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IEVADS 

 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” darbības stratēģija 2017. – 
2025.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kuras 
mērķis ir izstrādāt rīcības programmu un veicamos uzdevumus, kas jārealizē, lai nodrošinātu 
atjaunotā kultūras pieminekļa efektīvu funkcionēšanu un palielinātu tā ekonomisko un 
inovatīvo izmantošanu. 

Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības 
Nr.6160 un atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un 
senpilsēta teritorijā ar aizsardzības Nr.118.  

Stratēģiju izstrādāja Kokneses novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļu. Stratēģija  jaunā redakcijā apstiprināta ar Kokneses novada 
domes 2017.gda 29.novembra  sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.14). 

Kokneses pilsdrupu attīstības virzieni noteikti saskaņā ar vairākiem nacionāla un 
reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Kultūrpolitikas 
pamatnostādnēm 2014.- 2020.gadam,  Latvijas  tūrisma  attīstības  pamatnostādnēm  2014.  –  
2020.gadam, Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam, Zemgales plānošanas 
reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030, Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
programma 2015 – 2020, Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam  
u.c. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā viena no prioritātēm 
minēta Latvijas kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana ar mērķi saglabāt 
un attīstīt Latvijas  kultūras  kapitālu  un  veicināt  piederības  izjūtu  Latvijas  kultūras  telpai,  
attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā 
kvalitatīvu kultūrvidi. 

Kokneses pilsdrupu konservēšana radīs kvalitatīvu dzīves telpu, sakoptu un radošu 
dzīves vidi, kas piesaistīs radošus un inovatīvus cilvēkus, stiprinās reģiona kapacitāti un 
maksimāli efektīvi izmantos tās priekšrocības un resursus. Atbildīgi izmantojot šos resursus 
un atjaunojot novada kultūrvēsturisko mantojumu,  izveidosies  uzņēmējdarbībai  pievilcīga  
vide  un  tiks  veicināta tūrisma attīstība. 
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

1.1. IESKATS VĒSTURĒ 

Kokneses pils aptver laika posmu no 13. – 18. gadsimtam, kad 1209.gadā krustnešu 
nopostītajā latgaļu pilskalnā bīskaps Alberts kopā ar Zobenbrāļu ordeni sāka celt Kokneses 
mūra pili. Tajā pašā gadā pils un Kokneses novads tiek izlēņots bruņiniekam Rūdolfam no 
Jerihovas. 1269.g. Rīgas arhibīskaps Nikolajs Koknesi izlēņoja Johanam no  Tīzenhauzenas, 
kura dzimta pilī valdīja līdz 1397. gadam.  

Pie pils izveidojās apmetne, kas 1277.gadā ieguva pilsētas tiesības un vēlāk iesaistījās Hanzas 
savienībā. Par Kokneses pili un citiem īpašumiem ar Livonijas ordeni un vasaļiem ilgstoši 
cīnījās arhibīskaps, kurš 1397.gadā Koknesi un tās apkārtni izcīnīja sev. Līdz 1566. gadam 
Koknese bija  Rīgas arhibīskapa īpašumā, un no 15.gs. vidus tā kalpoja arī kā arhibīskapa 
rezidence, kurā arhibīskaps uzturējās no Vasarsvētkiem līdz Miķeļiem. Arhibīskapa Tomasa 
Šēninga laikā (1527 – 1539) Koknesē atradās naudas kaltuve. Pilī atradās arī arhibīskapijas 
arhīvs, kas acīmredzot gāja bojā 1556. gada ugunsgrēkā. 

Livonijas kara laikā 1577. gadā pili ieņēma krievu cara Ivana IV Bargā karaspēks, bet 
nākamajā gadā tā nonāca poļu rokās, kas tajā valdīja līdz 17.gs. sākumam. 

1582.gadā Polijas karalis Stefans Batorijs bija apstiprinājis Koknesei agrāk piešķirtās Rīgas 
tiesības. Polijas – Zviedrijas kara laikā (1600 -1629) pili vairakkārt ieņēma gan zviedri, gan 
poļi, līdz 1625.g. to iekaroja zviedru karalis Gustavs II Ādolfs. 

Ziemeļu kara laikā 1700.gadā Koknesi ieņēma poļu karaļa Augusta karaspēks, bet 1701.gadā 
pils rietumu daļu uzspridzināja sakšu garnizons un vēlāk tā vairs netika atjaunota. 

1967. gadā Kokneses pilsdrupas tika daļēji izpostīta, veidojot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi un 
paceļot ūdenslīmeni līdz pils mūriem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls Kokneses plāns, 17.gadsimta sākumā, Giacomo Lauro, 1601 
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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 galma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls  Kokneses pils plāns 1701. gadā. 

 Pils - cietoksnis (1515.- 1566.) 1515. gadā pabeigta pils pārbūve - modernizācija atbilstoši 
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 
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mūris ar 2 durvīm, kas segts ar šindeļu jumtu, kam smaile ar vēja rādītāju, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs 

 

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. 

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 
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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.  

PILS KONSTRUKTĪVĀ UZBŪVE. Sienas veidotas čaulmūra tehnikā: čaula mūrēta no 
rupji apskaldītiem dolomītakmens kvadrātiem 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. 

 

4.attēls  Kokneses pilsdrupu teritorijas attīstības mets 
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1.2. ESOŠĀ SITUĀCIJA 
1.2.1. PASĀKUMI UN PAKALPOJUMI KOKNESES PILSDRUPĀS 

Kokneses pilsdrupu teritorijā ik gadu notiek dažādi kultūras pasākumi, kas ir ļoti 
populāri apmeklētāju vidū. Piemēram: Sama modināšanas svētki, Novada svētki, Dzejas 
dienu pasākumi, Muzeju nakts, koncerti un teātra izrādes. 

Kokneses pilsdrupas tiek izmantotas arī pašvaldības reprezentācijas vajadzībām, šeit 
tiek uzņemtas gan starptautiskas, gan valsts, gan vietēja līmeņa delegācijas. 

Kokneses pilsdrupās pieejami dažādi pakalpojumi:   

 Kāzu uzvedumi (Viduslaiku un senlatviešu kāzu uzvedumi) 

 Viduslaiku kāzu rituāls (Ar laimes dāldera kalšanu, ziedu ceļu, bruņinieka un viņa 
sirds mīļotās pārbaudījumiem, Kokneses pils jaunā pāra solījumu, graudu maizes 
un vīna rituālu, un ziedojumiem Daugavai). Uzvedums ilgst apmēram 40 min. 

 Senlatviešu kāzu rituāls (Folkloras kopas „Urgas” programma. Atvadas no meitas 
un puiša dzīves, vieglo dienu nolikšana, ziedojums Daugavai, līdzināšana, 
ziedojums ugunij, dzimtas sveces aizdedzināšana, naudas kalšana, spēka ņemšana 
no senčiem, laba ceļa vēlējumi). Programma ilgst apmēram 40 minūtes. 

 Naudas kalšana (viduslaiku stilā);  

 izmēģināt prasmes viduslaiku kaujas cirvja mešanā; 

 Ekspedīcija – Hanzas ceļi; 

 Viduslaiku tērpu noma (mūku tērps); 

 Pasākumu organizēšana-ekspedīcijas;  

 Piknika galda rezervēšana pilsdrupu priekšpilsētas teritorijā;  

 Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem;  

 Gida pakalpojumi; 

 Laivu noma; 

 Kuģītis „Vīgante” 

 Vēsturiskā ekspozīcija - apmeklētāji ar pilsdrupu un Kokneses vēsturi var iepazīties 
paviljonā, kas atrodas pie ieejas pilsdrupās. 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir ļoti iecienīts apskates objekts, tomēr sienu stāvoklis 
apdraud apmeklētāju drošību. Šobrīd dažas sienas ir norobežotas ar sarkano lenti, lai neradītu 
draudus apmeklētajiem kā rezultātā nav iespējams izbaudīt vietas pievilcību un vēstures 
liecības. Apmeklētājiem šajā vietā patīk uzturēties, tomēr nepieciešams izveidot jaunus 
piedāvājumus un pakalpojumus, lai viesošanos padarītu interesantāku, izzinošāku un 
aktīvāku. Regulāri šeit tiek rīkotas kāzu ceremonijas, kā arī pieturas punkts kāzu svinībām. 
Pilsdrupās tiek rīkotas arī aktivitātes Kokneses novada svētkos un Sama modināšanas svētkos, 
kurus apmeklē ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī Latvijas un ārvalstu viesi. Vasaras sezonā 
notiek arī dažādi koncerti kurus īpašus padara viduslaiku atmosfēra un aura. Veicot 
konservācijas darbus un izveidojot jaunus piedāvājumus tiks piesaistīti vēl vairāk apmeklētāji, 
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rīkoti koncerti un pasākumi, kā arī saglabāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 
nākamajām paaudzēm. 

Pašlaik pasākumu organizēšanu Kokneses pilsdrupās apgrūtina un būtiski ierobežo 
pilsdrupu sliktais tehniskais stāvoklis. Atsevišķas sienas ir jānorobežotas, jo ir bīstamas 
cilvēku drošībai un dzīvībai. Pilsdrupu konservācijai ir nepieciešama kompleksa un 
pārdomāta pieeja, lai garantētu veikto darbu kvalitāti un ilgmūžību. 

Statistikas dati Kokneses pilsdrupās tiek apkopoti tūrisma sezonas darba laikā un 
papildus ir uzstādīts elektroniskais tūristu skaitītājs.   Ņemot vērā, ka liela tūristu plūsma 
tiek novērota arī pēc darba laika, kopumā pilsdrupas apmeklē aptuveni 50 tūkstoši 
apmeklētāju gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kokneses tūrisma centra apkopotā statistika Kokneses pilsdrupās 

1.2.2. 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; 
- 2012. – Priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi; 
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- 2013. – C sienas ekspertīzes veikšana (3D skenēšana); 
- 2014. – C sienas konservācijas darbi (SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa”, arhitekts Artūra 
Lapiņš); 
- 2015. – B sienas konservācijas darbi (SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa”, arhitekts Artūra 
Lapiņš); 

 

 

    

5.attēls  Kokneses pilsdrupu teritorijas attīstības mets 
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1.3. KOKNESES PILSDRUPAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTOS 

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
 
Prioritāte: Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana. 
Mērķis: Saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas 
kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un 
veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi. 
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
1) Piederības izjūtas Latvijas kultūras 
telpai stiprināšana;  
2) Radošas sabiedrības veidošana:  

 Kultūrizglītība ikviena indivīda 
radošo spēju attīstīšanai;  
      

 Radoša pilsētvide un radošo 
industriju attīstība;  

 Kultūras mantojuma potenciāla 
izmantošana radošā tūrisma  

 Latvijas digitālās kultūras telpas 
paplašināšana;  

 Sabiedrības līdzdalība kultūras procesu veidošanā.  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam 

Prioritāte: Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 
Mērķis: Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, 
izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus. 
 
Rīcības virziens: Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 
izmantošana.  
Mērķis: Nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu 
radīšanai ražošanas un pakalpojumu sektorā reģionos.  
 
Rīcības virziens: Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana.  
Mērķis: Saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā 
ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei.  
Mērķis: Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana. 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” 

Kultūrpolitikas pamatnostādņu virsmērķis ir Latvija – zeme ar bagātu un koptu kultūras 
mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgām 
radošajām industrijām un augšupejošu dzīves kvalitāti ikvienam.  
Kokneses pilsdrupu attīstība atbilst vairākām pamatnostādņu prioritātēm.  
Prioritāte 1: Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras 
procesos.  

6.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs 
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Mērķis: nostiprināt un palielināt Latvijas kultūras kapitāla vērtību un veicināt iespējami 
lielākas sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos kultūras procesos. 

 
Rīcības virzieni:  

 Labvēlīgas vides veidošana jaunu kultūras vērtību radīšanai, mantoto kultūras vērtību 
saglabāšanai un pieejamībai;  

 kultūras institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības 
ieinteresētību kultūras procesos;  

 Latvijas kultūras ciešāka iesaiste starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības 
tīklos, veicinot kultūras diplomātijas attīstību;  

 Cilvēkresursu attīstība un efektīva kultūrpārvaldība.  

 

Prioritāte 3: Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas.  
Mērķis: Veicināt radošā potenciāla un kultūrā balstīto inovāciju pārnesi uzņēmējdarbībā, 
sekmējot radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību, eksportspēju un valsts starptautisko 
konkurētspēju.  
Rīcības virzieni:  

 Uzņēmējdarbības izaugsme radošo industriju sektorā;  
 Radošo industriju sektora konkurētspēja un eksports;  
 Inovācijām labvēlīgas infrastruktūras un vides attīstība;  
 Sabiedrības informēšana, radošo industriju pētniecība un monitorings.  

 
Prioritāte 4: Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība.  
Mērķis: Veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas 
dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu 
pieejamību ikvienam iedzīvotājam.  
Rīcības virzieni:  

 Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un pieejamības 
nodrošināšana;  

 Radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšana un radošas vides 
veidošana ārpus Rīgas.  

 

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam  
Mērķis: Ilgtspējīga Latvijas tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu konkurētspējas 
palielināšanos ārvalstu tirgos.  
Apakšmērķi:  

 Veicināt vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanos;  
 Mazināt sezonalitātes efektu, palielinot tūristu mītņu noslodzi ārpus noslogotākās 

vasaras sezonas;  
 Nodrošināt tūrisma produktu ienesīguma pieaugumu;  
 Nodrošināt ikgadēju tūrisma produktu eksporta pieaugumu.  

 
Galvenie rīcības virzieni:  

 Veicināt konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstību, atbalstot jaunu, inovatīvu, ar 
augstāku pievienoto vērtību tūrisma produktu izstrādi, t.sk. attīstot infrastruktūru 
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tūrisma izaugsmei, veicinot reģionālo tūrisma puduru veidošanos un Latvijas tūrisma 
produkta iekļaušanu kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā;  

 Veicināt tūrisma produktu kvalitātes uzlabošanos;  
 Nodrošināt Latvijas tūrisma piedāvājuma atpazīstamību mērķa tirgos, īpaši izmantojot 

mūsdienīgus saziņas līdzekļus.  

 

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam  

Mērķis: Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves 
kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī 
nodrošina bioloģisko daudzveidību.  

Dokumentā norādīts, ka visas Latvijas mūsdienu ainavas ir tiešā vai netiešā veidā 
cilvēku veidotas kultūrainavas – vēstures liecinieces, kurās kultūrvēsturiskie elementi un 
struktūras ir saglabājušās gan no laika pirms mūsu ēras, gan jaunākiem laikiem. 
Pamatnostādnēs kā nākotnes redzējums par Latvijas ainavām norādīts, ka Latvijas ainavas ir 
vienotais dabas un kultūras mantojums, gadsimtos veidota vērtība pilsētās un laukos, katra 
Latvijas cilvēka un valsts identitātes pamats un viens no valsts starptautiskās atpazīstamības 
elementiem. 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030 

Reģiona vērtība: Viena no Zemgales īpašām vērtībām ir saistīta ar to, ka reģions ir bagāts ar 
nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu – nacionālas nozīmes kultūrvēsturiskiem pieminekļiem 
un tūrisma objektiem, t.sk. arī Kokneses pilsdrupas. Zemgales reģiona ekonomikas profils 
aptver četrus galvenos specializācijas virzienus, viens no tiem saistās ar radošo amatniecību 
un tūrisma jomu. Nākotnē tūrisma, amatniecības un radošo industriju jomas attīstībā noteiktas 
tradicionālās nišas – kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas izziņas un aktīvais tūrisms, Zemgales 
un Sēļu kultūras mantojuma un tradīciju maršruti, kultūras pasākumi u.c. un attīstāmās nišas – 
kopīgi dabas un kultūras mantojuma tūrisma maršruti vairāku novadu ietvaros, 2 -3 dienu 
tūrisma piedāvājums, amatnieku sadarbības, amatnieku sadarbības ar radošo industriju 
uzņēmumiem jaunu produktu un pakalpojumu veidošanā.  

Reģiona telpiskā struktūra: Dabas, ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiskās teritorijas veido 
Zemgales reģiona esošo telpisko struktūru, kas ir nozīmīga reģiona attīstībā un kurai 
2030.gadā plānotās vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas saistās ar to, ka kultūrvēsturiski nozīmīgas 
ēkas un teritorijas ir integrētas pilsētu un lauku vidē, ka visi kultūras pieminekļi ir sakopti, 
nav avārijas stāvoklī un nav pamestu ēku. Tiek aizsargāts, kopts un attīstīts nemateriālais 
kultūras mantojums. Attīstās konkurētspējīgi tūrisma objekti. Kultūras mantojums un 
tradicionālo amatu prasmes kā Zemgales kultūridentitātes apliecinājums ir saglabātas 
nākamajām paaudzēm. Notiek tradicionāli pasākumi, kas izceļ un popularizē Zemgales 
kultūras daudzveidību un savdabību. 
 
Vadlīnijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un 
attīstībai:  

 veicināt ainavu, kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu 
tūrisma attīstībai;  
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 veicināt kultūras mantojuma pieejamību, popularizēt tradicionālos materiālus, 
tradīcijas, ekoloģiskās vērtības;  

 veicināt informācijas pieejamību par dabas ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma 
vērtību, to ekonomisko nozīmi, saglabāšanas un uzlabošanas iespējām;  

 veidot un attīstīt jaunas kultūrvēsturiskās vērtības; dokumentēt nemateriālo kultūras 
mantojumu.  

 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015 - 2020  

Prioritāte: Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte  
Rīcības virzieni:  

 Saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas kultūrvidi un tradīcijas  
 Stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, 

gan lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa paaugstināšanos  
 Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un kultūras un radošo industriju attīstību 
 Saglabāt un attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas 

 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam 

Ilgtermiņa attīstības prioritāte: Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās situācijas negatīvās 
attīstības tendences, kā ilgtermiņa prioritāte ir noteikta esošie un potenciālie novada 
iedzīvotāji.  
Stratēģiskie mērķi: 

 moderna un efektīva pārvalde. 
 uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, 
 droša, sakārtota un veselīga vide. 
 izglītības, kultūras un sporta 
 iespējām bagāta vide. 

 

Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam 

Kokneses novada attīstības programmā noteiktas vairākas rīcības un uzdevumi, kas 
īstenojamas saistībā ar Kokneses pilsdrupu attīstību. 

Kokneses novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteikto pašvaldības attīstības redzējumu – 
vīziju, noteikto prioritāti un 4 stratēģiskiem mērķiem (SM). 
 
Stratēģiskais mērķis - SM2 (Uzņēmējdarbībai Lbvēlīga vide) 
U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību  

 Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Kokneses ciemā pie Daugavas. 
 Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā (t.sk. laivu piestātņu izveide). 

Stratēģiskais mērķis SM4 (Droša, sakārtota un veselīga vide) 
U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā 

 Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai 
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U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un videi 
draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus 
 

 Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un 
arheoloģisko izpētes darbu veikšana, pilsdrupu piedāvājuma un pakalpojumu 
pilnveidošana (ERAF specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs 
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1.4. DARBĪBAS PILNVAROJUMS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 

Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības 
Nr.6160 un atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un 
senpilsēta teritorijā ar aizsardzības Nr.118. Kokneses pilsdrupas ir Kokneses novada domes 
īpašums. Kokneses pilsdrupas atrodas nekustamajā īpašumā „Kokneses pilsdrupas”, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0507, 
Kokneses viduslaiku pilsdrupas kadastra apzīmējums 3260 013 0507 001.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kurš 
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, tajā skaitā nodrošināt 
atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Kokneses pilsdrupu pārvaldes funkciju un 
stratēģisko vadību īsteno Kokneses novada dome. 

Vadības modelis: 

 

  

 

 

 

 

 

  
  
  
  

   

 

 

 

 

 

Kokneses pilsdrupu organizatoriskā struktūra 
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Kokneses novada  dome  nodrošina  kultūrvēsturiskā mantojuma objekta  administratīvo 
funkciju īstenošanu: 

 Kanceleja – dokumentācijas pārvaldība; 
 Attīstības nodaļa – pilsdrupu attīstības stratēģiskā plānošana, finansējuma piesaiste 

(valsts budžets, Eiropas Savienības struktūrfondi, pārrobežu sadarbības programmas) 
pilsdrupu saglabāšanai un attīstībai; 

 Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa – veido pozitīvu Kokneses novada tēlu, 
veicina kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to popularizēšanu, tādejādi veicinot 
tūrisma nozares attīstību Kokneses novadā. Rūpējas par Kokneses zīmola izveidi un 
ieviešanu novadā. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas uzdevumos ietverts: 

o popularizēt sabiedrībā garīgās un materiālās kultūrvēsturiskās vērtības, sekmēt 
to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai; 

o sekmēt Kokneses viduslaiku pilsdrupu saglabāšanu, apsaimniekošanu un 
iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē; 

o nodrošināt apmeklētājiem pieejamību Kokneses viduslaiku pilsdrupām; 
 Grāmatvedības un  finanšu nodaļa – finanšu un grāmatvedības pārvaldība; 
 Iepirkumu speciālists – iepirkumu procedūru organizēšana ar pilsdrupu saglabāšanu, 

atjaunošanu un konservāciju saistītu darbību veikšanai; 
 Komunālā nodaļa – teritorijas sakopšanu un uzturēšanu; 
 Jurists – līgumu sagatavošana; 
 Pašvaldības policija – nodrošina sabiedrisko kārtību. 

 
 Valsts nozīmes kultūras objekts  „Kokneses pilsdrupas” darbojas saskaņā ar izstrādāto 
Kokneses novada  tūrisma attīstības rīcības plānu 2015. - 2020.gadam. 
 
 Lai nodrošinātu Kokneses pilsdrupu pieejamību un popularizēšanu, pilsdrupu teritorijā 
atvērts tūrisma informācijas centrs, kura darbību nodrošina Kokneses novada  domes Tūrisma 
un sabiedrisko attiecību nodaļa,  organizējot  ekskursijas, nodrošinot  gida  pakalpojumus,  
suvenīru  tirdzniecību  un  informāciju   par   citiem  tūrisma objektiem Kokneses novadā. 

Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa tiek finansēta no: 

 pašvaldības budžeta; 
 pašu ieņēmumiem par Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem Kokneses Tūrisma informācijas centrā; 
 citiem pašu ieņēmumiem (t.sk. ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finansiālās 

palīdzības līdzekļiem, projektiem piesaistītajiem līdzekļiem). 

 

Kokneses pilsdrupu pieejamība: 

 atvērts tūrisma sezonā (01.05.-31.10.) ik dienas no plkst. 9.00 – 19.00 ,  
 pilsdrupu apkārtnē ir izvietoti uzskatāmi ceļa rādītāji; 
 stāvlaukumā pie estrādes un parka vārtiem ir shēmas, ceļa rādītāji, lai atvieglotu 

nokļūšanu pilsdrupās, kā arī soliņi, kur apsēsties, galds un ugunskura vieta piknikam; 
 ir stāvvietas autobusiem un automašīnām, pietiekoši lieli laukumi ar labu segumu; 
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 apmeklētāju ērtībām pilsdrupu teritorijā ir uzstādītas pārvietojamās tualetes, atkritumu 
tvertnes, tīrību nodrošina un atkritumus savāc palīgstrādnieks un komunālā 
saimniecība. 

 

Cenas: 

 pašvaldības apstiprinātas cenas pilsdrupu ieejas maksai un pakalpojumiem; 
 piedāvā ģimenes biļetes un atlaides apmeklētāju grupām. 

 
Informācija: 

 virziena rādītāji ielās; 
 zīme par valsts nozīmes kultūras pieminekli; 
 informācijas zīme uz A6 autoceļa; 
 tūrisma informācijas centrs (bukleti ar vēsturisko informāciju, par pakalpojumiem, 

vietējā karte); 
 pašvaldības mājas lapa www.koknese.lv caur tās Tūrisma sadaļu savienota ar tūrisma 

centra izstrādāto mājas lapu www.visitkoknese.lv , kas sniedz plašu informāciju par 
sniegtajiem tūrisma pakalpojumiem novadā. 

 
 Drošība: 

 izvietotas brīdinājuma zīmes ar piktogrammām; 
 iekšējās kārtības noteikumi. 

 
Produkta izstrādāšanas stratēģija (ieteikumi): 

 darbojas pastāvošajā tirgū ar jaunu produktu vai modernizē veco produktu; 
 vēsturiskā interpretācija; 
 jautājumu grāmatiņa par pilsdrupām – ja izdodas atbildēt pareizi, apmeklētājs saņem 

apliecību (suvenīru, ordeni) par sekmīgi izturētu pārbaudījumu; 
 nepieciešama pilsdrupu shēma, vizualizējot pils telpu izvietojumu; 
 nepieciešama tūristu pārvietošanās virziena shēma pilsdrupās; 
 parkā nepieciešamas papildus norādes takās; 

 nepieciešams izvietot tualetes pie autobusu un automašīnu stāvlaukumiem  
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2. “KOKNESES PILSDRUPU” MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS  

 

2.1. VALSTS NOZĪMES KULTŪRAS PIEMINEKĻA  „KOKNESES 
PILSDRUPAS” MISIJA 

Kokneses pilsdrupu misija  – 

 Saglabāt, aizsargāt un nodrošināt 
kultūrvēsturiskā mantojuma autentisku 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, 
popularizējot tā vērtību un unikalitāti, 
akcentējot arhitektūru, dabas ainavu, pils 
plānojumu, senās Hanzas pilsētas laika 
liecības par Kokneses agrāko varenību un 
nozīmīgajiem tirdzniecības ceļiem. 

       8.attēls Kokneses novada domes arhīvs 

2.2. VĒRTĪBAS 

 Kultūrvēsturiskais mantojums 

 Pilsdrupu mūri ar savu ģeogrāfisko izvietojumu.  

 Pilsdrupu izvietojums unikālā ainavā -  divu upju – Pērses un Daugavas -  sateces 
vietā. 

 Daudzveidīgie pakalpojumi. 

 Vēsturiskās ekspozīcijas paviljons, kur izvietota ekspozīcija ar pils teritorijā atrastiem 
arheoloģiskajiem eksponātiem, foto vēstures liecībām par laiku pirms pils 
appludināšanas. 

 Apmeklētāju vēlmju respektēšana un apmierināšana. 

 Kvalitatīva apmeklētāju apkalpošana. 

 Rezultatīva sadarbība ar profesionālām asociācijām, tūrisma un kultūras aģentūrām, 
vietējiem uzņēmējiem, biedrībām.  

 Veiksmīga sadarbība ar starpnozaru institūcijām. 

Pils kompleksā var izdalīt šādas galvenās arhitektoniski mākslinieciskās vērtības, kuras 
saglabājamas tālākā attīstības gaitā: 

- AINAVISKĀ VĒRTĪBA Kopš seniem laikiem Kokneses pilsdrupas augstajā Daugavas 
krastā ir viens no hrestomātiskākajiem un gleznainākajiem Latvijas skatiem. Lai arī pēc 
Pļaviņu HES ūdenstilpnes līmeņa pacelšanas daudz no ainaviskās vērtības ir zudis, tomēr 
joprojām pilsdrupu ansamblis pārsteidz ar savu varenību, un ir labi apskatāms no tālajiem 
skatu punktiem. 
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- VĒSTURISKĀ VĒRTĪBA Kokneses pils ir viena no varenākajām Rīgas arhibīskapa 13.  16. 
gs. rezidencēm, nozīmīgs stratēģisks punkts Livonijas un Ziemeļu kara laikā. 

- IZZIŅAS VĒRTĪBA Līdz mūsdienām saglabājušies viduslaiku pils apkārtmūru, kā arī 
šķērsmūra fragmenti pārskatāmi iezīmē Pils kādreizējo struktūru. Arheoloģiskajos izrakumos 
atsegtas viduslaiku Livonijas teritorijai unikālas arhitektūras detaļas. Dabā redzami arī 17. gs. 
izbūvētie vaļņi, priekšpils ravelīni, aizsarggrāvji, uzskatāmi attēlojot ugunsieroču attīstības 
vēsturi un pāreju no t.s. vertikālās aizsardzības sistēmas uz horizontālo. 

- PIEEJAMĪBA Radīta iespēja ikvienam interesentam apskatīt Kokneses pilsdrupas, atzīmēt 
tajā svarīgus dzīves notikumus, apmeklēt kultūras pasākumus, nodrošinot pieejamību 
dažādām iedzīvotāju grupām (ģimenēm, bērniem, jauniešiem, senioriem).  

2.3. VĪZIJA 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir iekļautas tūrisma maršrutos, ir starptautiski atpazīstams, 
populārs un pieprasīts kultūrvēstures objekts, kas piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgus, 
inovatīvus pakalpojumus atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm, sadarbojas ar publiskām un 
privātām kultūras institūcijām un uzņēmējiem, organizējot dažādas kultūras aktivitātes un 
radot pasūtījumu citām nozarēm tādējādi veicinot teritorijas attīstību. 

2.4. FUNKCIJAS 
Kokneses pilsdrupās plānots īstenot šādas funkcijas: 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība, popularizēšana un pieejamības 
nodrošināšana. 

 Vēstures liecību saglabāšana, uzkrāšana, pētīšana un ekspozīciju veidošana 

 Kultūras pasākumu organizēšana; 

   Jaunu tūrisma produktu un kompleksu tūrisma piedāvājumu veidošana. 

 Publicitātes un atpazīstamības starptautiskā līmenī nodrošināšana; 

 Pilsdrupu tūrisma produktu veidošana, pieejamība, izplatīšana un atpazīstamības veicināšana, 
izmantojot efektīvas mārketinga metodes. 

 Sabiedrības izglītošana pilsdrupu vēstures un kultūras mantojuma jomā. 

 Veikt pilsdrupu apsaimniekošanu, iekļaujot to novada kultūras dzīves apritē. 

 Starptautiskās sadarbības attīstība palielinot ārzemju tūristu plūsmu un veicinot sadarbību ar 
ārzemju partneriem un novada sadraudzības pilsētām. 
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3. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID)  

 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 Valsts nozīmes kultūrvēsturiskais 
mantojums un arhitektūras piemineklis 

 Kokneses pilsdrupas attīstība atbilst 
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa 
plānošanas dokumentu mērķiem un 
prioritātēm 

 Kokneses pilsdrupas ir tūristu iecienīts 
gala mērķis, apmeklētāju skaits – 
sezonā ap 50 000; 

 Kokneses pilsdrupas ir iecienīta laulību 
ceremoniju organizēšanas vieta 

 Cilvēkresursi – spēcīga komanda 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums ~ 
100 km no Rīgas 

 Dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils 
autoceļu A6, E22 tuvums 

 Pasākumu daudzveidība 

 Tūrisma informācijas pieejamība – 
tūrisma informācijas centrs, mājas lapa, 
bukleti, brošūras, norādes, informatīvs 
stends angļu un krievu valodās 

 Finanšu ieņēmumi nodrošina lielāko 
daļu apsaimniekošanas, informatīvo 
materiālu sagatavošanas, darbinieku 
atalgojuma, suvenīru iegādes 
izdevumus 

 Ir noteikts mērķtirgus: ģimenes ar 
bērniem, individuālie un grupu tūristi, 
kāzinieki 

 Piedāvā konkrētus produktus: naudas 
kalšana, kāzu uzvedumi, korporatīvu 
pasākumu organizēšana 

 Noteikts darba laiks 

 Demokrātiskas cenas 

 Objekts ietverts Baltijas un Latvijas 
tūrisma TOP objektu kartē, ceļvežos, 
Zemgales tūrisma kartē, tūrisma 
aģentūru maršrutos 

 Neefektīva valsts reģionālā politika reģionu 
attīstības veicināšanai 

 Nepietiekami finanšu resursi kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai un attīstībai 

 Nepietiekošs finansējums tūrisma mārketinga 
aktivitātēm; 

 Nepietiekami izmantoti dabas un 
kultūrvēsturiskie resursi tūristu piesaistei 

 Izteikta sezonalitāte – nav ziemas tūrisma 
piedāvājumu 

 Pilsdrupās organizēto pasākumu vienveidība 

 Maz pilsdrupās notiekošu pasākumu, kas būtu 
orientēti uz citu pilsētu un novadu iedzīvotāju 
piesaisti 

 Vietēji iedzīvotāji izmanto kā labiekārtotu 
peldvietu 

  Nepietiekoša tūrisma produktu daudzveidība 

 Nepietiekama ārvalstu tūristu piesaiste 

 Vēsturiskās izpētes trūkums 

 Pilsdrupās nav informatīvu zīmju par pilsdrupu 
vēsturi un vēsturiskajiem notikumiem 
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 Izstrādāti tūrisma maršruti 

 Kvalificētu gidu pakalpojumi latviešu, 
vācu, angļu, krievu valodās 

 Veiktas tūristu anketēšanas 

 Kokneses pozitīvais tūrisma tēls 

 Laivu piestātne 

 Uzņēmēju iesaistīšanās pakalpojumu 
sniegšanā un jaunu tūrisma produktu 
piedāvāšanā 

 Iecienīta kultūras pasākumu norises 
vieta 

 Ilgstoša sadarbība ar profesionālajām 
asociācijām, nevalstiskajām un kultūras 
organizācijām, izglītības iestādēm un 
valsts institūcijām 

 Sakārtota un uzturēta kultūrvide 

 

 

IESPĒJAS DRAUDI 

 Mērķtiecīgi izmantot Kokneses novadā 
esošās vērtības (Likteņdārzs, Vecbebru 
muižas ansamblis, Latvijas Biškopības 
muzejs, Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālā māja- muzejs, Iršu muižas klēts  
- magazīna), veidojot kompleksu tūrisma 
piedāvājumu 

 Iespēja veidot jaunus kultūras 
produktus un pakalpojumus,  plašāk  un  
mērķtiecīgāk kultūras  piedāvājumā  
izmantojot  inovācijas un jaunās 
tehnoloģijas 

 Objektu iesaistīt ekonomiskajā apritē, 
veicinot tā saglabāšanu un tālāko attīstību; 

 Pilnveidot pilsdrupu vēsturisko 
ekspozīciju piedāvājot inovatīvus 
risinājumus; 

 Stiprināt Kokneses tūrisma kapacitāti; 

 Plānot aktivitātes, lai palielinātu 
ārvalstu tūristu interesi par Kokneses 
novadu; 

 Uzlabot sadarbību un informācijas 

 Nesaglabājot un neattīstot unikālo kultūras 
mantojumu, mazināsies iespējas izmantot 
kultūras resursus reģiona attīstības 
veicināšanai, konkurētspējīgu produktu 
veidošanai, mazināsies cilvēka dzīves telpas 
kvalitāte, zaudējot vietas identitāti un 
konkurētspēju starptautiskā kontekstā 

 Finansējuma trūkums konservācijas darbiem, 
jaunu pakalpojumu radīšanai 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas var 
samazināt tūrisma apgrozījumu 

 Konkurence kaimiņu novados – līdzīgi tūrisma 
piedāvājumi ar ievērojamām mārketinga 
aktivitātēm 

 Uzņēmēji – tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
izvēlas savus pakalpojumus attīstīt citos 
novados, kur ir sakārtotāka infrastruktūra 

 Kultūras pieminekļa tehniskā stāvokļa 
pasliktināšanās 
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apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm 
tūrisma attīstībā; 

 Dažādot tūrisma produktus; 

 Tūrisma produktu ģimenēm ar bērniem 
veidošana; 

 Norāžu un informatīvo zīmju sistēmas 
pilnveide; 

 Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļu piesaiste attīstībai 

 Tūristu piesaiste no ārvalstīm 

 Etnisko tūristu piesaiste no mītnes 
zemēm, galvenokārt  no Vācijas 

 Pieprasījuma samazināšanās 

 Tūristu skaita samazināšanās 

 ES struktūrfondu projektiem maza atbalsta 
intensitāte 

 HES darbības rezultātā var tikt izskaloti 
pilsdrupu pamati un izskaloti priekšpils 
teritorijā esošie upju krasti  
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4. DARBĪBAS VIRZIENI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI 
Kokneses viduslaiku pilsdrupas turpmākajiem gadiem izvirza šādus darbības virzienus un 
prioritāros uzdevumus: 
 
1. virziens – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības palielināšana: 

 
Uzdevumi:  

1.1. Kokneses pilsdrupu mūru konservācija; 
1.2. Veikt Kokneses viduslaiku pilsdrupu vēsturisko izpēti un noteikt un organizēt 

apmeklētāju plūsmas virzienus; 
1.3. Palielināt publisko pieejamību uzstādot informatīvos stendus pilsdrupu priekšpils 

teritorijā. 
 

2. virziens – Pilsdrupu piedāvājuma bagātināšana, pilnveidošana un attīstīšana: 
Uzdevumi: 

2.1. Piedāvājuma  bagātināšana  ar vēsturisko objektu,  pils vēsturiskā bruģa un akas 
iekļaušanu kopējā ainavā; 

2.2. Ieviešot inovācijas veikt pils vēsturisko notikumu atspoguļošanu; 
 

3. virziens – Pakalpojumu klāsta dažādošana Kokneses viduslaiku pilsdrupās: 
Uzdevumi: 

3.1. Izstrādāt un realizēt izglītojošo pasākumu programmu  ģimeņu ar bērniem 
piesaistei, skolēnu grupām un korporatīvo pasākumu organizētājiem; 

3.2. Veicinot uzņēmējdarbību, attīstīt pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti; 
3.3. Piedāvāt pilsdrupu teritorijas nomas izmantošanas iespējas vietējām biedrībām un 

to rīkotajiem pasākumiem, kultūras nama pasākumiem u.c. 
 
4. virziens – Mārketinga aktivitāšu attīstīšana pilsdrupu pieejamības un atpazīstamības 
veicināšanai  

Uzdevumi: 
4.1. Izstrādāt un izdot tūrisma informācijas materiālus ar pilsdrupu iekļaušanu 

maršrutos; 
4.2. Popularizēt Kokneses viduslaiku pilsdrupas  un ar to saistītās iestādes un 

pakalpojumus starptautiskās un vietējas nozīmes tūrisma izstādēs; 
4.3. Uzlabot pilsdrupu piedāvājuma atspoguļošanu mājas lapā un sociālajos tīklos. 

 

 

 

 

 

 

 

9.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs 
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5. KOKNESES PILSDRUPU PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI 

OBJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI  

 

Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

1. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības palielināšana 

 

 

1.1. 

Kokneses 
pilsdrupu mūru 

 konservācija 

Veikta mūra sienas G , Z 
fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
būvuzraudzība 

 

x x 

      

ERAF, 
pašvaldības 

budžets 

Veikta mūra sienas G , D 
fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
būvuzraudzība 

 

x x    

   
ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

1.1. 

Kokneses 
pilsdrupu mūru 

konservācija 

Veikta mūra sienas A, D 
fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība,  
būvuzraudzība   

 

   x x 

   

ERAF, 

Pašvaldības 
budžets 

Veikta mūra sienas A , Z 
fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība,  
būvuzraudzība  

 

  

  

  x x 

ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 

Veikta mūra siena F , Z un 
D fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība,  
būvuzraudzība 

  

x  

     
ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

1.1. 

Kokneses 
pilsdrupu mūru 

konservācija 

Veikta mūra sienu E, I un 
ZA fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
 būvuzraudzība 

    

 

 

x x 

 
ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 

Veikta mūra sienu galu A, 
D fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
 būvuzraudzība 

x x x 

      
ERAF, 

VKPAI, 
pašvaldības 

budžets 

Veikta mūra sienu galu B, 
C fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
 būvuzraudzība 

 x x 

      
ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

1.1. 

 
Priekšpils nocietinājuma 
sienas fragmenta 
konservācijas darbi, 
autoruzraudzība, 
būvuzraudzība 

     

x 

   
ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 

1.2. 

Veikt Kokneses 
viduslaiku 
pilsdrupu 
vēsturisko 
izpēti un noteikt 
un organizēt 
apmeklētāju 
plūsmas 
virzienus 

Izstrādāts pils attīstības 
mets: attīstības 
koncepcija, noteikta 
plānotā virszemes daļu 
konservācija, pilsdrupu 
apmeklētāju plūsmas 
organizācija 

x 

        

ERAF, 
pašvaldības 

budžets 

Apzinātas nākotnē 
atjaunojamās vēsturiskās 
vietas pilsdrupu teritorijā 
(aka, bruģis u.c.); 

x   x     x 

ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

 

 

1.3. 

 

 

 

Palielināt 
publisko 
pieejamību 

 

Izgatavots un uzstādīts 
informatīvs stends 
pilsdrupu priekšpils 
teritorijā 

x 

        ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 

Izgatavots informatīvi 
izzinošs stends ar shēmu 
vizualizējot   kādreizējās 
pils telpu atrašanās vietas 

x 

        Centrālā 
Baltijas jūras 

reģiona 
programma 

2. Pilsdrupu piedāvājuma bagātināšana, pilnveidošana un attīstīšana 

2.1. 

Piedāvājuma  
bagātināšana  ar 
vēsturisko 
objektu,  pils 
vēsturiskā bruģa 
un akas 
iekļaušanu 
kopējā ainavā 

 

Pilsdrupu pagalma  bruģa 
fragmentu un akas  
atjaunošana 

 

x x 

      
ERAF, 

Pašvaldības 
budžets 

Izveidota ekspozīcija par 
viduslaiku sodīšanas 
metodēm un  rīkiem 

 

x x 
      ERAF, 

Pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

  Izveidot stilizētu moku 
kambari un nodrošināt 
apmeklētāju izglītošanu 
par moku rīkiem un to 
vēsturi 

 

x x 

      ERAF, 

Pašvaldības 
budžets 

2.2. 

Ieviešot 
inovācijas veikt 
pils vēsturisko 
notikumu 
atspoguļošanu 

 

Izgatavots  digitalizēts  
makets ar sakšu 
uzbrukuma un pils 
uzspridzināšanu  1700 – 
1701.gadā  atspoguļošanu  

   

x 

     ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 

Izgatavots pārvietojams 
makets vizualizējot pils 
vēsturisko plānu un  
arhitektonisko izskatu  

   

x 

     ERAF, 
VKPAI, 
VKKF, 

pašvaldības 
budžets 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

3. Pakalpojumu klāsta dažādošana Kokneses viduslaiku pilsdrupās  

3.1. 

 

Izstrādāt un 
realizēt 
izglītojošo 
pasākumu 
programmu  
ģimeņu ar 
bērniem 
piesaistei, 
skolēnu grupām 
un korporatīvo 
pasākumu 
organizētājiem. 

Izstrādāta izglītojoša 
tematiska ekskursija 
„Baisie spoku stāsti pils 
pagrabos”. 

 x x 

      

Kokneses 
novada domes 

ieņēmumi 

Pilsdrupu mūru nišā  
izbūvēts stilizēts , ar  
restēm norobežots, moku 
kambaris ar cietumnieku 
važu pieslēguma vietu, 
siekstu un citiem moku 
rīkiem. 

 x x 

      
ERAF, 

Pašvaldības 
budžets 

Izveidots jauns 
pakalpojums – „Ekskursija 
uz moku kambari” 

 x x 

      

Kokneses 
novada domes 

ieņēmumi 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

3.2. 

Veicinot 
uzņēmējdarbību, 
attīstīt 
pakalpojumu 
daudzveidību un 
kvalitāti 

 

Izveidotas 2 programmas 
kāzu piedāvājumam: 
viduslaiku un senlatviešu 
stilā. 

 

x x 

       

Kokneses 
novada domes 

ieņēmumi 

Katru nedēļas nogali 
organizētas lomu spēles un 
cīņu demonstrējumi. 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 

Tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākumā „Sama 
modināšanas svētki „  
organizēts  Hanzas 
amatnieku tirdziņš iekļaujot 
vietējo ražotāju labumu 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 

Tūrisma sezonā organizēti 2 
kuģīšu regulāri maršruti 
Kokneses pilsdrupas – 
Likteņdārzs. 

 

x x 

       Kokneses 
novada domes 

ieņēmumi 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

  Pilsdrupu piemiņas monētas 
– naudas kalšana  

 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 

Organizēta Viduslaiku tērpu 
noma foto sesijām. 

 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 

3.3. 

Piedāvāt 
pilsdrupu 

teritorijas nomas 
izmantošanas 

iespējas vietējām 
biedrībām un to 

rīkotajiem 
pasākumiem, 
kultūras nama 

pasākumiem u.c. 

 

Pils teritorijā saglabāta un 
uzturēta kultūrvide , kur 
rīkot pasākumus un 
sabiedriskās aktivitātes 

 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

4. Mārketinga aktivitāšu attīstīšana pilsdrupu pieejamības un atpazīstamības veicināšanai 

4.1. 

Izstrādāt un izdot 
tūrisma 
informācijas 
materiālus ar 
pilsdrupu 
iekļaušanu 
maršrutos. 

Izdots buklets Brīvdienas 
Koknesē x x x x x x x x x 

Kokneses 
novada domes 

ieņēmumi 

4.2. 

Popularizēt 
Kokneses 
viduslaiku 
pilsdrupas  un ar 
to saistītās 
iestādes un 
pakalpojumus 
starptautiskās un 
vietējas nozīmes 
tūrisma izstādēs. 

Dalība Starptautiskajās 
tūrisma izstādēs un Hanzas 
dienās 

x x x x x x x x x 
Kokneses 

novada domes 
ieņēmumi 
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Nr. 
p.k. 

 

 

Uzdevumi 

 

 

Plānotie rezultāti 

Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā 
vērtība (ja attiecināms) 

 

Finanšu 

avots  

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 

4.3. 

 Uzlabot 
pilsdrupu 
piedāvājuma 
atspoguļošanu 
mājas lapā un 
sociālajos tīklos.  

Izveidojot jaunu mājas lapu 
www.visitkoknese.lv   
ievietota apjomīgāka un 
strukturizētāka informācija 
par pilsdrupu vēsturi , 
piedāvājumu un 
pakalpojumiem.  Informācija 
tulkota angļu, vācu un krievu 
valodās. 

x  

       

Centrālā 
Baltijas jūras 

reģiona 
programma 
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5.1. KOKNESES PILSDRUPU PASĀKUMU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 
Kokneses pilsdrupu teritorijā ik gadu 

notiek dažādi kultūras pasākumi, kas ir ļoti 
populāri apmeklētāju vidū. Piemēram: 
Sama modināšanas svētki, Novada svētki, 
Dzejas dienu pasākumi, Muzeju nakts, 
koncerti un teātra izrādes. 

 
Kokneses pilsdrupas tiek izmantotas arī 

pašvaldības reprezentācijas vajadzībām, šeit 
tiek uzņemtas gan starptautiskas, gan valsts, 
gan vietēja līmeņa delegācijas. 

      10.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs 
 
Kokneses pilsdrupām ir izteikti raksturīga sezonalitāte – ziemai pasākumi netiek plānoti. 

Aktīvā tūrisma sezona ilgst no 1.maija līdz 31.oktobrim, pārējā laikā pilsdrupas apmeklētājiem ir 
atvērtas, bet pasākumi netiek plānoti. Kokneses pilsdrupu galvenais apmeklētājs ir vietējais  
ceļotājs, galvenokārt ģimenes ar 2 bērniem, kas vēla saturīgi pavadīt brīvo laiku,  skolotāju 
organizētas skolēnu grupas aptuveni 20 – 40 bērni, korporatīvo pasākumu apmeklētāji  un  
individuālie ceļotāji.             
   

Ņemot vērā šo iedalījumu ir iespējams plānot Kokneses pilsdrupās plānoto pasākumu 
apmeklētāju grupas pēc interesēm.   

Plānotie pakalpojumi: 
 Izglītojoša ekskursiju programma skolēnu grupām; 
 Izglītojoša ekskursiju programma ģimenēm  ar bērniem; 
 Izglītojoša ekskursiju programma korporatīvo pasākumu apmeklētājiem; 
 Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Sama modināšanas svētki”. 

 
Kokneses pilsdrupu mērķa grupas: 
 
 Kokneses novada iedzīvotāji;      
 apkārtējo novadu iedzīvotāji;    
 ģimenes ar bērniem; 
 skolu organizētas grupas un jaunieši; 
 ārvalstu un vietējie individuālie tūristi; 
 tūristu grupas (Latvijas un ārvalstu, īpaši Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, 

Ziemeļvalstīm); 
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PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 
 

Mērķgrupa 
Programmas 
nosaukums 

Apraksts 

Izglītojoša ekskursijas 
programma skolēnu 
grupām 

„Moku rīki 
viduslaikos” 
 

Gida pavadībā skolēni ietērpsies mūku tērpos un  dosies uz pilsdrupu mūru nišā  izbūvēto stilizēto , 
ar metāla restēm norobežoto, moku kambari.  Skolēniem uzskatāmi parādīs kā  viduslaikos  
cietumniekus pieslēdza  važās un  kā pielietoja siekstu ;  skolēni paši varēs izmēģināt kādas sajūtas 
rodas improvizētā moku   kambarī. Pils bruņinieka pavadībā ikviens varēs izmēģināt viduslaiku 
cirvja un šķēpa mešanu mērķī un izspēlēt viduslaiku spēles . 

Izglītojoša ekskursiju 
programma ģimenēm  
ar bērniem; 

„Baisie spoku stāsti 
pils pagrabos” – 
iespējams arī nakts 
programma 
 

Vecāki ar bērniem gida pavadībā saņems stilizētus  koka vairogus ,savai aizsardzībai, koka 
zobenus un dosies ekskursijā uz  pilsdrupu pagrabiem iepazīt pilsdrupu vēsturi caur leģendām un 
stāstiem, līdz nonāks stilizētā moku kambarī. Ekskursija turpināsies ar  fotografēšanos stilizētā 
siekstā vai roku važās. 
Ekskursija būs iespējama arī nakts laikā! Katram ekskursijas dalībniekam būs nepieciešams 
lukturītis. 

Izglītojoša ekskursiju 
programma 
korporatīvo pasākumu 
apmeklētājiem; 

„Baisie spoku stāsti 
pils pagrabos” 

Pilsdrupās ir iespēja organizēt pasākumus un jaunizveidotās programmas „Moku rīki viduslaikos” 
„Baisie spoku stāsti pils pagrabos” pielāgot atbilstoši pasākuma tēmai 

Vietējie iedzīvotāji, 
Kokneses viesi un 
tūristi 

Tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums 
„Sama modināšanas 
svētki” 

Uz  svētkiem tiek aicināti amatnieki un tirgotāji, pulcināti  tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri 
prezentē jaunos tūrisma produktus. Pasākuma apmeklētājiem ir iespēja piedalīties dažādos 
konkursos un loterijās, viduslaiku spēlēs un Tvīda braucienā ar veclaicīgo divriteņu un īpašo retro 
tērpu parādi pa Kokneses ielām, kas parasti  noslēdzas pilsdrupās. Svētku ietvaros tiek organizēts 
koncerts un zaļumballe. 

Individuālie pilsdrupu 
apmeklētāji, ģimenes 
ar bērniem, 
ekskursantu  grupas 

Naudas kalšana 

Naudas kalšanai ir izveidota programma ko vada pilsdrupu klientu apkalpošanas speciālisti ik 
dienu. Ir izveidota kalšanas iekārta ar monētas sagatavi un apmeklētājs pats var izkalt piemiņas 
monētu ar uzrakstu Koknese – Hanza – 1277. Šie skaitļi norāda uz vēsturisko gadu, kad tika 
piešķirtas pilsētas tiesības. Monēta paliek pie apmeklētāja kā suvenīrs no pilsdrupām. Kalšana 
notiek ar lielu āmuru, kas programmā rada atrakcijas efektu. 
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5.2. KOKNESES PILSDRUPU NOSLOGOJUMS UN APMEKLĒTĀJU SKAITA PROGNOZE 
 

Pakalpojums 
Izmantojamā 

telpa 
Apmeklējumu skaits pa gadiem 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Izglītojoša ekskursiju 
programma skolēnu grupām 

Pilsdrupu teritorija 
ar moku kambari 

0 300 390 480 570 660 720 780 870 

Izglītojoša ekskursiju 
programma ģimenēm ar 
bērniem 

Pilsdrupu teritorija 
ar moku kambari 

0 40 60 92 128 160 208 268 348 

Izglītojoša ekskursiju 
programma korporatīvo 
pasākumu apmeklētājiem 

Pilsdrupu teritorija 
ar moku kambari 

0 40 80 160 240 320 400 480 560 

Tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums „Sama 
modināšanas svētki” 

Pilsdrupu un 
priekšpils teritorija 

3 000 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Pilsdrupu apskate Pilsdrupu teritorija 21 000 22 000 25 470 25 838 26 500 27 000 28 500 29 500 30 000 

Kopā 24 000 25 880 30 000 30 570 31 438 32 140 35 156 35 028 35 778 
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6. KOKNESES PILSDRUPĀS PLĀNOTIE PAKALPOJUMI UN TO ATTĪSTĪBA 

 

Nr. 

p. 

k. 

Plānotie pakalpojums Izmantojamā telpa 
Pasākumu skaits pa gadiem 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Izglītojoša ekskursiju 
programma skolēnu grupām 

Pilsdrupu teritorija ar 
moku kambari 

0 10 13 16 19 22 24 26 29 

2. 
Izglītojoša ekskursiju 
programma ģimenēm  ar 
bērniem; 

Pilsdrupu teritorija ar 
moku kambari 

0 10 15 23 32 40 52 67 87 

3. 
Izglītojoša ekskursiju 
programma korporatīvo 
pasākumu apmeklētājiem; 

Pilsdrupu teritorija ar 
moku kambari 

0 1 2 4 6 8 10 12 14 

4. 
Tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums „Sama 
modināšanas svētki” 

Pilsdrupu un 
priekšpils teritorija 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kopā: 1 22 31 44 58 71 87 106 131 
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7. PUBLICITĀTE 

 

Apmeklētāju informēšanai un piesaistei, Kokneses pilsdrupu saistītā piedāvājuma reklamēšanai 
un publicitātei plānots izmantot daudzveidīgas komunikācijas formas.   

Laikraksti 

Informācija par aktuāliem notikumiem, pasākumiem un aktivitātēm tiks regulāri publicēta vietējā avīzē 
„Kokneses Novada Vēstis”, kuru katru mēnesi izdod 1500 eksemplāros,  kas bez maksas pieejama 
novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem. “„Kokneses Novada Vēstis” pieejamas elektroniski 
novada mājaslapā www.koknese.lv, gan drukātā izdevuma veidā publiskās vietās novadā.  

Interneta vietnes 

Aktuālā informācija par jaunizveidotiem pakalpojumiem, aktuāliem pasākumiem, esošiem 
piedāvājumiem tiks publicēta novada mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses tūrisma informācijas 
centra mājaslapā www.visitkoknese.lv  Regulāri aktualizēta informācija www.pilis.lv, 
www.latvia.travel . 

Informācija tūrisma sektorā  

Informācija par Kokneses pilsdrupām  kā tūrisma objektu jau ir ievietota Kokneses novada tūrisma 
bukletos, Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdotajās kartēs un iekļautas starptautiskajos tūrisma 
ceļvežos. Nepieciešamības gadījumā informācija tiks atjaunota vai papildināta. Pilsdrupu piedāvājums, 
aktivitātes, pasākumi tiks popularizēti vietējās un starptautiskajās, tūrisma izstādēs, Kokneses novada 
pasākumos – novada svētkos, Sama modināšanas svētkos u.c., bez tam informācija tiks publicēta arī  
Kokneses Tūrisma centra sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.lv. 
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8. KOKNESES PILSDRUPU ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA 

 

Kokneses pilsdrupu ilgtspēja ir atkarīga no vairākiem faktoriem: ilgtermiņa plānošanas, 
profesionāliem darbiniekiem, sadarbības veidošanas ar sociālajiem parteriem, citām kultūras 
institūcijām un finansējuma. 

Lai veicinātu kultūrvēsturisko vērtību pārmantošanu no paaudzes paaudzē, Kokneses 
pilsdrupās projekta ietvaros plānots veikt sienu konservācijas darbus, izveidot jaunus apskates 
objektus un tūrisma piedāvājumus apmeklētājiem - atsegt pils centrālā laukuma bruģi, izveidot 
moku kambari un veikt akas rekonstrukciju. Konservācijas darbi nodrošina objekta saglabāšanos 
ilgtermiņā, novērš apdraudējumus pilsdrupu apmeklētājiem, sekmē pilsdrupu vizuālo pievilcību 
un autentiskuma un vēsturisko liecību saglabāšanu, konservācijas rezultātā uz ilgu laika periodu 
ir novērsta objekta sabrukšana, bojāšanās un erozija. Rezultātā ir nodrošināta objekta 
pastāvēšana ilgtermiņā, nepieļaujot pilsdrupu saglabātības pakāpes pasliktināšanos. 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un 
daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118 
pēc konservācijas projekta īstenošanas ir un paliks Kokneses novada domes īpašumā, ilgtspēju 
nodrošinās pašvaldība. 

Kokneses novada dome  ir Kokneses pilsdrupu pārvaldītāja un apsaimniekotāja ar 
papildu kompetencēm tūrisma nozarē, uzņēmējdarbībā, tajā skaitā radošās ekonomikas attīstībā. 

Lai Kokneses viduslaiku pilsdrupu darbība būtu ilgtspējīga, tiks optimāli izmantoti visi 
pieejamie resursi, veicināta Kokneses viduslaiku pilsdrupu izmantošanas iespēju dažādošana. 
Pilsdrupas tiks pozicionētas kā starptautiskas nozīmes tūrisma objekts, gan kā izdevīga, 
sakārtota, pieejama vieta vietējo biedrību un organizāciju aktivitātēm, skolu un pirmskolas 
izglītības iestāžu tematiskiem pasākumiem, novada domes rīkotajiem pasākumiem, kā 
sabiedrisko pasākumu rīkošanas vieta, tajā skaitā, svētku svinēšana, atceres un piemiņas brīži, 
svinīgi pasākumi,  sarīkojumi u.c. 

Finansiālo patstāvību nodrošinās objekta iekļaušana vienotos maršrutos un kompleksos 
tūrisma piedāvājumos, kā arī plānotā pakalpojumu daudzveidība.  

Lai nodrošinātu apmeklētāju skaita pieaugumu, ir veikta detalizēta pilsdrupu darbības 
virzienu un uzdevumu izstrāde līdz 2025.gadam, nodrošinot pēc iespēja plašāku un dažādām 
iedzīvotāju grupām atbilstošu pakalpojumu klāstu.  
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Kokneses pilsdrupu mērķa grupas: 
 
 Kokneses novada iedzīvotāji;      
 apkārtējo novadu iedzīvotāji;    
 ģimenes ar bērniem; 
 skolu organizētas grupas un jaunieši; 
 ārvalstu un vietējie individuālie tūristi; 
 tūristu grupas (Latvijas un ārvalstu, īpaši Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, 

Ziemeļvalstīm). 
 
Finanšu piesaistes iespējas Kokneses pilsdrupu attīstībai un projektu īstenošanai: 
 
 Valsts Kultūrkapitāla fonds; 
 VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju; 
 SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”; 
 Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs
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9. KOKNESES PILSDRUPU INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS 

 

1. Infrastruktūras attīstības projekta nosaukums un īstenotājs. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
projektu „Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenos Kokneses 
novada dome sadarbībā ar Jēkabpils un Ogres pašvaldībām. 

2. Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu, ietverot  teritorijas un 
infrastruktūras projekta novietojuma kartoshēmu (Skatīt pielikumu Nr.1. un Nr.2).  

3. Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 5.5.1.SAM kontekstā, uzsverot pakalpojumu 
pieprasījumu, jaunu pakalpojumu attīstību un apmeklējumu pieaugumu. 

Projekta mērķis  ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un 
sanatoriju “Ogre”, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un 
dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās 
ekonomikas struktūrā. 

4. Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamības pamatojums:  

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un 
daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118.   

Kokneses pils ir viena no varenākajām Rīgas arhibīskapa 13. –16. gs. rezidencēm, 
nozīmīgs stratēģisks punkts Livonijas un Ziemeļu kara laikā. Mūsdienās viens no 
populārākajiem apskates objektiem Latvijā un TOP 10 Zemgales reģiona tūrisma objektu 
sarakstā. 1277.gadā iesaistījās Hanzas savienībā. 1701. gadā pili uzspridzināja, kopš tiem laikiem 
nav atjaunota. 1967. gadā veidojot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi ūdenslīmenis pacelts līdz pils 
mūriem, daļēji izpostot pilsdrupas. Kokneses pilsdrupām ir izcila kultūrvēsturiska, estētiska, 
zinātniska un izglītojoša vērtība. Lai nodrošinātu šo vērtību saglabāšanu nākamībai, jāveic 
sistemātiska un rūpīga pilsdrupu saglabāšana un atjaunošana. Pils un pagalms aizņem aptuveni 
3000m2 platību. Šobrīd, laikapstākļu un laika zoba radītās erozijas ietekmē, avārijas stāvoklī ir 
vairākas pilsdrupu sienas, kas apdraud apmeklētāju drošību, pilsdrupu pastāvēšanu un 
saglabāšanu ilgtermiņā. Nepieciešams veikt Kokneses pilsdrupu neatliekamus glābšanas darbus. 
Kopš 2014.gada jūlija tika uzsākti konservācijas darbi, tomēr nepietiekamais finansējums neļauj 
tos pabeigt.  Domājot par pamata vajadzībām – sienu konservāciju –, līdz šim maz līdzekļu 
atvēlēts jaunu pakalpojumu attīstībai,  vērtību apzināšanā un izmantošanā tūristu piesaistei.   

Līdz šim veikta pilsdrupu arheoloģiskā izpēte, konservācijas darbi un pamatu 
nostiprināšanas darbi. 2013. un 2015.g ar VKPAI un VKKF finansējumu veikta trīsdimensiju 
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skenēšana pilsdrupu sienām. 2014. un 2015.gadā par VKKF, VKKF un pašvaldības līdzekļiem 
nostiprinātas C, E un B sienas. Lai iesāktos darbus pabeigtu, nepieciešams veikt arī pārējo sienu 
konservāciju.   

Projektā plānots veidot jaunu pakalpojumu- viduslaiku moku kambari, bruģa atsegumu un akas 
atjaunošanu, ar ko arī pilsdrupas atšķirtos no citām pilsdrupām un pilīm Latvijā. 

4.1. problēmsituācija, kuru risina konkrētais infrastruktūras attīstības projekts;  

Īstenojot projektu tiks pilnībā atjaunotas un ilgtermiņā saglabātas pilsdrupas, novērsti 
potenciālie apdraudējumi apmeklētājiem. Uzlabota tūristu drošība, novirzot apmeklētāju plūsmu 
speciāli tam paredzētās vietās, pateicoties apmeklētāju kustības organizētībai. Papildināts esošo 
pakalpojumu klāsts un saturiski bagātāks pilsdrupu piedāvājums individuāliem  apmeklētājiem 
un grupām. Pilsdrupu vizuālā stāvokļa uzlabošanas rezultātā tiks veicināta vietas izmantošana 
dažādiem pasākumiem. Plašais pilsdrupu pagalms ir piemērots kāzu rīkošanai (2015.gadā 33 
oficiāli pieteiktās kāzu aktivitātes iekļaujot senlatviešu un viduslaiku kāzu programmas)  
apkārtne ir ļoti piemērota viesu uzņemšanai, koncertu, svinību rīkošanai, kā arī mākslas 
pasākumiem. Pilsdrupas ir iekļautas dažādos tūrisma maršrutos un kartēs. Kopš 2016.gada no 
pilsdrupu piestātnes kursē divi kuģīši “Vīgante” un vikingu kuģis “Nameisis”, ko labprāt, kā 
papildinājumu pilsdrupu apmeklējumam, izmanto viesi. Realizējot projektu, tiks paaugstināta 
vietas pievilcība un attīstības potenciāls, veidotas kultūras, radošās un vēstures izzināšanas 
aktivitātes, kā rezultātā pieaugs apmeklētāju skaits, kas guvuši jaunu pieredzi un informāciju, un 
iesaistījušies pasākumos, kas veicina piederības un identitātes veidošanos un saglabāšanu.   

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 
1. Būvprojekta  izstrāde 
2. Būvprojekta ekspertīze 
3. Arheoloģiskā uzraudzība 
4. Konservācijas darbi: 

o Mūra sienas G konservācijas darbi; 
o Veikta mūra sienas A, C gala konstrukciju konservācijas darbi. 
o Moku kambara ierīkošana; 
o Akas atjaunošana; 
o Bruģa laukuma atsegšana. 

5. Izzinošu informatīvo stendu izveide, pamatojoties uz vēsturiskās izpētes datiem; 
6. Piedāvājumu izveide (Jaunu izglītojošu piedāvājumu izveide ar apmeklētāju 

līdzdarbošanos) ;  
7. Aprīkojuma iegāde (moku rīki, mazo mūku tērpi, pieaugušo mūku tērpi); 
8. Autoruzraudzība 
9. Būvuzraudzība 

 

Projektā plānots veidot jaunu pakalpojumu- viduslaiku moku kambari, bruģa atsegumu un akas 
atjaunošanu, ar ko arī pilsdrupas atšķirtos no citām pilsdrupām un pilīm Latvijā. 

Pilsdrupu pagalma bruģa atjaunošana un akas atjaunošana pagalma vidū sniegs iespēju  
ekskursiju vadītājiem un gidiem uzskatāmi bagātināt vēsturisko  stāstījumu. Apmeklētāju tiešā 
saskare ar gadsimtiem veco bruģi un aku iegūs citas sajūtas , saistīs uzmanību un radīs vēlmi 
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uzturēties objektā ilgāku laiku. Stāstījums būtiski ietekmēs objekta izvēli skolēnu grupām un 
ģimenēm ar bērniem. Uzsvērs un pastiprinās objekta savdabību un vairos kultūras mantojuma 
vērtības. 

4.2. sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un valsts ilgtermiņa 
plānu Baltijas jūras piekrastei (pašlaik projekts);  

 

4.3. sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu/ām, tostarp investīciju plānu;  

Kokneses novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam, Kokneses novada domes 
2013.gada 30.janvāra lēmums  Nr.1. Investīciju plāna 4.stratēģiskā mērķa 137.apakšpunktam  
http://koknese.lv/?s=115  
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4.5. sasaiste/papildinātība ar  iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem, t.sk. 5.5.1.SAM projektiem.  

N.p.k. Projekta nosaukums 
Projekta 
numurs 

Projekta kopsavilkums, 
galvenās darbības 

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts 

Projekta kopējās 
izmaksas 

(euro) 

Finansējuma avots un 
veids (valsts/ 

pašvaldību budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

1. Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai 
(Hanseatic Approach to 
New Sustainable 
Alliances - HANSA), 

Centrālā Baltijas jūras 
reģiona programma 

 

CB110 Projekta aktivitātes: 
1)izveidot vairākus 
aizraujošus pārgājienu un 
riteņbraukšanas maršrutus;  
2)iedzīvināt zīmolu “Hanzas 
gastronomija”, savienojot 
Hanzas vērtības ar vietējām 
gastronomiskajā vērtībām;  
3)padziļināta Hanzas vēstures 
izpēte gan vietējos, gan 
ārvalstu arhīvos; 
4)jaunu tūrisma pakalpojumu 
izveide  un Hanzas 
mantojuma redzamības 
uzlabošana; 
5)vietējās sabiedrības 
informēšana par Hanzas 
mantojumu un tā 
izmantošanas iespējām 
mūsdienās; 
6)Kokneses novada tūrisma 
mājaslapas vizuālā un 
funkcionālā uzlabošana; 
7)jauna aprīkojuma iegāde 
Kokneses novada tūrisma 
centram – gadatirgus un 
izstāžu aprīkojums, 
elektroniskie tūristu skaitītāji 
(tiks uzstādīti Likteņdārzā un 
pilsdrupās), interaktīvais 
tūrisma informācijas kiosks; 

Kokneses pilsdrupas 
tiks iekļautas projekta 
ietvaros izstrādātajos 
maršrutos, bukletos un e 
vidē (mājas lapas, 
aplikācija). 

104 883,65 T.sk. 
pašvaldība –  
15 732,55 euro 
ERAF –  
89 151,11 euro 
 

01.10.2015. 31.12.2018. 
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Projekta 
numurs 

Projekta kopsavilkums, 
galvenās darbības 

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts 

Projekta kopējās 
izmaksas 

(euro) 

Finansējuma avots un 
veids (valsts/ 

pašvaldību budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

8)tūrisma aplikācijas un 
video izveide; 
9)partneru kopīgu maršrutu 
un tūrisma paku izveide, 
sadarbojoties vietējiem 
tūrisma operatoriem un 
tūrisma centriem; 
10)paredzētas arī citas 
aktivitātes, lai palielinātu 
tūristu skaitu visa gada 
garumā. 

2. Kultūras pieminekļa 
“Kokneses pilsdrupas” 
3D skenēšana 

2015-3-
KMA072-
P 

2015.gada rudenī īstenota 
kultūras pieminekļa 
“Kokneses pilsdrupas” A un 
G sienu (abas 
malējās sienas gar ūdeni) 
abpusēja skenēšana ar mērķi 
noteikt pilsdrupu mūra sienas 
tehnisko 
stāvokli un apzināt iespējamo 
risinājumu sienu 
nostabilizēšanai, tādējādi 
novēršot 
apdraudējumus pilsdrupu 
apmeklētājiem un saglabājot 
kultūras mantojuma objektu.  
 

Projekta ietvaros tiks 
konservētas skenētās 
sienas. 

4 360,89 T.sk. 
Pašvaldība –  
860,89 euro 
 
VKKF – 
3 500,00 euro 

22.10.2015. 20.11.2015. 

3. Kokneses pilsdrupu B 
sienas glābšanas darbi  

GP-FL-
103 

Projekta ietvaros veikti 
pilsdrupu B sienas 
nostiprināšanas un 
saglabāšanas darbi. Veikta 
mūra čaulas mūrējuma 
atjaunošana, čaulas virsmas 
atjaunošana 101,10 m2 
platībā, mūra 

Projekta teritorijā 
konservētas blakus 
esošās siena. 

17 809,54 T.sk. 
Pašvaldība – 
3809,54 euro 
VKPAI – 14 000,00 
euro 

08.10.2015. 31.10.2015 
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Projekta 
numurs 

Projekta kopsavilkums, 
galvenās darbības 

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts 

Projekta kopējās 
izmaksas 

(euro) 

Finansējuma avots un 
veids (valsts/ 

pašvaldību budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

kodola virsmas atjaunošana 
19,50 m2 
platībā, izmantojot uz vietas 
esošu mūra materiālu, 
plaisu attīrīšana, izskalošana 
un aizpildīšana ar javu. 
Izvirzītie, nestabilie mūra 
fragmenti 
nostiprināti ar nerūsējošā 
tērauda stieņiem 

4. Kultūras pieminekļa 
“Kokneses pilsdrupas” 
saglabāšana un 
apmeklētāju drošības 
uzlabošana 

2014-2-
KMA021 

Konservēta Kokneses 
pilsdrupu E siena. Veikta 
mūra čaulas virsmas 
atjaunošana 21 m2 platībā, 
mūra kodola atjaunošana, 
izmantojot uz vietas esošu 
mūra materiālu 8,2 m2 
platībā. Izvirzītie, nestabilie 
mūra fragmenti nostiprināti ar 
nerūsējošā tērauda stieņiem. 
Uz mūra virsmas izveidots 
velēnas klājums mūra 
noturības paaugstināšanai.  

Projekta teritorijā 
konservētas blakus 
esošās siena. 

10 510,08 T.sk. 
Pašvaldība – 
8 810,08 euro 
VKKF –  
1 700,00 euro 

1.06.2014. 30.10.2014. 

5. Kokneses pilsdrupu 
glābšanas darbi 

GP-FL-69 Konservēta Kokneses 
pilsdrupu C siena. Veikta 
mūra čaulas mūrējuma 
atjaunošana, čaulas virsmas 
atjaunošana 125m2 platībā. 

Projekta teritorijā 
konservētas blakus 
esošās siena. 

25 830,00 T.sk. 
Pašvaldība – 
7 830,00 euro 
VKPAI – 18 000,00 
euro 

15.08.2014. 31.10.2014. 

6. Kokneses pilsdrupu 
senlietu restaurācija 

 Kokneses pils teritorijā 
arheoloģiskajos izrakumos no 
1961.gada līdz 1966.gadam 
iegūts ap 10 000 senlietu. 

Projekta teritorijā veikti 
arheoloģiskie izrakumi. 

985,00 T.sk. 
Pašvaldība – 
300,00 euro 
Biedrība “Daugavas 

01.03.2013. 30.04.2014. 
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Projekta 
numurs 

Projekta kopsavilkums, 
galvenās darbības 

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts 

Projekta kopējās 
izmaksas 

(euro) 

Finansējuma avots un 
veids (valsts/ 

pašvaldību budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

Paredzētās aktivitātes: 
 restaurējamo senlietu 
izvērtēšana, tiks atlasītas 
tādas restaurējamas senlietas 
kā lodes, zobenu uzgaļi, 
krāsns podiņi un citas 
sadzīves lietas 
 restaurāciju paredzēts 
veikt Valsts aģentūrā 
„Latvijas nacionālās vēstures 
muzeja restaurācijas 
departaments” 
 pēc restaurācijas senlietas 
tiks izvietotas Kokneses 
pilsdrupu vēsturiskajā 
paviljonā speciālās koka letēs 
pārklātās ar stiklu, kas 
vienlaikus nodrošinātu 
pieejamību un aizsardzību. 
 Pie senlietām tiks 
pievienoti apraksti ar 
informāciju latviešu, angļu un 
vācu valodās 

Savienība” – 685,00 
euro 

7. Kokneses pilsdrupu 
mūru ekspertīzes 
veikšana apmeklētāju 
drošības 
nodrošināšanai 

GP-FL-74 Trīsdimensiju (3D) skenēšana 
Kokneses pilsdrupu mūru C 
sienai 

Projekta teritorijā veikta 
mūra cienas C 
skenēšana. 

2 361,97 T.sk. 
VKPAI –  
2 361,97 euro 

01.10.2013. 31.01.2014. 
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5. Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības, ietverot atjaunojamās, pārbūvējamās, konservējamas vai jaunbūvējamās 
infrastruktūras īpašumtiesības, parametrus, nepieciešamo kopējo un ERAF finansējumu, kā arī ietekmi uz  5.5.1.SAM sasniedzamajiem 
rezultātiem: apmeklējumu pieaugumu, jaunu pakalpojumu izveidi (3.pielikums).  

 

6. Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi (vispārīgi), īstenojot infrastruktūras attīstības projektu 

Plānotās investīcijas objektos nodrošinās, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām, jo plānoto darbību 
rezultātā tiks veicināta kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšana ilgtermiņā un tā ilgtspējīga attīstība un apmeklētības pieaugums, veicinot 
pakalpojumu attīstību dažādās ekonomikas nozarēs attiecīgajā teritorijā, tādējādi nodrošinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldību ieņēmumu 
pieaugumu un vairākdienu tūristu skaita palielināšanos. Sakārtojot objektus, tiks veicināta attiecīgās teritorijas vides kvalitāte un uzlabota iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte. Šai projekta idejai ir cieša sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām attiecīgajā teritorijā, jo tā tiek realizēta saskaņā ar 
projektā iekļauto pašvaldību attīstības stratēģijām,  ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, paredzot līdzsvarotu ilgtspējīgu teritorijas attīstību 
kopumā. 

Sociālo ilgtspēju nodrošina Kokneses pilsdrupu pieejamība plašai sabiedrības daļai, daudzveidīgai izmantošanai, piemēram, kultūras, izglītības 
aktivitātēm, reprezentācijas pasākumiem, sadarbība ar daudzveidīgām interešu un sociālajām grupām, aktīva jaunu mērķgrupu piesaistīšana. 

7. Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja - pilnveidotās vai jaunbūvētās infrastruktūras uzturēšana vismaz  piecus gadus pēc projekta 
pabeigšanas.  

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses 
viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118 pēc konservācijas projekta īstenošanas ir un paliks Kokneses novada domes īpašumā, ilgtspēju nodrošinās 
pašvaldība. Lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, tiks regulāri veikta objekta apsekošana. 

Lai Kokneses viduslaiku pilsdrupu darbība būtu ilgtspējīga, tiks optimāli izmantoti visi pieejamie resursi, veicināta Kokneses viduslaiku pilsdrupu 
izmantošanas iespēju dažādošana. Pilsdrupas tiks pozicionētas kā starptautiskas nozīmes tūrisma objekts, gan kā izdevīga, sakārtota, pieejama vieta 
vietējo biedrību un organizāciju aktivitātēm, skolu un pirmskolas izglītības iestāžu tematiskiem pasākumiem, novada domes rīkotajiem pasākumiem, 
kā sabiedrisko pasākumu rīkošanas vieta, tajā skaitā, svētku svinēšana, atceres un piemiņas brīži, svinīgi pasākumi,  sarīkojumi u.c. 
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8. Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā, ietverot riska prevenciju 

Projekta risku izvērtējums: 

N
.p
.k
. 

Risks Riska apraksts 
Riska ietekme 
(augsta, vidēja, 

zema) 

Iestāšanas 
varbūtība 

(augsta, 
vidēja, 
zema) 

Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi 

1. Finanšu 

Nepareizi saplānota finanšu plūsma, 
sadārdzinājumi un inflācija, kuras 
dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, 
plānotās izmaksas var būtiski 
atšķirties no reālajām , dubultā 
finansējuma risks, ja iestāde īsteno 
vairākus projektus vienlaicīgi, 
neatbilstoši veikto izdevumu riski 

augsta zema 

Finanšu plūsmas plānošana, Izmaksu un 
ieguvumu analīze. Atbildīgie - Projekta vadības 
grupa, projekta koordinatori no iesaistītajiem 
projektu partneriem; Projektu iespējamās 
pārklāšanās pārbaude un šādas situācijas 
novēršana jau plānošanas procesā.  

Atbildīgie – Projekta vadības grupa 

2. Īstenošanas 
Iepirkumu procedūras norises 
aizkavēšanās, priekšfinansējuma 
trūkums, tirgus cenu nepārzināšana 

augsta zema 

Iespēju plānošana (Projekta sākumā ir plānots 
pieprasīt avansu 40% apmērā no ERAF 
finansējuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un būs nepieciešamas aizņēmums projekta 
priekšfinansēšanai un pašvaldības 
līdzfinansējumam), papildus finansējuma avotu 
apzināšana, iepriekšēja tirgus cenu izpēte.  

Atbildīgie –partneru  Finanšu komitejas, 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas, 
Projekta vadības grupa, Pašvaldību iepirkumu 
komisijas. 
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Projekta risku izvērtējums: 

N
.p
.k
. 

Risks Riska apraksts 
Riska ietekme 
(augsta, vidēja, 

zema) 

Iestāšanas 
varbūtība 

(augsta, 
vidēja, 
zema) 

Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi 

3. 

Rezultātu un 
uzraudzības 
rādītāju 
sasniegšanas 

Neprecīzi noteikti iznākuma rādītāji augsta zema 

Veikt nepieciešamo rādītāju izpēti pirms projekta 
uzsākšanas.  

Atbildīgie – Projekta vadības grupa. 

4. 
Projekta 
vadības 

Vadības komandas nespēja 
sastrādāties 

vidēja vidēja 

Projektu vadības komandu iesaistīt kopīgās 
plānošanas un komandas stiprināšanas 
aktivitātēs. Nepieciešamības gadījumā veikt 
projektu vadības locekļu maiņu. Atbildīgie – 
Jēkabpils, Ogres, Kokneses pašvaldību  vadība,  

Projekta vadības grupa. 

5. Cits Izmaiņas normatīvajos aktos   

Sekošana līdzi jaunākajām izmaiņām 
likumdošanā. LR Ministru kabineta noteikumu 
melnrakstu versiju apzināšana. Atbildīgie – 
Jēkabpils, Ogres, Kokneses  pašvaldību  juristi. 
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9. Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns kalendāro mēnešu griezumā.  

Projekta 
aktivitātes 

Nr. 

Projekta īstenošanas laika grafiks (mēnešos)  

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1.                                        

2.                                        

3.                                        

4.                                        

5.                                                                

6.                                        

7.                                        

8.                                        

9.                                        
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1. Pielikums 

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objekta novietojums 
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2. Pielikums 

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu, novietojums 
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3. Pielikums 

Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības un to ietekme uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem 

Nr.
p.k. 

Infrastruktūras 
projekta aktivitātes 

nosaukums 

Ieguldījumu 
darbības 
rezultāts 
(skaits, 

parametri) 

Infrastruktūras 
projekta 

īpašumtiesības, 
publiska pieejamība 
(dienu skaits gadā) 

Nepieciešamais 
indikatīvais finansējums 

Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem* 

ERAF 
(euro) 

Kopīgais 
(euro) 

Apmeklējumu paredzamā 
skaita pieaugums 

(apmeklējumu skaita 
pieaugums 2023.g., salīdzinot 
ar apmeklētāju skaitu 2015.g.) 

Jaunradīto pakalpojumu nosaukums  
ieguldījumu objektos 

 

Bāzes 
vērtība** 

Sasniedzamā 
vērtība 

1 Būvprojekta 
izstrāde  

Tehniskais 
projekts, 1 

līgums 
19 236,86 22 631,60 

  

2 Būvprojekta 
ekspertīze 

Veikta 
ekspertīze, 

1 līgums 

1 727,88 2 032,80 

3 Arheoloģiskā 
uzraudzība 

Veikta 
uzraudzība,  

1 līgums 

2 119,99 2494,11 

4 Konservācijas darbi Veikti mūra 
sienas G 

konstrukciju 
konservācijas 

darbi, un  
Mūra sienai A, 

210 305,35 247 418,06 



 

57 

 

Nr.
p.k. 

Infrastruktūras 
projekta aktivitātes 

nosaukums 

Ieguldījumu 
darbības 
rezultāts 
(skaits, 

parametri) 

Infrastruktūras 
projekta 

īpašumtiesības, 
publiska pieejamība 
(dienu skaits gadā) 

Nepieciešamais 
indikatīvais finansējums 

Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem* 

ERAF 
(euro) 

Kopīgais 
(euro) 

Apmeklējumu paredzamā 
skaita pieaugums 

(apmeklējumu skaita 
pieaugums 2023.g., salīdzinot 
ar apmeklētāju skaitu 2015.g.) 

Jaunradīto pakalpojumu nosaukums  
ieguldījumu objektos 

 
Bāzes 

vērtība** 
Sasniedzamā 

vērtība 
C gala 

konservācijas 
darbi, 2 gab 

5 Izzinošu 
informatīvo stendu 

izveide 

Uzstādīti 
stendi, 6 gab. 1 293,38 1 521,62 

6 Piedāvājumu 
izveide 

Izveidoti 
piedāvājumi, 4 

gab. 

 425,00 500,00   

7 Aprīkojuma iegāde Moku rīki,  
mazo mūku 
tērpi 15 gab, 
pieaugušo 
mūku tērpi 

10.gab. 

Objekts ir Kokneses 
novada domes 

īpašums, 

pieejams 
apmeklētājiem 

365 dienas gadā 

10 116,17 11 901,38  

8 Autoruzraudzība Veikta 
autoruzraudzība, 

1 līgums 

525,37 618,08 
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Nr.
p.k. 

Infrastruktūras 
projekta aktivitātes 

nosaukums 

Ieguldījumu 
darbības 
rezultāts 
(skaits, 

parametri) 

Infrastruktūras 
projekta 

īpašumtiesības, 
publiska pieejamība 
(dienu skaits gadā) 

Nepieciešamais 
indikatīvais finansējums 

Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem* 

ERAF 
(euro) 

Kopīgais 
(euro) 

Apmeklējumu paredzamā 
skaita pieaugums 

(apmeklējumu skaita 
pieaugums 2023.g., salīdzinot 
ar apmeklētāju skaitu 2015.g.) 

Jaunradīto pakalpojumu nosaukums  
ieguldījumu objektos 

 
Bāzes 

vērtība** 
Sasniedzamā 

vērtība 

10 Būvuzraudzība Veikta 
būvuzraudzība

, 1 līgums 

4 250,00 5 000,00 

 

   

Ko
pā 

   250 000,00 294 117,65 23 139 30 000 1 

*jaunizveidojamam infrastruktūras projektam/darbībai bāzes vērtība ir nulle 

 

** bāzes vērtību rādītājam "Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums" var norādīt saskaņā ar: 

- pašvaldības attīstības programmā apkopoto informāciju;  

- kulturaskarte.lv informāciju; 

- pludmales apsekojuma datiem, kas pieejami: https://drive.google.com/file/d/0B--DpKULo7UzN0Y5UnFYVDFYc3c/view?pref=2&pli=1 
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10. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam 

3. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” 

4. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam  

5. Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam  

6. Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030 

7. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015 - 2020  

8. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam 

9. Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam 

10. Vēsturiskie fotoattēli: Kokneses novada domes arhīvs 

 


