


Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Projekta stadija Būvprojekts - IZMAIŅAS
Sējuma Nr. 1.2. DOP

PROJEKTA SAGATAVOŠANAS DARBI

Sējuma
nr.

Sējuma nosaukums, autors, gads Marka

Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijas attīstības mets. Arhitektūra,
Labiekārtojums. 
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš, G.Jansons, M.Reinbergs.
2016.g.

AR

Topogrāfiskais uzmērījums. SIA “DKM” . Ģ.Kaminskis. 2016.g. TI

Kokneses pils atsevišķu daļu telpiskā uzmērīšana. Smart Engineering,

2013.g.

UR

AKCEPTĒTĀ BŪVPROJEKTA SASTĀVS (iepriekš veiktie darbi)

Sējuma
nr.

Sējuma nosaukums, autors, gads Marka

1. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un
labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Ģenerālplāns, Arhitektūra, Labiekārtojums,
Būvkonstrukcijas, Darbu organizēšanas projekts.
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš, G.Jansons, K.Klimbe,
A.Rudzis. 2016.g.

ĢP, AR, BK, DOP

2. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un
labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Būvdarbu apjomu saraksts.
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš. 2016.g.

BA

3. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un
labiekārtošanas darbi. Būvprojekts. Izmaksu aprēķins (Tāmes).
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš, E.Pētersons. 2016.g.

T

Būvprojekta ekspertīzes atzinums. 2016. gads.

1.1. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un
labiekārtošanas darbi. Būvprojekts - Izmaiņas.  
Ģenerālplāns, Darbu organizēšanas projekts, Būvdarbu apjomu saraksts.
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš. 2017.g.

ĢP, DOP, BA

3.1. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un
labiekārtošanas darbi. Būvprojekts - Izmaiņas.  
Izmaksu aprēķins (Tāmes).
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš, E.Pētersons. 2017.g.

T

IZMAIŅU BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Sējuma
nr.

Sējuma nosaukums, autors, gads Marka

1.2. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas
darbi un labiekārtošanas darbi. Būvprojekta 3. kārtas  sadalīšana   
Darbu organizēšanas projekts.
Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.  A.Lapiņš. 2017.g.

DOP



Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
Adrese: “Kokneses pilsdrupas”, Kokneses novads
Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Projekta stadija Būvprojekta 3.kārtas sadalīšana
Sējuma Nr. 1.2. DOP

SATURA RĀDĪTĀJS

N.p.k. Dokumenta/lapas nosaukums Lapas nr.

1. Titullapa 1
2. Būvprojekta sastāvs 2
3. Satura rādītājs 3
4. Pasūtītāja pilnvara 4

Vienošanās - darba uzdevuma kopija 5
5. Zemesgrāmatu apliecības kopija 6
6. Zemes robežu plāna kopija 7-9
7. Rasējuma GP0-01 “Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji. Rasējumu saraksts” 

(24.05.2016., izmaiņa 0) ar VKPAI skaņojumu kopija  
[no Akceptētā būvprojekta] 

10

8. VKPAI būvprojekta atbalsta vēstules Nr. 11-03/1900 ar datumu 17.06.2016. kopija 11-12
9. VKPAI būvprojekta izmaiņu atbalsta vēstules Nr. 11-02/3509 ar datumu 20.07.2017.

kopija
13

10. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinājuma kopija 14
11. Skaidrojošs apraksts par Projekta 3.kārtas sadalīšanu 15
12. Rasējums DOP1-01-3 “Būvdarbu ģererālplāns. 3. kārtas darbi” ar VKPAI skaņojuma

zīmogu (skaņojuma Nr. 1410, datums 20.12.2017.)
16

13. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija          17
14. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija        18
15. Artūra Lapiņa sertifikāta kopija 19
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Zemesgremafu aplieclba
Aizkra ukles zemes g ramatu nodala
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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.
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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
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LATVIJAS RBPUBLIKA
AIZKRAUKLES rajona

Kokneses pagasta
N ekustamd lpaiuma Koknes es pils drupas
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Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

 

 

20.07.2017. Nr.11–02/3509 

Uz 30.06.2017 iesniegumu b/n 

(reģ.30.06.2017 Nr.4891) 

 

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” 

aig@aigsia.lv 

 

Par objekta “Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā” būvprojekta izmaiņām 

 

1. Iesniedzējs: 

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, reģ.Nr.40003041528, adrese: Arsenāla iela 3, Rīga. 

2. Paredzētā darbības vieta: 

Kokneses pilsdrupas un to teritorija (kadastra apzīmējums – 3260 013 0507 001) Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā. 

3. Iesniedzēja prasījums: 

Izsniegt atļauju Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbiem, 

būvprojekta izmaiņām. 

 

4. Konstatētie apstākļi: 

4.1. Objekts ir valsts nozīmes arhitektūra piemineklis “Kokneses pilsdrupas” (valsts aizsardzības 

Nr.6160), kā arī valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis “Kokneses viduslaiku pils un 

senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.118). 

4.2. Dokumentācija izskatīta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – 

Inspekcija) Būvniecības ieceru izvērtēšanas komisijas 05.07.2017 sēdē un konstatēts: 

4.2.1. 17.06.2016 Inspekcija Iesniedzējam ir nosūtījusi lēmumu Nr.11-03/1900, atbalstot 

“Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservāciju un labiekārtojuma darbus saskaņā ar 02.06.2016 

iesniegto dokumentāciju ar nosacījumiem, kas risināmi autoruzraudzības kārtībā: 6.1. ar zemes 

reljefa pārveidojumiem saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā izpēte (uzraudzība un/vai 

izrakumiem); 

6.2. vēsturisko bruģi atjaunot atbilstoši arheoloģiskās izpētes secinājumiem; saglabājamas 

oriģinālās bruģa konstrukcijas; 

6.3. akas namiņu pēc iespējas atjaunot tā, lai tas nebūtu dominējošais elements”. 

Vienlaicīgi Iesniedzējs informēts, ka Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniedzama Noteikumu 

Nr.474 53.punktā minētā informācija: 



 

 

D.Toc - Macāne, 67229272 

daiga.tocmacane@mantojums.lv 

 

53.3. 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)); 

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

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

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

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

4.2.2. 30.06.2017 iesniegtajā dokumentācijā uzrādīta projekta sadalīšana kārtās, pret ko 

Inspekcijai nav iebildumu.  

 

5. Lēmuma pamatojums: 

5.1. Uz objektu attiecas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kā arī no tā izrietošo 

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. 

5.2. Noteikumu Nr.474 56.punkts nosaka, ka kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, 

remonta un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un 

juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu 

veikšanai. 

 

6. Lēmums: 

Piekrist objekta “Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi 

Kokneses pagastā, Kokneses novadā” būvprojekta izmaiņām, kas paredz projekta sadalīšanu 

kārtās, paturot spēkā Inspekcijas lēmuma Nr.11-03/1900 (17.06.2016) nosacījumus. 

 

Saskaņošanas vai rakstiska atzinuma gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas 

eksemplāru. 

 

Inspekcijas vadītāja vietniece K.Kukaine 

(*paraksts) 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 





Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi. Būvprojekts

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
PROJEKTA 3. KĀRTAS SADALĪŠANA

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). 

1.2.LĪDŠINĒJIE PROJEKTĒŠANAS DARBI
Atbilstoši Pasūtītāja lūgumam, 2017. gada jūnijā būvprojekts sadalīts 8 kārtās; kārtu
dalījums akceptēts Kokneses būvvaldē.

1.3.DARBA UZDEVUMS
2017.  gada decembrī  pēc  Pasūtītāja  lūguma veikta  3.  kārtas  sadalīšana  atsevišķās
kārtu  daļās,  lai  pieļautu  operatīvāku  darbu  realizācijas  plānošanu  atbilstoši
pieejamajam finansējumam.

2 . P R O J E K T A  K Ā R T A S  S A D A L Ī J U M S
2.1. 3. KĀRTA

Atbilstoši  Darba  uzdevumam,  Būvprojekta  iepriekš  akceptētie  3.  kārtas  darbi  tiek
sadalīti četrās kārtu daļās (skat. lapu DOP1-01-3, izm.3):

3a daļa

• Sienas “G” ziemeļu fasādes konservācija, rasējumi AR3-01, AR3-02,
• Pagalma labiekārtošanas darbi, rasējumi AR 1-01; AR4-01,
• Ziemeļaustrumu  stūra telpas platforma, rasējumi AR6-01, AR6-03, BK6-01,
BK6-02, BK6-03,
• Sienu «I» un «ZA» konservācija platformas vajadzībām  (bijušās mūra velves
balsta vietas nostiprināšana platformas koka konstrukciju balstīšanai),
• Marga Priekšpils dienvidaustrumu malā, rasējumi AR6-10; AR6-11; BK6-11.

3b daļa

• Siena “A”, Dienvidu fasāde, dienvidrietumu gals, rasējumi AR3-01, AR3-04.
3c daļa

• Siena “A”, Dienvidu fasāde, dienvidaustrumu gals, rasējumi AR3-01, AR3-04.
3d daļa

• Siena “A”, Dienvidu fasāde (vidusdaļa) AR3-01;3-04.
2.2.KĀRTU REALIZĀCIJA

Atsevišķi izdalīto kārtu daļu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no
pārējā būvprojekta realizācijas.

Būvprojekta vadītājs, Arhitekts: Artūrs Lapiņš
 (sert. Nr. 10-0758)  

2017. gada 12. decembris
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