
Tūrisma karte 2022

Irši

Koknese

Bebri

www.visitkoknese.lv

braucienos pa Daugavu 
no Likteņdārza, ikvienam 
līdzbraucējam atklājot Kokneses 
un Likteņdārza rašanās vēsturi, 
Daugavas stāstus un ļaujot kļūt 
par liecinieku šodienas stāstam, 
klausoties audiogida stāstījumus. 
Uz kuģīša ir 20 vietas.
+371 29999436
info@kugitisgulbis.lv
www.kugitisgulbis.lv
    56.634895, 25.438843

Laivu noma un atpūta 
Daugavas un Pērses krastos:
Laivu piestātnes:
        Kokneses pilsdrupas
    56.637989, 25.417003
        Likteņdārzs
    56.6389299,25.417641
        “Gundegas”
    56.6389302,25.4242071

Brīvdienu piestātne “Pērsejas” 
piedāvā SUP inventāra un 
airu laivu nomu. Orientēšanās 
un aktīvās atpūtas maršruti 
pa upi. Individuāli sagatavoti 
piedāvājumi. Labiekārtota 
piknika vieta un “Ugunszupa” 
brīnišķīgā ainavā Pērses upes 
krastā. Iepriekšēja rezervācija.
Brīvdienu piestātne “Pērsejas”, 
Daugavas iela 21, Koknese, 
Aizkraukles novads 
+371 29119882
    56.6436914, 25.4109527

Kokneses tūrisma informācijas centrs
Pieejama aktuālā informācija par vietējiem 
tūrisma un kultūrvēsturiskajiem objektiem. 
Pieejamas dažādas bezmaksas tūrisma 
kartes un bukleti par Koknesi un Latvijas 
reģioniem.
Apskatāms Likteņdārza makets un Kokneses 
viduslaiku pils makets, kā arī gleznu izstāde 
tūrisma centra lielajā zālē.
Pieejams bezmaksas WiFi punkts.
Piedāvājumā ir suvenīri ar Kokneses simboliku un vietējo ražotāju 
produkcija.
Piedāvājam kopēšanas, izdrukas, faksa pakalpojumus.

Gidu pakalpojumi:

Spodra Briede
Telefona numurs: +371 26001194
E-pasts: sbriede@inbox.lv
Valodas: 

Daiga Dūniņa
Telefona numurs: +371 26549681
E-pasts: daiga_dunina@inbox.lv
Valodas: 

Benita Rugaine
Telefona numurs: +371 25153260
E-pasts: benita.rugaine@gmail.com
Valodas: 

Kokneses tūrisma informācijas centra kontakti
1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads
+371 65161296, +371 29275412
turisms@koknese.lv
www.visitkoknese.lv
www.facebook.com/KoknesesTIC
www.instagram.com/visitkoknese

Apciemojuma laikā piedāvā 
apgūt rotaļas, dziesmas, 
dančus, spēles, kā arī pirmās 
iemaņas dažādos amatos un 
baudīt kulināro mantojumu. 
Tēmas ir mainīgas, atkarībā no 
gadskārtas svētkiem. Organizē 
arī izbraukumus uz jūsu izvēlēto 
vietu. Regulāri tiek organizēti 
pasākumi, kuros ir aicināts 
piedalīties ikviens interesents.
Melioratoru iela 1A, 
Koknese, Aizkraukles novads, 
+371 26575499
www.facebook.com/radosamaja/
    56.64412345, 25.44181466

Piedāvā radošās meistarklases 
(grupām līdz 50 personām). 
Ādas apstrādes meistaru vadībā 
var uzzināt daudz jauna par 
ādas māksliniecisko apstrādi 
un izgatavot sev nelielu ādas 
suvenīru. Darbnīcā meistari 
pieņem pasūtījumus ādas 
izstrādājumiem un piedāvā 
apmeklēt ādas aksesuāru 
veikalu, kur var iegādāties 
darbnīcā ražoto produkciju. 
Iepriekšēja pieteikšanās.
1905. gada iela 7, Koknese, 
Aizkraukles novads
+371 29227936
www.dunense.com
    56.644623 25.432297

“Rīta putni” piedāvā 
aizraujošus stāstus par paipalu 
fermas saimniecību, paipalu 
vēsturi un Olalā! un Bučers 
daudzveidīgajiem produktiem.
Saimnieki aicina doties 
gastronomiskā ceļojumā 
pasaulē – kur un kā gatavo 
paipalu olas un gaļu un piedāvā 
paipalu produktu degustāciju. 
Piedāvājumā arī gardēžu 
pusdienas kopā ar saimniekiem.
“Rīta putni”, Bilstiņi, Kokneses 
pagasts, Aizkraukles novads
+371 29147071, +371 29259572
www.ritaputni.lv
    56.6391917,25.4055885

Velonoma “Raibbalts” piedāvā 
velosipēdu nomu pieaugušajiem 
un bērniem. Iepriekšēja 
velosipēdu pieteikšana.
+371 26577866
www.raibbalts.mozello.lv

Atraktīvs veids, kā apskatīt 
Likteņdārza skaistākās vietas 

videi draudzīgā veidā. Ērts 
pārvietošanās veids tiem, 
kuri negrib vai nevar lielus 
attālumus mērot ar kājām. 
Transportlīdzekļu pārvietošanās 
ātrums 15–20 km/h. Atkarībā 
no izvēlētā maršruta, iespējama 
apstāšanās pie apskates 
objektiem.
“Likteņdārzs”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
Elektromobiļu rezervēšana: 
+371 26022919
www.impresso.lv
   56.63517932, 25.44246912

Misija Koknesei ir aktīva atpūta 
ar sacensību elementiem. 
Sarežģītības pakāpes tiek 
pielāgotas dažādām paaudzēm 
un sagatavotības līmenim. 
Misija Koknese ir paredzēta 
6–30 cilvēku grupai. Ja 
gribi doties šajā aizraujošajā 
piedzīvojumā, piesaki savu 
komandu iepriekš. Lai pildītu 
misiju, nepieciešams laika 
apstākļiem un staigāšanai 
piemērots apģērbs. Līdzi jāņem 
arī viedtālrunis vai fotoaparāts!
Biedrība “Pērses krasts”
“Pērsejas”, Koknese, Kokneses 
pagasts, Aizkraukles novads
+371 29119882
    56.6436914, 25.4109527

Saimniecība, kas piedāvā 
aktīvo atpūtu ar iepriekšēju 

rezervāciju: enduro takas, 
zirgu izjādes, motociklu noma, 
kempinga vietas.
“Rosmes”, Bebru pagasts, 
Aizkraukles novads 
+371 23004690
    56.747301516858826, 
      25.50154209136963

Vikingu tipa kuģītis piedāvā 
braucienus un kapteiņa 
stāstījumu maršrutā 
Kokneses pilsdrupas–Pērses 
upe–Likteņdārzs–Kokneses 
pilsdrupas. Uz kuģa ir 19 vietas. 
Iepriekšēja pieteikšanās.
+371 26161131
    56.63853067, 25.4174602

Trimarāna tipa kuģītis 
“Vīgante”, ar jumtu, piedāvā 
braucienus un kapteiņa 
stāstījumu maršrutā 
Kokneses pilsdrupas–Pērses 
upe–Likteņdārzs–Kokneses 
pilsdrupas. Uz kuģīša ir 26 
vietas. Iepriekšēja pieteikšanās.
+371 28490667
   56.63853067, 25.4174602

Kuģītis “Gulbis” dodas 

“Ūdensprieki Koknesē” iznomā 
SUP dēļus, airu laivas un 
ūdensvelosipēdus Kokneses 
pilsdrupu piestātnē.
+371 26434520
    56.637989, 25.417003

Z/S “Kalnavoti” iznomā 2 airu 
laivas, piedāvā pirts māju un 
naktsmītnes.
“Kalnavoti”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 29357420
    56.621448, 25.462894

Laivu noma un atpūta pie 
Lobes ezera:

Iznomā 15 dažādas laivas 
makšķerēšanai un izklaidei, 
kā arī tirgo makšķerēšanas 
licences. Pieejamas telšu un 
ugunskura vietas, naktsmītnes.
“Vecbordzēni”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 26567971
www.garausi.viss.lv
   56.708232, 25.285397

Iznomā 15 airu laivas un 
ūdensvelosipēdus.
“Skābarži”, Bebru pagasts, 

Aizkraukles novads
+371 29159137
   56.73112589999999, 
      25.278843199999983

+371 29357420
“Kalnavoti”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.621448, 25.462894

+371 26593210
“Sidrabi”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.611562, 25.497367

+371 29284622
www.radzes.viss.lv
“Radzes”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.606788, 25.499882

+371 29295900

Riekstukalni 1, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.642273, 25.406168

+371 22331352
Lakstīgalu iela 4, Koknese, 
Aizkraukles novads
www.dunense.lv
    56.654539, 25.427896

Rijnieki 1, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 27553304
kupinsala@gmail.com
    56.62882983166125, 
      25.452232360839844

+371 65161994
1905. gada iela 14A, Koknese, 
Aizkraukles novads
   56.6453032, 25.4362523

Aizkraukles novads
   56.723645, 25.478488

+371 29182926
Bormaņi, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.676292, 25.482927

+371 26567971
www.vecbordzeni.viss.lv
Vecbordzēni, Viskāļi, Kokneses 
pagasts, Aizkraukles novads
    56.708232, 25.285397

+371 26380142
“Svampēni”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
www.zutinapirts.lv
    56.599306, 25.317138

+371 25227262
103,5. km Rīga–Daugavpils 
šoseja, Kokneses pagasts, 

Aizkraukles novads
    56.625495, 25.457871

+371 29435631
Daugavas iela 17, Koknese, 
Aizkraukles novads
    56.643789, 25.415534

+371 29293877
“Ozoliņi”, Bebru pagasts, 
Aizkraukles novads
www.viesunamiem.lv/bebru-pirts
   56.723133 25.489283

+371 29578899
www.divasupes.com
“Rozes”, Bilstiņi, Kokneses 
pagasts, Aizkraukles novads
   56.640088, 25.410089

+371 29578899
www.ragnarglamp.com
Jaunbilstiņi, Kokneses pagasts, 

Aizkraukles novads
    56.640088, 25.410089

+371 29268431
Paugu iela 18, Koknese, 
Aizkraukles novads
    56,6442989, 25,443176

+371 25434818
www.cieminos.lv
“Kalniņi”, Bebru pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.747450, 25.420235

+371 28105055
Rijnieki, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.62888, 25.45337

+ 371 26398193
Blaumaņa 30A, Koknese, 
Aizkraukles novads

www.facebook.com/panna-cafe-
koknese
   56.648748, 25.419849

+371 26514096
Blaumaņa iela 3, Koknese, 
Aizkraukles novads
www.facebook.com/
krodzinsrudolfs
    56.64339195, 25.42718589

Ēdiens līdzņemšanai un piegāde.
+371 27553304
Ziediņi, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
www.facebook.com/koknesiskafe
    56.63253317593424, 
      25.448727605544263

Atvērts aprīlī–oktobrī, nedēļas 
nogalēs.
+371 29147071
Kokneses pilsdrupas, Koknese, 
Aizkraukles novads
    56.637989, 25.417003
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Fotogrāfi: A. Briedis un I. Pugačovs
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Baznīca celta 2008. gadā. 
Dievnams tika uzcelts 
uz vecajiem muižas ēkas 
pamatiem, kas atrodas muižas 
parka teritorijā. Nekad iepriekš 
Vecbebros baznīcas nav bijis.

Vecbebri, Bebru pagasts, 
Aizkraukles novads
    56.723064, 25.482683

Kokneses sporta centrā ir 
moderns peldbaseins ar diviem 
baseiniem (četri 25 m celiņi 
un bērnu baseins 10×5 m), 
džakuzi vanna, sauna un 
tvaika pirts, plaša sporta halle, 
trenažieru zāle, stadions ar 
400 metru skrejceļu, kā arī āra 
sporta laukumi – pludmales 
volejbola, basketbola un 
skeitparks.
Parka 27A, Koknese, 
Aizkraukles novads
+371 29360940, +371 65161997
www.koknesessportacentrs.lv
www.facebook.com/
koknesessportacentrs/
    56.64385209, 25.42370439

Tūristu grupām senlaicīgā klētī 
piedāvā zāļu tēju degustāciju, 
iepazīšanos ar bioloģisko, bez 
konservantiem ražoto sejas 
krēmu “Beāte”. Iespēja izstaigāt 
dabas taku, iepazīt savvaļas un 
ārstniecības augus dabā.
“Janavas”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 25994160
    56.637856, 25.372815

Saukts arī par Ozolkalnu, 
atrodas Pērses (Iršu) upes 
labajā krastā ap 1 km uz ZA 
no Iršiem starp upi un lielceļu. 
Pilskalna datējums nav precīzi 
noskaidrots.
    56.798875, 25.607023

Atrodas 3 km uz Rietumiem 
no Iršiem un 2,5 km uz 
Dienvidiem no Liepkalnes 
baznīcas, pie bijušām Lielkalnu 
un Nomaļu mājām. Pilskalns 
attiecināms uz m. ē. 1. g. t. otro 
pusi, izmantots vēl arī 10. gs.
    56.793313, 25.548970

BEBRU PAGASTS

Ekspozīcija sniedz informāciju 
par bišu saimes dzīvi, bišu 
barības bāzi, biškopības 
produktiem un to nozīmi. 
Iepazīstina ar Vecbebru 
biškopības skolas dibinātājiem 
un skolotājiem. Skatāmi seni 
biškopības darbarīki, stropi un 
inventārs. Var pasūtīt medus 
degustāciju ar rupjmaizi un 
pienu. Blakus dravā iespējams 
iegādāties svaigu medu 
līdzņemšanai. Ekskursijas 
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KOKNESE

Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
liecina par kādreizējo senās 
Hanzas pilsētas varenību. Tagad 
te notiek teatralizēti uzvedumi, 
koncerti, naudas kalšana, kāzu 
ceremonijas viduslaiku un 
senlatviešu stilā. Vēsturiskā 
ekspozīcija pilsdrupu paviljonā 
sniedz ieskatu cilvēka skatam 
zudušajai ainavai. Pilsdrupās 
var aplūkot Moku kambari, 
kādreizējo akas vietu un senā 
bruģa atsegumu. Ieeja par 
maksu.
Kokneses parks, Koknese, 
Aizkraukles novads
+371 29275412, +371 65161296
www.visitkoknese.lv
    56.637989, 25.417003

Likteņdārzs ir dabā veidots 
simbols tautas nemitīgai 
atjaunotnei un izaugsmei – te 
satiekas gan cilvēka, gan valsts 
pagātne, tagadne un nākotne. 
Likteņdārzā apvienojas izcila 
vides arhitektūra ar Kokneses 
pussalas dabas un Daugavas 
plūduma krāšņumu.
“Likteņdārzs”, Kokneses pagasts, 
Aizkraukles novads

+371 25495544
www.liktendarzs.lv
    56.634895, 25.438843

Parks veidots 1900. gadā pie 
Pērses ietekas Daugavā. Parkā 
aug gan vietējo, gan svešzemju 
koku sugas, apmeklētājus priecē 
daudzveidīgās, reti sastopamās 
savvaļas puķes. Parkā atrodas 
viduslaiku Kokneses pilsdrupas, 
strūklaka “Fauna galva”, akmens 
skulptūra “Pērses meitene”. 
Parkā atradīsiet kokgriezumā 
veidotas skulptūras, 11 m 
augsto koka skulptūru 
“Mūžībai”, tējas namiņu – 
lapeni. Vēstures mīļotājus 
interesēs apskatīt  zviedru 
laika riņķa krustus un čuguna 
lielgabalus, kā arī Otrā pasaules 
karā kritušo apbedījumus.
+371 29275412, +371 65161296
    56.64256605, 25.42109728

Pērses upes gravā savulaik 
atradās apmēram 2,5 metrus 
augstais un 20  metrus 
platais Pērses ūdenskritums. 
Atminoties Latvijai zudušo 
dārgumu, 2019. gadā izveidotā 
strūklaka ir vēsturiskā Pērses 
ūdenskrituma atveids.
    56.644204531, 25.425890609

Koknese iedvesmo un 
pārsteidz visos gadalaikos! Par 
to pārliecināsieties, dodoties 
pastaigā pa Kokneses dabas taku 
(kopējais garums 5,65 km) gar 
Pērses un Daugavas krastiem. 
Taka vedina apstāties un baudīt 
dabas gleznas un ūdens tuvumu. 
Pastaigā pa dabas taku var 
doties no jebkuras sevis izvēlētas 
vietas, kas vijas cauri Kokneses 
parkam. Ejot cieši blakus 
Daugavai, ieklausoties dabas 
un ūdens melodijās, nonāksiet 
Likteņdārzā.
+371 29275412, +371 65161296
    56.6420587, 25.4339397

Muižas pārvaldnieka māja, 
kas kopā ar laukakmeņu mūra 
ēku ar sarkano ķieģeļu arkādi 
centrā, kur atrodas krodziņš 
“Rūdolfs”, veido Kokneses 
(Alaines) muižas ansambli, 
kurā no 1885. līdz 1887. gadam 
dzīvoja rakstnieks Rūdolfs 
Blaumanis, te apgūdams 
muižas pārvaldīšanas 
prasmi. Mūsdienās šajā ēkā 
saimnieko Vidusdaugavas 
mežsaimniecība. Apskatei tiek 
piedāvāts daiļdārzs.
Blaumaņa iela 3, Koknese, 
Aizkraukles novads
+371 29275412 +371 65161296
    56.64322677, 25.42705178

Kokneses baznīca celta 
1687. gadā. Šeit par mācītāju 
kalpojis Ernsts Johans Gliks, 
latviešu Bībeles tulkotājs. 
1930. gadā baznīcā uzstādīts un 
iesvētīts 830 kg smagais tērauda 
zvans, kas darbojas vēl šodien. 
Iekštelpas rotā mākslinieka 
A. Dobenberga gleznas.
Pie baznīcas aplūkojama 
2021. gadā uzstādītā piemiņas 
stēla Kokneses novada Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieriem.
Blaumaņa iela 1, Koknese, 
Aizkraukles novads
    56.64123277, 25.4331677

Baznīca iesvētīta 1939. gadā. 
Pašreizējo izskatu dievnams 
ieguva pagājušā gadsimta 80-tos 
gados, kad baznīcu apmūrēja ar 
sarkaniem ķieģeļiem.
Austrumu iela 11, Koknese, 
Aizkraukles novads
    56.64629426, 25.44066131

Likteņdārzs ir nacionāla un 
visas Eiropas līmeņa projekts, 
kas ar Latvijas tautas atbalstu 
top uz Kokneses salas, Daugavas 
vidū. Aplūkojot Likteņdārza 
maketu, varēsiet redzēt, kāda 
sala izskatīsies pēc projekta 
realizācijas. Kokneses viduslaiku 
pils makets atspoguļo tās 
izskatu 1701. gadā pirms 
uzspridzināšanas. Maketa izmēri: 
garums – 160 cm, platums – 
130  m, augstums – 120 cm. 
Maketi apskatāmi Kokneses 
tūrisma informācijas centrā.

1905. gada iela 7, Koknese, 
Aizkraukles novads
+371 29275412, +371 65161296
    56.644623 25.432297

Viens no plašāk pazīstamajiem 
mitoloģiskajiem akmeņiem 
Latvijā. Akmens sastāv no 
divām daļām: lielākās daļas 
garums 3,5 m, platums 3,1 m, 
augstums 0,9–1,9 m. Pastmuižas 
Velnakmens atrodas vecās 
Rīgas–Daugavpils šosejas malā, 
telšu vietas “Senči” tuvumā.
    56.626484, 25.455646

IRŠU PAGASTS

Irši ir 18. gs. 2. pusē Krievijas 
ķeizarienes Katrīnas II dibinātā, 
lielākā Baltijā, baltvācu 
kolonijas vieta.
Kūlēni, Iršu pagasts, Aizkraukles 
novads
+371 65163538
    56.793346 25.593668

Iršu muižas klēts – magazīna 
ir tipoloģiski spilgts piemērs, 
kas raksturo Vidzemes muižu 
arhitektūru vēlīna klasicisma 
periodā 19. gadsimta pirmajā 
pusē. Ēkai ir tipiskas tā laika 
mūra klēts iezīmes ar vaļējo 
arkatūru lieveni.
“Magazīna”, Irši, Iršu pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 26369665
    56.791500, 25.593111

iepriekš jāpiesaka.
“Dravas”, Vecbebri, Bebru 
pagasts, Aizkraukles novads
+371 22411283
    56.720752, 25.492924

laikā, 19. gs. 1. pusē klasicisma 
stilā. Muižas kungu māja 
nodedzināta 1905. gadā. Vēlāk 
to atjaunoja arhitekta V. Bokslafa 
vadībā. Atjaunojot muižas 
kungu māju, tai izbūvēts rizalīts, 
kas ir izteiksmīgs jūgendstila 
arhitektūras paraugs. Muiža 
apskatāma tikai no ārpuses.
“Vecbebru muiža”, Vecbebri, 
Bebru pagasts, Aizkraukles 
novads
    56.722806, 25.482252

Šeit aplūkojami V. Jākobsona 
radītie darbi, par viņa dzīves 
laiku vēsta seni sadzīves 
priekšmeti un mēbeles, apavu 
kolekcija, neliela bibliotēka un 
fotogrāfijas.
“Galdiņi”, Bebru pagasts, 
Aizkraukles novads
+371 27294969
    56.723549 25.489342

Jaunbebru muižas parka 
malā atrodas sarkanā šķūņa 
drupas un soda priede. Tās 
ir vistiešākās liecinieces 
1841. gada zemnieku 
nemieriem, kas guvuši 
apzīmējumu kartupeļu 
dumpis. Tas bija protests pret 
muižkungiem un uzlūkojams 
par pirmo tautas atmodas 
vēstnesi.
    56.739220, 25.601350

APSKATES VIETAS

Kokneses Evaņģēliski luteriskā 
baznīca

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja katoļu 
baznīca

Kokneses muižas ansamblis

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālā māja

Jaunbebru kartupeļu dumpja vieta

Vācu kolonijas laikā šajā namā 
ierīkoja pagastnamu. Šobrīd 
pie ēkas aplūkojama akmens 
piemiņas zīme Iršu kolonijai.
Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles 
novads
+371 26369665
    56.791057, 25.594326

Kokneses viduslaiku pilsdrupas

1

Likteņdārzs

2

Kokneses parks

3

Pērses ūdenskrituma atveids

4

Kokneses dabas taka

5

Kokneses sporta centrs
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Pastmuižas Velnakmens

10

Bijušais Iršu pagastnams

13

Bulandu pilskalns

14

Lielkalnu pilskalns

15

Latvijas biškopības vēstures muzejs

16

Magazīna
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Likteņdārza un Kokneses pils 
makets
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Iršu pagasts11

Vecbebru muižas komplekss
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Vecbebru svētās ģimenes Romas 
katoļu baznīca
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AKTĪVĀ UN RADOŠĀ 
ATPŪTA

Vecbebru muižas dzīvojamā 
ēka celta barona F. Meijendorfa 

Bioloģiskā saimniecība “Janavas”
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