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Rīgā 

 

28.01.2016. Nr. 11-02/ 313 

Uz 18.01.2016. Nr.5-11/37 

(Reģistrēts VKPAI 19.01.2016. Nr. 320) 

 

Kokneses novada pašvaldībai 

(Reģistrācijas Nr.90000043494) 

Melioratoru ielā 1, 

Koknesē, LV-5113 

(e-pasts: dome@koknene.lv) 

 

Zināšanai: 

VKPAI Zemgales reģionālajai nodaļai 

 

Par nosacījumiem būvprojekta izstrādei 

sakarā ar moku kambara izveidi, bruģa atseguma veidošanu 

un akas atjaunošanu Kokneses pilsdrupās 

 

1. Iesniedzējs: 

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

2. Paredzētā darbības vieta: 

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

novadā. 

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): 

Lūgums sniegt nosacījumus Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijā plānoto labiekārtošanas darbu 

būvprojekta izstrādei. 

 

4. Faktu konstatējums: 

4.1. Teritorijas labiekārtošana paredzēta valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Kokneses 

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

Kokneses pilsdrupas (valsts aizsardzības Nr.6160) teritorijā. 

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

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

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

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

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

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

tam demontēts pils pagalma vēsturiskais bruģis. 
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4.4. Telpa, kurā iecerēts izveidot moku kambari, M. Rušas vadībā daļēji arheoloģiski pētīta 1990. 

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

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

telpas sienām. 

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

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

atbalstāma ar nosacījumiem. 

 

5. Lēmuma pamatojums: 

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

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

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

kultūrvēsturiskā vērtība. 

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

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

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

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

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

plānojumu un telpisko izveidojumu. 

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

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

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

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

(in situ). 

 

6. Lēmums: 

Konceptuāli piekrist Kokneses pilsdrupās paredzētajiem labiekārtošanas darbiem ar nosacījumiem: 

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

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

izveide neapdraudētu oriģinālo mūru saglabāšanos un apmeklētāju drošību; 

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

īstenošana nebojātu oriģinālos būvelementus, neparedzētu mūru fragmentu demontāžu un 

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

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

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

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

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

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

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

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

rezultātiem, veidojot akas rekonstrukciju pēc iespējas pietuvinātu oriģinālam; 

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

arheoloģiskās izpētes materiāliem un izstrādāt risinājumus tā turpmākai saglabāšanai eksponēšanas 

laikā; 



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

jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība; 

7. būvprojektā iekļaujama plānoto labiekārtojumu vizualizācija uz esošās situācijas 

fotofiksācijas materiālu pamatnes. 

 

Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniegt pilnu būvprojektu atbilstoši lēmuma nosacījumiem un 

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

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

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

(ja tāda ir)); 

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

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

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

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

 darbu izpildes termiņi. 

 

 

 

 

Inspekcijas vadītāja vietniece    (paraksts*)   K. Kukaine 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.Meinerts 
67229272 

janis.meinerts@mantojums.lv 
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