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1. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
  

4.1. Projektēšanas uzdevums

Valsts kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un
labiekārtošanas darbu tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF finansētās

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar

to saistītos pakalpojumus” ietvaros”
 Identifikācijas Nr. KND 2016/4

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU
1.1. Projektējamā objekta

nosaukums
Kokneses pilsdrupas

1.2. Aizsardzības statuss Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160 „Kokneses
pilsdrupas”, Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.118
„Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta”

1.3. Projektējamā objekta
adrese

”Kokneses pilsdrupas”, Koknese, Kokneses novads, LV-5113

1.4. Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Nr. 3260 013 0507

1.5. Zemesgabala īpašnieks Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, LV-5113

1.6. Īpašumtiesību
apliecinoši dokumenti

Zemesgrāmatas apliecība

1.7. Pasūtītāja nosaukums, 
adrese, tālrunis

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, LV-5113
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e-pasts: dome@koknese.lv   

1.8. Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis

Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs
Tālrunis: 65133644, 26435216
e-pasts: ilmars.klauzs@koknese.lv 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1. Būvniecības veids
Kokneses pilsdrupu sienu konservācija, vēsturisko vietu  - aka,
bruģa atsegums - atjaunošanas darbi, moku kambara ierīkošana
pilsdrupās.

2.2. Projektēšanas stadija

Skiču projekts
Tehniskais projekts X
Idejas metu (sabiedriskās informēšanas materiāli)
Cits

2.3.
Būvprojekta
projektēšanas un/ vai
būvniecības kārtas

Netiek dalīts kārtās
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2.4.
Esošās situācijas
apraksts

Šobrīd  katastrofālā  stāvoklī  ir  vairākas  pilsdrupu  sienas.
Laikapstākļu  radītās  erozijas  un  laikazoba  ietekmē  pilsdrupu
mūrējums ir kļuvis nestabils, ir radušies akmeņu un dolomīta
bluķu  nobrukumi,  kā  arī  ir  apskatei  nav  pieejami  vairāki
vēsturiski  nozīmīgi  pilsdrupu  pagalma  objekti  –  vēsturiskais
bruģa segums un aka. 

2.5.
Projektēšanas mērķis/
sasniedzamais rezultāts

Veikt tehniskā projekta izstrādi pilsdrupu A, G, D, H, F, I, ZA
un E (daļēji) sienu avārijas situācijas novēršanas konservācijas
darbiem,   moku  kambara  ierīkošanas,  vēsturiskā  bruģa
atseguma ierīkošanas un akas atjaunošanas darbiem. Projektēt
funkcionālu,  vēsturiski  atbilstošu  un  estētisku  vidi  tās
apmeklētājiem. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI
3.1. Pasūtītāja nodrošinātie

dokumenti:
• Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti objektam.

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie
noteikumi) Kokneses pilsdrupu sienu konservācijas
projekta izstrādei (izdoti 14.02.2014.).
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
nosacījumi būvprojekta izstrādei sakarā ar moku kambara
izveidi, bruģa atseguma veidošanu un akas atjaunošanu
Kokneses pilsdrupās (izdoti 28.01.2016.).

• Madonas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi
Nr.MA14TN0024 (izdoti 06.02.2014.).

• A, G un D pilsdrupu sienu 3D skenēšanas dati.
3.2. Izejmateriāli

projektēšanai
Spēkā  esošie  Latvijas  Republikas  normatīvie  akti,  likumi  un
standarti,  t.sk.  LR  likums  „Par  kultūras  pieminekļu
aizsardzību”.
Kokneses novada domes 27.03.2013. saistošie noteikumi Nr.4
„Kokneses  novada  teritorijas  plānojuma  2013.-2024.gadam
teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”  un „Grafiskā
daļa”.

4. NOSACĪJUMI
4.1. Projektēšanas

nosacījumi
1. Pilsdrupu sienu A, G, D, H, F, I, ZA un E (daļēji) sienu
fragmentu  konservācijas  –  avārijas  situācijas  novēršanas
tehniskā  projekta  sagatavošana,  arhitektūra  un
konservācija.
2. Kokneses  pilsdrupu  atsevišķu daļu – avārijas  stāvoklī
esošu  fragmentu  izmēru  precizēšana  un  fotofiksācija
projekta vajadzībām.
3. Rasējumu izgatavošana, izmantojot Pasūtītāja iesniegtos
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pilsdrupu  3D skenēšanas  materiālus  (A,  G,  D  pilsdrupu
sienām).
4. Orientējošs darbu apjoms un izmaksu aprēķins (lokālās
tāmes sadalītas darbu etapos).
5. Būvprojektā  iekļaujama plānoto labiekārtojumu (moku
kambaris,  pagalma aka,  bruģa atsegums) vizualizācija uz
esošās situācijas fotofiksācijas materiālu pamatnes.
6. Kokneses  pilsdrupu  teritorijas  topogrāfiskā  plāna
izstrāde (iepriekšējais plāns izstrādāts 10.04.2014.).
7. Pilsdrupu pagalmā esošā vēsturiskā bruģa atjaunošanas
projekts. Paredzēt ierīkot 10 m2 platībā tūristiem pieejamu
vēsturiskā  bruģa  atsegumu  pilsdrupu  pagalmā,  vietas
izvēlē  ņemot  vērā  VKPAI  nosacījumus  un  pasūtītāja
prasības.  
8. Moku kambara ierīkošanas projekts. Moku kambarim ir
nolūkota  vieta  pilsdrupu  teritorijā  starp  I  un  ZA  sienu
(vieta  saskaņojama ar  pasūtītāju),  plānot  risinājumus,  kā
noslēgt  kambari  no  ārpuses,  lai  vietu  pasargātu  no
vandālisma (pasūtītāja piedāvātais sākotnējais risinājums -
ierīkot kalta metāla režģi kā kambara griestus, iemontējot
režģi  koka brusās, kas piestiprinātas pie mūra sienām uz
nelielām mūra „palodzēm” kambarī, no ieejas puses ierīkot
aizslēdzamas  restotas  metāla  režģa  durvis.  Izstrādājot
moku kambara ierīkošanas tehnisko risinājumu, ņemt vērā
VKPAI nosacījumus.
9. Pilsdrupu pagalma vēsturiskās akas ierīkošanas projekts.
Sākotnējie nosacījumi: plānotais akas dziļums - 1 m, aku
veidot  viduslaiku  stilā,  brīvi  pieejamu  no  visām pusēm,
drošības  nolūkos  akas  atvere  pārsegta  ar  noslēgtu,
piestiprinātu  metāla  režģi.   Izstrādājot  akas  atjaunošanas
tehnisko risinājumu, ņemt vērā VKPAI nosacījumus.
10. Projektēšanas darbu gaitā saskaņot ar pasūtītāju
moku  kambara,  bruģa  atseguma  un  vēsturiskās  akas
ierīkošanas tehniskos risinājumus.
11. Projektēt  norobežojošas  margas  gar  Daugavas
upes  krastu  (skats  uz  Likteņdārzu)  pagalma  zonā  pirms
ieejas Kokneses pilsdrupās netālu no pilsdrupu paviljona.
Norobežojošo  margu  tehnisko  risinājumu  saskaņot  ar
pasūtītāju.
12. Projektu  daļās  paredzēt  citus  saistītos  darbus,
kas nav uzskaitīti, bet var ietekmēt projekta daļu kvalitāti,
atbilstību  Latvijā  aktuālajiem  normatīvajiem  aktiem  un
būvdarbu izpildi.
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13.Paralēli  konservācijas  un  labiekārtošanas  darbu
projektēšanai  norit  darbs  pie  Kokneses  pilsdrupu
teritorijas attīstības meta izstrādes. Projekta izstrādes
gaitā veikt paredzēto tehnisko risinājumu saskaņošanu
ar meta izstrādes veicēju (kontakti pie pasūtītāja).

4.2. Izpētes darbi Jā (izstrādā projektētājs)
Izpēte jāveic pietiekošā apjomā (būvprojektam nepieciešamo
apjomu noteikšanai), mērogā un detalizācijas pakāpē atbilstoši
būvobjekta uzdevumam un realizācijas nepieciešamībai.

4.3. Būvdarbu organizācijas
projekts

Jā (izstrādā projektētājs)

4.4. Būvdarbu apjomi Jā (izstrādā projektētājs)
4.6. Tāmes Jā (izstrādā projektētājs), sadalītas pa darbu etapiem (katrai

sienai atsevišķi, akai, bruģim, moku kambarim katram
atsevišķi).

4.7. Būvprojekts minimālā
sastāvā

Jā, iesniedzams būvvaldē projektēšanas nosacījumu saņemšanai

4.8. Saskaņošana ar
pasūtītāju

Projektēšanas  gaitā  Projektētājs  iesniedz  Pasūtītājam plānoto
labiekārtojumu  sākotnējo  ideju  tehniskos risinājumus  vizuālā
veidā. 

4.9. Saskaņošana ar citām
institūcijām un
akceptēšana

Projektētājs  veic  projekta  saskaņošanu  ar  Valsts  Kultūras
pieminekļu  aizsardzības  inspekciju,  Kokneses  apvienoto
pašvaldību  būvvaldi,  zemes  īpašniekiem,  dienestiem,  ja
nepieciešams.

4.10. Projektēšanas termiņš Līdz 13 nedēļām
4.11. Būvprojekta

eksemplāru skaits
Tehniskā projekta
stadijā

• 5  eksemplāri  papīra  versijā  (1  eksemplārs  Kokneses
apvienotajai  pašvaldību  būvvaldei,  4  eksemplāri
pasūtītājam,  no  tiem  oriģinālie  saskaņojumi  vismaz  3
eksemplāros). 
• CD  formātā  2  (divi)  CD:  1)  rasējumi  –  dwg faili,
rakstiskās  daļas  un  tabulas  MS  Office failos;  2)  viss
būvprojekts  PDF  failos.  Failiem  jābūt  sakārtotiem  datu
nesējā  tādā  secībā,  kā  dokumentācija  iesniegta  papīra
formātā.

5. Prasības
autoruzraudzībai

Paredzēt autoruzraudzību 

6. Projektēšanas
uzdevumam
pievienotie dokumenti

1. Zemesgrāmatu apliecība.
2. Zemes robežu plāns.
3. Kokneses pilsdrupu shēma ar sienu apzīmējumiem.
4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie
noteikumi) Kokneses pilsdrupu sienu konservācijas
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projekta izstrādei (izdoti 14.02.2014.).
5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
nosacījumi būvprojekta izstrādei sakarā ar moku kambara
izveidi, bruģa atseguma veidošanu un akas atjaunošanu
Kokneses pilsdrupās (izdoti 28.01.2016.).
6. Madonas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi
Nr.MA14TN0024 (izdoti 06.02.2014.).

7. Īpašie nosacījumi
7.1. Visās projekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu

un projekta nepārprotamību. 
7.2. Būvprojekta izstrādē piesaistīt sertificētus speciālistus.

PASŪTĪTĀJS:
Kokneses novada dome

Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113
Reģ. Nr. LV 90000043494

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:
SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa»

Arsenāla iela 3, 4.stāvs, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. LV 40003041528

 Baiba Eglāja, valdes priekšsēdētāja
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KOKNESES NOVADA DCME
Reg. Nr.90000043494

Meliorotoru ielo I , Kokneses pogosts, Kokneses novods, LV-5I I 3

Talrunis +371 65133630, fokss +371 6513363,1, eposts: dome@koknese:lv

PILNVARA

2016.gada 7 jrnija Nr.5-11i393

Kokneses novada dome, reg. Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,

Kokneses novads, LV-51 13, domes priekSsEdEtdja Daiqa Vingra persona, kurS rlkojas pamatojoties

uz likumu ,,Par pa5valdlbdm" un Kokneses novada pa5valdlbas nolikumu, turpm6k teksta saukts
PasItltEjs,

pjlqvafo

SIA ,,Arhitektoniskiis izpEtes grupa" , vienotais registrdcijas nr. 40003041528,juridiskd
adrese Arsendla iela 3,4. stdvs, LV-l050, veikt visas nepiecie5amas darbTbas nekustamdTpa$uma
Valsts nozTmes arhitektUras piemineklis Kokneses viduslaiku' pilsdrupas (Valsts aizsardzTba
nr.6160), "Kokneses pilsdrupas", Koknese, Kokneses novads, LV-5113 , b[vprojekta
dokumentdcijas saska4oianai visds iestddes saska46 ar Latvijas Republikas spEk6 eso5o normauvo
aktu praslbdm, tajd skaita, bet ne tikai, Pas[tTtdja v6rdd sagatavot, parakstTt, iesniegt un saqemt
jebkurus augst6k minEtd uzdevuma izpildei nepiecie5amos dokumentus no valsts, pa5valdlbu un
jebkur6m cit6m iestddEm un organizd,cijdm, juridiskdm un fiziskdm persondm.

Pilnvara deriga lTdz dotd uzdevuma izpildei.

Kokneses novada domes priek5sEdEtdj s Dainis Vingris
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INSPEKCIJA

LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS
Re$. Nr. 90000038351 , M.Pils iela 17fi9121 , RIga, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

/ !, .0.4,20u. N r. o6-oa/.J i .-6.

Uz 23.01 .201 4. lesn iegu mu

(Registrets VKPAI 24.01 .201 4. Nr.479)

" Kokneses novada dome

Reg. Nr. 90000043494

Melioratoru ield '1, Kokneses pagastd

Kokneses novadd, LV-s1 13

ZindSanai - VKPA! Zemgales re$ionilajai nodalai

Kulturas pieminekla aizsardzlbas prasTbas (Ipa5ie noteikumi)

Kokneses pilsdrupu sienu konservdcijas projekta izstrddei

,,Kokneses pilsdrupds", Kokneses pagastd, Kokneses novadd

lzdotas saskar,ld ar Ministru

kabineta 1997.04,01 . noteikumu Nr.1 12

Vispa(gie bUvnoteikumi 41.5 2.pielikuma

apakSpunkta, 42. un 43. punktu 4.nodalas

(4.2. pozcija) nosacTju miem

Valsts kulturas piemineklu aizsardzlbas inspekcijd (turpmak - lnspekcija) ir izskatlts iesniegums

par nosacTjumu snieg5anu Kokneses pilsdrupu sienu konservdcijas bUvprojekta izstrddei nekustamajd

Tpa5umd ar kadastra apzlm6jumu 3260 013 0507. lesniegumam pievienots: IpaSuma tieslbas

apliecino5a dokumenta (Zemesgrdmatu apliecTbas) kopija, zemes gabala robeZu plana kopija,

Kokneses apvienotds pa5valdlbu bUvvaldes 2014.gada S.janvdrT izsniegta pldno5anas un arhitekturas

uzdevuma,,Kokneses pilsdrupu sienu konservicija" kopija.

lnspekcija informC - Kokneses pilsdrupas ir valsts nozlmes arhitektUras piemineklis ar valsts

aizsardzlbas Nr.6160 un atrodas valsts nozlmes arheologijas piemineVl.a Kokneses viduslaiku pils un

senpt/s6fa teritorijd. L-rdz ar to, realiz6jot visa veida saimniecisko darbTbu piemine(u teritorijd ir saistoSi

likums "Par kultiras piemineklu aizsardz'ibu", LR Ministru Kabineta 26,08.2003. noteikumi Nr. 474 -
"Noteikumi par kultiras piemineklu uzskaiti, aizsardz'ibu, izmantoSanu, restaurdc'rju un vidi degraddjoia

objekta sfafusa pieil$irianu" un citi normatlvie akti, kuros skarti ar kultUras piemine(u aizsardzlbu

saistlti jautajumi.

Kokneses pils bijusi Rlgas bTskapa, arhiblskapa un vasalu pils, Pils celta uz senikd latgalu

pilskalna 13. gadsimta sdkum6, kad tur valdTja Vesceke. Vesceke pats nodedzindja savu pili, kad

RIga
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uzbruka vdcie5iem un dev6s prom uz Krievzemi. 1209. gada blskaps Alberts lika Kokneses

nocietindjumus atjaunot, rezultdt6 uzcelot varenu pili. Ta ir bijusi viena no lielakajam un labdk

nocietin6taj6m pillm, kas izvietojds nozTmTga tirdzniecTbas cela - Daugavas labaja krastd. LTdz 16'

gadsimtam bija viena no RTgas arhiblskapu rezidenc6m'

Sava ilgaja pastdv6sanas laikd vairdkkdrt pdrbuv6ta, atjaunota, papildinata ar jaunb0vEm. Pils

13. - 14. gadsimta izskata restaur€Sana iespejama tikai p6c 1590. un 1599' gada pils revTzijas

protokoliem un 17. gadsimta pils pldniem un atteliem. 16. gadsimta beigds galvend pils sastdvoja no

diviem korpusiem - vienu gar Daugavas, otru gar pOrses krastu, Tiem abiem bija divi dzlvojamie un

tresais ierodu stdvs beniqos, pils celta no Daugavas krastos lauztajiem dolomlta akme4iem. (iegeli

rietoti rogu un durvju airu apdarc, kd arT vervju pdrsegumos. Pils arejo muru biezums biiis 3,8 - 4 m, bet

pagalma puses sienu biezums sasniedzis z - 2,5 m, Pilij bijusi pieci torqi. No tiem divi stura torqi

t<orpusu galos un viens mazdks sienas vidu celts pie P0rses grlvas. Gardkais tornis saukts par Garo

Heningu. v6l divi torqi atradds pils A puses abos sturos, Ziemelu kara laikd pils sagrauta un nav

atjaunota. KopS 5a laika pils vairs netiek apdzTvota'

Laika no 1g. gadsimta beigdm lidz20.gadsimta sakumam Kokneses pilsdrupas (uva parvienu

no populdrdkajiem tUrisma objektiem Latvija.

Kulturas piemine(a saglabdjamds vertibas ir t6 telpiskais veidojums ainavd, pils korpusu un telpu

planojums, fasddes un b0vformas.

lnspekcija atzinigi vErte pieminekla Tpasnieku velmi saglabat kulturas mantojumu.

pamatojoties uz likuma "Par kultlras piemineklu aizsardzTbu",3.,17. un 22' pantu, lnspekcija

neiebilst pret ieceri veikt Kokneses pilsdrupu sienu konserviciju unizuirza Sddus nosacTjumus:

1. Buvprojekta izstrddi balstTt uz buvprojekta sastavd ie(aujamas pilsdrupu milru

pirmsprojekta izp6tes atzinumiem un rekomendacijam'

2. gemot ,Cra' oUl.tta lielo kulturvesturisko nozTmi, projekta sareZgltlbu, un paredz6to

konserv6cijas darbi saistTbu ar paredzamiem m0ru dalu restaurdcijas gadTjumiem, projekta

izstrdd6 un velak td realiz0sand pieaicindmi sertificdti specialisti ar pieredzi viduslaiku

fortifikacijasbuvjuizp6t6unparedzOtodarbuveiksand,
3. pirms iipotes 

'darbu 
veik5anas iesakam iepazlties at lnspekcijas Piemine(u

dokumentacijas centra esosajiem Kokneses pilsdrupu izpotes materidliem. Salldzinot esoso

situaciju ar i'epriets veiktajds izpetes konstatdto un agrdk veikto muru konservdcijas darbu

rezultatiem, iesp6jams ,niliret gadu gaitd notiku5ds mUru stdvo(a izmaiqas, mUru erozijas

Procesus un raksturus.

4. pamatojoties uz izp6tes un analTzes materidliem, jaizstrada mUru konservdcijas

pr0gramma,

5, lzskatot iesp6jamos mgru konservdcijas tehnologiskos pa4Omienus, jdizstrddd mUru

konservdcijas tehniskais projekts ar optimdlo variantu, kas maksimali pasargds mUrus no

t6ldkas rroiil6, un minimdfi iespaidos pilsdrupu apjoma vizudlo tdlu un apkdrtejds vides

ainavu.

6. Tehniskd projekta sastdvd jaie(auj labiekdrtojuma risindjums (vismaz darbu veiksanas

teritorijas robeZds).

7 . projektd ontigati paredzama un konservdcijas darbus laikd jdveic projekta autoruzraudzTba'

Atklajoties launi-em kulturvesturiskiem faktiem buvdarbu laikd, nepieciesama to apzindiana,

izp6te un, iesp6jams, bUvprojekta korig65ana'
g, Ja konservdcilas darbu tiit<a ptanoti zemes padzilina5anas darbi, tad to laikd jdnodroSina

arheologiskd uzraudzTba.



B0vprojekts saska4ojams lnspekcijd Ministru kabineta 1997. gada 1. aprila. noteikumu Nr.112

,,VispdrT,gie bUvnoteiku mi" noteiktaji karfba.

B[vprojeKa saskaqo5anas vai atzinuma do5anas gadTjuma lnspekcija patur vienu projekta

eksempldru. Ja bUvprojektO5ana (,,Vispdri,go bUvnoteikumu" 4, dalas noteikumu izpratn6) nav uzsdkta,

5o nosacTjumu den-guma termiq5 ir divi gadi.

Sos noteikumus var apstr-rdet m6ne5a laik6, iesniedzot iesniegumu lnspekcijas vadTt6jam

adresetu iesniegumu RIgE, Mazd Pils iela 19 (sUtot pa pastu)vai Pib iela 20 (iesniedzot personTgi)

Ar cie4u,

lnspekcijas vadltdja vietnieka p.i.

N.P[ans

67229272



Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 

 

28.01.2016. Nr. 11-02/ 313 

Uz 18.01.2016. Nr.5-11/37 

(Reģistrēts VKPAI 19.01.2016. Nr. 320) 

 

Kokneses novada pašvaldībai 

(Reģistrācijas Nr.90000043494) 

Melioratoru ielā 1, 

Koknesē, LV-5113 

(e-pasts: dome@koknene.lv) 

 

Zināšanai: 

VKPAI Zemgales reģionālajai nodaļai 

 

Par nosacījumiem būvprojekta izstrādei 

sakarā ar moku kambara izveidi, bruģa atseguma veidošanu 

un akas atjaunošanu Kokneses pilsdrupās 

 

1. Iesniedzējs: 

Kokneses novada pašvaldība, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113. 

2. Paredzētā darbības vieta: 

Kokneses pilsdrupas, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0507, Koknesē, Kokneses 

novadā. 

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): 

Lūgums sniegt nosacījumus Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijā plānoto labiekārtošanas darbu 

būvprojekta izstrādei. 

 

4. Faktu konstatējums: 

4.1. Teritorijas labiekārtošana paredzēta valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Kokneses 

viduslaiku pils un senpilsēta (valsts aizsardzības Nr.118) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 

Kokneses pilsdrupas (valsts aizsardzības Nr.6160) teritorijā. 

4.2. Labiekārtojuma priekšlikuma īstenošanu minētajā objektā regulē likuma “Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi 

par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.474) prasības. 

4.3. 1960. gados Kokneses viduslaiku pilī veikti arheoloģiskie izrakumi Ā. Stubava un R. Malvesa 

vadībā, kuru laikā atklāta un uzmērīta 1701.g. saspridzinātā aka. Izrakumu gaitā daļēji atsegts un pēc 

tam demontēts pils pagalma vēsturiskais bruģis. 

mailto:dome@koknene.lv


4.4. Telpa, kurā iecerēts izveidot moku kambari, M. Rušas vadībā daļēji arheoloģiski pētīta 1990. 

gados, izrokot tajā esošo būvgružu slāni un sasniedzot pēdējās apdzīvotības līmeņa grīdas segumu. 

Konstatēts, ka telpai bijis lokveida velves griestu segums, kas dažādos augstumos saglabājies gar 

telpas sienām. 

4.5. Iesniedzēja 18.01.2016. iesniegums un tam pievienotie materiāli izskatīti Inspekcijas 

Būvniecības ieceru izvērtēšanas komisijā 25.01.2016. Komisija konstatēja, ka iecere konceptuāli ir 

atbalstāma ar nosacījumiem. 

 

5. Lēmuma pamatojums: 

5.1. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pants nosaka, ka kultūras pieminekļa 

pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā 

iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa 

kultūrvēsturiskā vērtība. 

5.2. Saskaņā ar Noteikumu Nr.474 51.punktu, kultūras pieminekļu remontā, konservācijā, 

restaurācijā un rekonstrukcijā izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā vēsturisko plānojumu, 

reljefa, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu. Tāpat, 

atbilstoši Noteikumu Nr.474 51.4.apakšpunktam, saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu teritorijā 

veicama, saglabājot arheoloģisko pieminekļu reljefu un struktūru, kā arī nozīmīgu vietu vēsturisko 

plānojumu un telpisko izveidojumu. 

5.3. Atbilstoši Eiropas Konvencijai par arheoloģiskā mantojuma aizsardzību, kura Latvijā stājās 

spēkā 2004. gada 30. janvārī, arheoloģiskais mantojums kā nozīmīgs vēsturisku un zinātnisku 

pētījumu līdzeklis ir aizsargājams un saglabājams izpētei nākamajām paaudzēm un ir jānodrošina 

visi iespējamie pasākumi arheoloģiskā mantojuma konservācijai un uzturēšanai, veicot to uz vietas 

(in situ). 

 

6. Lēmums: 

Konceptuāli piekrist Kokneses pilsdrupās paredzētajiem labiekārtošanas darbiem ar nosacījumiem: 

1. pirms iecerētā moku kambara griestu seguma izveides vajadzīgajos apjomos un ar 

atbilstošiem paņēmieniem veicama pils mūru konservācija un nostiprināšana, lai jauno konstrukciju 

izveide neapdraudētu oriģinālo mūru saglabāšanos un apmeklētāju drošību; 

2. iecerētā moku kambara griestu nosegšanai izvēlēties tādus tehniskos risinājumus, kuru 

īstenošana nebojātu oriģinālos būvelementus, neparedzētu mūru fragmentu demontāžu un 

nepazeminātu to tehnisko noturību. Ja nepieciešams veidot jaunus mūra elementus, tie veidojami no 

oriģinālajai būvei raksturīgajiem materiāliem un tā, lai iekļautos esošajos būvapjomos; 

3. iecerētā moku kambara grīdas klājums veidojams tā, lai 1990. gados atsegtais un ar pēdējo 

pils apdzīvotības periodu saistāmais telpas grīdas segums tiktu saglabāts in situ. Jaunais grīdas 

segums veidojams no videi draudzīgiem materiāliem, kas nodrošina ūdens drenāžu; 

4. vēsturiskā aka atjaunojama tās vēsturiskajā atrašanās vietā, tādējādi saglabājot pils 

plānojumu. Veicot akas rekonstrukciju, ieteicams vadīties pēc rakstītajos avotos (1590.g. poļu 

revīzijas materiālos) fiksētajām ziņām un pamatojoties uz 1960. gados veiktās arheoloģiskās izpētes 

rezultātiem, veidojot akas rekonstrukciju pēc iespējas pietuvinātu oriģinālam; 

5. vēsturisko bruģējumu ieteicams atsegt 1990. gados pētītajā pagalma daļā vadoties pēc 

arheoloģiskās izpētes materiāliem un izstrādāt risinājumus tā turpmākai saglabāšanai eksponēšanas 

laikā; 



6. projektā iestrādājama prasība, ka visu ar zemes reljefa pārveidošanu saistīto darbu laikā 

jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība; 

7. būvprojektā iekļaujama plānoto labiekārtojumu vizualizācija uz esošās situācijas 

fotofiksācijas materiālu pamatnes. 

 

Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniegt pilnu būvprojektu atbilstoši lēmuma nosacījumiem un 

informāciju par darbu veicējiem saskaņā ar Noteikumu Nr.474 53.punktu: 

 darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-

pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese 

(ja tāda ir)); 

 uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas 

apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)); 

 īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)); 

 darbu izpildes termiņi. 

 

 

 

 

Inspekcijas vadītāja vietniece    (paraksts*)   K. Kukaine 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.Meinerts 
67229272 

janis.meinerts@mantojums.lv 
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Latvijas Republikas Vides aizsardzlbas un region6lds atustibas ministrija
Varsrs vrDES DTENESTA

MADONAS REGTONAI,A VmnS PARVALDE

rat:648074,1"n*Jl;ZXiSlXIl:13,*liTll?iilTJ;Y,fl i,1?":y6::l""awdgov,v

Tehniskie noteikumi Nr. MA14TN0024
(izdoti saska46 ar likuma "Par ietekmes uz vidi

novErtEjumu"  .panta otro dalu,
MK noteikumu Nr.9ll2004 1. pielikuma

10.4.1. punktu)

Derigi Yrdz 20l9,gada 5. februiirim.
Derlguma termiq5 pagarinEs lldz ar arhitekturas un plano5anas uzdewma der{guma termi4a
pagarin65anu btwald€.

Persona, kura gatavojas veikt darblbu: Kokneses novada dome, Reg.Nr.90000043494;
Melioratoru iela l, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV- 51 13;

Paredz9tfr, darbiba:

ParedzEtis darbibas norises vieta:

Kokneses pilsdrupu sienu konservEcija;

,,Kokneses pilsdrupas", Kokneses pagasts, Kokneses
novads, zemes gabals ar kadastra Nr. 3260-013-0507;

Pamatoj ums : Iesniedz Cj a 20 I 4. gada 29 . j anvarl relistrOtais iesniegums.

1. Vides aizsardzlbas prasibas :

l.l.Iev6rot Latvijas Republikas ,lizsargjoslu likuma" 37. panta 5.punkta noteiktas prasibas
attiecibd uz Daugavas un Perses upi.

1.2. Btvniecibas darbos jdizmanto der-rgie izrakteqri, kas iegtiti licencEtos karjeros. Nav pietaujama
nelikum-rgi iegltu derlgo izrakteqru izmanto5ana.

1.3. KonservEcijas darbos izmantotds vielas (cements, kaflis u.c.) paredzetuzglabatta, lai pilnibd
tiktu izslEgta 5o vielu noklu5ana Daugavas un P€rses upe.

1.4. Veicot btvnieclbas darbus, nepielaut Daugavas un PErses upes piesarqo5anu ar augsnes
dafiqam u.c. vieldm noteces veida no rpaiuma teritorijas

1.5. Kokneses pilsdrupu sienas konserv6cijas laikd radu5os buvniecrbas atkritumus noglabdt
atbilsto5i Latvijas Republikas ,ltlcritumu apsaimniekoianas likumam". Objektd,
rekonstrukcijas darbu laika, paredz€t un novietot konteineru b0vgruZu uzglabdsanai, pEc
rekonstrukcijas darbu beig5anas paredz1t btvgruZu atbilstoiu utilizdciju, nepiefaut atkritumu
dedzinE5anu objektE.

1.6. PEc darbu pabeigianas veikt teritorijas labiekdrto5anu.
l.T.Yismaz 10 darba dienas pirms objekta nodo5anas ekspluatdcija VVD Madonas RVP iesniegt

iesniegumu atzinttrna sa4em5anai par objekta atbilstrbu akcept6tajam btvprojektam un
normattvo aktu praslbam, ka to nosaka Ministru kabineta 2004. gada noteikumu Nr.299
"Noteikumi par biluju pieryemianu elcspluatacijd" 4.pttr*td,. Sagatavot un valsts vides
inspektoram uzrladirt btivproj ektu un darbu izpilde s dokument6c ij u.

***$"f,Hfl*
Dn*N /a(i'd.o/y,
*.*.**4/&-



2. lwBrtBtE dokumentfl cija :

2.l.Parcdz6t6s darbibas iesniegums uz 3 lap6m.
2. 2. Ie snied zlj a sagatavot6 papi ldu informdcij a uz 2 lap as.

2.3. Valsts un pa5valdibu institticiju sniegt6 inform6cija vz 4lapdm.

Parcdzdto darbibu veikt atbilstoSi Latvijas Republikas'oBilvniecibas likumam" t)rt spEkd eso5ajam
Kokneses novada Kokneses pagasta teritorij as pldnoj umiem.

Tehniskajos noteikumos noteiktds vides aizsardzlbas prasibas var grotrt saskaqd ar Ministru
kabineta 2004.gada 17.febru6ra noteikumiem Nr.91 ,,Kdrtiba, kfrdd re$ionAld vides parvalde izdod
tehniskos noteikumus paredzdtai darbTbai, kurai nav nepiecieiams ietelvnes uz vidi novErtdjums".

Ja tehniskajos noteikumos izvirnt6s vides aizsardzibas praslbas nevar izpild-tt vai projektd ir
konstatEtas atkdpes no Iesniedz9ja 2014. gada 29. janvarT iesniegtajd iesniegumd uzradltas
informacijas, tad bflvprojekta tehniskie risinajumi saska4rojami VVD Madonas regionalaja vides
p6rvaldd, kE to nosaka 1997. gada 1. apn-|a Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 ,,Vispdr\gie
bilvnoteikumi" 9 5. punkts.

- Sos tehniskos noteikumus mEne5a laikd var apstrldet Vides p6rraudzibas valsts biroja, iesniegumu
iesniedzot VVD Madonas regiondlajd vides p6rvald6 Blauma4a iela7, Madona, LV -4801.

DirektOrS ?,r.!r@ _:==:_ J. SObkO
-<_-.,.--

Baltmane, 64807475



Zentesgrantatu datublze interneta http://rvrvrv.zemesgranrata.lv, .inl'o@zemesgramata lv

Zemesgremafu aplieclba
Aizkra ukles zemes g ramatu nodala
Kokneses pagasta zemesgrdmatas nodalljums Nr. 1000 0011 6961
Kadastra numurs: 3260 OtS OSOZ

Nosaukums; Koknes es pilsdrup,as
l

"Kokneses pitsdrupas', Kokneses pag., Koknese,s nov.

l.dala l.iedala

f 'r

1,1. Zemes gabals ar kadastra apzlmdjumu 3260 013 0507.
:

1.2. Valsts nozlmes kult0ras piemineklis (valsts aizsardzTbas
numurs 1881) - Kokneses viduslaiku pilsdrul.,as (kadastra
apzlm6jums 3260 013 0507 001)

1.3 Dambji (kadastra apzim6jur^ns 3260 013 0507 002):

=.. .., 
2 u 4 4 7 

t s N r 
-3 

p 0 QQp 6 0 7 8 2 1 ! 1.9 1,1 =1., 
? 9 0 9.- t 9rylgg ggt ygg_.;

leraksta
Nr.

leraksta
Nr.

ll,dala f . iedala
ipaSnieks, personas/nodoklu

maksEt6ja kods, tiesibu pamats

Nekustarns ipa5ums, servit0ti un realnastas KopTpaSurira
dom.dala

1?;1.1:2!.9A-!!9xe.sjs,!49a.,4.91t!,e-.

^"--:- ',:
uomaJama

dala

tiesnesis lnga Zdltte
nU

4
I

!.egng,qis /ve t a S i llc l<a

Platiba,
lielums

1,3142ha

Summa; par kidu
iegIts TpaSums(Ls)

PlaUba,

.. lielums

1,3142 ha

1,3142 ha

leraksta
Nr.

1.1. Ipa5nieks: Kokneses pagasta pa5valdlba, nodoklu
maksdtdja kods 90000 043494.

1.2. Pamats: 2003. gada 23. oktobra uzzi4a par pa5valdTbai
piekrTto5o zemes gabalu Nr.1-131505, 2002. gada 22.
oktobra akts par 6ku piepemSanu ekspluat6cijd, 2OOj.
gada 11. decembra akts ,par.6ku piepemianu
ekspluat6cr.lE, 2003. gada 14 malja Minisiru kabineta
rlkojums Nr.304.

Zurnats Nr. 300000607821 (10.11.2003), t€muma datums: 12.11.2003,
2.1. Persona: Kokneses pagasta padome, nodoklu

maksdtdja kods 90000043494. Ipa5uma tiesTba
izbeigusies.

2.2. Ipa5nieks: Kokneses novada dome, nodoklu maksEtdja
kods 90000043494.

2.3. Pamats: 2010.gada 6.julija nostiprin5juma l0gums.

Zur2ats,.N1 I\OOO2S7S880 (1.4:0.1?O!.Q)1..!e_,ry-uma daltlms.: 1.5 07,2Q1g,

Lietu tieslbas, kas apgrr.rtina nekustamu IpaSumu

1.1. Atzime - Daugavas upes 500m aizsargjosla

1,-2. AZime - Daugavas upes 300m aizsargjosla

'1.3. AtzIme - tauvas josla gar upi

1 4. Atzime - tauvas josla gar upi .

1.5. Pamats: 2003. gada23. oktobra uzziqa par paSvaldlbai piekrlto5o zemes gabalu
Nr.'1-13i505

Zurnals Nq 300000607821 (10.1 1 .2003), lEmuma datums: 12.11 .2003, tiesnesis lnga ZdtTte

Kancelejas nodeva Ls 9,00 samaksdta



Z,mtsgrdr),laltr datubaze interrrctii llttp,/u\r\\.zclt't15gratnala.lv. intbfizenrcsgranrata.lv

Zurnata Nr 30000287s880 datums 14.07.2010., lEmuma datums. 15 07 2010.

.ln , ," .,

Zemesgrdmatu nodalas flesnesl.s,, ,/ !..t ) .r , ) t..1 . lveta Siticka

spekd esosos ierakstus un atzimes
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LATVIJAS RBPUBLIKA
AIZKRAUKLES rajona

Kokneses pagasta
N ekustamd lpaiuma Koknes es pils drupas

ZEMES ROBEZU PLANS
RobeZas noteiktas atbiisto5i:

Kokneses pagasta padomes 2000.9.05.04. sedes protokola izrakstam Nr. 44
:g. Nodalas 2002.g.L8.01. lOmumu Nr. t-3 / 13
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Z,emes kopplatTba ir l.3l42ha /13L42m2 /

..'.J--,.:1

i.,/;i'

Nr. 6.3.1 ,Vidusdaugav

VALSTS ZEMES DIENESTS

VIDUS DAUGAVAS REGIOI\TALA NODALA

kaukies raj.
Kad.bir. vad. 23 0i ?00]



Robe2punktu koordinates
LKS 92 TM koordinatu sistema
meroga koeficents m=0.9996g9O0

7030.12

.64
587101.37
587085.60

7058.60
587001.03
586991.66
586979.45

586919.47
586945.44

586984.35
1.64

Platlba:1.3142 ha /13142 rrr? /

apvidu nenostiprindtie robe2punkti

z
:l.E
ao
a
OJ

E
q)

N

Nr.

o@.a6'

Robezojosas zemes:

Itdz B Vaists meZs
B - C VRZ Daugavas upe
C - A VRZ pcrses upe

pilsdrupas

a

:--- Darr$a'ra

.a'-'-'-'-

l.- 0
L--

3.0

ZEMES LI
AJ

'oE-O {.),6N
.o ,o
LL

CO

:C
or
fL

N

TAJA SKAITA

0.)

tr
a)
N
Eo

'N

ro
!

f
Cf,
:l

ao
o

o-'

a
o

_o
Co

(,)

1.3142

278t28.81

278074.82

586961.06

16.20
10.40

(

.4't

kadastraNr. 3260 013 050?

NoA

4.01



ANAS VEIDJ

0.1318

010201 Daugavas upes 500
010201 Daugavas upes 300

99?q2 - tauvas josta gar

Zemes gabala
izvieLojuma shcma

i
4\
a

A

MEROGS i : i000

m
111

upi
upi

aizsargjosla; 1,3142 ha
aizsargjosla; 1,3i42 ha

C
q)

{J
!
ll

E
€)
N

g
:l

E
ro
I
rc)

CL
0)

N

E
0

o
o'oo

E
AJ

0.)o

tr
a-)
N

a
CJ

E
q)
N
U)
ro
|c.)

ro
o_

.1
)eNE
-1.
[] 1l

l.J

VZD Vidusdaugavas reSionala nodala
pasUtljumu izpildes parvalde

mcrnieclbas un topografijas dala

27.01.2003.g.adIL6.ja v J. Daugulis

stama tpua.*u

10502 - tauvas josla gar







VISPĀRĪGĀ DAĻA







1.fotoattēls.  Pilsdrupu kopskats no putna lidojuma.

2.fotoattēls.  Pilsdrupu kopskats no rietumu puses. Esošo ārsienu apakšējās daļas (virs zemes

esošās) apbetonētas.
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3.fotoattēls.  Skats uz pilsdrupām no ziemeļu puses. Ārsienās vērojami mūra čaulas  zudumi, kā arī
atsevišķ i akmeņi vai ķieģeļi,  kuriem zudis  konstruktīvais  balsts.  Daļa  iekšsienu virsmas  plaknes

iesegtas ar velēnu.

4.fotoattēls.  Kopskats uz pilsdrupu ziemeļu ārsienu no pagalma puses.
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5.fotoattēls.  Skats uz pilsdrupu dienvidu puses sienas austrumu galu no pagalma puses. Pagrabstāva

līmenī redzamas esošo šaujamlūku ailu augšējās daļas. Ārsienā vērojami lokāli šuvojuma zudumi.

6.fotoattēls.   Skats  uz  ziemeļu ārsienu no pagalma  puses. Plaisas  un izdrupis  šuvojums logailu

arkveida pārsedzēs.
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7.fotoattēls.  Skats uz esošajām akmens  kāpnēm ziemeļu korpusa austrumu galā.  Esošie pakāpieni

daļēji zuduši, vietām bojāti..

8.fotoattēls. Kopskats uz Priekšpils daļu Daugavas pusē.
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“Arhitektoniskās izpētes grupa” SIA
Juridiskā / Biroja adrese: Arsenāla iela 3, 4.stāvs, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 67211253; +371 67212278
Fakss: +371 67221647
E-pasts: <aig@AIGsia.lv>
LR Vienotais reģistrācijas Nr.40003041528
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV40003041528
LR Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2326-R

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas

apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” vizuāli tehniskā apsekošana.
Kad. Nr. 3260 013 0507; adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads,
LV-5113

___________________________________________________________

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese)

KOKNESES NOVADA DOME
Reģ. nr. :90000043  494    Līg. no 24.02.2016   Nr. 2.1.- 6.2./18

_______________________________________________________________

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Vizuāli tehniskā apsekošana, atskaites sastādīšana. Uzdevums izsniegts 2016. gada
24.februārī (skat. līgumā)

________________________________________________________________

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2016.g  ada  17.maijs  
KOKNESES NOVADA DOME

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
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1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1. būves veids: Kultūrvēsturiska būve

1.2. apbūves laukums (m2) 

1.3. būvtilpums (m3) 

1.4. kopējā platība (m2) 

1.5. stāvu skaits

1.6. zemesgabala kadastra numurs: 3260 013 0507

1.7. zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās): 13 142m2

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks: ---

1.9. būves pašreizējais īpašnieks: KOKNESE NOVADA DOME

1.10. būvprojekta autors: ---

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums: ---

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums): ~ 13.-16.gs.

1.13. būves konservācijas gads un datums: --- 1993.-2002.g.; atsevišķi darbi 2015.-2016.g.

1.14. būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads: ---

1.15. būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums: ---
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2. Situācija

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Apsekojamā būve atrodas Koknesē, Melioratoru ielā 1, un to no 2 pusēm apskalo upes –

Daugava un Pērse. 

Saskaņā ar Kokneses teritorijas plānojumu būve atrodas publiskās apbūves teritorijā.

Pilsdrupas tiek izmantotas tūristu un apmeklētāju vajadzībām un to izmantošana atbilst teritorijas

plānojumam.

2.2. Būves izvietojums zemes gabalā

Apsekojamā  būve atrodas zemesgabala rietumu daļā.  Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir

Valsts  nozīmes  arhitektūras  piemineklis  ''Kokneses  pilsdrupas''  Nr.  6160  un  Valsts  nozīmes

arheoloģijas piemineklis Nr.118 „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta”.

2.3. Būves plānojums

Būve ir  brīvstāvoša. Pils organizēta ap centrālo trīsstūrveida formas, austrumu rietumu virzienā

orientētu Pagalmu. Abiem - ziemeļu un dienvidu - korpusiem Pērses un Daugavas krastā bijuši 3

virszemes stāvi. 1. (zemes) stāvs ar krusta velves pārsegumu 5 m augsts, 2. (galvenais) stāvs- 5,5

m augsts -  segts iespējams ar krusta velvi  un profilķieģeļu ribām, un 3.  -  ieroču stāvs.  Zem

pagalma līmeņa 3m dziļš pagrabs, segts ar pusloka velvi. Pagrabstāvā ārsienās izvietotas plānā
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trapecveida  šaujamlūkas.  Tās  segtas  ar  mucas velvi,  blakus sienā  pulvera dūmu izvadi,  kura

atvēruma malas  ārsienā  ierāmē  apskaldīti  dolomīta  akmeņi.  Jumta  segumam bijuši  izmantoti

sarkani māla mēles tipa dakstiņi un šindeļi. 

3. Teritorijas labiekārtojums

3.1. Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
Tehniskais  nolietojums

(25%)

Apsekotajai būvei ir brīva piekļuve no austrumu puses.  Nokļūšanai būvē  tiek izmantots esošs

grantēts celiņš, kurš ved pāri pils grāvja uzbērumam. Pils pagalmā grants segums, vietām esošs

bruģēts granīta apaļakmeņu segums.

Kopumā esošo celiņu un bruģētā pagalma kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

3.2. Bērnu rotaļu laukumi, atpūtas laukumi, sporta laukumi
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būves teritorijā nav rotaļu, atpūtas un sporta laukumi. 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būves teritorijā nav.

3.4. Nožogojumi un atbalstsienas
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būves teritorijā nav.

4. Būves daļas

4.1. Pamati un pamatne
Tehniskais  nolietojums

(30%)

Pamatne

Būves pamatnei ģeotehniskā izpēte nav veikta. Izejot no vēsturisko arhīvu datiem būve izbūvēta

uz klints.

4(10)



Pamati

Pamatu skatrakumi nav veikti.  

Būvei 2002.gadā veikti esošo ārsienu apakšējās (virs zemes esošās sienas) daļas pastiprināšanas

darbi - izbūvēti lentveida dz/betona pamati ap esošajām ārsienām, lai gar pilsdrupām esošie upes

ūdeņi neturpinātu skalot ārā esošās sienas.

Kopumā pamatu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
Tehniskais  nolietojums

(70%)

Sienas

Nesošās sienas veidotas čaulmūra tehnikā:  čaula mūrēta no rupji apskaldītiem dolomītakmens

kvadriiem un lielizmēra laukakmeņiem, kodola pildījumam kaļķu javā  samesti sīkāki akmens

gabali.  Mūrējuma izmantota kaļķu - grants  java.  Nelielā  apjomā  izmantoti  sarkana dedzināta

māla ķieģeļi, kas vietām lietoti mūru labojumos un pārbūvēs. Dominējošais būvmateriāls ir gaiši

pelēks dažādu nokrāsu dolomīts  ar atšķirīgām apdares pēdām. Iekštelpās sienas klājis samērā

plāns balsināts vai krāsots apmetums, kas šobrīd pilnībā zudis. 

Pilsdrupās  tehniskās  problēmas  (bīstamie  mūra  posmi  no  konstruktīvās  noturības  viedokļa)

konstatēti galvenokārt Ziemeļu un Dienvidu ārsienām. Pārējās konstrukcijās vērojamie defekti to

konstruktīvo noturību neapdraud. 

Ārsienu biezums ~3,5 – 4,0 m, pret pagalmu esošo sienu birezums ~1,7 – 2,5 m, iekšējo sienu

biezums ~1,3 – 1,6 m.

Mūra konstrukcijās vērojamie defekti:

1)     lokāli mūra čaulas, mūra kodola, kā arī šuvojuma zudumi;

2)     mitruma un sala iedarbībā bojāts mūris sienu augšdaļā;

3)     atsevišķi akmeņi un ķieģeļi ar izskalotām šuvēm;

5)     atsevišķi akmeņi vai ķieģeļi, kuriem zudis konstruktīvais balsts;

6)     sāļu notecējum;

7)     bioloģiskais apaugums.

Skatoties fotoattēlos, kas pievienoti apsekošanai, vērojama būves defektu kopaina. Plaisas šobrīd

būves fasādēs nav vērojamas. 

Kopumā  sienu vertikalitāte ir  normas robežās un kopējais  stāvoklis vērtējams kā  apmierinošs,

Ziemeļu un Dienvidu ārsienām – kā neapmierinošs. 

Ailu pārsedzes
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Abu  korpusu  zemes  stāva  un  augšstāva  logailas  ārsienā  sākotnēji  ietvēra  kaltu  profilētu

dolomītakmeņu apmales. Daugavas korpusa fasādē zemes stāvu logiem ailas veidotas kā biforijs,

katru logailu atdala vidusstatnis - akmens balsts, logiem restes. Iekštelpās logaila novietota nišā,

kuras katrā  sānā  akmens pakāpienu veidā  ierīkotas sēdvietas. Pērses korpusa ārsienas 2. stāva

logailām taisnstūra  formas  akmens  ietvars  (ar  gropēm koka rāmju stiprināšanai)  ar  vertikālu

dalījumu - vidusstatni. 

Ziemeļu ārsienu logailu arkveida pārsedzēs vērojamas plaisas būves garenvirzienā. Arī Dienvidu ārsienā

dažās  logailās  vērojamas plaisas.  Tās  visticamāk  izraisījusi  pamatnes nevienmērīgās  sēšanās pirms

pamatu pastiprināšanas darbiem. Ailu pārsedzēs kurās ir plaisas, negatīvi ietekmē to nestspēju. 

Ailu  pārsedzes  un  ailu  aizpildījuma  nesošās  konstrukcijas  atrodas  neapmierinošā  tehniskā

stāvoklī.

4.3.     Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav saglabājušies.

4.4.     Pašnesošās sienas
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav saglabājušās.

4.5.     Šuvju hermetizācija, hidroizolācija, siltumizolācija
Tehniskais  nolietojums  

Apsekojamai būvei nav deformāciju un temperatūras šuvju.

 Hidroizolācija ēkas apsekošanas laikā netika konstatēta. 

Kā siltumizolācija kalpojušas būves biezās mūra sienas.

4.6.     Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
Tehniskais  nolietojums  

Pagrabs bijis segts ar pusloka mūra velvi, kas nav saglabājusies. Dienvidu sienas rietumu galā

saglabājies mazs fragments no pārseguma velves, kas 2015.gadā atjaunots, taču velve atjaunota ar

nepareizu ģeometriju, līdz ar to nepieciešams veikt liekā piemūrējuma noņemšanu un atkārtotu

konservāciju.

Esošajās sienās vērojami velves nospiedumi. Pagrabstāvā  ārsienās izvietotas plānā  trapecveida

šaujamlūkas. Tās segtas ar mucas velvi.
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Starpstāvu un bēniņu pārsegumi būvē nav saglabājušies.

4.8.
Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta

segums, lietusūdens novadsistēma

Tehniskais  nolietojums  

Jumta segumam bijuši izmantoti sarkani māla mēles tipa dakstiņi un šindeļi, bet līdz mūsdienām

nekas no tā būvē nav saglabājies. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma – šobrīd lietus ūdens notek pa pagalma bruģi dabīgā krituma

virzienā.

4.10. Kāpnes un pandusi
Tehniskais  nolietojums

(55%)

Būves ziemeļaustrumu un dienvidautrumu stūros daļēji saglabājušies esošie akmens pakāpieni,

kas ved no viena līmeņa uz otru būvē – daži pakāpieni trūkst vai ir bojāti.

 Vēl ir saglabājušies pakāpieni esošajās mūra sienās.

Pagalma rietumu galā ir pēdējos gados izbūvētas koka kāpnes, kas savieno pagalmu ar rietumu

galā esošo zemāko līmeni. Pakāpienu tehniskais stāvoklis – apmierinošs.

Kopumā kāpņu konstruktīvais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Pandusi būvē nav bijuši izbūvēti.

 

4.12.
Grīdas

Tehniskais  nolietojums

(30%)

Šobrīd  būvē  grīdu  veido  dabīgs  grunts  segums,  bet  iespējams  (?),  ka  zem  tā  saglabājušies

sākotnējo grīdu segumu fragmenti.

4.13.
Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas

Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav saglabājušies.

4.14. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav saglabājušies.
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4.15. Konstrukciju un materiālu ugunsaizsardzība

Būvē  esošās saglabājušās mūra sienas nodrošina pietiekamu ugunsizturību, atbilstoši mūsdienu

būvnormatīvu prasībām (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”).

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli
Tehniskais  nolietojums

(65%)

Būves  sienās  saglabājušies  atsevišķi  dūmkanālu  posmi  un  fragmenti,  nav  zināma  dūmeņu

funkcionalitāte un tehniskais stāvoklis. 

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas
Tehniskais  nolietojums

(65%)

Ārējā apdare

Skat. punktu 4.2. “Sienas”.

Arhitektūras detaļas

Dažviet būvē saglabājušās akmens detaļas – velvju apakšās uz sienām, kā arī logailās.

Ņemot  vērā  būves  lietošanas  veidu  (pilsdrupas),  kultūrvēsturisko  vērtību  un  vecuma  pakāpi,

saglabātās arhitektūras detaļas vērtējamas apmierinošā tehniskā stāvoklī. Nepamierinošā stāvoklī

atrodas atsevišķi, nenostiprināti akmens elementi.

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

5.1 Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni,

sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji 

Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav bijuši izbūvēti.

5.2. Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni,

ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie

ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa

skaitītāji un citi elementi

Tehniskais  nolietojums  
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Apsekotajā būvē nav bijuši izbūvēti.

5.3. Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi

Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav bijuši izbūvēti.

5.4. Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi,
cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi,

mēraparāti, automātika un citi elementi 

Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav bijuši izbūvēti.

5.5. Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to
pievadi, siltuma regulatori

Tehniskais  nolietojums  

Apsekotajā būvē nav bijuši izbūvēti.

5.6. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta 
Tehniskais  nolietojums  

Ventilācijas sistēmu nav.

5.7. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
Tehniskais  nolietojums

(20% tagadējiem kabeļiem

un gaismekļiem)

Apsekotajā būvē nav bijušas izbūvētas.  Ir izbūvēti dekoratīvā apgaismojuma kabeļi un gaismekļi.

6. Ārējie inženiertīkli

Būvei ir elektroapgādes pievads.
Ārējie inženiertīkli netika apsekoti.
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7. Kopsavilkums

7.1. Būves tehniskais nolietojums

Ņemot vērā vizuāli tehniskā apsekojuma rezultātus, secināms, ka apsekoto konstrukciju tehniskais

stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. Neapmierinošā  stāvoklī uzskatāmas būves ziemeļu

un dienvidu ārsienas (t.sk. dēļ atsevišķiem akmeņiem vai ķieģeļiem, kuriem zudis konstruktīvais

balsts);  kā  arī  tajās  esošās  logailu  arkveida  pārsedzes,  kurās  vērojamas  plaisas.  Plaisas  ailu

pārsedzēs  visticamāk  izraisījusi  pamatnes  nevienmērīgās  sēšanās  pirms  pamatu  pastiprināšanas

darbiem. 

Neapmierinošā stāvoklī ir atsevišķas mūra zonas un to fragmenti, kas bojātas mitruma ietekmē. 

Apsekoto konstrukciju kopējais tehniskais nolietojums apsekošanas brīdī attiecībā pret jaunu būvi

(kvalitatīvi konservētām pilsdrupām), kas veidojas dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā

arī cilvēku darbības dēļ, izteikts procentos, veido 45%. 

7.2.Secinājumi un rekomendācijas

Veikt būves konservācijas būvprojekta izstrādi, kurā paredzēt:

• Esošo, līdz šim nekonservēto mūra sienu  konservāciju;

• Horizontālo  plakņu  iesegšanu  ar  velēnu  (zālienu),  nodrošinot  mūra  konstrukciju

aizsardzību pret atmosfēras iedarbību;

• Veikt  drupu  stāvoklī  zemes  līmenī  esošo  konstrukciju  atsegšanu,  nostiprināšanu  un

konservāciju.

Būves konservācijas procesā  īpaša uzmanība jāpievērš:

• jebkuri  zemes  darbi  veicami  arheologa  uzraudzībā;  mūra  konstrukciju  vai  iesegumu

atsegšana jāveic ar arheoloģiskās izpētes metodi;

• pirms  demontāžas  darbu  veikšanas,  konsultēties  ar  projekta  arhitektu  un  inženieri  par

saglabājamo būvdetaļu izvietojumu un aizsargāšanas pasākumiem;

• bojāto konstrukciju demontāžas, izvākšanas un utilizācijas procesam;

• bojājumu zonu un jaunizbūvējamo koka konstrukciju rūpīgai apstrādei ar antiseptiskiem

līdzekļiem;

• lietot  ķīmiski  un  konstruktīvi  saderīgus  materiālus;  izmantot  materiālus  atbilstoši  tā

paredzētajam mērķim, veicot iestrādi atbilstoši ražotāja vai projektētāja norādījumiem.

Tehniskā apsekošana veikta  2016.gada 17.maijā.

Būvinženieris:  Anrijs Rudzis, Sert. Nr. 20-6025 
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Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pils konservācija. Būvprojekts

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1 . I E V A D S

1.1.VISPĀRĪGI. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un
labiekārtošanas darbu būvprojekts izstrādāts SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" projektu grupā
2016.gadā saskaņā ar Kokneses novada domes pasūtījumu (pasūtījuma Nr. 2.1.-6.2./18). Projekta
Arhitekts un būvprojekta vadītājs - arhitekts Artūrs Lapiņš. Projekta risinājumus sagatavoja Guntars
Jansons, būvinženieris Anrijs Rudzis, Kristīne Klimbe. Projekts noformēts 1 sējumā 8 eksemplāros,
no kuriem četri nodoti Pasūtītājam, piektais – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai,
sestais – Kokneses būvvaldē, septītais – Būvniecības valsts kontroles birojam, astotais - kopā ar
rasējumu oriģināliem un digitālajiem fotoattēliem glabājas SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” arhīvā.

Pilsdrupu sienas apsekotas vizuāli 2016. gada pavasarī, no  zemes līmeņa.

1.2.AIZSARDZĪBAS STATUSS. Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir Valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis ''Kokneses pilsdrupas'' Nr. 6160 un Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.118
„Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta”.

1.3.LĪDZŠINĒJIE DARBI

- 1961. – 1966. g. arheoloģiskie izrakumi (arheologs A.Stubavs),
- 1961. – 1968. g. bibliogrāfiski izraksti, tulkojumi, pētījumu apkopojums (vēsturnieki A.Jansons,
J.Zemzaris, R.Malvess),
- 1963. – 1965. g. veikta pilsdrupu arhitektoniskā izpēte, fotofiksācija (arhitekti P.Saulītis,
I.A.Stukmanis, fotogrāfs T.Cīparsons),
- 1966. g. ūdens līmenis paaugstināts līdz Pils pamatiem. Jūtami progresē pamatu izskalošana,
- 1980. g. beigās - nobruka ~9m garš ZR ārsienas posms,
- 1988. g. LU līdzstrādnieki J. Proboka vadībā veic ģeoloģisko, hidroloģisko, topoģeodēzisko izpēti,
- 1988. g. veikta Pils ārsienu fotogrammetriska uzmērīšana (arhitekts A.Rībenis),
- 1991. – 2000. g. Pērses krasta un A korpusu un arheoloģiski izrakumi (arheologs M.Ruša)
- 1993. – 2002. g. Pils mūru konservācijas darbi (arhitekts I.A.Stukmanis)
- 2000.-2002.g. izbūvēta pamatni pastiprinošu dzelsbetona joslu, kura diemžēl daļēji nosedz
pagrabstāva šaujamlūkas.

1.4.ĪSA VĒSTURISKA UZZIŅA. Kokneses pils vēsturiskajā attīstībā var izdalīt vairākus secīgus
būvperiodus:

 Rīgas bīskapa (vēlāk arhibīskapa) un vasaļa pils (1209.- 16. gs. s.)  Kokneses pils
(Kokenhusen) plāns trīsstūra formā veidojies senākas, šeit atradušās koka pils plānojuma
ietekmē, par ko liecina arheoloģiskās izpētes dati. 13. – 15.gs. ar koka dzīvojamām un
saimniecības ēkām bijis apbūvēts arī Pils pagalms. Tā centrā atradusies koka istaba un
virtuve ar cepamo krāsni. Pilī bijusi kapella, ērberģis, vecais remteris, vaļējā galerija vecā
remtera priekšā, Heninga kambaris, tornis ar cietumu apakšā. 15.gs. sākumā Pils kļuva par
vienu no arhibīskapa trim galda pilīm, un tajā katru gadu vasarā uzturējās arhibīskaps ar savu
galmu. 15.gs. 1. ceturksnī Pilī notikuši lielāki pārbūves darbi, kuru gaitā uzcelts tronis - t.s.
Garais Henings.

 Pils - cietoksnis (1515.- 1566.)  1515. gadā pabeigta pils pārbūve - modernizācija atbilstoši

. . . . . . . . . . . .S . I . A . . . " .  A  . I . G . " . . P . . R . . O . . J . . E . . K . . T . . U . . . . G . . R . . U . . P . . A . . . . . . . . . . . .

\\192.168.0.10\arch_2016\KoknesesPilsdrupas_2016\dwg\AR\SkaidrojossApraksts_KoknesesPilsdrupas_2016-11-28.doc 1(8)



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pils konservācija. Būvprojekts

uguns ieroču prasībām. Pils mūri paaugstināti, tā aprīkota ar lielgabaliem. 16. gs. beigās
veiktajā revīzijā minēta Pils 2 stāvos ar 5 torņiem. Tajā atradušies 4 cietumi, lielākoties zem
torņiem. Pērses puses korpusa 1. stāvā bijis liels alusbrūzis, kura vidū pīlārs, maizes ceptuve
un Pils lielā virtuve, 2. stāvā ēdamistaba, dzīvojamās telpas, kapella (ērģeles, ķieģeļu klons, 3
iegareni logi ar ozolkoka rāmjiem un dzelzs režģiem, logu starpās 2 altāri). Daugavas puses
1. stāvā zirgu dzirnavas, vecais remteris. Otrajā stāvā dzīvojamās telpas un lielās sanāksmju
zāles (Lielā zāle (kapitulzāle?) ar 4 logiem pret Daugavu un 2 logiem pret pagalmu, 1 logs
aizmūrēts), priekštelpa (zāles priekšā), aiz tās liela istaba ar glazētu podiņu krāsni. Grīdas
segums - klons no ''kvadrātveida akmeņiem''. Apkure - kamīni, vai glazētu podiņu krāsnis.
Dzelzs stieņiem restotos logos stikla rūtis. DR stūrī 3. stāvā arhibīskapa dzīvoklis, ateja.
Pagalma pusē 2. stāva līmenī galerija, kas balstīta uz akmens pīlāriem. Austrumu korpusā
pulksteņa tornis. Pagalma vidū aka 6 m diametrā, ar ratu, izmūrēta no akmeņiem, ap aku
mūris ar 2 durvīm, kas segts ar šindeļu jumtu, kam smaile ar vējarādītāju, līdzīgu
nocietinājumu torņiem (aka saspridzināta 1701. g.).

 Pils - tranzīta un tirdzniecības centrs (1566.-1701.)  Nākošā pils pārbūve notikusi 16. gs. vidū,
kad Pils atkārtoti piemērota uguns ieroču attīstības līmenim, un tai piebūvēti zemes
nocietinājumi. Ieeja priekšpilī pārvietota uz Ziemeļaustrumu torni, savukārt Dienvidaustrumu
tornis sabrucis. Dienvidu (Pērses) korpusa ārsienā paplatinātas dažas logu ailas un tā jumts
segts ar holandiešu tipa dakstiņiem. Nav konstatēti mūru papildinājumi korpusu ārsienās,
tajos tikai iekaltas jaunas konsoles velvju atbalstam. Tomēr atjaunotās Pils mūžs nebija ilgs -
1701. gadā uzspridzināti abi rietumu torņi, un no tā laika Pils vairs netiek apdzīvota.

 Pils drupas (18. gs. sākums - mūsdienas)  1797. g. pilsdrupas savos albūmos zīmējis J. K.
Broce, 19. gs. beigās gleznojis J. Feders, 20. gs. sākumā V. Purvītis. 1896.g. pilsdrupu
fotogrāfijas ievietotas R. Gulekes Livonijas skatu albūmā.

 Drupas - tūrisma objekts.  Pilsdrupu izpētē nozīmīgi darbi aizsākās 20. gs. 60. gados sakarā
ar jaunceļamo Pļaviņu HES un Daugavas ūdenslīmeņa plānoto paaugstināšanu līdz Pils mūru
pakājei. 1960. gadu sākuma arheoloģiskajos izrakumos cietokšņa pagalma bruģi uzmērīja,
nofotografēja un demontēja. 

1.5.PILS APRAKSTS. Pils organizēta ap centrālo trīsstūrveida formas, austrumu rietumu virzienā
orientētu Pagalmu. Abiem - ziemeļu un dienvidu - korpusiem Pērses un Daugavas krastā bijuši 3
virszemes stāvi. 1. (zemes) stāvs ar krusta velves pārsegumu 5 m augsts, 2. (galvenais) stāvs- 5,5
m augsts - segts iespējams ar krusta velvi un profilķieģeļu ribām, un 3. - ieroču stāvs. Zem
pagalma līmeņa 3m dziļš pagrabs, segts ar pusloka velvi. Pagrabstāvā ārsienās izvietotas plānā
trapecveida šaujamlūkas. Tās segtas ar mucas velvi, blakus sienā pulvera dūmu izvadi, kura
atvēruma malas ārsienā ierāmē apskaldīti dolomīta akmeņi. Abu korpusu zemes stāva un augšstāva
logailas ārsienā sākotnēji ietvēra kaltu profilētu dolomītakmeņu apmales. Daugavas korpusa fasādē
zemes stāvu logiem ailas veidotas kā biforijs, katru logailu atdala vidusstatnis - akmens balsts,
logiem restes. Iekštelpās logaila novietota nišā, kuras katrā sānā akmens pakāpienu veidā ierīkotas
sēdvietas. Pērses korpusa ārsienas 2. stāva logailām taisnstūra formas akmens ietvars (ar gropēm
koka rāmju stiprināšanai) ar vertikālu dalījumu - vidusstatni. Jumta segumam bijuši izmantoti
sarkani māla mēles tipa dakstiņi un šindeļi. 

1.6.PILS KONSTRUKTĪVĀ UZBŪVE. Sienas veidotas čaulmūra tehnikā: čaula mūrēta no rupji
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apskaldītiem dolomītakmens kvadriiem un lielizmēra laukakmeņiem, kodola pildījumam kaļķu javā
samesti sīkāki akmens gabali. Mūrējuma izmantota kaļķu - grants java. Nelielā apjomā izmantoti
sarkana dedzināta māla ķieģeļi, kas vietām lietoti mūru labojumos un pārbūvēs. Dominējošais
būvmateriāls ir gaiši pelēks dažādu nokrāsu dolomīts ar atšķirīgām apdares pēdām. Iekštelpās
sienas klājis samērā plāns balsināts vai krāsots apmetums.

1.7.TEHNISKO PROBLĒMU APRAKSTS. Pilsdrupās tehniskās problēmas (bīstamie mūra posmi no
konstruktīvās noturības viedokļa) konstatēti galvenokārt Ziemeļu un Dienvidu ārsienām. Pārējās
konstrukcijās vērojamie defekti to konstruktīvo noturību neapdraud.

Mūra konstrukcijās vērojamie defekti:
1) lokāli mūra čaulas, mūra kodola, kā arī šuvojuma zudumi;
2) tukšumi mūra čaulā apakšējā daļā, kuri radušies lietusūdenim izskalojot javu starp

akmeņiem, tai skaitā mūra dziļumā,
3) mitruma un sala iedarbībā bojāts mūris sienu augšdaļā,
4) atsevišķi akmeņi un ķieģeļi ar izskalotām šuvēm,
5) atsevišķi akmeņi vai ķieģeļi, kuriem zudis konstruktīvais balsts,
6) pie paša mūra izaugušie mazie kociņi,
7) sāļu notecējumi,
8) bioloģiskais apaugums.

2 . P R O J E K T A  R I S I N Ā J UM I

2.1.Projektā iekļauta esošo virszemes mūra konstrukciju nostiprināšana, mūra virskārtas un
horizontālo plakņu iesegšana. Sienu konstruktīvās noturības atjaunošanai paredzēta lokāla
mūrējuma čaulas virsmas atjaunošana. Pils teritorijas austrumu daļā veicama teritorijas
labiekārtošana un ieseguma atjaunošana. Ziemeļaustrumu pusē esošai telpai plānots pārseguma -
skatu platformas izbūve; no jauna veidota koka marga priekšpilī.

2.2.Galvenais plānoto restaurācijas darbu uzdevums - maksimāla autentiskā materiāla saglabāšana.
Konservācijas mērķis - nodrošināt virszemes konstrukciju konstruktīvo stiprību un mūra
konstrukciju un atsevišķu būvelementu noturību. Projekta rezultātā konservētās mūra plaknes un
korpusi būs droši pieejami apmeklētājiem.

3 . D A R BU  M E T OD E S  U N  M A T E R I Ā L I

3.1.PROJEKTA SASTĀVS. Projekta dokumentācija sastāv no Skaidrojošā apraksta, rasējumiem un
Darbu apjomu un izmaksu aprēķina. Dokumentācijā pēc iespējas iekļauti galvenie kritēriji, pēc
kuriem tiks vērtēts pabeigta darba rezultāts. Lai arī atsevišķas darba operācijas nav konkrēti
aprakstītas, Uzņēmēja pienākums ir izmaksās ietvert un nodrošināt tos pakalpojumus, kas ietilpst
pilnīgā darba izpildē, lai sasniegtu aprakstīto rezultātu, apvienojot visas nepieciešamās profesijas
un projekta daļas. Jāizpilda visi darbi, kas saskaņā ar tehniskajiem normatīviem un Uzņēmēja
pieredzi ietilpst pilnvērtīgā renovācijas darbā.

3.2.ZEMES IESEGŠANA Lai vienkāršotu apkārtnes sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, pirms darbu
uzsākšanas, horizontālās un slīpās plaknes ap objektu zem sastatnēm nosedzamas ar celtniecības
plēvi vai citu līdzīgu materiālu. Līdzīgi ar atbilstošiem saplākšņa pagaidu vairogiem aizsargājami
ailu aizpildījumi. Pēc darbu pabeigšanas plēve novācama līdz ar būvgružiem, atkritumiem un
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apdares materiālu paliekām.

3.3.DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJA. Projektēto darbu realizācijas kvalitāte atkarīga no piesaistīto
amatnieku pieredzes un kvalifikācijas. Arhitekts un Pasūtītājs ir tiesīgs iepazīties un Uzņēmējam
jāsniedz informācija par darbinieku iepriekšējo pieredzi līdzīga apjoma un rakstura darbu realizācijā.
Arhitekts ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmēja darbinieku nomaiņu vai kvalificētu speciālistu piesaisti
gadījumos, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka darbi pēc to nobeigšanas neatbildīs Projekta
dokumentiem.

3.4.IZEJMATERIĀLI Restaurācijā izvēlēto izejmateriālu izcelsme un izskats, izstrādājumu
izgatavošanā izmantotā tehnoloģija un apdares paņēmieni būtiski ietekmē gala rezultātu. Materiālu
iegādi, piegādi Objektā vai atsevišķas darbu operācijas Uzņēmējs veic tikai pēc tam, kad saņemts
Arhitekta un Pasūtītāja apstiprinājums. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst Valsts Standartam. To
izvēle, kā arī iespējamās atkāpes no Projekta dokumentācijā dotajām norādēm, iepriekš
saskaņojamas ar Arhitektu.

3.5.DOKUMENTĒŠANA DARBU LAIKĀ. Uzņēmējam, atbilstoši vispārīgām restaurācijas prasībām,
jāveic precīzi pieraksti par materiālu sagatavošanas gaitu (javas sastāvu un sagatavošanas
tehnoloģiju, kokmateriālu sagatavošanu, u.tml.), kā arī darba apstākļu un darbu gaitas apraksti.
Uzņēmējam jāveic fotofiksācija, fiksējot konstrukciju stāvokli pirms darbu veikšanas, darba laikā un
pēc darbu pabeigšanas. Apkopots darbu apraksts (Objekta restaurācijas pase), kas sagatavota
atbilstoši Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām, iesniedzams Arhitektam,
Pasūtītājam un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai pie Objekta nodošanas.

3.6.NEPAREDZĒTIE UN PAPILDUS DARBI. Sakarā ar to, ka esoša Objekta renovācijā jāvadās no
noteiktiem pieņēmumiem, Uzņēmējam, vadoties no tā pieredzes, jāparedz noteikta summa ar
restaurāciju saistītu neparedzētu un papildus darbu veikšanai, kura tiks izmaksāta, ja šādi papildus
darbi radīsies, vai arī tiks pilnībā vai daļēji ieturēta, ja šādi darbi netiks veikti. Par katru no
neparedzēto darbu pozīcijām tiks sastādīts akts, piedaloties Pasūtītājam, Uzņēmējam, Tehniskajam
uzraugam un Arhitektam.

3.7.AUTORUZRAUDZĪBA Vietās, kur aprakstā un/vai rasējumos minēta saskaņošana ar Arhitektu vai
saskaņošana autoruzraudzības (AU) kārtībā, Uzņēmējam jāsagatavo paraugi (apdarēm, klājumiem,
segumiem - ap 0.5m2), gabalelementiem - viens vai vairāki paraugi. Darbi turpināmi tikai pēc tam,
kad Uzņēmējs saņēmis Arhitekta skaņojumu. Visiem saskaņojumiem jābūt rakstiskiem, Arhitektam
parakstot Uzņēmēja sagatavotās skaņojuma vēstules vai formas, vai arī par paraugu akceptēšanu
izdarot atbilstošu ierakstu Autoruzraudzības žurnālā.

3.8.ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE UN UZRAUDZĪBA Visa veida zemes darbiem, kas tiek veikti Objektā,
Uzņēmējs nodrošina arheoloģisko uzraudzību. Ja šādu zemes darbu laikā tiek atsegtas vēsturiskās
būvkonstrukcijas un/vai kultūrslānis, zemes darbi jāaptur. Zemes darbu grafikā jāparedz laiks
atsegto būvkonstrukciju izpētei un fiksācijai. Atsedzoties kultūrslānim, resp. 0,5m no zemes
planējuma atzīmes, rakšanas darbi jāveic bez tehnikas izmantošanas, ar rokām atbildīgā Arheologa
vadībā (persona, uz kuras vārda VKPAI izsniedzis izpētes atļauju), atlasot senlietas, keramikas
lauskas un būvdetaļas. Pēc Arheologa pieprasījuma lielās lāpstas jāaizstāj ar sapieru lāpstām un/vai
zemes darbi jāveic speciālistiem. Darbus veicot būvgružu aizbērumā, Uzņēmējs nodrošina
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vēsturisko būvdetaļu un to fragmentu atlasīšanu, kā arī restaurācijas darbiem nepieciešamos
materiālus (piemēram, ķieģeļus un to fragmentus), sagatavojot tos atkārtotai izmantošanai un
iekārtojot nosegtu un slēdzamu vietu to uzglabāšanai. Plānojot zemes darbus, jāievēro, ka
arheoloģiskās izpēte vispār un uzraudzības darbos veicamās fiksācijas kultūrslāņa zonā nav
iespējamas apstākļos, ja apkārtējā temperatūra ir zem 0 grādu pēc Celsija, zeme ir sasalusi, kā arī
stipra lietus un puteņa laikā. Ja Uzņēmējs plāno zemes darbus ārpus izrakumu sezonas (oktobris –
aprīlis), izmaksās jāparedz nojume, pārvietojama apsildāma telts un elektriskais  apgaismojums.

4 . M A T E R I Ā L I  M ŪR A  K ON S E R V Ā C I J A I

4.1.MŪRA MATERIĀLI Mūra konservācijai izmantojami pilsdrupu teritorijā esošie otrreiz
izmantojamie materiāli. Pirms pilsdrupu teritorijā iegūto materiālu iestrādes mūrī veikt attīrīšanu no
bioloģiskā apauguma un atsāļošanu. Atsāļošanu veic, mūra materiālus (ķieģeļus, dolomīta
akmeņus) mērcējot ūdenī vismaz vienu nedēļu, katru dienu mainot ūdeni. Lai attīrītu akmeņus no
bioloģiskā apauguma, tos vispirms notīra ar saru birstēm. Ja akmeņi sausi, tos ar rokas
pulverizatoru apsmidzina ar ūdeni un tad apstrādā ar vara vitriola (CuSO4) 3 – 4% šķīdumu.
Šķīdums jāuzsmidzina plānā slānī, lai akmens virsmai nerodas zila nokrāsa. Pēc 2 – 3 dienām
akmeņus notīra ar saru birstēm un nomazgā ar ūdeni (var izmantot zema spiediena ūdens strūklu).
Ja nepieciešams, procedūru atkārto. Apstrādājot un žāvējot materiālu, tas jāpasargā no tiešas
saules un lietus iedarbības. 

4.2.Akmeņus šuvju aizpildīšanai un pamatakmeņu ķīlēšanai pirms iestrādāšanas samitrina, iemērcot
ūdenī (spainī vai mucā).

4.3.JAVA Pamatmūrim izmanotota dažāda rupjuma kaļķu – grants java, izmantojot sastāvu, kas
aprobēts iepriekšējās konservācijas sezonās. Grants rupjumu katrai labojumu vietai noteikt pēc
esošajām šuvēm un apmetuma fragmentiem. Pēc izžūšanas, jaunajai javai jābūt maksimāli līdzīgai
pamatmūra un apmetuma javai pēc krāsas un struktūras. Līdz darbu uzsākšanai javas paraugi
saskaņojami autoruzraudzības kārtībā. Pirms javas iestrādes mūra virsmu samitrināt. Darbus veikt
pie diennakts vidējās gaisa temperatūras >4oC. Pēc iestrādes objektā kaļķu javas cietēšanas laikā
(apmēram 1 mēnesi) veicama mitrināšana, nodrošinot, lai javas virskārtā neparādās plaisas, kas
saistītas ar tehnoloģiskā procesa neievērošanu. Gadījumā, ja šādas plaisas tiek konstatētas,
apmetums vai šuvojums šajās vietās jānokaļ un jāiestrādā no jauna. 

4.4.Javas sagatavošana veicama uz vietas Objektā. Pieļaujama betona maisītāja izmantošana. Lai
palielinātu javas plastiskumu, maisītājā maisīšanas laikā ievietojami vidēja izmēra laukakmeņi. Pēc
sagatavošanas javai jābūt plastiskai, tā nedrīkst nokrist no otrādi apgāztas sviednes. Lieka ūdens
pievienošana nav pieļaujama.

5 . MŪR A  S I E N U  K ON S E R V Ā C I J A

5.1.VISPĀRĪGI Projektā paredzēti nepieciešamie pasākumi sienas konstruktīvās noturības
atjaunošanai, galvenokārt stiprinot vai atjaunojot mūrējuma čaulas virsmu. Mūrējuma atjaunošana
pieņemta vietās, kur tas nepieciešams stabilitātes nodrošināšanai.

5.2.Restaurācijas darbi, kuros paredzēts izmantot tradicionālus materiālus un tehnoloģijas, ir lēns
process ar ilgstošiem tehnoloģiskiem pārtraukumiem. Atbilstoši pieejamajam finansējumam,

. . . . . . . . . . . .S . I . A . . . " .  A  . I . G . " . . P . . R . . O . . J . . E . . K . . T . . U . . . . G . . R . . U . . P . . A . . . . . . . . . . . .

\\192.168.0.10\arch_2016\KoknesesPilsdrupas_2016\dwg\AR\SkaidrojossApraksts_KoknesesPilsdrupas_2016-11-28.doc 5(8)



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pils konservācija. Būvprojekts

iespējama dažāda veicamo darbu apjomu plānošana. 

5.3.MŪRA APDARES PAŅĒMIENI Atbilstoši apdares raksturam, izdalītas vairākas mūra plaknes
apdares grupas. Visu paraugu fragmenti saskaņojami autoruzraudzības kārtībā, pirms tam
Uzņēmējs veicot to dokumentēšanu.

 Gluds akmens mūris. Mūra plakne sākotnēji bijusi pārziesta ar plānu javas kārtu ārpusē, kas
līdz mūsdienām nav saglabājusies. Mūris veidots no laukakmeņiem, neregularitāti izlīdzinot ar
dolomītakmeņiem. Mūris pārsiets horizontālās rindās un ķīlēts ar dolomīta lauskām vai vietām
ar sarkaniem māla ķieģeļiem. Mūra plakne līdzena. Plaknēm, kas netiek apmestas, pēc
konservācijas jābūt salīdzinoši gludām, ar vāji izteiktu mūra reljefu. Šuves neregulāras, viegli
ievirzītas mūra plaknē.

 Neregulārs mūris. Mūra fragmenti, kuros atsedzies mūra kodols; nolauztas konstrukcijas.
Pēc konservācijas mūrim jāsaglabā esošais neregulārais raksturs. Šuves platas, ierautas,
pārzieduma veidā starp haotiski izvietotiem esošajiem akmeņiem.

 Dolomīta kvadri - ar rokas instrumentu gludi uzkaltu kvadru regulārs mūrējums ailu malām R
fasādē 2.stāva līmenī. Šuves ierautas, līdzenas.

 Ķieģeļi - atsevišķas mūrētas ailu pārsedzes. Šuves ierautas, līdzenas.

 Dažādi atvērumi. Saglabājušas kvadrātveida sastatņu koku un mūra koka armējuma
iesējuma vietas. Konservācijas laikā atvērumus attīrīt, veikt dziļuma uzmērīšanu, pēc tam
aiztapot ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni. 

5.4.MŪRA VIRSKĀRTAS IESEGŠANA Līmenisko plakņu iesegšana nepieciešama, lai novērstu
mitruma uzkrāšanos mūrī. Tai pat laikā iesegšanai jābūt pēc iespējas neitrālai, radot dabīgi
veidojušās virsmas iespaidu. Paredzēta šādu galveno materiālu un paņēmienu izmantošana:

 AUGU SEGA. Mūra virskārtas, lielāko horizontālo plakņu un palodžu iesegšanai paredzēta
augu segas ieklāšana. Mūra virskārta attīrāma no birstošas javas. Veikt virsmas izlīdzināšanu,
nodrošinot nepieciešamo kritumu. Izlīdzināšanai izmantot atbilstoša izmēra akmeņus un javu.
Ierīkot hidroizolāciju – labi samīcīta, ar salmiem sajaukta māla slāni. Virs izolācijas klāt
velēnu, tās malas atlokot uz leju atpakaļ. Pēc mūra virskārtas iesegšanas nedrīkst būt
redzama izolācija vai stiprinošie slāņi. 

 HIDROFOBIZĀCIJA. Nelielu, atmosfēras nokrišņiem pakļautu virsmu aizsardzībai paredzēta
hidrofobu sastāvu (Porosil ZTS vai ekvivalents) izmantošana. Izvēlētie materiāli nedrīkst
mainīt esošo elementu krāsu un faktūru, tiem jābūt ar tradicionāliem mūra materiāliem
saderīgiem un pēc nepieciešamības atjaunojamiem. Hidrofoba izvēli saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.

5.5.Mūra horizontālo plakņu ieseguma paraugus saskaņot autoruzraudzības kārtībā, pirms tam
Uzņēmējam veicot to dokumentēšanu.

5.6.STIPRINĀJUMA ELEMENTI Visiem metāla stiprinājumiem jābūt karsti cinkotiem vai nerūsošā
tērauda, atbilstoši norādēm projektā. Metāla stiprinājumiem, kurus paredzēts iestrādāt kaļķu javā,
jābūt no nerūsošā tērauda. Konstruktīvās noturības ziņā bīstami izvirzītos mūra akmeņus un mūra
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zonu virs erodējušās/ zudušās mūra čaulas fragmentiem nobalstīt ar nerūsējošā tērauda stieņiem
(A2 nerūsējošā tērauda stieņus, d=16 mm (B500B)). Tos mūrī ielīmēt iepriekš izurbtos atvērumos
ar divkomponentu būvķīmiju “Hilti Hit – HY 70” vai ekvivalentu. Atvērumus mūrī urbt horizontāli,
slīpi attiecībā pret sienas plakni. Stieņus stiprināt mūrī 2/3 to garuma. Stieņu galus pirms montāžas
apslīpēt.

6 . J A UNU  K ON S T R UK C I J U  I Z B Ū V E

6.1.VISPĀRĪGI. Nesošās konstrukcijas izgatavojamas no antiseptizēta priedes koka, virsmas faktūra
- slīpēts gatera zāģējums, ar bomkanti. Pārējie konstrukciju elementi izgatavojami no lapegles,
gludi ēvelēti un slīpēti. Apslīpējamas asās škautnes, veidojot taisnu 2mm nofāzējumu. Visi koka
elementi savienojami ar karsti cinkotiem, slēpti iebūvētiem stiprinājuma elementiem, ja rasējumā
nav norādīts citādi.

6.2.PLATFORMA ZIEMEĻU KORPUSA AUSTRUMU GALĀ. Ziemeļu korpusa Austrumu stūra telpā
atbilstoši Pasūtītāja iecerei plānota slēgtas ekspozīciju telpas - t.s. “moku kambara” izbūve. Telpa
atrakta pagraba līmenī. Uz to ved akmens kāpnes, kuras pēc restaurācijas izmantojamas šo telpu
apskatei. Pārseguma velve zudusi, plānots tās vietā izveidot koka platformu. Tā veidota koka
konstrukcijā, balstīta uz esošām mūra plaknēm un plauktiem. Alternatīva uzeja uz platformas ir no
Ziemeļu korpusa blakus telpas, kur uz platformu iespējams nokļūt 1. stāva līmenī. Platforma
aprīkota ar margām un izmantojama kā skatu laukums.

6.3.MARGAS PRIEKŠPILĪ Priekšpils dienvidaustrumu daļā, bijušā bastiona vietā Daugavas krastā
plānota koka margas izbūve. Marga nepieciešama apmeklētāju drošībai, jo šajā vietā ar zālienu
segtais laukums, no kura paveras skats uz upi un Likteņdārzu, negaidīti noslēdzas ar bijušā
bastiona mūra sienu, kas no augšas nav saskatāma. Marga veidota koka konstrukcijā, ar
vertikāliem statiem un horizontālu rokubalstu un reliņiem. Margas stiprinājums - uz zemē
iedziļinātas zemesskrūves. Pēc margu balstu ieurbšanas veicama zāliena atjaunošana.

6.4.KOKMATERIĀLU AIZSARDZĪBA. Kokmateriāli jāaizsargā pret sēnēm un koksngraužiem (skat. arī
norādes BK daļā). Ar aizsarglīdzekli ir jāapstrādā zāģējuma vietas un koka elementu savienojuma
vietas pirms montāžas, kā arī plaisas. Iebūvējamie koka būvelementi antiseptizējami tikai ar tonētu
antiseptiķi. Antiseptiķa toņa paraugu saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

7 . T E R I T O R I J A S  L A B I E K Ā R T O J UMS

7.1.VISPĀRĪGI Teritorijas labiekārtojums ietver seguma atjaunošanu Pils pagalma daļā, esošā
bruģa restaurāciju, kā arī arheoloģisko izsiju klona seguma izveidošanu bijušo korpusu iekšpusē.

7.2.BRUĢĒŠANAS MATERIĀLI Bruģēšanai izmantojami granīta laukakmeņi (15..25cm diametrā), ar
5..10cm diametra akmeņu iestarpinājumiem un malu un tekņu veidošanai. Nav pieļaujama dolomīta
vai cita līdzīga materiāla akmeņu izmantošana, tiem jābūt atlasītiem, bez plaisām, redzamiem
defektiem, svešķermeņu ieslēgumiem. Apaļakmeņu bruģim atsevišķi akmeņi iestrādājami ar platāko
malu vertikālā virzienā, katru akmeni noķīlējot ar granīta šķembām. Pēc iestrādes akmeņi nedrīkst
kustēties; zem tiem nedrīkst būt tukšumi vai nesablīvēta pamatne.

7.3.PAGALMA BRUĢA REKONSTRUKCIJA Bruģa raksts rekonstruējams pēc arheoloģisko izrakumu
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fiksācijām, regulāros, ar taisnām akmeņu rindām iezīmētos laukumos. Pēc akmeņu stabilas
izvietošanas smiltī un spraugu noķīlēšanas ar mazāka izmēra akmeņiem, veicama seguma
šķembošana, ieslaukot akmeņu šuvēs granīta šķembas ar mainīgu frakciju (orientējoši 3..10mm).
Pēc šķembošanas šuves aizpildāmas ar skalotu granti. Nepieciešamības gadījumā šķembošanas un
grants papildināšanas process atkārtojams, jo nepilnīgs aizpildījums mēdz sasēsties un aizskaloties
lietus laikā.

7.4.KORPUSU GRĪDU SEGUMS Korpusu grīdu segumu veidot no arheoloģisko izrakumu gaitā iegūtā
būvgružu materiāla. Izlīdzināma esošā grunts, attīrot līdz arheoloģiskajos izrakumos atsegtajam
līmenim. Seguma drenēšanas uzlabošanai iestrādājams izlīdzinošs šķembu slānis, un uz tā
sablietējamas arheoloģiskās izsijas.

8 . U G UN SD RO Š Ī B A S  P A S Ā KUMU  R I S I N Ā J UM I

8.1.Projektētais objekts ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Kokneses pilsdrupu mūra
ugunsnoturības pakāpe – U3, būves lietošanas veids – IV (pēc LBN201-15 “Būvju ugunsdrošība”).
Būves grupa – II (pēc “Vispārīgie būvnoteikumi”), projektētajā daļā paredzēts uzturēties ne vairāk
kā 100 cilvēkiem vienlaicīgi. Pilsdrupu tuvumā nav citas apbūves vai objektu. 

8.2.Kaut arī drupu sienu augšdaļas līmeņa atzīme līdz apkārt esošajai zemei pārsniedz 8 m (līdz
zemei augstums ir ~14 m), tomēr apmeklētājiem pieejamās zonas šo augstumu nepārsniedz
(platforma izvietota ~1m virs pagalma līmeņa. Tātad Objekts kopumā atbilst U3 ugunsnoturības
pakāpei (pēc LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”).

8.3.Atbilstoši būves ugunsnoturības pakāpei, Objektā esošo būvkonstrukciju ugunsizturība netiek
normēta.

9 . V I D E S  P I E E J AM Ī B A S  R I S I N Ā J UM I

9.1.Pils teritorija pieejama cilvēkiem ratiņkrēslā zemes līmenī. Par pagrabstāvā, kā arī 2. stāvā
izvietotajām platformām un ekspozīcijām būs pieejami speciāli apraksti un vizuālās informācijas
materiāli.

Arhitekts: Artūrs Lapiņš

2016. gada 25. maijs, labots 19.oktobrī
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu  konservācija un labiekārtojums

1. SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1.1. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS izstrādāts pamatojoties uz: 

1.1.1. projektēšanas uzdevumu, 

1.1.2. būvprojekta risinājumiem un vispārīgajiem būvnoteikumiem.  

1.1.3. "Darba aizsardzības likums" un tā papildinājumi - LR MK 02.10.2007.

noteikumi Nr. 660 (protokols Nr.55 p.20), LR MK 23.02.2003. noteikumi Nr.92

(protokols nr.11 p.1.), LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr. 526 (protokols nr.55 p.8.), LR

MK 10.08.2010. noteikumi Nr. 749 (protokols nr.41 p.28.).

1.1.4. MK noteikumu Nr. 238 p.3. "Vispārīgās ugunsdrošības prasības" un p.9.

"Ugunsdzēsības līdzekļi" prasības. 

1.1.5. pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs atbilstoši MK 2003.g. 25.februāra not.

Nr.92 7.p. prasībām norīko darba aizsardzības koordinatoru kurš izstrādā MK 2003.g.

25.februāra not. Nr.92 IV nodaļas prasībām atbilstošu darba aizsardzības plānu.

1.2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

1.2.1. Vispārīgi Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus

objektā tikai pēc tam, kad tiek izstrādāts un saskaņots darba veikšanas projekts (DVP).

Saskaņā ar šo plānu, būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārīgā

un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu

ievērošana. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar

drošības zīmēm un uzrakstiem. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās,

tās jānorobežo ar aizsargnorobežojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP,

kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai. Orientējošs

būvdarbu secības apraksts attēlots rasējumā (DOP 0-01), orientējošs būvlaukuma

iekārtojums attēlots rasējumā (DOP 1-01). 

1.2.2. Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī

apmeklētāji drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar ķiveri galvā, par ko atbildīgs

darbu vadītājs. Apmeklētāji objektu var apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām atrasties objektā aizliegts.

1.2.3. Strādājošo sadzīves apstākļu nodrošinājumam nepieciešama strādnieku

ģērbtuve, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava. Strādājošo sadzīves telpas,

būvdarbu norišu apspriedes telpas organizējamas saskaņā ar Pasūtītāju un būvdarbu

veicējiem. 

1.2.4. Iespējams izmantot būvdarbu vagoniņus; aptuvena vagoniņu izvietošanas

vietu skat. DOP grafiskajā lapā.

1.2.5. Ja būvlaukumā paredzama vairāku organizāciju vienlaicīga darbība, pirms
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būvdarbu veikšanas Pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona norīko vienu vai vairākus

darba aizsardzības koordinatorus. Projekta sagatavošanas koordinatoram ir pienākums

izstrādāt darba aizsardzības plānu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs

galvenā uzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem -

darbuzņēmēju atbildīgie  darbu vadītāji.

1.2.6. Materiālu izkraušana paredzēta krautnē. Smagāku būvmateriālu izkraušana

iespējama ar celtni no smagās automašīnas tieši krautnē. Sīkāku būvmateriālu

pārvietošana no transporta līdzekļa līdz krautnei paredzēta ar rokām vai mehāniskiem

palīglīdzekļiem (ratiņiem, nestuvēm u.c). Pirms kravas piegādes katram ir jānoskaidro

materiāla izkraušanas laiks un glabāšanas  vieta. 

1.2.7. Materiālus objektā piegādāt ar transportlīdzekli, kurš nav smagāks par 3,5 t. 

1.2.8. Būvlaukumam nepieciešamo apgaismojumu izbūvēt atbilstoši Būvuzņēmēja

darbu veikšanas projekta tehnoloģijai. 

1.2.9. MATERIĀLU IZKRAUŠANAS darbu secība: 

.1. kravas automobīļa piebraukšana pie būvlaukuma, tajā laikā paziņot
atbildīgajam būvdarbu  vadītājam par kravas piegādi, 
.2. darbu vadītājs pārbauda kravas kvalitāti un dod atļauju kravas
izkraušanai,
.3. atvērt žogu, izkraut materiālu vai izkraut materiālu un pārnest
glabāšanas vietā,
.4.  aizvērt žogu.

1.2.10. MATERIĀLU PACELŠANA Lielāko materiāla daļu pacelšana plānota ar

rokām, izmantojot tikai palīgierīces: vinčas, trīsi.

1.2.11. MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA OBJEKTĀ. Ņemot vērā objekta īpatnību,

materiālu  parvietošana objektā paredzēta ar rokām vai mehāniskiem palīglīdzekļiem.

1.2.12. TEHNISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA, NOVADĪŠANA. Mūru

mazgāšanai (paredzēts mazgāt tikai lokālas vietas) izmantojamo ūdeni paredzēts

novadīt gruntī. Ja mūru tīrīšanai izmantojamas ķīmiskas vielas, Uzņēmējs nodrošina

izmantojamā ūdens uztveršanu un utilizāciju. Pasūtītāja norādītajā zonā iespējama

darba inventāra mazgāšanas vieta (nav paredzēts vielām, kurām nepieciešama speciāla

utilizācija). Instrumentiem darbam ar utilizējamiem materiāliem tīrīšanu un

uzglabāšanu nodrošināt instrumentu noliktavā.

1.2.13. BŪVDARBU KOPĒJAIS ILGUMS. Plānotais objekta būvdarbu kopējais

ilgums 6 mēn. Būvdarbu ilgums noteikts, balstoties uz pilsdrupu platību, arhitektūras,

restaurācijas būvprojekta risinājumiem, restaurācijas darbu tehnoloģiskajiem

procesiem,  kā arī būvdarbu izmaksu aprēķina daļā aprēķinātā cilvēkstundu skaita.
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1.3. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

1.3.1. Būvdarbus uzsākot:

.1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo
ierakstu,
.2. Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu
vadītājs un tā palīgi, atbildīgais par darba drošību, ugunsdrošību,
.3. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pārliecinās, vai ir
apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru un tv gaisa un zemes
kabeļi, gāzes vadi/caurules un kanalizācijas caurules,
.4. Būvuzņēmējs darbus organizē/ koordinē, ievērojot LR „Darba aizsardzības
likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās
uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 02.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 25.02.2003.) un MK
noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 19.04.2016.) prasības.
.5. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības
darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, kā arī nepārkāpjot LR
likumus un saistošos normatīvos aktus.
.6. Ar izstrādātiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma
apmeklēšanu. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību
saskaņā ar mk noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības
pārbaude” (spēkā no 01.04.2009.).
.7. Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veiktas ievadinstruktāžas.
Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram
būvuzņēmējam nozīmēts atbildīgais būvdarbu vadītājs) saskaņā ar MK
noteikumu Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”
prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas
būvlaukuma birojā.
.8. Būvlaukumā nodarbinātie cilvēki saņem instrukcijas par pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanas vietu, sakariem neatliekamās palīdzības
izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai
(ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības
u.c. dienestu).
.9. Tiek ievēroti MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba
vietās”.
.10. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”
prasībām būvlaukumā tiek izvietotas ugunsdzēšanas ierīces. 
.11. Būvlaukuma ceļi (t.sk. Piebraucamie), darba vietas, pieejas darba
vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.
.12. Stingri tiek ievēroti MK noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības
prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”. Šie noteikumi nosaka
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Objektā (īpaša uzmanība tiek
pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres). 
.13. Lietojot darba aprīkojumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta sastatnēm
un pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), to tehniskajam stāvoklim, drošībai.
.14. Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu
nostiprināšanas vietai jābūt, fiksētai, stabilai un drošai). Pie augstkāpšanas
darbiem tiek pielaisti tikai tie darbinieki, kuri ir speciāli apmācīti šo darbu
veikšanai.
.15. Visām iekārtām, aprīkojumam un individuālās aisardzības līdzekļiem

 Lapa  3 (5)



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu  konservācija un labiekārtojums

jābūt ar CE marķējumu un atbilstošiem apzīmējumiem, un lietošanas
instrukcijām.
.16. Veicami pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 66 „Darba
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto
risku” prasībām. 
.17. Būvlaukumā izmantojamam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts
bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par
bīstamajām iekārtām” ir jāveic uzraudzība saskaņā ar lr izdoto likumu „par
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā
būvuzņēmēja norīkots darbinieks. 
.18. Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus,
kāpnes, drošības jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes,
mērinstrumentus u.c. 
.19. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību / instruē drošā
smagumu celšanā/pārvietošanā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 344 „Darba
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) Prasībām.
.20. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek
uzglabāti atbilstoši instrukcijām. 
.21.  Būvlaukumā aizliegts atrasties nepiederošām personām.
.22. Ierodoties būvlaukumā apmeklētājiem vai materiālu piegādātājiem,
tie drīkst pārvietoties pa būvlaukuma teritoriju tikai galvenā būvuzņēmēja
atbildīgā pārstāvja pavadībā.
.23. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā
var papildināt un mainīt, ja: (a) ir notikušas izmaiņas lr likumdošanā un lr mk
noteikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos
un darba vietās, (b) tiek mainīta darbu tehnoloģija (atšķirīga no sākotnēji
plānotās), (c) to ir ieteikušas darba aizsardzības jautājumos kompetentas
personas un institūcijas (piem., Darbu drošības speciālists, valsts darba
inspekcijas pārstāvis, būvuzraugs u.c.).
.24. visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības
un Ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir
Plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti lr likumdošanā noteiktajā kārtībā.
.25. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību
ievērošanu/īstenošanu ir atbildīgs Uzņēmēja nozīmēts darba aizsardzības
koordinators.

1.4. TĀLRUŅA NUMURI, kur zvanīt steidzamos gadījumos: 

1.4.1. Valsts glābšanas dienests tālr. 112 

1.4.2. Ugunsdzēsēji tālr. 01; t.112

1.4.3. Policija tālr. 02; t.112

1.4.4. Ātrā medicīniskā palīdzība tālr. 03; t.112,

1.4.5. Katastrofu medicīnas centrs tālr. 67615534; t. 67611045; m.29358023

1.5. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

1.5.1. Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni ievērošanu,

1.5.2. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20.00.,

1.5.3. Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi informēt blakus esošos iedzīvotājus par

darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.

1.5.4. Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar

 Lapa  4 (5)



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu  konservācija un labiekārtojums

būvatkritumiem.

1.6. BŪVUZŅĒMĒJA ATBILDĪGĀ PERSONA nodrošina:

.1.  Būvgružu konteineru savlaicīga pasūtīšanu,

.2.  Pareiza būvmateriālu nokraušanu un uzglabāšanu,

.3.  Ķīmiski aktīvo materiālu uzglabāšanu paredzētajās vietās,

.4.  Kaitīgo izmešu gaisā ierobežošanu.
1.7. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām

prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.

 

Arhitekts, M.Sc.: A.Lapiņš

2016.gada 25.maijs, papildināts 20.septembrī.
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