
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja gribat redzēt kaut ko vēsturisku un turpat pretī laikmetīgu un aktuālu, turklāt uz skaistu Daugavas ainavu 

fona, tad ir jābrauc uz Koknesi. Ir dažas vietas, kas Latvijas apceļotājam noteikti jāredz – Kokneses 

pilsdrupas un Likteņdārzs. Pagātne, tagadne un nākotne te sadodas rokās. 

 

 

Ierasts lietot vārdkopu «Kokneses pilsdrupas», taču reiz te slējās 
liela, varena, labi nocietināta pils. Tā celta pēc 1209. g.  
Arhibīskapa Alberta gandrīz 1000 ļaužu lielais galms te dzīvojis un 
izklaidējies uz nebēdu – ir atrastas ziņas, cik pūru graudu ik gadu 
te tērēts maizei un alum vien, un tas nav mazs skaitlis. Galvenais 
ienākumu avots bija muitas nodevas no tirgotājiem, kas ar 
plostiem vai laivām kuģoja pa Daugavu. No 13. līdz 16. gs. pilij 
bijuši īsti zelta laiki. Kaut arī cietokšņa mūri dažviet bija pat 4 m 
biezi, reizēm naidniekiem tomēr izdevās cietoksni ieņemt. Pilij 
dažādos laikos gājis pāri zviedru, krievu un poļu karaspēks. 
Beidzamie bija sakši, kas tolaik karoja Polijas pusē. 1701. gadā, 
Ziemeļu kara laikā, jūtot, ka vajadzēs atkāpties, sakši pielaida 
uguni pulvera krājumiem pils pagrabos, un grandiozā būve 
uzlidoja gaisā. Beidzamos 300 gadus neviens nav mēģinājis to 
atjaunot. Kopš 1966. gada Pļaviņu HES ūdenskrātuves 
uzpludinātie ūdeņi sniedzas līdz pašiem drupu pamatiem, kuri 
kādreiz slējās apmēram 30 metru augstā kalnā. Vēsturiskā 
ekspozīcija pilsdrupu namiņā sniedz ieskatu cilvēka skatam 
zudušajai  ainavai.  
Ieeja par maksu ( grupām virs 20 cilvēkiem 10% atlaide) 
Pakalpojumi: naudas kalšana, suvenīri, „misija – Koknese”. 
+ 371 65161296, www.koknese.lv 
 

Ieejas maksa skolēniem: 0.90 EUR, pieaugušajiem 1.20 EUR 

 

Mācību gadam sākoties, Kokneses 

Tūrisma informācijas centrs aicina 

doties jautrās, aktīvās, saistošās un 

tematiskās klases ekskursijās 

Kokneses novadā. 
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http://www.koknese.lv/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī Kokneses 
muižas ansamblis un 
parks ir apskatīšanas 
vērts.  

Vietā, kur reiz 
ceļotāji jūsmoja par 2 m 
augsto Pērses 
ūdenskritumu, tagad sēro 
J. Zihmaņa akmens 
skulptūra „Pērses 
meitene”. 

Pie I. Gaiša 
Kokneses vidusskolas 
atrodas atjaunotā 
strūklaka  „Fauna galva” 
(2), kas 20. gs. 
trīsdesmitajos gados 
atradās netālu no 
leģendārā appludinātā 
Pērses ūdenskrituma. 
Parkā atradīsiet 
koktēlnieku – brāļu Aigara 
un Ivara Rūrānu veidoto 
skulptūru „Pūcīte” un 
„Sams”, kā arī tēlnieka Ģ. 
Burvja veidoto 11 m 
augsto koka skulptūru 
„Mūžībai” (3), kā arī tējas 
namiņu – lapeni (4). 
Vēstures mīļotājus te 
iepriecinās parkā 
apskatāmie  zviedru laiku 
riņķa krusti (5) un 
čuguna lielgabali (6), 
Otrā pasaules karā kritušo 
apbedījumi.  

Savukārt, 

Blaumaņa pagalmā 

atrodas kādreizējā 

muižas pārvaldnieka 

māja (7), kurā no 1885. 

līdz 1887. gadam dzīvoja 

rakstnieks Rūdolfs 

Blaumanis, te apgūdams 

muižas pārvaldīšanas 

prasmi. 

Pēc pastaigas pa parku noteikti jāiegriežas amatu centrā „Mazā Kāpa” (8), kas aicina jūs ekskursijās ar 
līdzdarbošanos ādas suvenīru tapšanas darbnīcā, noklausīties stāstījumu par ādas izstrādājumu tapšanu, kā arī 
izgatavot pašam savu suvenīru. 

Cena: 4.00 EUR + PVN 
+ 371 29227936, www.ada.viss.lv 

 

2 

5 

4 

3 

6 7 

8 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zirgu pietura” (9) 

Vizināšanās retro pajūgā, izjādes, 
fotosesijas. 
 

+ 371 29120878, 29452397 

Pašvaldības aģentūra Kokneses Sporta centrs (10) 
Stadions, sporta halle, trenažieru un airobikas zāle, peldbaseins, 
sauna un hidromasāžas vanna. Blakus stadionam izveidots 
skeitparks. 
 
Parka iela 27aw, Koknese 
+ 371 65161790, 29360940 

Kad viss apskatīts, atstājiet 

pagātni aiz muguras un pa 2,8 

km garo ainavisko dabas 

taku (11) ar skatu laipu un 

koka tiltiņiem pāri gravām un 

Daugavas līčiem dodieties uz 

Likteņdārza salu (12) (var 

apbraukt arī apkārt caur 

Kokneses centru). Dabas takā 

caur Kokneses parku, gar 

Daugavu, ejot līdz 

Likteņdārzam redzamas 

unikālas ainavas, kas 

veidojušās būvējot Pļaviņu 

HES. Maršrutu var sākt 

dažādās vietās.  
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Brīvdienu piestātne „Pērsejas” 

Brīnišķīgā ainavā Daugavas un Pērses satekas vietā 
netālu no Kokneses pilsdrupām darbojas laivu noma 
„Pērsejas”, kas piedāvā arī  nūjošanas maršrutu, 
inventāra nomu un apmācību.  
 
„MISIJA KOKNESE” ir izzinošs un aizraujošs pārgājiens 
pa Kokneses parku ar meklēšanu un atrašanu, savu 
spēku pārbaudīšanu un uzvaras garšu. Dalībnieku 
komandas meklē kontrolpunktus, atbild uz 
jautājumiem, risina rēbusus un veic īpašos uzdevumus. 
Maršrutā iekļauts Kokneses pilsdrupu apmeklējums. 
Noslēgums piknika vietā ar tēju vai īpaši spēcinošo 
uguns zupu. 
+ 371 29119882, www.persejas.lv 

 

 

 

„Bioburziņā pie Antas” - saimniecība „Janavas”  
 
Bioloģiski sertificēta vides veselības saimniecība, kas piedāvā 
zāļu tējas fasētos maisiņos. Pēc oriģinālas franču receptes 
gatavota krēma „Beāte” ražošanas apskate un iegāde. Vasaras 
laikā izzinošas pastaigas, iepazīstot ārstniecības augus un to 
audzēšanas īpatnības.  
+ 371 25994160  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dārzs top kā visu Latvijas iedzīvotāju 

dāvana valsts 100. dzimšanas dienai, ko 

svinēsim 2018. g. novembrī. Dārza 

veidošana sākās 2008. g. ar ābelīšu alejas 

stādīšanu. Ejot pa šo aleju, nonāksiet 

Likteņdārza amfiteātrī. Uz turieni vedīs 

akmeņiem bruģēts ceļš, bet amfiteātri 

ieskaus 600 000 pelēko piemiņas akmeņu 

krāvums “Sirmas saulriets". Apmēram tik 

liels pagājušajā gadu simtenī bija dažādās 

represijās cietušo Latvijas iedzīvotāju 

skaits. Likteņdārzs tiek veidots pēc japāņu 

ainavu arhitekta Šunmio Masuno (Shunmio 

Masuno) projekta. Latvijā to palīdz īstenot 

pieredzējušais arhitekts Andris Kronbergs 

un projektēšanas birojs ARHIS. 

Par tēlnieka Voldemāra Jākobsona dzīves gaitām vari 

uzzināt memoriālajā mājā – muzejā „Galdiņi”. Iepriekš 

pieteikties + 371 65164291 

Ieejas maksa:  
Pieaugušie 0.70 EUR 
Skolēni, studenti, pensionāri 0.25 EUR 
(ir atlaides atlaides grupām) 

 

Taču ja gribas nogaršot Vecbebru medu un papildināt 

zināšanas par bitēm, varat apmeklēt biškopības vēstures 

muzeju „Dravas” Iepriekš pieteikties. Ieejas maksa par 

ziedojumiem  + 371 22411283 

 

www.liktendarzs.lv, + 371 67289535 
Ieeja bezmaksas. Ir maksas stāvvieta 
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KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”  
 

Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses 
novads, Koknese, LV 5113 

 
+ 371 65161296, 29275412 

e-pasts: turisms@koknese.lv 
www.koknese.lv 

mailto:turisms@koknese.lv

