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IEVADS 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam (turpmāk – 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) ir pirmais un galvenais Kokneses novada 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments novada pašvaldībā, kurā 
noteikts Kokneses novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, ilgtermiņa 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Dokuments izstrādāts, 
pamatojoties uz pašvaldības vēlmi ieviest savā pārvaldībā stratēģisko ilgtermiņa 
plānošanu. 

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta līdz ar Kokneses novada 
domes 2011.gada 28.decembra lēmumu „Par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.15, 5.2.) un atbilstoši 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām (likums stājās spēkā 2011.gada 
1.decembrī). 

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķis ir kalpot par ietvaru jaunajam 
Kokneses novada teritorijas plānojumam un attīstības programmai, kā arī Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un koknesiešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. 

Novada pašvaldības attīstības stratēģija tiek apstiprināta ar pašvaldības domes 
lēmumu, un tā iezīmē novada nākotnes attīstības vīziju turpmākajiem 25 gadiem. 

Novads veidojas iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības rīcību mijiedarbības 
rezultātā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija uzrunā ikvienu mājsaimniecību, ikvienu 
cilvēku Kokneses novadā. Kokneses novada attīstības stratēģijas īstenošana ir 
kopējs, un uz sadarbību vērsts darbs un atbildība. Tā rada ietvaru novada 
izaugsmei, un tā jāpiepilda ar ikdienas rīcībām un darbiem. 

Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Anitas Svences vadībā novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju sadarbībā ar pašvaldības vadību, deputātiem, 
pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem izstrādāja SIA „Metrum” speciālisti: 

1) Ilze Circene – attīstības stratēģijas izstrādes vadītāja, MSc. soc.sc., MSc. 

geogr., 

2) Andis Kublačovs, MSc. geogr., 
3) Armīns Skudra, BSc. geogr., 
4) Vita Jevdokimova, BSc. env.sc. 

 
 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumenta projekts tika izskatīts 
pašvaldības darba grupā 2012.gada 7.jūnijā

1
. Pēc Kokneses novada domes lēmuma, 

dokumenta projekts tika nodots iedzīvotāju sabiedriskajai apspriešanai un 
komentāru apkopošanai. 

Kokneses novada attīstības programma ir apstiprināta ar 2013.gada 30.janvāra 
Kokneses novada domes lēmumu (sēdes lēmums Nr.7) „Par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Kokneses novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu”. 

SIA „Metrum” un Kokneses novada pašvaldība izsaka pateicību visiem organizēto 
darba grupu dalībniekiem un novada iedzīvotājiem, kuri sniedza savus 
priekšlikumus un iesaistījās diskusijās par Kokneses novada perspektīvās attīstības 
jautājumiem, tādējādi palīdzot sagatavot šo dokumentu un paužot ieinteresētību 
Kokneses novada turpmākās attīstības sekmēšanā. 
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KOKNESES NOVADA VIZĪTKARTE – 2012 

Kokneses novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Bebru, Iršu un Kokneses 
pagastus. Lai gan kultūrvēsturiski un ģeogrāfiski Kokneses novads ietilpst Vidzemes 
reģionā, pēc administratīvā iedalījuma tas atrodas Zemgales plānošanas reģionā. 
Novads robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas un Ērgļu novadiem. 

Uz 2012.gada 1.janvāri novadā reģistrēts 5961 iedzīvotājs. Novada administratīvais 
centrs ir Kokneses ciems, un tas atrodas Daugavas krastā, 100 km attālumā no 
Rīgas. 

Kokneses novada pašvaldības plānotais budžets 2012.gadā ir Ls 3’439 920. Pozitīvi, 
ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas veido lielāko daļu no 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinot ar 2011.gada sākuma plānu, ir 
pieauguši par 12%. 

Novada ekonomisko pamatu veido autoceļi Rīga – Daugavpils, Koknese – Ērgļi, kā 
arī dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Iedzīvotāju galvenās nodarbošanās nozares ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, tirdzniecība un tūrisms. Novadā ir 
pieejams plašs izglītības iestāžu klāsts, līdz ar to arī izglītības nozare veido būtisku 
lomu novada kopējās ekonomikas profilā. 

Starp visiem Latvijas 110 novadiem, vērtējot tos pēc teritorijas attīstības indeksa, 
Kokneses novads ierindojas 46.vietā

2
, apsteidzot 3 (Ērgļu, Pļaviņu un Jaunjelgavas) 

un atpaliekot no 2 (Aizkraukles un Ogres) novada kaimiņu pašvaldībām, kas 
kopumā vērtējams kā pozitīvs rādītājs. 

Kokneses novadā atrodas divas pirmsskolas izglītības iestādes – „Gundega” 
Koknesē un „Bitīte” Vecbebros, vispārizglītojošās skolas – Pērses pamatskola, Bebru 
pamatskola, Bebru internātvidusskola, kā arī Kokneses speciālā internātpamatskola 
– attīstības centrs un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola. Vidējo profesionālo 
izglītību jaunieši iegūst Vecbebru Profesionālajā vidusskolā, bet muzikālo 
pamatizglītību Kokneses Mūzikas skolā. Iršu pagastā izveidots ģimenes krīzes centrs 
„Dzeguzīte”, kurā ir izveidota arī pirmsskolas izglītības grupa. Visu trīs pagastu 
teritorijās izveidotas bibliotēkas. Kultūras darbu Kokneses novadā koordinē 
Kokneses kultūras nams kopā ar Iršu un Bebru pagastu kultūras darba 
organizatoriem. Arvien būtiskāku lomu Kokneses novadā iegūst sporta 
infrastruktūra un organizētās sporta aktivitātes. Kokneses pagastā atrodas sporta 
halle, skeitparks, moderns peldbaseins, 2008.gadā ekspluatācijā nodots 
rekonstruētais stadions. Bebru pagasta sportistu rīcībā ir 2010.gadā rekonstruēts 

stadions, trenažieru zāle, sporta zāle un sporta angārs. Iršos 2009.gadā uzcelta 
sporta halle, kas aprīkota ar volejbola un basketbola laukumiem. 

Novada visu virszemes ūdeņu sistēmu veido Daugava. Caur Bebriem, Iršiem un 
Koknesi tek gleznaina upe Pērse. Novadā izveidoti 4 mikroliegumi un trīs īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Šķibu purvs” (NATURA 2000), 
aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Kokneses parks” (platība 15 ha) un 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas objekts „Rīteru sausgultne un karsta 
kritenes” (platība 2,3 ha). Novadā valsts aizsardzības statuss noteikts 10 valsts 
aizsardzībā esošiem kultūras pieminekļiem – Kokneses pilsdrupām, Kokneses 
viduslaiku pilij un senpilsētai, Vecbebru muižas kunga mājai, klētij, stallim un 
pagrabam, valodnieka J.Endzelīna dzīvesvietai „Nākas”, Bulandu un Lielkalnu 
pilskalniem un Pastmuižas velna akmenim – kulta vietai. 

Kokneses novada teritorijā uz salas Daugavā tiek veidots „Likteņdārzs”, kura mērķis 
ir simboliski pulcēt visas pasaulē zudušās latviešu dvēseles – gan karā kritušos, 
izsūtītos, gan citādi no dažādām varām cietušos. „Likteņdārzs” ir iecerēts kā „vieta, 
kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne”. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties 
spēku un gūt iedvesmu nākotnei. 
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I NOVADA TELPISKĀ STRUKTŪRA 

1.1. APDZĪVOJUMS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS CENTRI 

Kokneses novadā dzīvo 5961 iedzīvotājs
3
, no tiem lielākā daļa Kokneses pagastā, 

t.i., 4145 iedzīvotāji, mazāk – Bebru pagastā, kas attiecīgi ir 1271, un 545 Iršu 
pagastā. Kopš 2006.gada iedzīvotāju skaits novada teritorijā samazinājies par ~280 
cilvēkiem. 

Galvenās novada apdzīvotās vietas 
atrodas pagastu centros – Koknesē, 
Vecbebros un Iršos. Novada 
apdzīvojuma struktūra telpiski 
veidojusies pēc 4 galvenajiem 
nosacījumiem: dabas veidojumi 
(Daugava), infrastruktūra, vēsturiski 
apdzīvotas teritorijas un apbūvei 
piemērotas apbūves zemes. To 
mijiedarbības rezultātā izveidojās 
novada apdzīvojuma struktūra ar 
Kokneses ciemu kā galveno novada 
centru. 

Lai arī Koknese daudziem pamatoti asociējas ar pilsētas vārdu, tai pašreizējā 
situācijā ir noteikts ciema statuss. Koknesei pilsētas tiesības tika piešķirtas 
1277.gadā (kopš 14.gs. Koknese ietilpst Hanzas savienībā), 1932.gadā Koknesei 
piešķīra biezi apdzīvotas vietas (ciema) statusu, savukārt no 1958. līdz 1990.gadam 
Koknese bija pilsētciemats. 1990.gadā Koknese zaudēja pilsētciemata statusu, un 
tai joprojām līdz pat 2012.gadam ir ciema statuss. Strādājot pie novada plānošanas 
dokumentu izstrādes, darba grupās tika akcentēts stratēģisks jautājums – vai 
Koknesei nepieciešams pilsētas statuss? 

Atbilstoši 2008.gada 18.decembra likumam „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums”, novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, izvērtējot Ministru 
kabineta atzinumu un attiecīgā novada domes lēmumu. 

Kokneses novada pašvaldība attīstības stratēģijā neizvirza kā aktuālu jautājumu 
mainīt Kokneses apdzīvotās vietas statusu no ciema uz pilsētu. Tā vietā, atbalstot 
Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentā atzīmēto, paužot nostāju, ka  

 

 
 
ekonomiskajā attīstībā nav būtiski svarīgs apdzīvotās vietas nosaukums (pilsēta, 
ciems), bet svarīgas ir aktivitātes, kas tiek veiktas vai tiek attīstītas šajā apdzīvotajā 
vietā. Lai tālākajā pašvaldības darbā pamatoti varētu vērtēt Kokneses blīvi 
apdzīvotās vietas statusu, attiecīgi ieguvumus un zaudējumus, mainoties pilsētas 
vai ciema statusam, novada pašvaldība kā vienu no uzdevumiem attīstības 
programmas ietvaros izvirza pētījuma izstrādi, kurā šis jautājums būtu analizējams. 
Uz tā bāzes, izvērtējot argumentus, pašvaldība pamatoti varētu pieņemt lēmumu, 
vai Kokneses ciemam apdzīvotās vietas statusu ir nepieciešams mainīt. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī pašvaldības 
jaunais novada teritorijas plānojums un attīstības programma, pašvaldībai dod 
iespēju izvērtēt līdzšinējo attīstību un noteikt galvenos vēlamos attīstības virzienus 
nākotnē. Plānojot perspektīvā apdzīvojuma attīstību Kokneses novadā, tā 
stratēģiski veidojama pēc principa, nepieļaut jaunas apbūves koncentrāciju ārpus 
esošajiem blīvi apdzīvotajiem centriem un nepieļaut vienlaidus joslveida apbūves 
veidošanos gar autoceļiem un upēm. 

Izvērtējot iepriekš izstrādātos Kokneses novada plānošanas dokumentus, 
konstatēts, ka ciema statuss Kokneses novada teritorijā piešķirts 16 apdzīvotām 
vietām. „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (2008) noteikts, ka 
ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota 
koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka ciema statusu novada 
urbānām teritorijām, kuras ir resursu – galvenokārt, cilvēkresursu, sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu – koncentrācijas vietas, un kurām jāveicina apkārtējo 
teritoriju attīstība. Attiecīgi tās ir Koknese, Vecbebri, Irši un Bormaņi. 

Tālākajā plānošanas procesā, izstrādājot Kokneses novada teritorijas plānojumu, ir 
nosakāmas precīzas šo 4 ciemu robežas, 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. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktie 4 ciemi ir arī tās 
apdzīvotās vietas, kuras Zemgales plānošanas reģions definējis kā Kokneses novada 
attīstības centrus

4
 – novada nozīmes (Koknese, Vecbebri un Irši) un vietējās 

nozīmes (Bormaņi) attīstības centrus. 

 

Koknese – pilsēta vai ciems? 
 

„Ekonomiskajā attīstībā nav būtiski 
svarīgs apdzīvotās vietas nosaukums 

(pilsēta, ciems), bet svarīgas ir 
aktivitātes, kas tiek veiktas vai tiek 
attīstītas šajā apdzīvotajā vietā.” 

/Zemgales plānošanas  
reģiona TP, 2007/ 



                                                                                                                                                                                                     KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013–2037 

 

                                                                                                        Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 6 

Kokneses novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas uzdevums ir 
noteikt pasākumus, ar kuru palīdzību stiprināt attīstības centrus, attīstot centru 
savstarpējās saiknes un to saiknes ar lauku apvidiem. Tas veicinās nodarbinātību, 
samazinās migrāciju, nodrošinās labklājības līmeņa celšanos. Procesam jābalstās uz 
centru īpatnību, to spēcīgāko iezīmju, uzkrātās pieredzes un vides kvalitāšu efektīvu 
izmantošanu attīstībai. Kopējais uzdevums ir izveidot sabalansētu attīstības tīklu, 
sevišķi nozīmīgi ir aktivizēt Kokneses kā spēcīgākā centra lomu un tā sadarbību gan 
vertikālā, gan horizontālā līmenī ar pārējiem novada attīstības centriem, 
nekonkurējot savā starpā, bet papildinot vienam otru. 

Plānojot šodien, mēs veidojam vidi nākotnes sabiedrībai. Tātad nepieciešama 
tālredzība. Paredzēšana uz priekšu visās cilvēka darbības sfērās ir svarīgs apdzīvotu 
vietu projektēšanas princips. 

 

Kokneses novada apdzīvojuma struktūra 

 

 

 

Novada attīstības centru (ciemu) nākotnes raksturojums 
 

Attīstības 
centrs 

Nākotnes raksturojums Īpašā loma Uzlabojamie kritēriji 

Koknese Kvalitatīva dzīves vide. Attīstīti 
transporta un loģistikas 
pakalpojumi, rūpnieciskā ražošana, 
lauksaimniecības produkcijas 
pārstrāde, gaļas pārstrāde, 
kokapstrāde, ceļu būvniecības 
materiālu ražošana, kā arī, 
pateicoties „Likteņdārza” 
iniciatīvām un vietējo iedzīvotāju 
aktivitātēm, attīstīta tūrisma sfēra. 

Izglītības, kultūras, 
sporta, sociālo un 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
sniegšanas centrs. 
Atpūtas un tūrisma 
centrs. Nacionālas 
nozīmes tūrisma 
objekti. 

Infrastruktūras 
uzlabošana, ielu 
rekonstrukcija, 
asfaltēšana. 
Kvalitatīvas dzīves 
telpas izveide (taku, 
veloceliņu izveide, 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana u.c.). 

Vecbebri Kvalitatīva dzīves vide. Profesionālā 
izglītība sekmē vietējo ražotāju un 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu 
veidošanos. Līdz ar profesionālās 
izglītības attīstību, tiek veicināta 
praktiska profesionālo prasmju 
izkopšana un audzēkņu uzņēmība, 
kā arī tiek veidoti jauni uzņēmumi 
un piesaistītas jaunas ģimenes. 
Attīstīta lauksaimniecība, tūrisms, 
biškopība, amatniecība, pārtikas 
produktu pārstrāde u.c. 

Profesionālās 
izglītības centrs. 
Kultūras un sporta 
centrs. 

Cilvēkresursu attīstība. 
Izglītības, kultūras un 
sporta infrastruktūras 
attīstība. Tūrisma 
infrastruktūras 
attīstība. Kvalitatīvas 
dzīves telpas izveide. 

Irši Kvalitatīva dzīves vide ar spēcīgu 
vietas identitāti. Iršu attīstībā 
izmantots vietas vēsturiskais 
resurss (vienīgā vācu kolonija 
Latvijā u.c.). 
Attīstīta lauksaimniecība, pārtikas 
pārstrāde, tūrisms, savvaļas 
dzīvnieku audzēšana u.c. 

Vide ar spēcīgu 
vietas identitāti. 
Sporta centrs. 

Cilvēkresursu attīstība. 
Izglītības, kultūras un 
sporta infrastruktūras 
attīstība. 
Tūrisma 
infrastruktūras 
attīstība. Kvalitatīvas 
dzīves telpas izveide. 

Bormaņi No Kokneses centra labi 
sasniedzama dzīves vide, kurā 
Kokneses speciālā 
internātpamatskola – attīstības 
centrs tiek izmantots daudzpusīgi 
un kļuvis atpazīstams plašākā 
mērogā. 

Izglītības centrs 
(Kokneses speciālā 
internātpamatskola 
– attīstības centrs). 

Cilvēkresursu attīstība, 
infrastruktūras 
uzlabošana. 
Kvalitatīvas dzīves 
telpas izveide. 

Avots: SIA „Metrum” un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums, 2007 
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Novada nozīmes attīstības centri (Koknese, Vecbebri un Irši) nodrošina vietējās 
pašvaldības iedzīvotājiem regulāri un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus, un ir 
vietējās pašvaldības administratīvie centri vai pakalpojumu saņemšanas vietas. 
Minimālais pakalpojumu grozs jeb situācijas raksturojums, kas ir jānodrošina novada 
nozīmes attīstības centros, ir šāds: 

� Darbojas ražošanas uzņēmums; 
� Darbojas pārtikas preču veikals; 
� Pieejams sabiedriskais transports; 
� Pieejama pamatizglītība jeb vidējā, profesionālā izglītība; 
� Pieejama bibliotēka; 
� Pieejama primārā veselības aprūpe (ģimenes ārsts). 

 
Apdzīvojuma un novada attīstības centru attīstības virzieni: 

� Tālākajā plānošanas darbā, kas kā projekts nosakāms novada attīstības 
programmas izstrādes ietvaros, izvērtēt ieguvumus/zaudējumus Kokneses 
iespējamajai statusa maiņai no ciema uz pilsētu; 

� Nepieļaut jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem blīvi apdzīvotajiem 
centriem – Kokneses, Vecbebriem, Iršiem un Bormaņiem; 

� Nepieļaut vienlaidus joslveida apbūves veidošanos gar autoceļiem un upēm; 
� Stiprināt un attīstīt esošo Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu centru 

dzīvotspēju. 

1.2. LAUKU TERITORIJAS 

Lauku teritorijas (novada teritorija ārpus Kokneses, Iršu, Vecbebru un Bormaņu 
ciemu robežām) ir Kokneses novada nozīmīgāko dabas resursu un ekosistēmu 
pakalpojumu avots, darba un atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
daudzveidības resurss. 

Nozīmīgākie stratēģiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi (Daugava, Pērse u.c.), kā arī esošās un 
potenciālās derīgo izrakteņu atradnes vietas. Kokneses novada lauku teritorija ir arī 
resurss daļējas vai pašpietiekamas mājsaimniecības dzīves nodrošināšanai, 
pastāvīgo dzīvojamo māju vai „otro māju” attīstībai. 

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā (2007) ir definēta reģiona lauku 
teritoriju, tai skaitā Kokneses novada, vīzija, tajā nosakot, ka Zemgales lauku 
teritoriju līdzsvarotu attīstību sekmē efektīvi, tirgus orientēti, vidi saudzējoši, 
konkurētspējīgi uzņēmumi un zemnieku saimniecības, saglabājot reģionam 
raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kas nodrošina cilvēkam kvalitatīvu dzīves vidi. 

Kokneses novada pašvaldības attīstības virziens, kas jau ir lokalizēts attiecībā pret 
Zemgales reģiona kopējo lauku teritoriju vīziju, ir veicināt lauku un novada 
attīstības centru mijiedarbību, sekmējot: 

(1) mobilitātes iespējas, t.sk. nodrošinot attīstības centru sasniedzamību lauku 
iedzīvotājiem, kā arī radot iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības 
produkcijas realizācijai; 

(2) darbaspēka un zināšanu plūsmu, sekmējot zināšanu pārnesi; 

(3) kapitāla plūsmu, dažādojot lauku teritoriju ekonomiku, tradicionālas 
lauksaimniecības nozares papildinot ar jaunu un inovatīvu produktu ražošanu; 

(4) tūrisma plūsmu, virzot to no Kokneses centra arī uz pārējiem novada centriem 
un lauku teritorijām. 

Kokneses novada plānošanas procesa laikā tika apkopota un grafiski noformēta 
informācija par vērtīgajām lauksaimniecības teritorijām Kokneses novadā. Kopumā 
tās noteiktas, balstoties uz: 

� Datiem par tām lauksaimniecības zemēm, kas tika noteiktas kā nacionālas 
nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes iepriekš izstrādātajos 
Kokneses novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumos (Kokneses, Bebru 
un Iršu pagastu teritorijas plānojumos); 
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� Valsts zemes dienesta datiem par zemes vienību valdošo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju kvalitātes novērtējumu ballēs; 

� SIA „Metrum” Kokneses novada apsekojuma laikā iegūto informāciju – dabā 
apstrādātās un izmantotās lauksaimniecības zemes; 

� Konsultāciju laikā gūto informāciju, diskutējot ar novada vietējiem 
lauksaimniekiem (konsultācijas un darba grupas ar novada lauksaimniekiem 
tika organizētas 2012.gada 19.janvārī un 2012.gada 23.februārī). 

Lai novērstu situāciju, ka apbūvei tiek transformētas vērtīgas lauksaimniecības un 
mežu zemes, kā arī notiek jaunas apbūves aktivizēšana un zemes gabalu sadalīšana 
ainaviski vērtīgās un ekoloģiski jūtīgās vietās (kas varētu pastiprināties, ņemot vērā 
Kokneses sasniedzamības uzlabošanos saistībā ar autoceļa E22 izbūvi), kas agrāk 
bija lauksaimniecībā izmantojama zeme, pašvaldība stratēģiski plāno radīt 
priekšnoteikumus lauksaimniecībā vērtīgo zemju saglabāšanai. 

Kokneses novada teritorijā, saskaņā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, līdz ar 
izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, vairs neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas. 2012.gada 19.janvārī Kokneses novada pašvaldībā 
organizētajā darba grupā

5
, uz kuru par lauksaimniecības un mežsaimniecības sfēras 

attīstību diskutēt tika aicināti novada speciālisti, pašvaldības vadība, 
lauksaimniecības sfērā strādājošie uzņēmēji, kā arī mednieki, tika atzīmēta 
lauksaimniecības būtiskā loma Kokneses novada kopējā attīstībā. Papildus ņemot 
vērā diskusijas 2012.gada 23.februārī organizētajā darba grupā

6
 ar novada 

uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem, Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīvā vērtīgās lauksaimniecības 
zemes (auglīgums pārsniedz 31 balli, ir meliorācijas sistēmas, maza šķēršļotība, lieli 
nogabali u.tml.) tiek atzīmētas, stratēģiski paredzot priekšnoteikumus to 
saglabāšanai un turpmākajai attīstībai. Rezultātā Kokneses novada teritorijas 
plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs, strādājot pie novada teritorijas 
plānojuma izstrādes, izdalāmas vietējās nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības 
teritorijas, un teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos nosakāms, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība 
šajās teritorijās ir lielāka kā pārējās novada lauku zemēs. 

Līdz ar to Kokneses novada pašvaldība stratēģiski atbalsta vērtīgo lauksaimniecības 
zemju saglabāšanu, palielinot nozares konkurētspēju eksporta tirgos, vienlaikus 
ņemot vērā un saglabājot novada ainavu ekoloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko 
vērtību. 

Kokneses novada teritorijā ir senas lauksaimnieciskās ražošanas tradīcijas un, 
pateicoties izglītības iestrādnēm novadā, kā arī tuvējās kaimiņu pašvaldībās, ar 
lauksaimniecības nozari nodarbojas arvien vairāk gados jauni cilvēki, kas stratēģiski 
sekmējams un atbalstāms arī turpmāk. 

Kokneses novadā un tuvākajā apkārtnē pieejamais izglītības iestāžu klāsts 

 

 

Lai saglabātu un sekmētu kvalitatīvu dzīves vidi novada ciemu teritorijās, Kokneses 
pašvaldība stratēģiski atbalsta atļaut izvietot rūpnieciskos objektus (piesārņojošās 
ražotnes) un fermas pēc iespējas atstatus (~1 km) no blīvi apdzīvotām vietām. Šāds 
risinājums ir grafiski precizējams, strādājot jau pie detalizētākas plānošanas – 
novada teritorijas plānojuma izstrādes. 
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Kokneses novada lauku teritorijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un AS „Latvijas Valsts meži”, ar kuriem 
organizētas tikšanās un konsultācijas plānošanas procesā, ir definējami uzstādījumi 
attiecībā uz Kokneses novada teritorijā esošo mežu turpmāko plānošanu un 
izmantošanu. 

Stratēģiski Kokneses novada mežu teritorijas ir iedalāmas, un teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā precizējamas, trīs kategorijās: 

1) saimnieciskie meži – mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem 
nav noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi; 

2) aizsargājamie meži – mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem 
noteikts saimnieciskās darbības aizliegums vai ierobežojumi (īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža 
iecirkņi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas u.c.); 

3) saudzējamie meži – mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem nav 
noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, taču ir būtiski bioloģiskās 
daudzveidības, ainavisko un ekoloģisko vērtību saglabāšanai. 

Ievērojot iepriekš akcentētos stratēģiskos uzstādījumus, teritorijas plānojumā 
nosakāmas detalizētas prasības un nosacījumi novada vērtīgo lauksaimniecības 
zemju saglabāšanai, savukārt, pārējās lauksaimniecības zemēs, kurās stratēģiski 
atļaujama pēc iespējas daudzfunkcionālāka izmantošana, attīstības virzieni, 
ievērojot teritorijas plānojumā noteiktus nosacījumus, ir atstājami zemes īpašnieku 
ziņā. 

Strādājot pie novada attīstības programmas izstrādes, nosakāmi realizējamie darbi 
lauku teritoriju kopējai attīstībai (sadarbības projekti ar uzņēmējiem infrastruktūras 
izveidei, peldvietas izveidei u.c.). 

Lauku teritoriju attīstības virzieni: 

� Sekmēt novada attīstības centru (Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu) 
sasniedzamību lauku iedzīvotājiem un sadarbības saites starp tiem; 

� Uzlabot, pilnveidot horizontālās un vertikālās saites starp attīstības 
centriem; 

� Attīstīt pakalpojumus un iestādes atbilstoši centra statusam, un tādējādi 
labāk apmierinot apkārtējo lauku apvidu vajadzības; 

� Izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas 
(viensētas) struktūru un ainavas saglabāšanu; 

� Saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības 
attīstībai, noteikt un atbilstoši tam arī plānot novada vērtīgās 
lauksaimniecības zemes; 

� Izstrādājot nosacījumus meža teritoriju izmantošanai, plānot tos diferencēti, 
ņemot vērā mežu teritoriju atrašanās vietas novada kopējā telpā, un 
atbilstoši minētajam principam – to potenciālo izmantošanu; 

� Attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, lai nodrošinātu sabalansētu ciemu un 
lauku attīstību. 
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1.3. INFRASTRUKTŪRA 

Novadā ir attīstīts ceļu tīkls 
(autoceļš Rīga – Daugavpils, 
Koknese – Ērgļi u.c.), un tajā 
atrodas dzelzceļa līnija Rīga – 
Daugavpils/Rēzekne ar pasažieru 
staciju „Koknese”. Satiksmes 
infrastruktūra kopumā raksturo 
teritorijas izdevīgo 
transportģeogrāfisko stāvokli, kas 
vērtējams kā viena no Kokneses 
novada attīstības būtiskākajām 
priekšrocībām. 

Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina 
nepieciešamās saites starp lauku teritorijām, ciemiem un novada centru Koknesi, 
un jaunu pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama. Taču, 
tāpat kā visā valstī kopumā, arī Kokneses novadā nepieciešama ceļu rekonstrukcija 
(gan valsts, gan pašvaldības ceļiem) un to sakārtošanas darbi. 

Stratēģiski nozīmīgs projekts Kokneses novadam ir perspektīvā autoceļa E22 
(Latgales autoceļa) posma ,,Koknese – Pļaviņas” (P80) būvniecības izpētes un 
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātā akceptētais (Kokneses novada 
domes 2006.gada 31.maija lēmums) trases variants. Šis E22 posms ir iekļauts LR 
Satiksmes ministrijas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamo teritoriju darba materiālā, un atzīmējams kā viens no nozīmīgākajiem 
ilgtermiņa projektiem novadā. 

Perspektīvā būtiska ir vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši rekonstrukcija, ceļš 
savieno Kokneses novada divu pagastu centrus – Vecbebrus un Iršus. Ceļu klāj 
grants segums, ir nepieciešama melnā seguma izbūve no grants uz asfaltbetonu, 
veloceliņa izbūve un blīvi apdzīvotajās vietās – ielu apgaismojuma izbūve. Tikpat 
būtiski ir veikt rekonstrukciju reģionālajam autoceļam P79 Koknese – Ērgļi.  
Autoceļš ir stratēģiski nozīmīgs, tas savieno Iršu un Bebru pagastus ar novada 
centru. Autoceļa grants sega ir nolietojusies, pavasaros un rudeņos grūti 
izbraucama, līdz ar to nepieciešama asfalta seguma rekonstrukcija un asfalta 
seguma izbūve. Veicot rekonstrukciju, nepieciešama veloceliņa izbūve un ciemu 
apdzīvotajās vietās – gājēju ietves un ielu apgaismojums. 

Attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru, līdz 2013.gadam no Skrīveriem līdz Krustpilij 
paredzēts izbūvēt otru sliežu ceļu aptuveni 52 kilometru garumā, kā arī rekonstruēt 
visas stacijas un pieturas, uzbūvēt jaunus tiltus pār Aivieksti un Pērsi, rekonstruēt 
esošās caurtekas, pārbrauktuves. Tāpat plānots modernizēt dzelzceļa signalizācijas, 
telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas. Īstenojot projektu, kravas vilcieniem 
nebūs jāapstājas stacijās vai izmaiņas punktos, lai palaistu garām pretimnākošos 
vilcienus. Tāpat palielināsies vilcienu satiksmes drošība, samazināsies avāriju risks 
un samazināsies vides piesārņojums. Kopumā otrā sliežu ceļa izbūve palielinās visa 
Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora caurlaides spēju un veicinās dzelzceļa 
konkurētspēju pārvadājumu nozarē. Projekts ir daļa no Ministru kabineta un 
Eiropas Komisijas apstiprinātās darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi”. Projekta realizācijai VAS „Latvijas Dzelzceļš” jau ir sagatavojis otrā 
sliežu ceļa skiču projektu un atsavinājis būvniecībai nepieciešamās zemes Koknesē. 

Kokneses novada galvenie infrastruktūras koridori 

Stratēģiski tālredzīgi ir jāattīsta teritorija 
ap ceļu, kas savieno Koknesi ar Iršiem. 

Paredzot veloceliņa izveidi, nosakot 
ainavas sakopšanas vai būvniecības 

kritērijus vai kā citādi, bet uzskatu ka šis 
ceļš ir tā „artērija” kas savieno mūsu 

novada trīs pagastus, un tai vajadzētu 
arī turpināt apvienot novadu ne vien 

ģeogrāfiski. 

/Bruno Cīrulis/ 
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Kokneses novada teritoriju šķērso 110 kV elektrolīnija, bet patreizējā situācijā 
novada teritorijā nav izveidotas elektroapakšstacijas. Pašlaik tiek izmantotas 
Aizkraukles un Pļaviņu novada teritorijās esošās apakšstacijas. Perspektīvā 
nepieciešama elektroapakšstacija, kas nodrošinātu jaudas ražošanai Kokneses 
novadā un apgādes posmā Aizkraukle – Jēkabpils. Izstrādājot novada teritorijas 
plānojumu, ir precizējama vieta elektroapakšstacijas izveidei. 

Perspektīvā paredzama meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, 
uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma 
režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai. Ūdensnoteku pārtīrīšana 
paredzama reizi 10 gados. 

2008.gadā AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa izstrādāja perspektīvo 
Kokneses novada gāzes apgādes plānojumu, saskaņā ar kuru Kokneses novada 
teritorijas plānojuma grafiskajā daļā jāatspoguļo perspektīvie Kokneses novada 
gāzes vadi un to iekārtas. 

Atsevišķās teritorijās Kokneses ciema tuvumā, kur saskaņā ar spēkā esošo novada 
teritorijas plānojumu bija atļauta retinātā savrupmāju apbūve, ir veikta 
detālplānojumu izstrāde, paredzot jaunu savrupmāju dzīvojamo kvartālu 
izveidošanu. Pamatā teritorijas ir tikai sadalītas, neveicot nepieciešamās 
inženiertehniskās infrastruktūras izbūvi. Pirms dzīvojamo ēku būvniecības 
uzsākšanas, būtiska uzmanība jāpievērš šo teritoriju inženiertehniskajai 
sagatavošanai. 

Lai sekmētu novada infrastruktūras attīstību, visā pašvaldības teritorijā, līdz ar 
teritorijas plānojuma izstrādi, neatkarīgi no to izmantošanas veida, stratēģiski ir 
atļaujama inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju 
inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana. Satiksmes un inženierkomunikāciju 
infrastruktūra primāri attīstāma novada ciemu teritorijās – Koknesē, Vecbebros, 
Iršos un Bormaņos. 
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II NOVADA EKONOMIKAS SPECIALIZĀCIJA 

Balstoties uz Kokneses novada vietējiem resursiem, vēsturiskajām tradīcijām, kā arī 
SVID analīzes rezultātiem, kas analizēti Kokneses novada teritorijas attīstības 
plānošanas darba grupās (organizētas plānošanas dienas ietvaros Kokneses novada 
pašvaldībā 2011.gada 14.septembrī), ir izstrādāta Kokneses novada potenciālā 
ekonomikas specializācija – Kokneses novada pašvaldības konkurētspējīgā niša, 
galvenās nozaru grupas un jomas, kur tai ir salīdzinošas priekšrocības. Novada 
specializācija atspoguļo novada spēku un lomu Zemgales plānošanas reģiona 
ekonomikas profila īstenošanā un kopējā Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

Novada ekonomiskā specializācija ir noteikta novada, reģiona un Latvijas mērogā 
(skatīt 12.lpp. attēlu). 

Kokneses novada pašvaldība ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros ir 
noteikusi simbolisku novada vīziju – vieta, kur likteni veidojam paši. Tādējādi arī 
novada specializācijā, kā novada iekšējais spēks, ir atzīmēta tieši novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Novada iedzīvotāji ir sekmējuši un arī turpmāk „nesīs” 
būtisku lomu novada konkurētspējas veidošanai reģiona un Latvijas mērogā. 
Kokneses novada centrs un tā atbalsta centri novada pagastu teritorijās – Vecbebri, 
Irši un Bormaņi, līdz ar risinājumiem Kokneses novada teritorijas plānojumā un 
skaidru rīcības programmu novada attīstības programmā, piedāvā kvalitatīvu un 
ērti sasniedzamu dzīves telpu, kuru attīstībā turpmāko 25 gadu laikā pašvaldība 
plāno ieguldīt investīcijas, skaidri definējot 7 gadu laikā darāmos darbus. 

Kokneses novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis – (Daugava, valsts galvenais 
autoceļš A6, dzelzceļa līnija, perspektīvā arī starptautiskas nozīmes autoceļš E22) 
būs priekšnoteikums mežsaimniecības, lauksaimniecības attīstībai. Kokneses 
novada lauku teritorija ir atvērta daudzveidīgai lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, kā arī alternatīvo 
lauksaimniecības nozaru attīstībai. Līdz ar Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrādi, nosakot lauksaimniecības un tūrisma sfēras attīstībai labvēlīgus 
nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, pašvaldība pozicionē 
sevi kā labvēlīgu partneri esošajiem un potenciālajiem investoriem 
lauksaimniecības un tūrisma sfēras attīstīšanā tieši Kokneses novadā. Ņemot vērā 
meža resursus un vēsturiskās tradīcijas, kā reģiona mēroga konkurētspējīga niša 
izceļama arī medniecība. 

Novada pašvaldības speciālā loma jeb pievienotā vērtība reģionālā un nacionālā 
mērogā ir izglītības pieejamība un tās kvalitatīva nodrošināšana, tādējādi sekmējot 

(īpaši pateicoties profesionālās izglītības iespējām novada teritorijā un tās 
pieejamībai arī kaimiņu novados) vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju 
uzņēmumu veidošanos. 

Kokneses novada teritorijā atrodas nacionālas nozīmes tūrisma un rekreācijas 
objekti – Kokneses pilsdrupas, Daugava, „Likteņdārzs”, Vecbebru muiža, rakstnieka 
Rūdolfa Blaumaņa mājas Kokneses jeb Alaines muižas ēku ansamblī u.c., kas nosaka 
tūrisma jomu kā Kokneses novada ekonomikas specializāciju nacionālā mērogā. 

Kokneses pašvaldība perspektīvā arī plāno ieguldīt resursus tūrisma sfēras attīstībai 
(plānots izbūvēt gājēju tiltu Daugavas ūdenskrātuves posmā „Kokneses luterāņu 
baznīca – „Likteņdārzs””, rekonstruēt Kokneses estrādi u.c.), tādējādi sekmējot 
konkurētspēju nozares attīstībai arī turpmāk. Kā nacionālas nozīmes loma 
ekonomikas specializācijā atzīmējama arī biškopība – novadā ir senas biškopības 
tradīcijas, pieejama izglītība šajā jomā, un tajā vietu atradis arī Latvijas Biškopības 
muzejs, kas papildus sekmē arī novada tūrisma attīstību. 
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III NOVADA NĀKOTNES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS 

3.1. NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 

Pirms Kokneses novada teritorijas attīstības 
plānošanas procesa tika diskutēts par novada 
vīziju ilgākā laika periodā, tika vērtēts, kādas 
iestrādes un uzstādījumi attīstības plānošanā 
bijuši pirms tam. 

Līdz šim katrai Kokneses novada pagasta 
teritorijai bija izstrādāta attīstības programma 
(attīstības plāns), un jāatzīmē, ka tās izstrādātas salīdzinoši sen – 1998. un 
1999.gadā, tādējādi strukturāli veidotas pēc citiem principiem. 

Līdz šim Kokneses novada teritorijā izstrādātajās pašvaldības attīstības 
programmās (plānos) definētās vīzijas: 

Kokneses 
pagasta 
1998.gadā 
izstrādātajā 
attīstības 
programmā 
(plānā) 
noteiktā vīzija 

Pagastu šķērso galvenokārt tikai labiekārtoti, asfaltēti ceļi. 

Pagasta centru vairs nešķērso automaģistrāle uz Rīgu, 

Daugavpili, Rēzekni un vairākām ārvalstīm ar intensīvo 

transporta plūsmu, jo ir izbūvēta Rīgas – Austrumu 

automaģistrāle. Tomēr katrs, kurš pārvietojas pa pagasta 

centru apejošo starptautiskās nozīmes automaģistrāli uz Rīgu 

vai no tās, cenšas iegriezties Kokneses pilsētā, lai tālajos ceļos 

paņemtu sev līdzi kaut ko no latviskā skaistuma, kā tajā 

netrūkst. 

Koknesei ir sakari ne tikai ar Hanzas savienību un pilsētu 

Vitingenu Vācijā, bet tai izveidojušies sakari un sadarbība arī 

ar vairākām ES valstu pilsētām un lauku reģioniem gan 

rietumos, gan austrumos. Sadarbībā un sadraudzībā Koknese 

gūst un vairo savus spēkus, lai attīstītos un darbotos 

nepārtraukti, kā plūst Daugavas ūdens straume. Tās iedzīvotāji 

ar cieņu un bijību glabā un vairo novada tradīcijas. 

Pagasta laukos pārskatāmajā laikā laukaugu ražība un lopu 

produktivitāte divkāršojusies. Palielinājusies dārzeņu un ogu 

ražošana, vairākās saimniecībās, sevišķi tajās, kuras atrodas 

Daugavas piekrastē, notiek bioloģiskā lauksaimnieciskā 

ražošana un tās ieguvušas zaļo sertifikātu. Pagastā vairs nav 

nesakoptu un nezālēm aizaugušu lauku. Par apmērām 10% 

palielinājusies mežu platība. 

Būtiskas izmaiņas notikušas daudzās citās pagasta un tā 

iedzīvotāju darbības un dzīves jomās. Viņi iegājuši jaunajā, XXI 

gadu simtenī, jaunajā gadu tūkstotī un visu pārkārto un veido 

atbilstoši tā prasībām, atbilstoši jauna laikmeta prasībām. 

Bebru pagasta 
1999.gadā 
izstrādātajā 
attīstības 
programmā 
(plānā) 
noteiktā vīzija 

Bebru pagasta labklājība balstās uz augsto kultūras un 

izglītības līmeni, un sekmīgu pašvaldības attīstību. 

Bebru pagasts ir pievilcīga dzīves vieta – tur ir nodrošināti labi 

sadzīves un darba apstākļi, ir sasniegts augsts iedzīvotāju 

dzīves līmenis un sociālā drošība. 

Bebru pagastā sekmīgi strādā un attīstās vietējie mazie un 

vidējie uzņēmumi, kuru produkcija ir pazīstama arī aiz Latvijas 

robežām. 

Bebru pagastā ir augstvērtīga un sakopta vide, tiek atjaunoti 

un izmantoti kultūras un vēstures pieminekļi, Bebri ir kļuvuši 

par iecienītu tūrisma un atpūtas vietu. 

Vecbebros tiek rīkoti dažādi plaša mēroga sporta un atpūtas 

pasākumi, notiek reģiona mēroga gadatirgi. Atjaunotajā 

lidlaukā nosēžas un paceļas mazās lidmašīnas, kas vizina 

ekskursantus virs Daugavas no Ikšķiles līdz Koknesei. 

Bebru pagastā ir gan labi attīstīta un sabalansēta 

lauksaimnieciskā lielražošana, gan saglabāta raksturīgā lauku 

dzīves vide; mazajās lauku sētās attīstās dažādas 

lauksaimniecības palīgnozares, amatniecība un lauku tūrisms. 

Iršu pagasta 
1998.gadā 
izstrādātajā 
attīstības 
programmā 
(plānā) 
noteiktā vīzija 

Iršu pagasts ar attīstītu pakalpojumu, tehnisko infrastruktūru 

un lielo mežu daudzumu ir pievilcīga vide mazās 

uzņēmējdarbības attīstībai lauksaimniecībā, mežizstrādē un 

kokapstrādē. 

Iršu pagastā ir iespējams attīstīt tūrismu, ņemot vērā 

vēsturisko sadarbību ar Vācijas valsti. 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā pašvaldības vīzija ir daļa 
no Zemgales plānošanas reģiona vīzijas. Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
programmā 2008.–2014.gadam noteikts 1 stratēģiskais mērķis – dzīves kvalitātes 

nodrošināšana Zemgalē, savukārt Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 

Kokneses novads – 
nav vairs jauns, bet zaļš 

joprojām. 
 

/D.Vingris/ 



                                                                                                                                                                                                     KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013–2037 

 

                                                                                                        Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši! 14 

plānojumā (apstiprināts ar 2007.gada 16.oktobra Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes sēdes Nr.11 lēmumu Nr.131) vīzija ir definēta kā „labvēlīgas 

dzīves vides reģions, reģions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kur 

saglabāts līdzsvars starp cilvēku un vidi, reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu 

ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību.” 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā atspoguļotā novada vīzija lokalizē 
Zemgales plānošanas reģiona kopējo ilgtermiņa vīziju, parādot Kokneses novada 
lomu un artavu Zemgales plānošanas reģiona kopējās attīstības sekmēšanā. Lai gan 
lielā daļā plānošanas dokumentu pašvaldības un reģiona vīzijas tiek definētas, 
sniedzot aprakstu par vēlamo situāciju nākotnē (un tas arī redzams iepriekš 
izstrādātajos Kokneses novada pagastu plānošanas dokumentos), Kokneses novada 

pašvaldība savu jauno vīziju ir izvēlējusies simbolisku – VIETA, KUR LIKTENI 
VEIDOJAM PAŠI! 

Tādējādi vīzijas definējumā netiek sniegts apraksts par vēlamo situāciju nākotnē, 
kas bieži vien pašvaldībām atkārtojas vai ir savstarpēji ļoti līdzīga, taču tiek 
akcentēti atsevišķi atslēgas vārdi, ar kuriem Kokneses novads pauž savu pieeju 
turpmākajā attīstībā, reizē arī uzsverot savas vietas unikalitāti. Atslēgas vārdi izriet 
no darba grupās (organizētas Kokneses novada pašvaldības plānošanas dienas ietvaros 

2011.gada 14.septembrī) minētajiem vārdiem saistībā ar novada vīziju. 

Darba grupās minētie atslēgas vārdi attiecībā uz Kokneses novada vīziju 

Sekmīgai Kokneses novada attīstībai, valsts, pašvaldību institūcijām un 
iedzīvotājiem ir jāsadarbojas, gan izpildot attīstības plānošanas dokumentos 

izvirzītos uzdevumus, gan informējot vienam otru par nosprausto mērķu un 
paredzēto rezultātu sasniegšanu, gan realizējot dažādas ikdienas aktivitātes. 

Izceltie atslēgas vārdi veido izvēlēto novada vīzijas saukli. Vīzijas definējumā ar 
vārdu „likteni” tiek reizē iezīmēts gan turpmākais attīstības ceļš, gan arī izcelta 
„Likteņdārza” kā novada atpazīstamības vieta Latvijas mērogā. Ar vārdiem 
„veidojam paši” tiek akcentēta pašvaldības gatavība aktīvi un radoši strādāt (tā 
vietā, lai gaidītu, kad citi (reģions, valsts institūcijas u.tml.) uzsāks sarunas, 
projektus, darbus). Vārds „paši” iezīmē gan pašvaldības idejisko lomu – pašvaldība 
kā mūsu pašu valdība, gan arī ikviena novada iedzīvotāja un uzņēmēja lomu novada 
kopējā attīstībā. 

Līdz ar to Kokneses novada pašvaldība turpmākajos 25 gados ir pašvaldība, kas 
strādā radoši un aktīvi. Tā atbalsta uzņēmīgos un darbīgos, veicinot dzīves 
kvalitātes celšanos ikvienam novada iedzīvotājam. Kokneses novada 
uzņēmējdarbības vide ir tāda, kas piesaista darbīgus cilvēkus un uzņēmumus, kas 
attīstoties rada darba vietas, kā arī ienākumus sev un citiem. Kokneses pašvaldībā 
tiek respektēta personas brīva izvēle un īpašuma tiesības, ciktāl tas nekaitē 
sabiedrības interesēm. Ikvienas personas brīva izvēle sava īpašuma 
apsaimniekošanā tiek respektēta, ciktāl tas nav pretrunā ar oficiāli noteiktajiem 
īpašumu apsaimniekošanas un īpašumtiesību ierobežojumiem, un – nekaitējot 
sabiedrības interesēm. 

Kokneses novadā dažādi pakalpojumu sniedzēji sadarbojas, arī tādi, kas 
profesionālajā jomā viens ar otru konkurē. Klientu ir maz, apstākļi pie kādiem 
sniegt pakalpojumus, ir sarežģīti un turklāt ar daudzām papildus izmaksām, ko var 
samazināt tikai sadarbojoties. 

Kokneses novada pašvaldība sevi pozicionē arī kā pašvaldību, kas ir efektīva, uz 
pašvaldības iedzīvotāju kā klientu orientēta sabiedriskā sektora pārvaldes 
institūcija, kas atbalsta progresīvu un saimniecisku ideju īstenošanu. Tādējādi 
indivīds un pašvaldība kopumā iegūst abpusēji izdevīgus sociāli ekonomiskos 
risinājumus. Kokneses pašvaldība veicina tās atpazīstamību Latvijā, pārņem pozitīvo 
pieredzi no citām pašvaldībām un sadarbojas kopēju projektu īstenošanā. 

Likteņdārzs – Latvijas iedzīvotāju apmeklēta vieta; Labs ģeogrāfiskais 

novietojums; Ātra sasniedzamība; Nozīmīgi projekti (piemēram, valsts nozīmes 

automaģistrāle E22); Vidzemes – Zemgales pērle; Iedzīvotāju piesaiste; 

Guļamrajons turīgiem iedzīvotājiem; Daugava, Pērse; Ainava, vēsture un daba; 

Vieta, kur parādīt, kas ir Latvija; Pievilcīga vide tūristiem un vietējiem; 

Radošums; Iršu un Bebru pagasta dabas vērtības; Aviācija; Daudzveidīgas 

atpūtas iespējas; Alternatīvi energoresursi; Lauksaimniecība; Līdzsvaroti attīstīts 

novads; Videi un sabiedrībai veselīga vieta; Lai paši jūtamies labi!; Nometņu 

organizācija un piesaiste (tematiskās, sporta u.c.); Mūžizglītība; Nevalstisko 

organizāciju piesaiste; Plašas izglītības iespējas, sadarbība starp skolām; 

Izglītība kā personības veidošana; Hanzas pilsēta, sadarbība ar pārējām 

pilsētām Latvijā; Augsts standarts; Pieejama informācija; Zaļa vieta, kur augt, 

dzīvot un attīstīties. 
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3.2. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Mēģināt darīt vienlaicīgi visu, nozīmē 
neizdarīt neko. Kokneses novada pašvaldība 
ir izvēlējusies savu ceļu, pa kuru ejot, 
veicināt izaugsmi novadā. 

Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās 
situācijas negatīvās attīstības tendences, kā 
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE IR NOTEIKTA 
ESOŠIE UN POTENCIĀLIE NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI. 

Tas saskan arī ar nacionāla līmeņa plānošanas dokumentā noteikto prioritāti – 
cilvēks pirmajā vietā (ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes 
modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, 2005). 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir izvirzīti 4 stratēģiskie mērķi 
(SM). Vidēja termiņa Kokneses novada plānošanas dokumentā – attīstības 

programmā – tālāk ir definējami uzdevumi šo 4 stratēģisko mērķu sasniegšanā. 
Katrā no 4 stratēģisko mērķu blokiem izvirzāmas vidēja termiņa (attiecīgo 3 gadu 
laikā noteiktās) prioritātes (prioritārie uzdevumi), kas akcentējamas priekšplānā 
attiecībā pret pārējiem 7 gadu laikā veicamajiem uzdevumiem. 

 

Kā pirmais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts moderna un efektīva 
pārvalde. Labi pārvaldīta un uz sadarbību vērsta pašvaldība veicina iedzīvotāju 
uzticēšanos pārvaldes institūcijām. Efektīvas pārvaldības rezultātā ietaupītos 
finanšu resursus iespējams novirzīt novada attīstībai. Modernas pārvaldes sistēmas 
izveidošana iet roku rokā ar pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu nozares profesionāļu piesaistīšanu 
pašvaldības darbam. 

Mērķa attīstības virziens balstās uz: 

�  radošuma pieejas atbalstīšanu Kokneses novada pašvaldībā (atvērtība, 
komunikācija, sadarbība, uzdrīkstēšanās un prasmes pielietot zināšanas, 
rodot risinājumus dažādiem izaicinājumiem).  

Šis mērķis attaisno novada izvirzīto vīziju – vieta, kur likteni veidojam paši, tātad – 
gatavību aktīvi un radoši rīkoties pašiem. Visas šīs īpašības, kuras tiek izvirzītas 
priekšplānā pašvaldības turpmākajā darbībā, ir būtiski svarīgas pašvaldības 
pārvaldē, tai skaitā pašvaldības iestādēs, jo veicina sabiedrības līdzdalību 
pašvaldības darbā un spēju nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. 

Turpmākajā darbībā vēl vairāk izceļams ir katra Kokneses novada pašvaldības 
darbinieka potenciāls, mudinot katru dot savu radošo pienesumu. Tādējādi 
pieaugtu ne tikai sabiedrības uzticība pašvaldības darbam, bet arī Kokneses novada 
pārvaldes prestižs. 
 

 

Kā otrais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts uzņēmējdarbībai labvēlīga 
vide, īpaši akcentējot tūrisma attīstību novadā. Līdz ar šī mērķa izvirzīšanu, 
Kokneses novada pašvaldība mērķtiecīgi uzsver gatavību sekmēt uzņēmējdarbības 
attīstību novadā, kā arī piesaistīt jaunus investorus, piedāvājot un attīstot 
industriālo vidi. 

Mērķa galvenie attīstības virzieni saistīti ar: 

3.2.2. SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 

 

3.2.1. SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

Kādi cilvēki novadam 
vajadzīgi, lai sekmīgi 

attīstītu Kokneses novadu? 
Kāda izglītība tiem 

jānodrošina? 

/Jānis Dzenis/ 
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� dažādām aktivitātēm (novadā saražoto produktu un sniegto pakalpojumu 
popularizēšanu, reklāmas izveidi par novadā pieejamo ražošanas resursu 
izmantošanu u.c.); 

� infrastruktūras sakārtošanu (kā būtiskākie realizējamie darbi atzīmējami 
ražošanas attīstībai nozīmīgu pašvaldības ceļu un ielu sakārtošana un 110 kV 
elektropārvades līnijas, 110/20 kV apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve 
Koknesē). 

Labi koordinētas uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes iedrošina un stimulē 
iedzīvotājus veidot jaunus uzņēmumus un palielina iespēju piesaistīt ārējās 
investīcijas jaunu uzņēmumu attīstībai un esošo uzņēmumu paplašināšanai. 
Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra (joma, kur pašvaldībai ir 
lielākas iespējas to tieši ietekmēt, tādējādi atbalstot uzņēmējdarbību) nodrošinās 
gan labu sasniedzamību, gan kvalitatīvu uzņēmējdarbības vidi novadā. Atbalstot 
atjaunojamo energoresursu un alternatīvās enerģijas izmantošanu novadā, tiks 
sekmēta līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība ilgākā laika posmā. 

Īstenojot šo mērķi, Kokneses novads daudz sekmīgāk spēs apmierināt iedzīvotāju 
pieprasījumu pēc darba vietām, kā arī sekmēs iedzīvotāju un pašvaldības 
ieņēmumu palielināšanos. 
 

 

Kā trešais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide. Mērķa īpašā loma ir veidot un attīstīt Kokneses novada 
cilvēka potenciālu, nodrošinot pieejamu un augsti kvalitatīvu skolas izglītību, 
paplašinot tālākizglītības (mūžizglītības) iespējas un veidojot radošu un aktīvu vidi, 
kas bagāta ar kultūras un sporta attīstības iespējām. 

Mērķa sekmēšanai novada pašvaldības turpmākie darbības virzieni pamatā ir 
saistāmi ar: 

� Kvalitātes paaugstināšanu izglītības, kultūras un sporta jomā; 
� Visu izglītības, kultūras un sporta procesā iesaistīto institūciju savstarpējo 

sadarbību; 
� Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras uzlabošanu (renovēt Iršu 

pagasta Pērses pamatskolas ēku, rekonstruēt Kokneses estrādi u.c.). 

Izglītots, radošs un aktīvs novada iedzīvotājs ir galvenais pašvaldības attīstības 
virzītājspēks. Katrs aktīvs un radošs iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība. Izglītoti, 

zinoši un aktīvi cilvēki ir veidojuši līdzšinējo novada attīstību, un ir galvenā novada 
vērtība (attīstības prioritāte) arī nākotnē. 

 

Ceturtais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir droša, sakārtota un veselīga vide. 

Izglītota, sabiedriski aktīva un sociāli nodrošināta sabiedrība veido pievilcīgu, 
saistošu dzīves vidi, kurā cilvēki spēj veiksmīgi realizēt savu potenciālu. Attīstīti 
veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi uzlabo sociālās drošības līmeni. Aktīvas 
nevalstiskās organizācijas uzlabo pārvaldes institūciju saikni ar iedzīvotājiem un 
samazina sociālās atstumtības risku. Īstenojot šo mērķi, Kokneses novadā būs 
uzlaboti priekšnoteikumi pilsoniskas sabiedrības attīstībai, un novads iegūs būtiskas 
priekšrocības kā kvalitatīva dzīves un darba vieta. 

Kvalitatīva un racionāla infrastruktūra un augsta dabas vides kvalitāte kalpo par 
pievilcīgas dzīves telpas pamatu un būtiski paaugstina saimnieciskās darbības 
efektivitāti. Lai novads saglabātu konkurētspēju kā dzīves un uzņēmējdarbības 
vieta, ir nepieciešams uzlabot novadā esošās infrastruktūras un dabas vides 
stāvokli. Šī mērķa galvenie attīstības virzieni pašvaldības turpmākajā darbībā saistīti 
ar: 

� Dabas un ainaviskās vides (publisko ārtelpu, mežu, upju) saglabāšanu un 
kopšanu (paredzēt „zaļo” teritoriju saglabāšanu teritorijas plānojumā, iztīrīt 
Iršu ūdenskrātuvi pie Bulandu pilskalna u.c.); 

� Kvalitatīvas dzīves vides nepārtrauktu plānošanu (Iršu pagasta centrā 
izbūvēt gājēju celiņu caur „Līvānu” mājām, izveidot velotransporta 
infrastruktūru gar galveno autoceļu A6 un ceļu Koknese – Irši u.c.); 

� Ieguldījumu piesaisti kvalitatīva dzīvojamā fonda attīstībai (izveidot bērnu 
rotaļu laukumus pie daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu māju siltināšanu 
u.c.); 

� Cilvēku drošības sekmēšanu (izveidot video novērošanu, ierīkot ielu 
apgaismojumu u.c.); 

� Novada iedzīvotāju sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras 
paplašināšanu un izbūvi (izveidot sociālo māju Bebru pagastā u.c.). 

Pakāpeniski īstenojot šos 4 stratēģiskos mērķus, Kokneses novads kļūs pievilcīgāks 
gan dzīvošanai, gan arī saimnieciskajām aktivitātēm, tādējādi arī pretimnākošs 
esošo un potenciālo iedzīvotāju un darbinieku piesaistei, kas arī ir novada 
pašvaldības galvenā un vienīgā prioritāte. 

3.2.4. SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

 

3.2.3. SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 
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3.3. NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

3.3.1. NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJAIS REDZĒJUMS 

Kokneses novada perspektīvā struktūra jeb attīstības koncepcija konceptuāli 
parāda vēlamo Kokneses novada telpisko attīstību, un ar tās palīdzību tiek panākta 
vienošanās (vienota izpratne) par novada attīstības galvenajiem telpiskās attīstības 
virzieniem. Vēlamie attīstības virzieni tika pārrunāti un par tiem panākta 
vienošanās Kokneses novada darba grupās 2011.gada 8.decembrī

7
 un 2012.gada 

19.janvārī
8
. 

Izstrādātā Kokneses novada perspektīvā struktūra ir saskanīga ar Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2006.–2026.gadam. Telpiskās 
attīstības perspektīva ir pamats, nosakot Kokneses novada teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros plānoto (atļauto) izmantošanu Kokneses novada teritorijā un 
izvirzot prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Izstrādātajā attīstības koncepcijā noteiktas apdzīvotās vietas, t.i., urbānās attīstības 
teritorijas, kas perspektīvā nosakāmas kā ciemu teritorijas. Uz šo noteikto vietu, 
teritoriju pamata, Kokneses novada teritorijas plānojumā nosakāmas šo ciemu 
teritoriju precīzas robežas. 

Ievērojot stratēģiskos uzstādījumus, teritorijas plānojumā nosakāmas prasības un 
nosacījumi telpiskās attīstības perspektīvā atzīmēto novada vērtīgo 
lauksaimniecības zemju izmantošanai. 

Teritorijās, kurās ir izdalītas lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu, 
perspektīvā pieļaujama daudzfunkcionāla izmantošana (atstājot attīstības virzienus 
zemes īpašnieku ziņā), un, atšķirībā no vietējās nozīmes augstvērtīgajām 
lauksaimniecības teritorijām, šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības 
minimālais lielums nosakāms mazāks kā vērtīgajās lauksaimniecības zemēs. 
Perspektīvajā struktūrā ir atzīmēti nozīmīgākie derīgo izrakteņu areāli un esošās 
ražošanas atbalsta vietas. Nākotnē, izstrādājot novada teritorijas plānojumu, būtu 
pieļaujama gan jaunu derīgo izrakteņu vietu, gan arī ražošanas teritoriju attīstība 
arī citās vietās – atkarībā no konkrētās ražošanas veida un katra zemes īpašnieka 
aktivitātes. 

Novada perspektīvajā struktūrā atzīmēti tūrisma areāli, akcentējot „Likteņdārza” 
teritoriju kā tūrisma attīstības dzinējspēku. Pateicoties „Likteņdārza” teritorijai, 
ievērojami ir pieaudzis tūristu skaits novada teritorijā. Tūrisma un atpūtas 
pakalpojumu pieejamība nākotnē attīstāma, akcentējot Bebru un Iršu pagastu 

potenciālu un saistot visas trīs pagastu teritorijas – Kokneses, Bebru un Iršu – 
vienotā tūrisma piedāvājumu areālā. Perspektīvā būtu pārdomājama jauna un 
novada apmeklētājiem pieejamāka atrašanās vieta Kokneses Tūrisma centra 
novietojumam. 

Perspektīvā 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 
iekļautas spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu 
ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, 
kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, 
ieteicams paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 
pašvaldības līmenī. 

Stratēģiski būtisks jautājums pašvaldībā, kas turpmāk risināms, ir kopīgās interešu 
teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām, un kā primāri aktuāls jautājums izvirzāms 
publiska piekļuve pie Lobes ezera, kā arī tā izmantošana rekreācijas nolūkos. 

Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošana ir atkarīga no Kokneses novada 
pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības, kā arī finanšu resursiem, no pašvaldības 
spējas vienoties par novadam un reģionam būtiski svarīgu projektu realizāciju, kas 
dotu lielāko pienesumu novada un visa reģiona attīstībai. 
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3.3.2. VADLĪNIJAS NOVADA TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI 

Vadlīnijas Kokneses novada turpmākajai plānošanai sagatavotas, balstoties uz 
Zemgales plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām un Kokneses novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros organizētajām darba 
grupām (2011. un 2012.gadā). Vadlīnijas ievērojamas, izstrādājot novada teritorijas 
plānojumu vai tā grozījumus, attīstības programmu, lokālplānojumus, 
detālplānojumus vai jebkuru citu plānošanas dokumentu. Kokneses novada 
turpmākā teritorijas attīstības plānošana ir novada attīstības stratēģijas realizācijas 
instruments. 

1) Novadā veidojama kompakta apdzīvojuma sistēma, paaugstinot dzīves un 
mājokļu kvalitāti esošajos Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu ciemos, kā arī 
primāri dodot priekšroku jaunas dzīvojamās apbūves veidošanai ciemu robežu 
teritoriju ietvaros. 

2) Apgūstot jaunas, neapbūvētas teritorijas, priekšroka dodama degradēto un citu 
jau urbanizēto teritoriju revitalizācijai un attīstīšanai. 

3) Jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstīšanu 
plānot esošajās blīvi apdzīvotajās vietās Koknesē, Vecbebros, Iršos un 
Bormaņos, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi 
izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišķi 
„zaļo” teritoriju apgūšanu. 

4) Sekmējot viensētu saglabāšanu novada lauku teritorijās, teritorijas plānojumā 
noteikt mazāku no jauna veidojamo zemes gabalu platību (0,5 ha) viensētu 
zemju gabalu izdalīšanai. 

5) Ierobežot jaunu vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi gar ceļiem, ūdenstilpju 
un ūdensteču krastiem. Īpaši tas attiecas uz teritoriju attīstību pie plānotā E22 
autoceļa, A6 šosejas, valsts reģionālās nozīmes P79 un valsts vietējās nozīmes 
V922 autoceļa, kā arī Daugavu un Pērsi. 

6) Lai novērstu jaunas vienlaidus apbūves joslu izveidošanos gar valsts galvenajiem 
autoceļiem, starp apdzīvotajām vietām Koknesi un Bormaņiem paredzēt 
neapbūvējamas mežu vai lauku teritorijas. Gar transporta koridoriem apbūves 
attīstību plānot tādā attālumā no autoceļa vai dzelzceļa, kas neprasa papildus 
speciālus tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret auto transporta vai 
dzelzceļa transporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

 

 

7) Veicināt reģionā diversificētas lauku ekonomikas attīstību un saglabāt 
priekšrocības lauksaimniecības attīstībai. Sekmēt uzņēmējdarbības vides 
attīstību lauku teritorijās un veicināt amatniecības tradīciju stiprināšanu un 
attīstību. 

8) Veicināt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu atpūtas 
teritoriju izveidi, tai skaitā, izveidojot taku gar Daugavu, risinot jautājumu par 
piekļuvi pie Lobes ezera u.c. 

9) Pašvaldības teritorijas plānojumā neparedzēt meža zemju transformāciju citos 
zemes izmantošanas veidos (sevišķi apbūves mērķiem) tajās vietās, kas kalpo 
sabiedrības vajadzībām un vides aizsardzības mērķiem. 

10) Teritorijas plānojumā paredzēt perspektīvā starptautiskas nozīmes autoceļa E22 
transporta trašu rezervēšanu un vietu jaunas augstsprieguma elektrolīnijas 
apakšstacijas būvniecībai. 

11) Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to integrēšanu 
kopējā tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu tīklā. 

12) Koknesē izveidot kvalitatīvas zaļās teritorijas, kas veidotu zaļas joslas, kuras 
caurvītu visu Kokneses ciema teritoriju. 

13) Novadā jārada videi draudzīgas saimniekošanas priekšrocības un jānodrošina 
Kokneses novada kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana, atjaunošana un 
izmantošana. 

14) Nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, jābalstās uz 
apsaimniekojamo īpašumu pieļaujamo ietekmi uz apkārtējo vidi jeb dzīves telpu 
un sabiedrības vispārējām interesēm. 

15) Šādu teritorijas attīstības plānošanas vadlīniju ievērošana novada turpmākajā 
attīstības plānošanas procesā padarītu novada teritorijas plānošanu par 
pietiekami dinamisku, skaidru un visiem saprotamu procesu, kas veicinātu 
novada attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos ikvienam Kokneses novada 
iedzīvotājam un tā viesim. 
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IV NOVADA STRATĒĢISKO MĒRĶU ATBILSTĪBA NACIONĀLO UN 

REĢIONĀLO PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PRIORITĀTĒM 

Izstrādājot Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir ņemts vērā hierarhiski 
augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija” un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006–
2026. 

„Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija” parāda valsts un sabiedrības tālākos 
uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda 
veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus 
pārvēršot arvien jaunās iespējās. Stratēģijā noteiktas galvenās Latvijas ilgtermiņa 
attīstības prioritātes: 

1) Ieguldījumi cilvēkkapitālā; 
2) Paradigmas maiņa izglītībā; 
3) Inovatīva un efektīva ekonomika; 
4) Daba kā nākotnes kapitāls; 
5) Telpiskās attīstības perspektīva – sasniedzamība, apdzīvojums, interešu 

telpas; 
6) Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība; 
7) Kultūras telpas attīstība. 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp 
nacionālā un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. Izstrādājot Kokneses 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tika izvērtēti arī Zemgales plānošanas 
reģionā spēkā esošie plānošanas dokumenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokneses novada attīstības stratēģijas mērķu atbilstība Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas prioritātēm un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 
(telpiskā) plānojuma 2006–2026 politikas plānošanas principiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 

2030.gadam 

Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas (telpiskais) plānojums 

2006–2026 

Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013–2037 

Ieguldījumi 
cilvēkkapitālā 

Informācijas un zināšanu pieejamības 
attīstība 

SM3 – 
Izglītības, kultūras un 
sporta iespējām 
bagāta vide 

Paradigmas maiņa 
izglītībā 

Zinātņietilpīgas ekonomikas attīstība, 
virzība uz intelektuālo ražotņu 
attīstību, ražošanu un pakalpojumiem 
ar augstu pievienoto vērtību 

Inovatīva pārvaldība un 
sabiedrības līdzdalība 

Informācijas un zināšanu pieejamības 
attīstība 

SM1 – 
Moderna un efektīva 
pārvalde 

Telpiskās attīstības 
perspektīva 

Policentriskas un līdzsvarotas 
Zemgales teritorijas attīstības 
veicināšana, saiknes uzlabošana starp 
attīstības centriem un lauku 
teritorijām, attīstot sabiedriskā 
transporta sistēmu 

SM4 – 
Droša, sakārtota un 
veselīga vide 

Inovatīva un efektīva 
ekonomika 

SM2 – 
Uzņēmējdarbībai 
labvēlīga vide 

Daba kā nākotnes 
kapitāls 

Vides, dabas resursu, dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 
apsaimniekošana un jaunu kultūras 
vērtību radīšana 

SM4 – 
Droša, sakārtota un 
veselīga vide 

Kultūras telpas attīstība SM3 – 
Izglītības, kultūras un 
sporta iespējām 
bagāta vide 
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V NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji tiek analizēti, 
lai sekotu līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie rādītāji ir noteikti, lai 
raksturotu sociāli ekonomisko situāciju Kokneses novadā kopumā, kā arī sniegtu 
salīdzinājumu ar citām Latvijas pašvaldībām un kalpotu kā Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto četru stratēģisko mērķu ieviešanas „ātras 
pārbaudes lapa”. 

Par attīstības stratēģijas rezultatīvo rādītāju datu apkopošanu un analizēšanu 
atbildīga ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, sniedzot par tiem informāciju 
ikgadējā pārskatā, kuru sagatavo kopā ar Kokneses novada attīstības programmas 
pārskatu, attiecīgi tas būtu „Ikgadējs pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un attīstības programmas 2013.–
2019.gadam ieviešanu”. Katru gadu noteiktos rezultatīvos rādītājus ir iespējams 
pārskatīt, izvēloties tādus rādītājus, ar kuru palīdzību var veikt novada salīdzinošo 
analīzi ar citu novadu pašvaldībām gan valsts, gan atsevišķos gadījumos arī Eiropas 
mērogā. Reizi trīs gados Kokneses novada pašvaldības Attīstības nodaļa sagatavo 
pārskatu par 3 gadu rezultātiem, tādejādi sniedzot ieskatu par attīstības tendencēm 
ilgākā laika periodā. 

Saskaņā ar vispārējām vadlīnijām Zemgales attīstības plānošanai, kas noteiktas 
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā, izstrādājot Kokneses novada 
perspektīvās attīstības scenāriju, ir izvērtēti vīzijas rezultatīvie rādītāji, kas paredz pēc 
20–30 gadiem Zemgalē, t.sk. Kokneses novadā, sasniegt vidējos Eiropas Savienības 
līmeņa sekojošus rādītājus: 

1) Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju; 
2) Bezdarba līmenis; 
3) Nodarbinātības līmenis. 

Kokneses novada attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2012.gadā 
Vērtība 

2013.gadā 

Tendence 
pret 

iepriekšējo 
gadu 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2018.gadā 

Avots 

1. Teritorijas 
attīstības gada 
indeksa rangs 
(rēķinot ik gadu 
pēc iepriekšējā 
gada datiem) 

46.vieta 
(starp 110 
novadiem) 

   Valsts 
reģionālās 
attīstības 
aģentūra 

2. Iedzīvotāju skaits 
(01.01.2012.) 

5961    Pilsonības un 
migrācijas lietu 
pārvalde 

3. Demogrāfiskā 
slodze* 

509,0    Centrālā 
statistikas 
pārvalde 

4. Bezdarba 
līmenis, % 

8,1 
(31.janvārī) 

   Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

5. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi uz 1 
iedzīvotāju 
(vērtētie 
ieņēmumi), LVL 

224 
(2012.gada 

dati) 

   Kokneses 
novada 
pašvaldības dati 

6.  Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
dzīvi novadā 

Nav datu    Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
aptauja 

* Demogrāfiskā slodze - rādītājs, kas raksturo bērna un pensijas vecuma iedzīvotāju attiecību pret 
darbspējas vecums cilvēkiem, izteiktu uz 1000 iedzīvotājiem 

Lai nodrošinātu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu, novada pašvaldība izstrādā pašvaldības attīstības programmu, kas ir projektu īstenošanas 
dokuments vidējam termiņam un teritorijas plānojumu, kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības līmenī. 

Kokneses novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments piedāvā principus un telpisko struktūru attīstības virzīšanai pa ilgtspējības ceļu, kas prasa saskanīgu rīcību, izvirzot 
mērķus un vienlaikus darbojoties, lai nodrošinātu ekonomikas stabilu attīstību, pietiekamu darba vietu daudzumu un dažādību, samazinātu sociālo noslāņošanos un 
nodrošinātu visiem līdzvērtīgas sociālās iespējas, nodrošinātu vides aizsardzības prasību ievērošanu, ieviestu dabas resursu, it īpaši neatjaunojamo resursu, taupīgas 
izmantošanas principu. 
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1
 Darba grupā, piedaloties Dainim Vingrim, Jānim Dzenim, Gitai Rūtiņai, Anitai Svencei, Anitai Šmitei, Andai Mikālai, Dainai Liepiņai, Laumai Ārei, Elitai Ģēģerei, Rainai Līcītei, Ilzei Pabērzai, un SIA 

„Metrum” pārstāvjiem Ilzei Circenei un Andim Kublačovam 
2
 29.05.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.371 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā 

vērtībām”” 
3
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012.gada 1.janvāra dati 

4
 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība”, 2011 

5
 Darba grupā, piedaloties novada speciālistiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem Dainim Vingrim, Jānim Dzenim, Gitai Rūtiņai, Anitai Svencei, Elitai Ģēģerei, Jāzepam Baltmanim, Līvijai Vindelei, 

Imantam Bušam, Jānim Krūmiņam, Aigaram Lustem, Rainai Līcītei, Ilzei Pabērzai, Jānim Bērziņam, Dainim Ginteram, Jurijam Tarasovam, Harijam Penavam, Aivaram Jermušam, Jurijam 
Tomaševskim, Imantam Stradam, Edgaram Mikālam, Jānim Bakmanim un SIA „Metrum” pārstāvjiem Ilzei Circenei, Andim Kublačovam un Armīnam Skudram 
6
 Darba grupā, piedaloties novada speciālistiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem Dainim Vingrim, Gitai Rūtiņai, Edgaram Mikālam, Anitai Svencei, Elitai Ģēģerei, Jāzepam Baltmanim, Ilzei Pabērzai, 

Rainai Līcītei, Anitai Igaunei, Jānim Krūmiņam, Kārlim Lazdiņam, Imantam Bušam, Līvijai Vindelei, Andrim Belēvičam, Jurim Sprukulim, Jānim Miezītim, Jānim Bakmanim, Guntim Belēvičam, Jurim 
Bāram, Kasparam Karlsonam un SIA „Metrum” pārstāvjiem Ilzei Circenei, Andim Kublačovam un Dainai Rogai 
7
 Darba grupā, piedaloties novada speciālistiem – Jāzepam Baltmanim, Anitai Svencei, Elitai Ģēģerei, Ilzei Pabērzai, Rainai Līcītei, Dainim Vingrim un SIA „Metrum” pārstāvjiem – Vitai 

Jevdokimovai, Armīnam Skudram un Ilzei Circenei 
8
 Darba grupā, piedaloties novada speciālistiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem – Jānim Dzenim, Gitai Rūtiņai, Dainim Vingrim, Anitai Svencei, Elitai Ģēģerei, Jāzepam Baltmanim, Līvijai Vindelei, 

Imantam Bušam, Jānim Krūmiņam, Aigaram Lustem, Rainai Līcītei, Ilzei Pabērzai, Jānim Bērziņam, Dainim Ginteram, Jurijam Tarasovam, Harijam Penavam, Aivaram Jermušam, Jurijam 
Tomaševskim, Imantam Stradam, Edgaram Mikālam, Jānim Bakmanim un SIA „Metrum” pārstāvjiem – Ilzei Circenei, Andim Kublačovam un Armīnam Skudram 

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 
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