
 

Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotā 1.redakcija tika 
nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Kokneses novada domes 2013.gada 
30.janvārī  pieņemto lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.1, 5.). 
 

PAMATOJUMS 
 

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2013.gada 5.februāra līdz 2013.gada 
26.februārim, publicējot paziņojumu par publisko apspriešanu Kokneses novada 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv.  
 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
TERMIŅŠ 

 

Ar Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju bija iespējams 
iepazīties mājas lapā www.koknese.lv un teritorijas plānojuma izstrādes konsultantu 
SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv visā publiskās apspriešanas laikā. 
 

IESPĒJAS IEPAZĪTIES 
 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus bija iespējams iesniegt Kokneses novada 
domē, Bebru pagasta un Iršu pagasta pārvaldēs pašvaldības iestāžu darba laikā, kā arī 
sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv, planojamkoknesi@metrum.lv. 
Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens fiziskas vai juridiskas personas 
iesniegums (skatīt 1.tabulu). 
 

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA 
 

2013.gada 8.februārī Kokneses novada pašvaldība, atbilstoši 16.10.2012. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 89. un 139.3.punktam, nosūtīja paziņojumu institūcijām 
un kaimiņu pašvaldībām, ar lūgumu sniegt atzinumu par izstrādāto Kokneses novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju. Ņemot vērā, ka Kokneses novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāki 
institūciju atzinumi ar priekšlikumiem un/vai iebildumiem, paziņojums nosūtīts visām 
institūcijām, kas norādītas Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes darba 
uzdevumā un 06.10.2009. MK noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti” (spēkā līdz 19.10.2012.). Atbilstoši tam, tika 
saņemti 4 institūciju un 3 kaimiņu pašvaldību atzinumi, savukārt divas institūcijas 
norādījušas, ka minētās institūcijas atzinumus nesniedz. (skatīt 2.tabulu). 
 

INSTITŪCIJU ATZINUMI 
 

Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem, Kokneses novada dome lems par tālāko 
Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes virzību. 

PRIEKŠLIKUMU IZVĒRTĒŠANA 
 

KOKNESES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2013.-2024.GADAM 

Ziņojums par pilnveidotās 
1.redakcijas publiskās apspriešanas  
(no 05.02.2013. līdz 26.02.2013.) 
rezultātiem 

KOKNESES NOVADA PAŠVALDĪBA,                    
SIA „METRUM” 27.02.2013., ar 04.03.2013. 
papildinājumiem 

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam tiek 
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” 
(Vienošanās Nr.1DP/1.5.0/10/APIA/VRAA/063) ietvaros 
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1.tabula. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 

 

Nr.
p.k. 

Iesniedzējs, saņemšanas datums Priekšlikums/iebildums 
Komentārs par priekšlikuma iestrādi Kokneses 
novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā 

1. Nav saņemts. - - 

 
2.tabula. Pārskats par institūciju atzinumiem 

 

Nr.
p.k. 

Institūcija, saņemšanas datums Prasības atzinumos 

Komentārs par priekšlikuma 
iestrādi Kokneses novada 

teritorijas plānojuma galīgajā 
redakcijā 

1. Zemgales plānošanas reģions 
 
Saņemts 18.02.2013. 

[...] 

Iepriekšējā Zemgales plānošanas reģiona atzinumā norādītās neprecizitātes ir novērstas, līdz ar to 
vairāk iebildumus neizvirzām. 

- 

2. Valsts zemes dienests 
 
Saņemts 18.02.2013. 

[...] 

Informējam, ka 2012.gada 23.oktobrī pašvaldībām tika nosūtīta vēstule Nr.2-04/4616, ka no 
2012.gada 19.oktobra Dienests nesniedz atzinumus par teritorijas plānojumu un to grozījumu 
redakcijām. 

[...] 

- 

3. Lauku atbalsa dienesta Lielrīgas 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
 
Saņemts 18.02.2013. 

[...] valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
(turpmāk – ZMNĪ) turpina Lauku atbalsta dienesta iepriekš veiktās darbības, kuras ir saistītas ar 
meliorācijas kadastru. Likums stājās spēkā 2010.gada 25.janvārī. 

Tātad, kaut arī iepriekš izstrādājot teritorijas plānojumus Kokneses novada domei nav bijusi 
sadarbība ar ZMNĪ, par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas atbilstību novada teritorijā 
esošo meliorācijas būvju izvietojumam, ir nepieciešams atzinums no ZMNĪ. 

Atbilstoši vēstulē norādītajam, 
informācija par pilnveidoto 
1.redakciju nosūtīta VSIA „ZMNĪ”. 
Papildus jānorāda, ka informācija 
Lauku atbalsta dienesta 
attiecīgajai lauksaimniecības 
pārvaldei nosūtīta kļūdas pēc. 
Nosacījumi teritorijas plānojuma 
izstrādei, kā arī atzinums par 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
pieprasīti VSIA „ZMNĪ”. 

4. AS „Latvijas Valsts meži” 
 
Saņemts 25.02.2013. 

Vidusdaugavas  mežsaimniecība ir izskatījusi  Kokneses  novada teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju. Lūdzam teritorijas plānojumā veikt izmaiņas: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos : 

• 293.1.punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: „M-1 teritorijās (augstvērtīgie meži) galvenā cirte, 
izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas, 
veicama saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu individuālo apsaimniekošanas plānu.” 

293.1.punkts tiek saglabāts 
esošajā redakcijā, jo ar „M-1” 
apzīmētās teritorijas aizņem tikai 
atsevišķas platības, un tie nav 
atzīmēti kā augstvērtīgie meži, bet 
ekoloģiskie, pildot pamatā 
buferjoslu funkcijas. 
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3 • 305.3.punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: „Šajās teritorijās pieļaujama apmežošana, katru 
gadījumu izvērtējot individuāli, lēmuma pieņemšanu balstot uz Zemes politikas 
pamatnostādnēm 2008.-2014.gadiem (http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2812 ).” 

• 326.punktā minēts, ka „Prasības esošajām un jaunām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām tiek 
noteiktas 3.13.sadaļā „Prasības derīgo izrakteņu ieguvei””, bet 3.13. sadaļa ir „Prasības 
alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai”. Lūdzam labot atbilstoši nepieciešamai 
sadaļai. 

• Mežu (M) un Lauku zemju (L) teritorijās kā papildizmantošanu lūdzam noteikt arī derīgo 
izrakteņu ieguvi. 

Grafiskajā daļā : 

• Grafiskajā daļā purvu aizsargjoslas un purvi nav attēlotas korekti.  Attēlojot purvus un nosakot 
tiem aizsargjoslas, tās nosakāmas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, tieši gar teritorijām ar zemju 
kategoriju purvs, par purviem neuzskatot purvainas meža zemes. 

• Grafiskajā daļā lūdzam iekļaut arī potenciālās kūdras ieguves vietas „Ragaļu purvs” un „Garais 
purvs”. Teritoriju shēmas pielikumā. 

Izstrādes procesa materiālos 2.daļā pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes  pārskatā par 
institūciju sniegtajiem atzinumiem, kuri pieejami www.metrum.lv mājas lapā, nav norādīts darba 
grupas komentārs par iesniegto priekšlikumu iestrādi teritorijas plānošanas dokumentā, līdz ar 
to nav saprotams vai tie ir iekļauti teritorijas plānošanas dokumentos, vai arī nav zināms iemesls 
kādēļ priekšlikums nav iekļauts. 

Pēc izmaiņu veikšanas lūdzam iesniegt plānojuma grafisko daļu vektoru datu formātā (*.shp un 
*.dgn)  

305.3.punkts tiek saglabāts 
esošajā redakcijā, jo Kokneses 
novada pašvaldības mērķis, kas 
nostiprināts līdz ar apstiprināto 
Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, ir saglabāt  
vietējās nozīmes augstvērtīgās 
lauksaimniecības zemes tieši 
lauksaimnieciskai izmantošanai. 
326.punkts ir labots.  
Mežu (M) un Lauku zemju (L) 
teritorijās kā papildizmantošana 
netiek noteikta arī derīgo 
izrakteņu ieguve, jo tā, saskaņā ar 
3.1.sadaļā noteikto, ir atļauta. 
Grafiskajā daļā purvu aizsargjoslas 
un purvi ir precizēti saskaņā ar AS 
„Latvijas Valsts meži” sniegto 
informāciju. 
Grafiskajā daļā potenciālās kūdras 
ieguves vietas „Ragaļu purvs” un 
„Garais purvs” netiek attēlotas, jo 
grafiskajā daļā tiek attēlotas tikai 
esošās kūdras ieguves vietas, un, 
neatkarīgi no grafiskajā daļā 
atzīmētā, derīgos izrakteņus, 
saskaņā ar 3.1.sadaļā noteikto, arī 
šajās teritorijās ir atļauts iegūt. 
Izstrādes procesa materiālos 
2.daļā novērsta tehniskā kļūda. 

5. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 
 
Saņemts 01.03.2013. 

[...] 
Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 1.redakciju Inspekcija 25.10.2012. sniegusi atzinumu 
Nr.05-09/2207, kur atzinīgi vērtēja izstrādāto novada teritorijas plānojumu, norādot tikai uz 
redakcionālām neprecizitātēm. 

Novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā novērstas minētās neprecizzitātes, līdz ar to 
kultūras mantojuma aizsardzības apsektā Inspekcijai nav iebildumu pret Kokneses novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 

Pēc apstiprināšanas lūdzam apstiprināto teritorijas plānojumu digitālā versijā iesniegt Inspekcijas 
arhīvā. 

- 
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4 6. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
 
Saņemts 01.03.2013. 

[...] 
Izskatot SIA „Metrum” mājaslapā www.metrum.lv pieejamos teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas materiālus, Kokneses novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32600140306 (īpašuma tiesības reģistrētas 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā un nodota valdījumā valsts akciju 
sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš”) nav iekļauta valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā, un līdz ar to arī jāprecizē drošības aizsargjosla gar dzelzceļu un 
teritorijas izmantošana (T-1). 

Drošības aizsargjosla gar dzelzceļu 
un teritorijas izmantošana (T-1) ir 
precizēta atbilstoši VAS „Latvijas 
Dzelzceļš” norādījumiem. 

7. Ērgļu novada pašvaldība 
 
Saņemts 15.02.2013. 

Ērgļu novada pašvaldībai nav iebildumu par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam pilnveidoto 1.redakciju. 

- 

8. Jaunjelgavas novada dome 
 
Saņemts 25.02.2013. 

[...], Jaunjelgavas novada pašvaldībai nav iebildumu izstrādātā Kokneses novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai 1.redakcijai. 

- 

9. Ogres novada pašvaldība 
 
Saņemts 01.03.2013. 

[...] un informē, ka pret plānojuma risinājumiem nav principiālu iebildumu. Lūdzam papildināt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 3.12.sadaļas „Prasības derīgo izrakteņu 
ieguvei” 146.5.apakšpunktu ar sekojošu piebildi – t.sk. cita novada teritorijā esošu (dzīvojamo 
apbūvi vai viesu namu). 

No TIAN nav skaidrs, vai Kokneses novadā principā ir aizliegta vairāk par 50 
mājlopu/mājpunktu/kažokzvēru turēšana vai arī sadaļā 4.13. „Prasības saimniecības ēkām un 
būvēm, kas paredzētas mājlopiem” nav paredzēti attālumi līdz dzīvojamai vai publiskai apbūvei 
(piemēram, viesu namiem, t.sk. cita novada teritorijā esošiem), ja mājlopu/mājputnu/kažokzvēru 
ir vairāk par 50? 

Lūdzam mūs informēt kā Kokneses novada pašvaldība plāno risināt šo jautājumu. 

3.12.sadaļas „Prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei” 
146.5.apakšpunkts ir papildināts. 
Kokneses novada pašvaldība 
atbalsta  vairāk par 50 
mājlopu/mājpunktu/kažokzvēru 
turēšanu tiem piemērotajās 
teritorijās, līdz ar to sadaļa 4.13. 
„Prasības saimniecības ēkām un 
būvēm, kas paredzētas 
mājlopiem” ir papildināta. 

 


