, naftas bāzes, 
minerālmēslu noliktavas u.tml.); 

1.13. Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie valsts un rajona 
nozīmes ceĜiem; 

1.14. PiesārĦotās un rekultivējamās teritorijas, paredzēt to sanāciju; 
1.15. TrokšĦa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi; 
1.16. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas: savākšanas un noglabāšanas 

vietas, dalītās atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana. Paredzēt 
rekultivāciju un degradēto vietu sanāciju; 

1.17. Ūdens Ħemšanas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeĦu kvalitāti 
apdraudošās, bojātās dziĜurbumu akas) vietas. Ūdens attīrīšanas būves; 

1.18. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas; 
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1.19. Zemes dzīĜu nogabalu, derīgo izrakteĦu atradĦu un izstrādes karjeru 
teritorijas. Paredzēt izstrādāto karjeru un zemes dzīĜu ieguves rezultātā 
degradēto teritorijas rekultivāciju; 

1.20. Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakĜautas teritorijas; 
1.21. Teritorijās, kurā nav pieĜaujama zemju transformācija; 
1.22. Dabas pamatĦu teritorijas. 

 

Pamatojoties uz likuma „par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (3) daĜu, 
nepieciešams informēt Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) par 
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādāšanas uzsākšanu laika periodam no 
2013.-2024.gadam, lai VPVB varētu pieĦemt lēmumu par stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību. 

 
 
 
 
 
 
 
05.12.2012. pieĦemts VPVB 
lēmums Nr.82 „Par stratēăiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu” 
Kokneses novada teritorijas 
plānojumam. ĥemot vērā VPVB 
31.01.2012. pieĦemto lēmumu Nr.5 
„Par stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
piemērošanu” Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijai 
2013.-2037.gadam, Vides pārskats 
izstrādāts vienots abiem teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentiem. 

2. Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzība 

04.07.2011. Nosacījumi: 
1. Plānojot teritorijas izmantosānas grozījumus vai paredzot jebkāda veida 

saimniecisko darbību kultūras pieminekĜos vai to aizsardzības zonās, saistoši 
sekojoši normatīvie akti: 
� Likums par kultūras pieminekĜu aizsardzību; 
� MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekĜu 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša objekta statusa piešėiršanu; 

� Citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša 
objekta statusa piešėiršanu; 

� Citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzības jautājumi. 

Ievērots. 
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2. Kultūras pieminekĜu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda 
saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras 
pieminekĜu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas 
ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma 
noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves, kā arī  derīgo 
izrakteĦu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu 
aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā 
arī nodrošinot pieminekĜa vizuālo uztveri. 

3. Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar 
zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi; 

4. Teritorijas plānojumu grozījumu teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un 
papildināma informācija: 
4.1. Par kultūras mantojumu Kokneses novadā kopumā; 
4.2. Par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to 

uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekĜa pašreizējo stāvokli 
un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu 
objektu raksturojošu foto attēlu. 

5. Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekĜi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams 
skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekĜa nosaukumu un valsts aizsardzības 
numuru. 

6. Apbūves noteikumos: 
6.1. Ietveramas prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai un izmantošanai; 
6.2. Norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekĜa aizsardzības 

zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu- apvienošanu, būtisku 
kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu; 

6.3. Ietveramas prasības ēku, kuri vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 
6.4. Ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem 

apsaimniekošanai; 
6.5. Atsevišėā sadaĜā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, 

logu nomaiĦas, fasāžu un jumta siltināšanu, kā arī jumtu iesegumu 
nomaiĦas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 
1.aprīĜa noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 40 2 7.punktam; 

6.6. Atsevišėā nodaĜā ietveramas prasības pagasta nozīmes kultūrvēsturisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
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objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 
Ieteikumi: 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekĜiem var izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekĜa atrašanās 
vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekĜa ainaviskās uztveres, 
atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu 
(aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. Kultūras piemineklim individuāli 
noteikta aizsardzības zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai 
situācijai dabā, Ĝautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar 
kultūras pieminekĜa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un 
teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu 
vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav 
iekĜautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā. Tās 
būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišėi arhitektūras objekti, muižu 
apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu 
izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana 
regulējama pašvaldības līmenī. 

3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojumā teritorijā konsultēties ar 
Inspekcijas Zemgales reăionālo nodaĜu (tel.67350070). 

 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. Teritorijas plānojumā 
noteikti novada nozīmes 
kultūrvēsturiskie pieminekĜi un to 
aizsardzības prasības. 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 

3. „Latvija Valsts ceĜi” 04.07.2011. 1. Plānojumā iestrādāt perspektīvā autoceĜa E22 (Latgales autoceĜa) posma 
„Koknese - PĜaviĦas” būvniecības izpētes un būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas rezultātā akceptēto (Kokneses novada domes 2006.gada 31.maija 
lēmums) 3. trases variantu kas ir iekĜauts Satiksmes ministrijas nacionālās 
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju darba 
materiālā. 

2. Apbūves teritoriju saisti ar valsts autoceĜu tīklu veikt ievērojot „pakāpeniskuma” 
principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību vai valsts vietējiem 
autoceĜiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabo satiksmes drošības apstākĜus. 
Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceĜiem nav pieĜaujama, bet 
reăionālajiem tikai izĦēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla 
pārplānošanas plašākā apkārtnē. 

Izpildīts. 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
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3. Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāĦem vērā 
princips, ja nav nodrošināta piekĜūšana kādam atsevišėam zemes īpašumam vai 
arī uzsākot, vai paplašinot uzĦēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo uzbūvi uz 
esošiem zemju īpašumiem , kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaĦā 
ar Ministru kabineta 2009.gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6., 7., 8. un 9.punktu prasībām 
šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojuma iztrāde. Tajos pilnībā jāatrisina 
piekĜūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju 
pieslēgšanai valsts autoceĜu tīklam. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata 
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem 
kopēja iekšējo ceĜu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceĜiem starp jau 
esošiem jebkuras piederības publisko autoceĜu pieslēgumiem valsts autoceĜam, 
pēc iespējas samazinot  jau esošo atsevišėo īpašumu pieslēgumu skaitu. 

4. Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Kokneses novada transporta 
shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguĜotu 
piekĜūšanas iespēju nodrošinātu ikvienam īpašumam ar akcentētām vietējā ceĜu 
tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceĜu tīklam. 

 
5. Teritorijas plānojumā īpaši ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un 

reăionālajiem autoceĜiem, kurām nav un nevar tikt plānotas piekĜūšanas iespējas 
no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekĜūšana no pašvaldību 
vai valsts vietējiem autoceĜiem. 

 
 
6. Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atĜautais braukšanas 

ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām 
servisa objekta izvietojumu, kuru iespējamās vietas pie valsts galvenajiem un 
reăionālajiem autoceĜiem atbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes 
ministrija, saskaĦojot individuāli. 

7. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts 
autoceĜiem, lai būtu nodrošināti apstākĜi kas neprasa papildus pasākumus 
aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, 
jāĦem vērā ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „TrokšĦu 
novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības. 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma ietvaros 
netiek risināta piekĜuve ikvienam 
īpašumam, to veic zemes ierīcības 
vai detālplānojuma projekta 
izstrādes ietvaros. 
Teritorijas plānojumā netiek 
atzīmēta teritorija, bet konceptuāli 
tiek ierobežota un samazināta 
iespēja veidot blīvu apbūvi abpus 
galvenajiem transporta koridoriem 
(piemēram, BormaĦos).  
Ievērots. 
 
 
 
 
Ievērots. 
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8. Teritorijas plānojumā autoceĜu aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves 
izvietošanas pieĜaujamais tuvākais attālums no autoceĜa ass, ir jāiezīmē arī 
plānojuma grafiskās daĜas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, un 
saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu 
autoceĜu aizsargjoslās. 

9. Teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves saistošajos noteikumos jāietver 
nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceĜu 
aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceĜu 
rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar 
īpašniekiem par zemes izmantošanu. 

10. Īpaši jāĦem vērā, ka šobrīd būvniecības stadijā esošajiem perspektīvā autoceĜa 
E22 posmam (autoceĜš P80), kā arī plānotajai Kokneses – PĜaviĦu trasei 
aizsargjosla jānosaka 100 metri uz katru pusi no ceĜa ass. Savukārt būvniecības 
stadijā esošajiem reăionālā autoceĜa P79 Koknese – ĒrgĜi jaunajam posmam 
Koknesē aizsargjosla jānosaka 60 metri uz katru pusi no ceĜa ass.  

Izpildīts. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 

4. Veselības inspekcija 30.06.2011. 1. Lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākĜus nepieciešams saglabāt, bet kur 
tas ir nepieciešams, nodrošināt pagastu teritorijas funkcionālās zonēšanas 
principu (dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas un atpūtas zona) un to 
kartogrāfiski attēlot. Nedrīkst plānot ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās 
zonās, atpūtas un rekreācijas zonās. Teritorijas funkcionālajam dalījumam ir liela 
higiēniska nozīme. Ražošanas zonu izveidošanu plānot Ħemot vērā dominējošo 
vēju virzienu. 

2. Izstrādājot Kokneses novada teritorijas plānojumu jāĦem vērā novada 
iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus medicīnas, tirdzniecības, sabiedriskās 
ēdināšanas, sadzīves, atpūtas, sporta, izglītības, transporta). 

3. Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceĜu ielu tehniskā stāvokĜa izpēti un ieplānot 
pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt 
veselīga un ekoloăiski tīra pārvietošanās veida- velotransporta attīstību, 
projektējot veloceliĦus un velostāvlaukumus. Nepieciešamības gadījumā veikt 
akustisko plānošanu, paredzot satiksmes sistēmu projektēšanu, kā arī trokšĦa 
samazināšanu ap autoceĜiem un dzelzceĜa līnijām. 

4. Norādīt ūdenstilpĦu un ūdensteču izmantošanas mērėi un grafiski attēlot plūdu 
riska zonas. Paredzēt pasākumus to novēršanai vai ietekmes samazināšanai. 

 

ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
Plūdu teritorijas tiks attēlotas pēc 
šo datu saĦemšanas Kokneses 
novada pašvaldībā (datus 
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5. Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes 

vietu izvietojumu, tajā skaitā norādīt perspektīvo peldvietu iekārtošanas vietas, 
publisko pasākumu norises vietas, publisko tualešu un autostāvvietas publisko 
pasākumu norises vietās. 

6. Teritoriālplānojumā paredzēt dabas aizsardzības objektu saglabāšanu. 
7. Apzināt visas novadā esošās pazemes ūdens Ħemšanas vietas ar aizsargjoslām 

(arī pamestās un neekspluatējamās ) un grafiski attēlot tās. Paredzēt 
bezsaimnieka un neizmantoto urbumu tamponēšanu. 

8. Plānošanas dokumenta sadaĜā „Ūdensapgāde”, būtu vajadzīga detalizētāka 
analīze par stāvokli decentralizētajā ūdens apgādē no individuālajiem ūdens 
ieguves avotiem (grodu akām, cauruĜakām u.c. Tajā nepieciešams minēt aku 
patērētāju skaitu, raksturot ūdens kvalitātes problēmas, kā arī iespējamo rīcību 
novada iedzīvotāju nodrošināšanā ar nekaitīgu un kvalitatīvu dzerami ūdeni. Tā 
kā ūdens patēriĦa daudzums uz vienu cilvēku ir sanitārās kultūras līmeĦa un 
apdzīvoto vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, būtu nepieciešams paredzēt 
centralizēto ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, kā arī individuālā sektora 
pieslēgšanu centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 

9. Lai novērstu apkārtējās vides piesārĦojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā 
sausos, tā arī šėidros atkritumus. Plānošanas dokumentā norādīt notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu (t.sk. decentralizētās sistēmas). 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves un ražošanas notekūdeĦu 
kanalizācijas sistēmu attīstību, atkritumu izgāztuves iekārtošanu. 

10. Plānojumā paredzēt aizsargjoslas ap objektiem un teritorijā saskaĦā ar LR 
„Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.) un tā grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu 
robežas objektiem, kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas 
resursu aizsardzības aizsargjoslas. Pēc iespējas precizēt gadījumus, kad netiek 
ievēroti normatīvajos aktos paredzētie ierobežojumi. Aizsargjoslu ap cilvēku 
glabāšanas kapsētām likvidēt tikai pēc saskaĦošanas ar Veselības inspekciju. 

11. Veikt lauksaimniecības un ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi 
(esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošana perspektīvā, 

sagatavo VSIA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrs”), pilnveidojot 1.redakciju un 
papildinot to ar šādu informāciju. 
ĥemts vērā. 
 
 
 
Ievērots. 
Nav teritorijas plānojuma darba 
uzdevums. 
 
Nav teritorijas plānojuma darba 
uzdevums. Izpildīts tikai pieejamās 
informācijas ietvaros.  
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
Nav teritorijas plānojuma darba 
uzdevums. 
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raksturot vides piesārĦošanas draudus. 
12. Neplānot ražošanas un lauksaimniecības objektu teritorijas ar cilvēka veselībai 

un videi kaitīgiem faktoriem izmantošanu citiem nolūkiem, neparedzot atbilstošus 
atveseĜošanas pasākumus. Šīm teritorijām noteikt aizsargzonas ar attiecīgiem 
izmantošanas ierobežojumiem. 

13. Norādīt paaugstinātās bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska 
faktorus, kuru izvietojums varētu palielināt citu objektu bīstamību vai tieši 
apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, ūdens 
piesārĦošanas ietekmes novēršanas pasākumus apdzīvotās vietās un atpūtas 
vietās. 

 
Ievērots. 
 
 
 
Izpildīts. 

5. AS „Latvijas Gāze” 08.07.2011. 1. Grafiskajā daĜā atspoguĜot: 
1.1. esošo pārvaldes gāzesvadu Rīgā – Daugavpils DN 500 mm, atzaru uz 

GRS „Koknese” DN 150 mm; 
1.1. GRS „Koknese” un GRS „Vecbeberi” novietnes, kā arī augstākminēto 

gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 
aizsargjoslu likumam. 

2. Grafiskajā daĜā atspoguĜot esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales 
gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši 
aizsargjoslu likumam. 

3. Teritorijas plānojuma apbūves saistošajos noteikumos noteikt esošās pārvaldes 
gāzesvadu sistēmas, esošo sadales gāzesvadu un to iekārtu aizsargjoslas, kā arī 
ietvert informāciju par krānu laukumiem, anodu zīmējumiem, anodu kabeĜiem, 
sakaru kabeĜiem un pretkorozijas elektroėīmiskās aizsardzības stacijām. 
Informējam, ka 2008.gadā Sabiedrības Stratēăijas un attīstības daĜa izstrādāja 
perspektīvo Kokneses novada gāzesapgādes plānojumu. Lūdzam Kokneses 
novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā atspoguĜot perspektīvos Kokneses 
novada gāzesvadus un to iekārtas. 

 
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Koknese novada apdzīvotajās vietās, izstrādājot 
detālplānojumus, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceĜus 
un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijā un autoceĜu nodalījumu joslās 
(aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni atbilstoši MK 
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 

Izpildīts. 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
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inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu 
likumam. 
Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, 
nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas ap pārvaldes gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to 
iekārtām. 

6. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

22.06.2011. Teritorijas plānojumā jāparedz: 
1. LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 

ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības 
un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceĜu vai ielu shēmas. 

2. Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas 
novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu 
avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska 
analīzes secinājumi jāĦem vērā veicot ăenerālo plānu izstrādi un novadu 
apbūves attīstību. 

3. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības 
atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām 
un būvēm. 

4. Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaĦā ar LBN 
222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība” prasībām. 

5. Iespējamie ierobežojumi, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā 
applūstošajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem. 

Ievērots. 

7. Zemgales plānošanas 
reăions 

06.07.2011. 1. ĥemt vērā Zemgales plānošanas reăiona plānošanas dokumentus: 
� Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums laika periodam no 2006–

2026. gadam, kas apstiprināts 16.10.2007. Zemgales plānošanas reăiona 
attīstības domes(turpmāk tekstā: ZPRAP) sēdē Nr.11 ar lēmumu Nr.131 „par 
Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojuma laika periodam no 2006.-
2026.gadam apstiprināšanu” un stājies spēkā 20.10.2007. 

� Zemgales plānošanas reăiona attīstības programma 2008.–2014.gadam, 
kas apstiprināta 16.09.2008. sēdē Nr.8 ar ZPRAP lēmumu Nr.105 „Par 
Zemgales plānošanas reăiona Attīstības programmas 2008.-2014.gadam 
apstiprināšanu”. 

� Citi Zemgales plānošanas reăiona plānošanas dokumenti, kas atrodami 

ĥemts vērā. 
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interneta adresē: http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-
plnoana/plnoanas-dokumenti. 

2. Teritorijas plānojuma izstrādē Ħemt vērā dokumentu „Metodiskie norādījumi 
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” – apstiprināti ar 
21.04.2009. ZPRAP lēmumu Nr.27 9. protokols Nr.4). 

3. Kartogrāfisko materiālu izstrādāt saskaĦā ar metodikas 7.pielikumā norādītajiem, 
kā arī nodrošināt izstrādātā plānojuma savietojamību ar Zemgales plānošanas 
reăiona kopīgo ăeogrāfiskās informācijas portālu. Plānojuma grafiskās daĜas 
vektordatiem jābūt strukturāli un topoloăiski korektiem. 

 
 
Ievērots. 
 
 
Izpildīts. 

8. Lielrīgas reăionālā 
lauksaimniecības pārvalde/ 
VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 

16.06.2011./ 
30.06.2011. 

Pārvalde paziĦo, ka ar Meliorācijas likuma spēkā stāšanos 2010.gada 25.janvārī, un 
meliorācijas kadastra informācijas nodošanu VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” rīcībā, Pārvalde nesniedz šādu informāciju un pārsūta vēstuli 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 
 
Veicot Kokneses novada Teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
1. Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām 

jākalpo sākotnēji paredzētajam mērėim – optimāla mitruma režīma 
nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai. 

2. Teritorijas plānojuma plānā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm. 

3. Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. 
Plānojot jebkādu būvniecību meliorētā zemē, jāizĦem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
� 2010.gada 14.janvārī pieĦemtais Meliorācijas likums; 
� 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”; 
� 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”; 
� 2003.gada 13.maija MK noteikumi Nr.258 „ Noteikumi par ekspluatācijas 

aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”; 

� 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.632 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
� 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un 

atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, 

PieĦems zināšanai. 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
 
 
Izpildīts. 
 
ĥemts vērā. 
 
Ievērots. 
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iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 
� 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēėina, to 
sadales un norēėinu kārtība; 

� 2005.gada 23.augusta MK noteikumi Nr.631 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 
224–05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.  

9. Valsts meža dienesta Sēlijas 
virsmežniecība 

08.07.2011. 1. Teritorijas plānojumā iekĜaujama sekojoša informācija: 
1.1. teksta daĜā: 
1.1.1. nepieciešamā informācija, kas saistīta ar zemes transformāciju; 
1.1.2. pietiekami detalizēta informācija par teritoriju atĜauto izmantošanu, tai skaitā 
norādot teritorijas, kur atĜauta neperspektīvo lauksaimniecības teritoriju apmežošana. 
1.2. teksta un grafiskajā daĜā: 
1.2.1. aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās (saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likumu un Meža likumu), t.sk. objektu, kuri atrodas ārpus teritorijas 
plānojuma teritorijas, bet kuru aizsargjoslas iesniedzas teritorijas plānojuma teritorijā. 
1.2.2. valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas (īpaši aizsargājamā teritorija 
dabas liegums „Durbes ezera pĜavas”) objekti, to zonējums un aizsardzības prasības; 
1.2.3. vietējas nozīmes (pašvaldības) aizsargājamas dabas teritorijas (piem.: vietējas 
nozīmes dabas parks „Stroėu parks”), objekti, to zonējums un aizsardzības prasības; 
1.2.4. kultūras pieminekĜi un nosacījumi to aizsardzībai.  
 
SaskaĦā ar „meža likumu” (spēkā no 17.03.2000.) un tā saistošiem normatīviem 
aktiem 
1. Mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanas un 

izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Meža Valsts 
reăistra uzturēšanai, mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētā 
īpašumā veic mežu inventarizāciju. Tai ir informatīvs un rekomendējošs raksturs. 
• Ievērojot „Meža likuma” 29.panta 2., 3. daĜas prasības – reizi 10 gados veikt 

meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts Meža dienestam un 
par iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks, 
gadījumos, ja īpašumā nav veikta meža zemju inventarizācija, uzsākot 
detālplānojuma izstrādi veikt meža zemju inventarizāciju; 

Priekšlikums: pirms detālplānojuma izstrādes un vai meža zemju transformācijas 
uzsākšanas veikt detālu sugu un biotopu inventarizāciju pa sugām un biotopu 

Ievērots. 
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grupām. 
• Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža 

valsts reăistra informācijas aprites noteikumi” 4.punkta prasībām, zemes 
vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra apzīmējums pēc 
zemes gabalu atdalīšanas, zemēs, kuras saskaĦā ar „Meža likuma” 3.panta 
1.daĜu atbilst meža zemes statusam, jāveic inventarizācija un dati jāiesniedz 
Valsts Meža dienesta reăionālā virsmežniecībā Meža Valsts reăistra datu 
uzturēšanai. 

2. „Meža likuma” 35. panta 1.punktā noteikts, ka pašvaldību attīstības plānos 
jāparedz meža apsaimniekošanas un izmantošanas mērėi, tajā skaitā 
jānodrošina meža bioloăiskās daudzveidības saglabāšana, spēja pasargāt 
augsni no erozijas un aizsargāt virszemes un pazemes ūdeĦus no 
piesārĦošanas. 

3. Vispārējās dabas aizsardzības prasības mežu apsaimniekošanā reglamentē LR 
MK noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 
(08.05.2001.): saimnieciskās darbības ierobežojumus mežā un meža zemēs 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, aizsargājamās zonās gar mitrzemēm un 
ūdeĦiem, mikroliegumu buferzonās, mežos, pilsētu administratīvajās teritorijās, 
purvu un ezeru salās, meža puduros, kā arī nosaka saimnieciskās darbības 
ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 

4. Mežu ieaudzēšanas nosacījumus nemeža zemēs nosaka LR MK noteikumi 
Nr.108 „Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi” (spēkā no 
06.03.2001.). Plantāciju mežu ieaudzē zemēs, kuras normatīvajos aktos  
noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē. Plantāciju mežus neierīko īpaši 
aizsargājamās teritorijās, ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās, mikroliegumos. 
Lauku apvidos sliktās ekonomiskās situācijas rezultātā lauksaimniecībai 
izmantojamās zemēs mežu dabiska ieaugšanās notikusi strauji un lielās platībās. 
Mežniecībā griežas daudz īpašnieku ar atkārtotu meža inventarizāciju- taksatoru 
sagatavotu zemju kategoriju maiĦu uz meža zemēm (nemeliorētajās 
lauksaimniecības zemēs), tās tiek pievienotas Mežu valsts reăistram. 
Priekšlikums: teritorijas plānojumā noteikt aizliegumu ainaviski augstvērtīgās 
teritorijās (paugurainēs) un meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, 
upju ielejās ieaudzēt mežus, ierīkot plantāciju mežus. 
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SaskaĦā ar „Aizsargjoslu likumu” (spēkā no 11.03.1997.) un ar to saistošiem 
noteikumiem 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka gar visām ūdenstilpēm, ūdenstecēm 
un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz 
ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko 
darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. ĥemot 
vērā aizsargjoslu iezīmēšanas tehniskās īpatnības kartēs un salīdzinošo situāciju 
dabā- krastu krantis, palienes, kas ir aizsargjoslu platumu noteicošie rādītāji, tās nav 
precīzi attēlojamas shematiski (jo īpaši meža zemēs). Tāpēc vēršam uzmanību, 
1. nosakot ūdensobjektiem aizsargjoslas, tekstā iekĜaut „minimālie aizsargjoslu 

platumi...ne mazāki kā ...”, 
2. iekĜaut piezīmi „objektiem kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav 

iespējams parādīt dotajā mērogā, tās tiek noteiktas dabā atbilstoši „Aizsagjoslu 
likumam” un MK noteiktajām metodikām, 

3. NepieĜaut upju palieĦu apbūvi, jo upes ir bioloăiskās daudzveidības izplatības 
koridors – krastos, nogāzēs un palienēs sastopams liels īpatsvars īpaši 
aizsargājamo augu sugas; palienes raksturojas ar paaugstinātu mitruma režīmu, 
ko nosaka pazemes ūdeĦu, gruntsūdeĦu mainīgais lielums, tās pakĜautas 
straujiem erozijas procesiem, 

4. Neparedzēt apbūvi pie ūdensobjektiem, kur novērota appludinājumu varbūtība 
vismaz 1% (1 reizi 100 gados), izĦemot gadījumus, kas noteikti Aizsargjoslu 
likuma 37.pantā, 

5. Fiksēt un attēlot plānojuma materiālos 2010.gadā un applūdušās teritorijas un 
papildināt tos ar 2011.gada pavasarī iegūto informāciju. 

6. Izvērtējot teritorijas plānojumā norādītos upju garumus, vēršam uzmanību 
informācijas izcelsmei, jo vērojamas būtiskas atšėirības dažādu dienestu 
sniegtajiem datiem. Plānojuma dokumentos uzrādīt ūdensteces kopējo garumu. 

 
Koku ciršanas kārtība teritoriju apsaimniekošana. 
1. aizsargājamo koku nociršanas (novākšanas) kārtību meža zemēs nosaka Valsts 

meža dienests pēc saskaĦošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, nemeža 
zemēs – vietējā pašvaldība pēc saskaĦošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

2. atsevišėu koku ciršana nemeža zemēs saskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.717 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” (spēkā no 02.09.2006.); 

 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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3. koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka „Meža likums” un ar to saistītie 
normatīvie akti; 

4. koku ciršanas ierobežojumus un izmantošanu īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās nosaka LR MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (spēkā no 31.03.2010.) vai 
arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, teritorijām, kurā tādi 
izstrādāti. 

5. mikroliegumos aizsardzību un apsaimniekošanu regulē LR MK noteikumi Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
(spēkā no 03.02.2001.); 

6. īpaši aizsargājamos meža iecirkĦos saimnieciskā darbība notiek saskaĦā ar 
„Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”; 

7. koku ciršanai pirms meža zemju transformācijas, ko veic saskaĦā ar LR NK 
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas 
noteikumi” atbilstošā uzraugāmās teritorijas mežniecībā saĦem ciršanas 
apliecinājumu. 

 
Vides un ainavisko vērtību saglabāšana apbūves noteikumos 
1. lauku apvidū un meža zemēs apbūves objektiem novietojumu izkārtot tā, lai 

saglabātu vērtīgos kokus un esošo ainavu; apstādījumus veidot ainavas 
bagātināšanai; 

2. lai saglabātu lauku ainavu un nesadrumstalotu mežus, kas apgrūtina to 
apsaimniekošanu, lauku apvidū meža zemes nav ieteicams sadalīt mazākās 
kadastra vienībās par 2 ha; 

3. ievērojot atsevišėu teritoriju īpatnības, kas raksturojas ar lielas dimensijas 
bioloăiski veciem kokiem upju krastos, apstādījumos apdzīvotās vietās, bijušajās 
mājvietās (arī meža zemēs ieskaitītie nogabali ) un dabiskā vidē, novērotas 
vairākas īpaši aizsargājamas ėērpju, sēĦu sugas, kā arī reti sastopamas un īpaši 
aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, kuru eksistence saistīta ar tiem. 

Priekšlikums: apsaimniekojot teritoriju, saglabāt šādus kokus, arī augtspēju 
zaudējušos, jo stumbrs vēl ilgi kalpo kā dzīvotne vairākām sugu grupām, kuru 
eksistence saistīta ar liela izmēra bioloăiski veciem kokiem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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Ainaviski nozīmīgo teritoriju apzināšana 
1. bioloăiski vecie koki rindās, alejās, grupās un atsevišėi augoši; upju stāvās 

nogāzes, terases, palienes, iežu atsegumi, avoti u.c. uzskatāmi par 
saudzējamiem un kultūrvidi papildinošiem izglītojošiem elementiem un to 
lietderība tūrisma objektu izveidei ir būtiska, 

2. lai nodrošinātu ainavisko vērtību, bioloăiskās daudzveidības vērtību saglabāšanu 
kā arī rekreācijai izmantojamu objektu saglabāšanu, ieteicams izdalīt dabas 
pamatnes teritorijas, kur iekĜaujamas šādas platības: 
• upju palienu ainaviskie posmi, 
• nogāzes, gravas 
• nelielas koku – platlapju grupas vai puduri, birzis, alejas, 
• ar kokiem apauguši pauguri u.c., 

Priekšlikums: apzināt tos un kartēt; iespēju robežās noteikt šīm teritorijām aizliegumu- 
zemes lietošanas veida maiĦu (transformāciju), izĦemot- valsts nozīmes objektu 
būvniecību. 
 
Meža zemju iedalījums (priekšlikums) 
1. saimnieciskie meži – mežu teritorijas, kur saskaĦā ar normatīviem aktiem nav 

noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi (šeit iekĜaujas arī dabiska meža 
biotopi (turpmāk tekstā (P) DMB), kuros konstatētas reti sastopamas un īpaši 
aizsargājamas sugas, jo AS „LVM” deklerējusi apĦemšanos (P) DMB saudzēt, 
līdz ar to Meža Valsts reăistrā šie objekti ir fiksēti, taču tiem nav aizsardzības 
pazīme un juridiski tie nav aizsargāti. 

2. aizsargājamie meži – mežu teritorijas, kur saskaĦā ar normatīviem aktiem noteikti 
saimnieciskās darbības aizliegums vai ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža iecirkĦi, virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas, purvu aizsargjoslas un aizsargjosla ap pilsētu, meži 
pilsētas administratīvajā teritorijā; 

3. saudzējamie meži – mežu teritorijas, kur saskaĦā ar normatīviem aktiem nav 
noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, taču ir būtiski bioloăiskās 
daudzveidības, ainavisko vērtību saglabāšanai – neapzinātas kapsētas, senkapi, 
kapu kalniĦi, nozīmīgas vietas rekreācijai un citas teritorijas ar kultūrvēsturisku 
nozīmi. 

 

ĥemot vērā ainaviskos 
apsvērumus, ir pieĦemti risinājumi 
teritorijas plānojumā (zaĜo zonu 
joslu noteikšana gar upēm, lauku 
teritoriju rakstura saglabāšana, 
neparedzot blīvas dzīvojamās 
apbūves veidošanos ārpus 
ciemiem u.tml.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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Aktīvās atpūtas teritorijas 
Ieteicams noteikt aktīvā sporta vajadzībām interešu grupu (riteĦbraucēji, skrējēji, 
slēpotāji, nūjotāji, auto – moto braucēji u.c.) vēlmju realizēšanas nolūkos teritoriju ar 
terasēm pie blīvi apdzīvotas pilsētas/ciema daĜas, tās tuvumā, lai ierobežotu 
nekontrolētu motorizēto transporta līdzekĜu pārvietošanos pa mežu un mazinātu 
antropogēno ietekmi uz meža ekosistēmām. 

 
ĥemts vērā. 

10. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

04.07.2011. 1. Izstrādājot Kokneses teritorijas plānojumu jāievēro: 
• likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
• Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
• likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 
• aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 
• Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. 

noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 

• citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā 
skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības 
principi: „piesārĦotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. 

SaskaĦā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 4.5.punktu, kas nosaka teritorijas plānojuma 
risinājumos Ħemt vērā ne tikai ĪADT un ML, bet arī saudzējamās ainaviskās 
teritorijas, lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā ainavu aizsardzības prasības. 
 

2. Iesakām pievērst uzmanību sekojošām daĜām: 
• Izvērtēt teritoriju bioloăisko daudzveidību un ăeoloăisko mantojumu (reto un 

aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās 
bioloăiski augstvērtīgās pĜavas (zālāji), ăeoloăiskie objekti, teritorijā izveidotie 
mikroliegumi un izdalītie dabisko mežu biotopi, teritorijas pĜavas, ganības, 
tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto migrējošie 
putni, to izvietojums); 

• Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki 
un stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma grafiskajā 
daĜā netiek attēlotas ainaviski 
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pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas; 
 
 
 

• Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru 
un turpmākās attīstības virzienus; 

• IekĜaut nosacījumu par derīgo izrakteĦu atradnes izstrādes un rekultivācijas 
projekta vai plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai. 

• Attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un Ħemt vērā tās 
plānojuma risinājumos; 

• ĥemot vērā, ka Pērsei, Bebrupei un to pietekām daĜā posmu ir skaidri izteikts 
stāvs pamatkrasts ar krasta nogāzes slīpumu lielāku par 25-30 grādiem vai 
applūstošā teritorija robežojas ar pamatkrasta piekāji, upes aizsargjoslas 
platums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. pantam un MK 03.06.2008. 
noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” 6.punktam, minētajos posmos nosakāms, mērot no ielejas 
nogāzes augšmalas (augšējās krants); 

• Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā 
arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkta nosacījumus 
šo teritoriju izmantošanas plānošanā. 

• Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai 
apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. SaskaĦā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daĜu „paredzētajai 
darbībai vai plānošanas dokumentam (izĦemot dabas aizsardzības plānus un 
tajos paredzētās darbības), kas atsevišėi vai kopā ar citu paredzēto darbību 
vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi 
novērtējumu, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā vai darbības plānotas veikt 
ĪADT vai ārpus tās. 

nozīmīgas teritorijas, taču teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības to 
aizsardzībai un saglabāšanai. 
Izpildīts. 
 

Izpildīts. 

PieĦemts zināšanai. 
 

PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
Plūdu teritorijas tiks attēlotas pēc 
šo datu saĦemšanas Kokneses 
novada pašvaldībā (datus 
sagatavo VSIA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrs”), pilnveidojot 1.redakciju un 
papildinot to ar šādu informāciju. 

ĥemts vērā. 

11. AS „Latvijas DzelzceĜš” 04.07.2011. 1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceĜa ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās 
ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 m uz katru pusi no malējās 

Aizsargjoslas noteiktas teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas kartēs 
„teritorijas (plānotā) atĜautā 
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sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā 
pusē, drošības aizsargjoslu – 25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 
aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējās ceĜa malējās sliedes, 
drošības aizsargjoslu 50 m. 

2. Publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot 
jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliĦus. 

3. Uzrādīt publiskās lietošanas dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas robežu un tajā 
noteikt vienu atĜauto teritorijas izmantošanas veidu. 

4. Ierosinām dzelzceĜa staciju ēkām un būvēm izskatīt funkcijas maiĦas iespēju, tai 
skaitā to izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai, to iepriekš saskaĦojot ar 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas DzelzceĜš” Nekustamā īpašuma direkciju. 

5. Ierosinām DzelzceĜa likuma 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21., un 22.panta prasības. 
6. Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „DzelzceĜa 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības. 
7. Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika 

drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamās ėīmiskās vielas un produktus” prasības. 

8. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē Ħemt vērā 2005.gada 
1.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.79 „DzelzceĜa zemes nodalījuma 
joslas ekspluatācijas noteikumi” prasības. 

izmantošana. 
 
 
 
Izpildīts. 
 
Izpildīts. 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
Ievērots. 
 
Ievērots. 
 
 
ĥemts vērā. 
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12. AS „Latvenergo” 27.07.2011. Izstrādājot Kokneses novada teritorijas plānojumu jāievēro sekojoši AS 
„Latvenergo” nosacījumi: 
� visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atĜauta 

inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju inženiertehniskās 
apgādes objektu) izvietošana; 

� jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par 
apbūves noteikumiem noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību 
veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas 
nepieciešamībai. 

Ievērot LR aizsargjoslu likuma (1997.g.) 14., 35. un 43.pantu un LR MK noteikumu 
Nr.166. „Elektrisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības, t.sk. 
šādas: 
� ēku un būvju kā arī automašīnu un mehānismu stāvvietu izvietošanu paredzēt 

ārpus elektrisko tīklu aizsargjoslas. Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā 
saskaĦots ar elektrisko sakaru tīkla valdītāju aizsargjoslās gar elektronisko 
sakaru tīkliem aizliegts; 

� veikt jebkādus celtniecības montāžas un spridzināšanas darbus, grunts 
planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziĜāk par 0,3 metriem, aramzemēs- 
dziĜāk par 0,45 metriem, autoceĜu nodalījuma joslā- dziĜāk par 0,5 metriem; 

� izdarīt ăeoloăiskos un ăeodēziskos izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, 
zemes paraugu Ħemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

� stādīt kokus, izveidot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību 
un mēslojumu, kurt ugunskuru un ierīkot šautuves; 

� apbērt vai salauzt mērstabiĦus un brīdinājuma zīmes novietot uz pazemes kabeĜu 
līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs 
skābu,sārmu un sāĜu notekas; 

� rokot zemi, lietot laužĦus, kapĜus, ėīĜus un pneimatiskos instrumentus; 
� apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeĜu kanalizācijas kabeĜu aku lūku vākus, 

sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiĦus pazemes kabeĜu trases, kā 
arī pārvietot esošas sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējās bez 
iepriekšējas saskaĦošanas ar to valdītāju. 

 
 

ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
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AS „Sadales tīkls” nosacījumi: 
1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas 20,10,6,0,4 kV 

(gaisvadu un kabeĜu) EPL 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatoru punkti, sadales 
punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguĜo teritorijas plānojumā. 
Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu 
aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto 
aizsargjoslu attēlošanai izmanto attiecīgo kartes mērogu. 

2. Veicot kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas 
tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 
Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekĜuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 kV 
apakšstaciju, 20,10, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeĜlīniju) un 20/0,4 kV vai 
10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalĦu esošo un projektējamo 
ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.  

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru 
kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un  lauku teritorijās”. Plānojot 
jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to 
pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot 
elektroabgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta 
apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekĜūšanas iespējas. 
Nav pieĜaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu 
projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK noteikumiem 
Nr.1024 „Elektroenerăijas pārvades un sadalles būvju būvniecības kārtība.” 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā ierosinām ietvert informāciju par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaĦā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku 
drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem 
aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā un aprobežojumiem 
aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

6. Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales 
tīklu objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā 
joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 

 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 

Izpildīts. 
 
 
 
 
Ievērots. 

 

 

 

 

 
 

PieĦemts zināšanai. 

 

 
 

PieĦemts zināšanai. 
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pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 
metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 
metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, 
kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 m attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 m attālumā no līnijas ass. Aizsargjosla gar 
elektrisko tīklu kabeĜu līnijām noteikta 1m attālumā no kabeĜa līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformātoru 
apakšstacijām ir noteikta 1m attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 
ārpusē izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 

7. Ierosinām ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK 
Noteikumiem Nr.415 izdoti 20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur 
ugunsdrošā stāvoklī un jāatīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt 
bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai 
balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem 
kabeĜlīniju trases 4 m platā joslā. 

8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana AS 
„Latvenergo” tīklam notiek saskaĦā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes 2009.gada 01.aprīĜa lēmumā Nr.74 apstiprinātiem „Sistēmas 
pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”. 

9. Lūdzam ietvert informāciju, ka, saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta (1) Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir 
tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaĦā 
ar šā likuma 24.pantu. 

AS „Latvijas Elektriskie tīkli” nosacījumi: 
1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju 

aizsardzībai: 
� Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie 

notiks tuvāk par 30m no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt 
darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 
11.punkts). Apbūves, autoceĜu, būvdarbu veikšanas un mežistrādes projekti, 
koku ciršana elektrolīnijas tuvumā jāsaskaĦo ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīnijas tuvumā 
nepieciešami tehniskie noteikumi. AS „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā ir 
pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
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punkti, kurus līdz 2011.gada 1.aprīlim apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls”. 
� Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas 

aizsargjoslās saskaĦā ar Aizsargjoslas likuma (1997.g.) 35. un 45.pantu. 
� Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 

elektrolīnijām, kā arī attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaĦā ar 
2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likumu un 
elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

2. Lūdzam Ħemt vērā izmaiĦas Aizsargjoslu likumā saskaĦā ar 2009.gada likuma 
prozījumiem attiecībā uz 110 kV elektrolīniju aizsargjoslas palielināšanu 
(izmaiĦas likuma 16. panta tekstā). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 

13. AS „Latvijas Valsts meži” 04.08.2011 1. ĥemt vērā un teritorijas plānojuma teksta daĜā iekĜaut to, ka LVM korporatīvā 
stratēăija paredz, plāno palielināt zemju platības iegādājoties nekustamos 
īpašumus bez apbūves un veikt pašreiz esošo un nākotnē iegādāto 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšanu uz meža zemēm, palielinot 
ar mežu apklātās platības. 

2. Kokneses novada teritorijas plānojumā paredzēt un novada teritorijas plānotās 
izmantošanas teksta daĜā iekĜaut nosacījumu, ka: „AS „Latvijas Valsts meži” 
valdījumā esošajās platībās ir atĜauta derīgo izrakteĦu ieguve arī gadījumā, ka 
karjeri un kūdras ieguves laukumi nav uzrādīti teritorijas plānojuma grafiskajā 
sadaĜā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos 
aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju”. 

 

Vides aizsardzības prasības: 
1. Izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam ievērot LR 05.02.1997 likumā 

„Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 
16.03.2000 likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru 

ĥemts vērā. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 

Ievērots. 
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kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības. 

2. Kokneses novada teritoriālplānojumā, saskaĦojot ar Vides ministriju un citām tās 
pakĜautībā, pārraudzībā un pārziĦā esošajām institūcijām, kā arī sadarbojoties ar 
sabiedriskajām organizācijām un valsts pārvaldes institūcijām (Valsts meža 
dienestu), lūdzam iestrādāt informāciju par aizsargājamām dabas teritorijām. 
Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas 
precizēt Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža 
valsts reăistru. 

 

Vispārējās prasības: 
1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo 

teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, rakstiski saskaĦojams ar LVM kā 
valsts meža zemju apsaimniekotāju. 

2. Pamatojoties uz LR likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Kokneses novadā organizēt tā, lai novērstu vajadzību veidot 
nelegālas izgāztuves valsts meža zemju platībās. 

3. Pašvaldības plānojumā neradīt apstākĜus, kas padarītu apgrūtinātu vai 
neiespējamu piekĜuvi valsts meža masīviem saimnieciskās darbības realizācijas 
nolūkos. 

4. Neplānot un nenoteikt ierobežojumus, kā arī veikt cita veida plānošanas 
aktivitātes, kuras var noteikt pagastu pašvaldību teritoriju attīstības plāni un citu 
institūciju plānojumi attiecībā uz uzĦēmumam valdījumā un /vai īpašumā 
esošajām valsts meža zemēm, bez zemes tiesiskā valdītāja, LVM rakstiska 
saskaĦojuma. 

 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 

14. Valsts zemes dienests Pieejams 
elektroniski 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 33.pantu, Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 12., 13., 16., 21., 27., 28., 31.punktu, 37.2. un 48.2.apakšpunktu un 
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju 
informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība (turpmāk 
– ATIS noteikumi), Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) nosaka šādus 
nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – 
teritorijas plānojums) izstrādei: 
1. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā 

Izpildīts. 
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Latvijas ăeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. 
Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā ar mēroga M 
1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā 
pamatne (kartogrāfiskais materiāls). 

2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saĦemšanai iesniedz 
elektroniskā formā (grafisko daĜu - digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn 
(MicroStation)). Dienesta teritoriālā struktūrdienībā. Teritorijas plānojuma 
grafiskai daĜai pievieno aizsargjoslu sadaĜā izmantotos apzīmējumus ar 
paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas telpiskos datus. 

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu 
aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, 
aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā 
daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas 
kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam 
noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir: 
5.1. MicroStation vidē vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams 

attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu 
izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam. 

5.2. ArcMAP vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai 
katra plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota informācijas 
slāĦi, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam, vai 
arī, lai katrai attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts kvalifikācijas 
kods atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 
Pašvaldība divu nedēĜu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz 
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma 
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par teritorijas plānojuma  apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

15. Aizkraukles novada 
pašvaldība 

27.06.2011. Izstrādājot Kokneses novada teritorijas plānojumu ierosinām: 
1. Daugavas ūdens krātuves piekrastes robežās savstarpēji vienoties par šīs 

teritorijas apbūves un apsaimniekošanas noteikumiem. 
2. Dabas aizsargājamās teritorijas „Aizkraukles purvs un meži” robežās savstarpēji 

vienoties par šīs teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem. 

Izstrādājot teritorijas plānojuma 
1.redakciju, tā tiek nodota 
Aizkraukles novada pašvaldībai 
izvērtēšanai, dodot iespēju 
komentēt izstrādātos priekšlikumus 
un izvērtēt to atbilstību Aizkraukles 
novada pašvaldības interesēm. 

16. Ogres novada pašvaldība 14.07.2011. Ogres novada pašvaldībai nav īpašu nosacījumu attiecībā uz Kokneses novada 
plānojuma izstrādi. Vienlaikus darām zināmu, ka nepiekrītam piedāvātajai Ogres 
novada un Kokneses robežu maiĦai kā to savā 2010.gada 24.februāra sēdes lēmumā 
Nr.2. lēmusi Kokneses novada dome. 

ĥemts vērā. 

17. Jaunjelgavas novada dome 21.07.2011. Lūdzam Ħemt vērā robežteritoriju Seces un Staburga pagastos tūrisma un atpūta 
potenciālu un Jaunjelgavas novada pašvaldības plānotos projektus: 
1. Vigantes parka teritorijas un apkārtnes attīstību kā tūrisma mērėi (izbūvējamais 

saieta nams ar izstāžu zāles darbību, Staburaga piemiĦas zīme „Dieva auss”, 
Vīgantes parka estrāde, laivu pārceltuves, vizināšanās un atpūtas iespēju abos 
Daugavas krastos). 

2. Sadarbību Daugavas krastu, ūdens un zivju resursu aizsardzībā. 

ĥemts vērā. 

18. ĒrgĜu novada pašvaldība SaĦemts 
elektroniski 
14.07.2011. 

ĒrgĜu novada pašvaldībai nav nosacījumu Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrādei. 

– 

19. PĜaviĦu novada dome Nav saĦemts – – 
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5. ZiĦojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojuma 
prasībām 

2010.gada 10.jūnijā Saeimā  tika apstiprināts Latvijas ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam (Latvija2030). Atbilstoši šai stratēăijai tiek izstrādāti jauni 
vai izvērtēti un aktualizēti jau esošie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa teritorijas attīstības, kā arī 
nozaru politiku plānošanas  dokumenti, kas vienlaikus ir arī „Latvija2030” īstenošanas instrumenti. 

„Latvija 2030” dokumentā attiecībā uz zemāku plānošanas līmeni tiek noteikts, ka: 

1. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir jāiekĜauj tās teritorijas, kas nepieciešamas 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī jānosaka reăionālas un vietējas 
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervējamās teritorijas. /38.punkts/ 

2. Novada nozīmes attīstības centrus nosaka reăionālā un vietējā līmeĦa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos („Latvija 2030” tiek noteikti nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības 
centri). /330.punkts/ 

3. Īstenojot Eiropas ainavu konvenciju, nodrošināt ainavu plānošanas un dabas aizsardzības 
jautājumu integrēšanu nozaru politikās, likumdošanā un teritorijas attīstības plānošanā. 
/420.punkts/ 

Vērtējot šo punktu izpildi Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādē, teritorijas 
plānojuma teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē rezervēta teritorija, kas nepieciešama 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai – persektīvā autoceĜa E22 (Latgales autoceĜa) 
posma „Koknese – PĜaviĦas” būvniecības izpētes un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātā 
akceptētais (Kokneses novada domes 2006.gada 31.maija lēmums) 3.trases variants. 

Ievērojot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2013.–2037.gadam noteikto apdzīvojuma 
struktūru novadā, ciemu statuss un precīzas ciema robežas noteiktas četrām apdzīvotām vietām – 
Kokneses, Vecbebru, Iršu un BormaĦu apdzīvotai vietai. Ciemu robežas noteiktas pēc principa plānot 
kompaktu dzīvojamo apbūvi, paredzot jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām 
apbūves teritorijām (attiecīgi ir izveidotas jau ielas un iespējams labāk nodrošināt komunikācijas), vai arī 
vietās, kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. Šo ciemu teritorijas noteiktas arī kā attīstības centri.  

Kokneses novada teritorijas plānojumā 2013.–2024.gadam ir integrēti ainavu plānošanas un dabas 
aizsardzības jautājumi, nosakot prasības novada ainavu aizsardzībai un pārvaldībai (skatīt III sējumu 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

Papildus jāatzīmē, ka Kokneses novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas. Tomēr, neskatoties uz to, novada teritorijā atrodas vērtīgas lauksaimniecības 
zemes, un to saglabāšanai Kokneses novada teritorijas plānojumā 2013.–2024.gadam tiek grafiski izdalītas 
vietējās nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības teritorijas, un teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība 
šajās teritorijās ir 5 hektāri. 

Ar 2007.gada 16.oktobra Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes lēmumu apstiprināts Zemgales 
plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam. 

Zemgales plānošanas reăiona telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006.–2026.gadam kopējais mērėis ir radīt 
plānošanas reăiona telpisko struktūru, kas nodrošinātu ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba vidi 
Zemgales plānošanas reăionā. Atbilstoši tam, Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumi lokalizē 
Zemgales plānošanas reăiona kopējo ilgtermiĦa vīziju, parādot Kokneses novada lomu un artavu Zemgales 
plānošanas reăiona kopējās attīstības sekmēšanā. 

Ievērojot plānošanas dokumentā ietvertās vadlīnijas vietējo pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentu 
izstrādē, Kokneses novada teritorijā jaunu mājokĜu, sociālo un citu pakalpojumu objektu attīstīšana plānota 
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esošajās apdzīvotajās vietās, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai 
pamestas apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišėi „zaĜo” teritoriju apgūšanu. 

Plānojums iespēju robežās neparedz jaunas apbūves zonu izveidi gar autoceĜiem, ūdenstilpju un ūdensteču 
krastiem, tādā veidā nodrošinot arī publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērėiem. 

Plānojums paredz arī perspektīvo transporta un infrastruktūras maăistrālo trašu rezervēšanu, nosakot ielu 
koridoriem atbilstošas sarkanās līnijas un apbūves būvlaides, kā arī plānojot zaĜumu koridorus ceĜam 
pieguĜošajās teritorijās. 

Uzskatāms, ka izstrādātais Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam atbilst izvirzītajām 
prasībām un iekĜautajiem plānošanas principiem, kas iekĜauti augstāk stāvošajos plānošanas dokumentos 
– nacionālajā un Zemgales plānošanas reăiona līmenī. 
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6. Cita informācija 
6.1. Kokneses novada domes vēstule LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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6.2. Kokneses novada domes vēstule Vides pārraudzības valsts birojam par Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu, t.sk. iesniegums lēmuma pieĦemšanai par stratēăiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/ nepiemērošanu 
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6.3. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Kokneses novada domei par stratēăisko ietekmi uz vidi 
novērtējumu 
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6.4. Kokneses novada domes vēstule Valsts zemes dienestam par informācijas sniegšanu 
 


