
DARBA UZDEVUMS 
KOKNESES PILSDRUPU TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS META 

SAGATAVOŠANAI 

 
1. Pasūtītājs: Kokneses novada dome 
2. Objekta nosaukums: Kokneses viduslaiku pilsdrupas, valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis 
Nr.118, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160 
3. Objekta adrese: “Kokneses pilsdrupas”, Koknese, Kokneses novads, LV-5113 
4.Meta izstrādes mērķis: nodrošināt valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Kokneses 

pilsdrupas” saglabāšanu un atjaunošanu, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un  
interesantu tūrisma galamērķi.  

 
5.Galvenie attīstības meta sagatavošanas nosacījumi: 
5.1. izstrādāt teritorijas attīstības metu ar ilgtermiņa attīstības stratēģiju: 
5.1.1. rekomendācijas pilsdrupu tālākai atjaunošanai un attīstīšanai;  
5.1.2. priekšlikumus pilsdrupu kompleksa izmantošanai un piemērošanai tūrisma attīstībai; 
5.1.3. ieteikumus pils funkciju izveidei, kas veicinātu apmeklētāju piesaisti Kokneses pilsdrupām; 
5.1.4.piedāvāt risinājumus pilsdrupu apmeklētāju plūsmas organizācijai, skatu vietu ierīkošanai.  
5.1.5.apzināta un apkopota informācija par pilsdrupu vēsturi, kādreizējās pils telpu atrašanās 
vietām, apzinātas nākotnē atjaunojamās vēsturiskās vietas pilsdrupu teritorijā (aka, pagalma 
bruģis utml.) 
 
5.2. Metu izstrādāt pamatojoties uz pilsdrupu teritorijā veikto arheoloģisko izpēti un apkopotajiem 
izpētes darbu rezultātiem, un pilsdrupu teritorijas apsekošanu dabā.  
5.3. Meta piedāvātie risinājumi ir jāizstrādā, ievērojot optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu 
pielietošanu potenciālā projekta realizācijas laikā. 
5.4 Pils meta izstrādei izmantot programmatūru, kas dotu iespēju iegūt digitālu pils modeli (3 
dimensiju), kuru būtu iespējams pēc jauniegūtajām liecībām un informācijas papildināt un mainīt, 
tādejādi iegūstot arvien precīzāku un autentiskāku pils vizuālo materiālu. 
5.5. Meta piedāvājums jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, Vispārīgo 
būvnoteikumu, Latvijas valsts standartu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
noteikumiem. 
 
6. Izstrādāt metu sekojošā sastāvā: 
6.1.Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts: 
6.1.1.teritorijas izmantošanas un labiekārtojuma risinājumu apraksts,  
6.1.2.apmeklētāju plūsmas organizācijas apraksts, 
6.1.3.Vēsturiskās informācijas apkopojums (atsevišķi izdalot pieejamo informāciju par aku, 
vēsturisko bruģi, pils kādreizējo struktūru u.c.) 
 
6.2. Grafiskais materiāls: 
6.2.1.ģenerālplāna shēma; 
6.2.2. labiekārtojuma shēma; 
6.2.5. raksturīgie griezumi;  
6.2.6. potenciāli attīstāmo un izveidojamo skatu punktu, apmeklētāju plūsmas organizācijas un 
informatīvo stendu iespējamo izvietošanas punktu vizualizācija (ietverot risinājumus, kā pielāgot 
pilsdrupu H sienu kā skatu vietu, nebūvējot skatu torni, nenodarot kaitējumu pilsdrupu kopējai 
ainavai un ņemot vērā tūristu drošību) 
6.2.7.pilsdrupu pagalma vēsturiskās akas atrašanās vietas vizualizācija un pagalma bruģa 
atseguma izveidošanas risinājums, balstoties uz veikto vēsturisko izpēti. 
 
7. Meta noformējums 
7.1. A4 sējuma formāts 4 eksemplāros 



7.2. Plāni un vizualizācijas uz atsevišķām A3 vai A2 formāta lapām (2 eksemplāri no katra) 
7.3. Prezentācijas materiāls ppt formātā 5-6 slaidu apjomā 
7.4.CD, teksti Word doc. formātā, digitālais materiāls CAD (Computer-Aided Design) un pdf 
formātā. 
 
8. Kokneses pilsdrupu attīstības meta saskaņošanu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā veic Izpildītājs. 
 
 


