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INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR 
KOKNESES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2013.-2024.GADAM 

Sagatavots atbilstoši 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēăiskais novērtējums” 27.punktam. 

Kokneses novada dome informē, ka, pamatojoties uz 27.03.2013. pieņemto lēmumu „Par Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.4, 
5.6.), ir apstiprināts Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (turpmāk tekstā – Kokneses 
novada teritorijas plānojums) un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 „Kokneses novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Kokneses novada teritorijas plānojumam ir veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un 
sagatavots Vides pārskats (kopīgs ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kas 
apstiprināta 30.01.2013. Kokneses novada domes sēdē), pamatojoties uz likumu „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”, 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā – VPVB) 05.12.2011. lēmumu 
Nr.82. 

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši VPVB 14.01.2013. sniegtajā atzinumā Nr.3 „Par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Vides pārskatu” iekļauto rekomendāciju 2.punktam un 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam. 

Kokneses novada teritorijas plānojumu un Vides pārskatu izstrādāja SIA „Metrum” sadarbībā ar Kokneses 
novada pašvaldību. Vides pārskatā, kurā atspoguļots esošais vides stāvoklis novadā, ar plānošanas dokumenta 
īstenošanu saistītās vides problēmas un būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko 
ietekmju novēršanai un samazināšanai, pamatotas un izvērtētas alternatīvas. 

Kokneses novada teritorijas plānojums ir Kokneses novada administratīvās teritorijas plānojums, kas nosaka 
teritorijas esošo un plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar 
perspektīvu līdz 2024.gadam. 

Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrāde saistīta ar 2009.gada jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo 
reformu, kā rezultātā tika apvienotas trīs pagastu pašvaldības – Kokneses, Bebru un Iršu, ar atšķirīgiem 
teritoriju plānojumiem un prasībām būvniecībai un teritorijas izmantošanai. Līdz ar to plānošanas dokumenta 
izstrādes galvenais uzdevums bija izvērtēt Kokneses novada teritorijā ietilpstošo pagastu teritoriju 
plānojumus, paredzot vienotu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves kārtību visā novada 
teritorijā. 

 
� VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ 

Izvērtējot Kokneses novada teritorijas plānojumu, kā arī publiski pieejamo informāciju, kas raksturo vides 
stāvokli pašvaldībā, iespējams identificēt šādas galvenās vides problēmas Kokneses novada teritorijā, kas 
iespējamas saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu: 

1) cilvēka saimnieciskās darbības radītā slodze uz vidi; 
2) dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanas draudi teritorijās, kur nav centralizētās kanalizācijas 

sistēmas un notiek sadzīves notekūdeņu iesūcināšana gruntī; nepietiekams centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu izmantotāju skaits; ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu 
tehniskais nolietojums; 

3) jaunas neapbūvētas teritorijas attīstības iespējamie vides riski, nenodrošinot ar nepieciešamo 
infrastruktūru; 

4) piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, to draudi vides un cilvēku dzīves kvalitātei; 
5) riska teritorijas un objekti; 
6) dzīvojamās apbūves palielināšanās, kas var izmainīt ainavu un infrastruktūru; 
7) antropogēnās slodzes ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un ainavu daudzveidību; 
8) meža un laukaimniecības zemju teritoriju transformācija un apbūve; 
9) plānotās saimnieciskās darbības (derīgo izrakteņu ieguve, autoceļa E22 izbūve, ražošanas attīstība). 
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Spēkā esošais normatīvo aktu regulējums un teritorijas plānojuma noteikumu ievērošana ir galvenais 
priekšnoteikums, lai novērstu vai mazinātu minētās vides problēmas. Kokneses novada teritorijas plānojumā 
tiek paredzēta virkne pasākumu šo ietekmju mazināšanai vai novēršanai, tādēļ, īstenojot plānošanas 
dokumentu, jāpievērš uzmanība tām plānotajām darbībām, kas var ietekmēt vides kvalitāti novadā. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā ir noteiktas un Grafiskajā daļā detalizētas visas teritorijas ar 
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kultūras pieminekļi,  
aizsargjoslas, saudzējamās mežu teritorijas, kas noteiktas kā M-1 teritorijas, u.c. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteikti kopējie teritorijas izmantošanas noteikumi, atsevišķu teritoriju izmantošanas 
noteikumi, nosakot apbūves rādītājus un aprobežojumus, noteiktas aizsargjoslas un 
lokālplānojumu/detālplānojumu izstrādes prasības. Plānošanas dokuments izstrādāts, lai pēc iespējas 
samazinātu ietekmes un saglabātu vai uzlabotu esošo vides stāvokli. 

Neakcentējot vispārīgās prasības vides un dabas aizsardzībai un saglabāšanai, kas noteiktas Kokneses novada 
teritorijas plānojumā, kā viens no pozitīvajiem aspektiem minami vairāki plānošanas principi, kas izvēlēti 
izstrādājot minēto plānošanas dokumentu. Tā, piemēram, teritorijas plānojums nosaka kompaktu blīvi 
apdzīvotu vietu attīstību novadā, t.i., plānošanas dokumenta izstrādes laikā ir pārskatītas spēkā esošajos 
teritorijas plānojumos noteiktās ciemu robežas, tās samazinot un primāri dodot priekšroku jaunas dzīvojamās 
apbūves veidošanai ciemu robežu teritoriju ietvaros, un paredzot jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras 
robežojas ar esošajām apbūves teritorijām (attiecīgi ir izveidotas jau ielas un iespējams labāk nodrošināt 
komunikācijas), vai arī vietās, kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. Vērtējot no vides viedokļa, šis Kokneses 
novada apdzīvojama attīstības risinājums vērtējums pozitīvi, jo tas ļaus: 

• efektīvāk nodrošināt nepieciešamās inženierkomunokācijas; 

• izvairīties no haotiskas jaunās apbūves attīstības; 

• novirzīt urbanizācijas ietekmi no vides un kultūrvēsturiski (ainaviski) jūtīgajām teritorijām. 

Attiecībā uz funkcionālajām zonām, kas noteiktas kā „Lauku zeme” un „Meži”, būtiski norādīt, ka teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka šajās teritorijās no jauna veidojamā minimālā platība noteikta 
2 ha (ar atsevišķiem izņēmumiem „Lauku zemēs” – skatīt sadaļu „Vides pārskata, institūciju un publiskās 
apspriešanas rezultātu integrēšana teritorijas plānojumā”), bet vietējās nozīmes augstvērtīgajās 
lauksaimniecības teritorijās – 5 ha. Tādējādi tas nepieļauj šo teritoriju sadalīšanu sīkākās apbūvei paredzētās 
vienībās. Kopumā attiecībā uz no jauna veidojamām minimālām platībām, pozitīvi vērtējams, ka salīdzinot ar 
spēkā esošo Kokneses pagasta teritorijas plānojumu, kurā no jauna veidojamā minimālā platība tika noteikta 
0,5 ha visā Kokneses pagasta teritorijā, tās noteiktas atbilstoši lauku un pilsētas tipa atšķirīgajam raksturam, 
attiecīgi laukos tās ir krietni lielākas kā ciema teritorijās. Šāds risinājums izslēgs apstākli, ka visu novada 
teritoriju iespējams sadalīt 5000 m2 lielos zemes gabalos. 

Vides pārskatā uzmanība pievērsta tam, kā izstrādātā Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķi 
tiek sabalansēti ar vides saglabāšanu un uzlabošanu. Kopumā plānošanas dokuments paredz uzturēt un 
samazināt pašreizējo slodzi uz vidi, veicinot komunālās un transporta infrastruktūras sakārtošanu, degradēto 
teritoriju sakārtošanu, novada ainavu saglabāšanu u.tml.  

Ņemot vērā, ka Kokneses novada teritorijas plānojums ir ar perspektīvu uz 12 gadiem, un par tā sagaidāmo 
ietekmi uz vidi varēja sniegt salīdzinoši vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas dokumentā iekļauto 
pasākumu kopumu, secināts, ka dažas no aktivitātēm var potenciāli radīt negatīvu ietekmi uz dabas vidi, 
kurām jāpievērš īpaša uzmanība pirms plānotās darbības realizācijas uzsākšanas. 
 
� VIDES PĀRSKATA, INSTITŪCIJU ATZINUMU UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU INTEGRĒŠANA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ 

Vides pārskata izstrāde veikta vienlaikus ar Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādi, lai savlaicīgi 
identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas dokumenta un tajā iekļauto risinājumu 
īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes 
novēršanai vai samazināšanai.  

Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tika 
veikta no 17.09.2012. līdz 29.10.2012.), organizējot apspriešanas sanāksmes visās novada blīvi apdzīvotajās 



METRUM | Kokneses novada dome 3 

 

vietās, kuras līdz ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem tiek noteiktas kā attīstības centri ar ciema 
statusu, t.i., Koknesē, Vecbebros, Iršos un Bormaņos. 

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti institūciju priekšlikumi un komentāri, kā arī fizisko un juridisko 
personu priekšlikumi par izstrādātajiem dokumentiem. Sabiedrības atsaucība attiecībā uz Vides pārskatu bija 
neliela, t.i., netika saņemts neviens rakstisks iesniegums. Sanāksmē Bebru internātvidusskolā 17.10.2012. no 
Bebru pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Pabērzas (norādīti Vides pārskata projekta sējumā) tika saņemti 
precizējumi attiecībā uz Vides pārskata projektā ietverto informāciju, kas attiecināmi uz pašreizējās situācijas 
aprakstu. Vides pārskats, atbilstoši šiem saņemtajiem priekšlikumiem, tika precizēts. 

Viedokli par sagatavoto Vides pārskata projektu sniedza Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides 
pārvalde, Veselības inspekcija, Dabas aizsardzības pārvalde un Zemgales plānošanas reģions. Ieteikumus par 
redakcionāliem labojumiem norādīja Madonas reģionālā vides pārvalde, un tie tika izvērtēti un iekļauti Vides 
pārskata galīgajā redakcijā. 

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

14.01.2013. VPVB sniedza atzinumu Nr.3. Atzinumā netika norādīti priekšlikumi vai iebildumi attiecībā uz 
izstrādāto Vides pārskatu. VPVB rekomendēja Kokneses novada domei izvērtēt nepieciešamību pilnveidot 
Kokneses novada teritorijas plānojumu. Izvērtējot saņemto VPVB atzinumu un publiskās apspriešanas 
rezultātus, kas tika izvērtēti Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas darba grupā 2012.gada 
27.novembrī, Kokneses novada dome lēma par nepieciešamību pilnveidot Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju. 

Lai arī par Vides pārskata projektu netika saņemts neviens priekšlikums, kas attiecināms uz dokumenta 
saturiskajiem jautājumiem, publiskās apspriešanas posma laikā tika aktualizēti vairāki būtiski jautājumi, kas 
saistīti arī ar vides kvalitāti novadā. Iepazīstoties ar visiem iedzīvotāju un Kokneses novada pašvaldību 
speciālistu priekšlikumiem, Vides pārskatā tika sniegti priekšlikumi Kokneses novada teritorijas plānojuma 
tālākai pilnveidošanai par tiem jautājumiem, kas tika aktualizēti apspriešanas laikā, un kuri ir būtiski no vides 
jautājumu aspekta. Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un Vides pārskatā iekļautajiem 
priekšlikumiem, Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā veikti šādi precizējumi: 

1) Applūstošo teritoriju precizēšana  - publiskās apspriešanas laikā tika saņemti iedzīvotāju iebildumi par 
applūstošo teritoriju datu neprecizitāti Daugavas un Pērses upei, tādējādi tika rosināts jautājums, 
pilnveidojot Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, neattēlot applūstošās teritorijas, lai 
nepamatoti neradītu šķēršļus zemes īpašniekiem attīstīt savu īpašumu. 

Ņemot vērā, ka Kokneses novada pašvaldībai nebija pieejama precīzāka topogrāfija, pēc kuras būtu 
precizējamas applūstošās teritorijas, teritorijas plānojumā tika saglabāta VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra’’ sniegtā informācija, lai brīdinātu par applūšanas risku 
konkrētajās teritorijās, un papildināti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nosakot, ka 
applūstošās teritorijas ir iespējams precizēt, izstrādājot detalizētāka mēroga topogrāfiju. 

Tādējādi zemes īpašnieki tiek brīdināti par iespējamu applūšanas risku, un apbūve teritorijas 
plānojumā norādītajās applūstošajās teritorijās būs iespējama tikai tad, ja, izstrādājot detalizētāku 
topogrāfiju, tiks precizēts reljefa slānis un pierādīts, ka teritorija, atbilstoši 03.06.2008. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, nav 
applūstošana. 

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

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

Pieņemot jaunajā Kokneses novada teritorijas plānojumā normu, līdz ar kuru tiktu atļauts zemi visā 
novada teritorijā dalīt 0,5 ha platībā, pastāv risks haotiskas apbūves veidošanai, un tas saistīts gan ar 
inženierkomunikāciju nepietiekamu nodrošināšanu, gan arī kopējo ainavas degradāciju Kokneses 
novadā. 

Lai rastu kompromisu minētajam jautājumam, Kokneses novada teritorijā plānojuma pilnveidotajā 
1.redakcijā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tika saglabāta minimālā jaunveidojamā 
zemes gabala platība „Lauku zemēs” 2 ha, atļaujot zemes dalīt 0,5 ha platībā tikai tajās teritorijās, 
kurās vēsturiski ir tikusi veidota blīvāka apbūve (vasarnīcu teritorijas pie Daugavas, Bilstiņu ciems) un 
nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos šajās teritorijās specifiskas prasības. 

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

Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta no 
05.02.2013. līdz 26.02.2013 atbilstoši Kokneses novada domes 30.01.2013. pieņemtajam lēmumam „Par 
Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu”. Publiskās 
apspriešanas laikā netika saņemts neviens juridiskas vai fiziskas personas priekšlikums/iebildums. 
 
� PIEŅEMTĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA VARIANTA PAMATOJUMS 

Kokneses novada teritorijas plānojumā nav paredzēts alternatīvs risinājuma variants, tādējādi par vienīgo 
alternatīvu varētu uzskatīt „nulles” alternatīvu, kad plānošanas dokuments netiek apstiprināts un īstenots. 
Šādā gadījumā Kokneses novada teritorijas izmantošanu un attīstību reglamentētu trīs spēkā esošie pagastu 
teritorijas plānojumi bez kopēja stratēģiska skatījuma uz visa novada teritorijas attīstību. 

Šī alternatīva nav uzskatāma par piemērotāko, jo: 

1) spēkā esošie (pārapstiprinātie) Kokneses novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumi neveidotu 
vienotu priekšstatu par visu Kokneses novada teritoriju un pašvaldības darbu regulētu atšķirīgi 
plānošanas dokumenti ar atšķirīgām pieejamām un noteikumiem teritoriju izmantošanai; 

2) netiktu noteikti priekšnoteikumi teritoriju (lauku un mežu) izmantošanai; 
3) netiktu noteikti priekšnoteikumi apdzīvojuma struktūras attīstībai; 
4) netiktu plānota ciemu kompakta attīstība. 

Jaunais Kokneses novada teritorijas plānojums izstrādāts, nosakot vienotus teritorijas izmantošanas 
nosacījumus visai Kokneses novada teritorijai, tādēdāji radot pamatu ilgstošai un stabilai Kokneses novada 
pašvaldības attīstībai. Plānošanas dokumenta risinājumi paredz racionālus un teritorijas attīstību veicinošus 
nosacījumus, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un to prasībām, un kas vērstas uz dabas 
resursu racionālu izmantošanu, nodrošinot iespējami līdzsvarotāku teritorijas attīstību. 

Kokneses novada teritorijas plānojumā noteiktie risinājumi attiecībā uz plānoto (atļauto) teritorijas 
izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī tie atbilst 
starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērķiem, un tā realizācija neradīs būtisku ietekmi uz 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām. 

Kokneses novada teritorijas plānojumu ir iespējams īstenot, ja tiek ievēroti plānojumā esošie nosacījumi, kā arī 
normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 
 
� PASĀKUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI 

Saskaņā ar VPVB atzinumu, lai konstatētu Kokneses novada teritorijas plānojuma īstenošanas radīto tiešo vai 
netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, 
Kokneses novada pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, veiks Kokneses 
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novada teritorijas plānojuma īstenošanas novērtējumu, vismaz divreiz plānošanas periodā (2017. un 
2024.gadā) izstrādājot monitoringa ziņojumu un iesniedzot to VPVB. 

Ar apstiprināto Kokneses novada teritorijas plānojumu un Vides pārskatu var iepazīties darba dienās Kokneses 
novada pašvaldības telpās Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai Kokneses 
novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. 

Kokneses novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
„Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšanai”, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063, ietvaros. 

 

 

 

 


