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Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

44 271,00 

Publiskais 
finansējums 

44 271,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

44 271,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis: Teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrāde Kokneses 
novada teritorijas attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšanai, tādējādi 
nodrošinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas procesu. 
Projektā sasniedzamie rezultāti: 

• noslēgti divi uzņēmuma līgumi par 
projekta vadību; 

• noslēgti divi iepirkuma līgumi par 
ekspertu pakalpojumiem – teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas 
izstrādi; 

• noslēgts viens līgums un veikts ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums; 

• nodrošināta kvalitatīva projekta vadība; 
• izstrādāti divi Kokneses novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti: 
� teritorijas plānojums; 



� attīstības programma; 
• veikti publicitātes pasākumi – ievietotas 

četras publikācijas vietējā avīzē 
„Kokneses Novada Vēstis” un informācija 
par projektu četras reizes ievietota 
Kokneses novada mājas lapā 
www.koknese.lv, Kokneses novada 
domes telpās izvietoti no Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras saņemtie 
divi plakāti ar informāciju par projektu. 

Attīstības programma ir pamats vietējās 
pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai 
plānošanai un valsts atbalsta plānošanai vietējā 
līmenī. Attīstības programma kalpos arī par 
pamatu vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei, 
jo investori nevēlas ieguldīt līdzekļus teritorijās, 
par kuru attīstību nav skaidra priekšstata, kur ir 
nedroša un nesagatavota vide investīcijām, jo 
situācija laika gaitā var būtiski mainīties. 
Kokneses novada attīstības programma tiks 
izstrādāta, paredzot tās realizāciju tuvāko 
septiņu gadu laikā un norādot galvenās 
problēmas un to risināšanai veicamos 
pasākumus prioritārā kārtībā. 
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir panākt 
novada līdzsvarotu, ilgtspējīgu un daudzpusīgu 
attīstību, paredzot teritorijas racionālu 
izmantošanu, sabalansējot privātīpašnieku un 
sabiedrības intereses. Kokneses novada 
teritorijas plānojums telpiskajā dimensijā 
atspoguļos attīstības programmā plānoto 
objektu un teritoriju izvietojumu un attīstības 
virzienus, kā arī noteiks vienotus nosacījumus 
teritoriju izmantošanai un apbūvei novada 
teritorijā. 
Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti 
noteiks skaidrus nosacījumus jebkuram 
investoram, kā arī nodrošinās kvalitatīvu 
attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu 
plānošanu un pašvaldības pieņemto lēmumu 
savstarpējo saskaņotību. 
Projekta mērķa grupa: Kokneses novada 
pašvaldība. 
Projekta īstenošanas laiks - no 2011.gada 
3.janvāra līdz 2012.gada 28.decembrim. 

 


