
PASĀKUMU PLĀNS VIDUSDAUGAVĀ (PĻAVIŅAS-KOKNESE-AIZKRAUKLE-SKRĪVERI) 2017.GADĀ 
Datums Nosaukums Par pasākumu Vieta Kontaktinformācija 

17.marts Neprofesionālo 
dziedātāju konkurss 
“Klusie ūdeņi” 

Muzikālais konkurss ir radoša iespēja izpausties uz skatuves. Konkursa laureātus noteiks 
viskompetentākā žūrija – skatītāji. 

Aizkraukles pilsētas 
kultūras namā 

T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

17.-18. 
marts 

Pārnovadu uzņēmēju 
dienas 

17. martā Uzņēmēju forums – informatīvā diena un koncerts.   
18. martā Uzņēmēju, amatnieku, lauksaimnieku un uzņēmumu produkcijas izstāde - 
gadatirgus. 

Aizkraukles sporta centrs T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

8.aprīlis Kokneses ziņģe Žiņģētāju un stāstnieku vakars. Būs ziņģes, stāsti un pēcāk arī danči.  Kokneses kultūras nams T: 26575499 
www.koknese.lv  

22.aprīlis Lielā talka - dārza 
svētki Likteņdārzā 

Likteņdārza sezonas atklāšanas pasākums ar Lielo talku. Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

26.aprīlis “Pļaviņām-90” Pilsētas dzimšanas dienas pasākums. Pasākumā skanēs pļaviņiešu dziesmas un tiks 
prezentēta Pļaviņu vēstures grāmata. 

Pļaviņu novada Kultūras 
centrs 

T: 65134307 
www.plavinunovads.lv  

3.maijs Baltā galdauta svētki 
Aizkrauklē 

Svinīgs pasākums veltīts Neatkarības atjaunošanas gadadienai. Koncerts un kopīgs Balti 
klāts galds ar medu un maizi. 

Aizkraukles pilsētas 
kultūras namā 

T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

4.maijs Velobrauciens “Baltā 
galdauta svētki” 

Tradicionālais Neatkarības dienas velobrauciens, kurā piedalās Pļaviņu iedzīvotāji, 
pašvaldības iestādes un viesi. Pasākuma ietvaros tiks svinēti Baltā galdauta svētki. 

Laukums pie Pļaviņu 
novada Kultūras centra. 

T: 65134307 
www.plavinunovads.lv  

4. maijs Baltā galdauta svētki Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas diena- stipro dzimtu sasaukšanās diena. 
Skrīverieši Latvijā, ģimenes saknes Skrīveros. 

Skrīveri T: 25661983 
www.skriveri.lv  

4.maijs Baltā galdauta svētki 
Likteņdārzā 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinības - svētku koncerts, 
sadziedāšanās, 4. maija vēstures atceres stāstījums, akcija „Dziedošais vilciens” un 
simboliska Likteņdārza baltā galdauta izveide.   

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

19.maijs Bērnu un jauniešu 
tautas mākslas svētki 

Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas un Aizkraukles novadu skolu Tautas mākslas svētku 
dižkoncerts. Jauniešu grupu festivāls. 

Aizkraukles stadionā T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

20.maijs Sama modināšanas 
svētki 

Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums ar gadatirgu,  amatnieku tirgu pilsdrupās ,  par 
tradīciju kļuvušo Tvīda braucienu un zaļumballi. 

Kokneses estrāde, parks, 
Kokneses pilsdrupas 

T: 29275412/ 65161296  
www.koknese.lv  

20.maijs Muzeju nakts Lielais moto ir Ed. Veidenbauma rindas "Laiks ātrāki skrien kā vilciena rats". Tāds moto 
izvēlēts par godu dzejnieka 150 gadu jubilejai.  No plkst. 20:00 – 01:00. 

Aizkraukles vēstures un 
mākslas muzejs “Kalna 
Ziedi” 

T: 28305405 
www.aizkraukle.lv 

20.maijs Muzeju nakts Iespēja apskatīt Andreja Upīša muzeju un dārzu, aktivitātes , jaunas izstādes no plkst. 
19:00-01:00. 

A.Upīša māja- muzejs 
Daugavas iela 58, Skrīveri 

www.upisamuzejs.lv  

26.-28.maijs Aizkraukles novada 
svētki. Aizkrauklei- 50 

Aizkraukles novada 4. Pusmaratons. Eiropas čempionāts ātrumlaivām. Tradīciju 
festivāls, amatnieku tirgus, retro auto parāde, gājiens, deju svētki. Koncerts ar grupām 
“Raxtu raxti” “Musiqq” “Rīgas viļņi”. Balle. 

Aizkraukle T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

1.jūnijs Bērnu svētki mūsu 
zilajā istabā. 

Pasākums kļuvis par skaistu tradīciju, kurā noteiktas krāsas tērpos bērni pulcējas un 
nepacietībā gaida viņiem sarūpētos pārsteigumus. 

Kokneses kultūras nams T: 29231039 

10.jūnijs Jāņu mācības 
Likteņdārzā 

Kokneses kultūras nama folkloras kopa „Urgas” ar citām lielākajām Latvijas folkloras 
kopām radošu darbnīcu formā mācīs Jāņu sagaidīšanas darbus un rituālus. 

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

17.jūnijs Latvijas Televīzijas 
ziedojumu akcija 

Latvijas Televīzijas un „Kokneses fonda” organizēta akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!”, 
kuras ietvaros kopīgiem spēkiem turpināsim Latvijas 100. dzimšanas dienas dāvanas – 

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 
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„Top Latvijas 
Likteņdārzs!” 

Likteņdārza – izveidi. 

23.jūnijs Līgo nakts Aizkrauklē Līgo svētku pasākums Kalna ziedu pilskalnā. Uguns rituāls, vainagu pīšanas darbnīcas, 
līgo balle līdz rītam. Iespēja nakšņot teltīs muzeja Kalna ziedi dārzā. 

“Kalna Ziedu” pilskalns, 
Aizkraukle 

T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

23.jūnijs Jāņu nakts balle   Kokneses estrāde T: 29231039 

27.jūnijs- 
1.jūlijs 

Pļaviņām- 90 svētku 
nedēļa. 

Jubilejas nedēļa būs daudzveidīgiem pasākumiem piepildīta. Svētku kulminācija 1.jūlijā.  Pļaviņu pilsēta T: 65134307/ 22000981 
www.plavinunovads.lv  

1.jūlijs Skrīveru novada 
svētki 

Skrīveru pašdarbnieku koncerts, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, dažādas radošās 
darbnīcas, izstādes. Zaļumballe 

Skrīveru kultūras centrs, 
Skrīveru novads 

T: 26357137 

1.jūlijs Kokneses novada 
svētki 

Šogad Koknese svin 740 gadu jubileju! Koknese T: 29231039 

15.-16. jūlijs Amatierteātru saiets 
Pērses krastos 2017. 

Latvijas Amatierteātru izrādes visas dienas garumā Koknese T: 29231039 

29.jūlijs Kalēju diena Latvijas kalēju brālības meistari demonstrē kalēja amata prasmes, apmeklētāji tiek 
iesaistīti kalšanā. Metālmākslinieka Anta Brimerberga personālizstāde. 

“Kalna ZiedI” muzejs 
Aizkraukle 

T: 29116791 
www.aizkraukle.lv 

5.augusts Sajūtu diena 
Likteņdārzā 

Diena, kas domāta prāta nomierināšanai, sevis sakārtošanai. Atvaļinājuma un brīvlaika 
beigas, skolas un darba gaitu sākums. Vasaras izskaņa, rudens ievads. Gatavošanās 
jaunam sākumam. 

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

2. 
septembris 

Parka svētki Skrīveru dendroloģiskajam parkam-126! Izzinošas ekskursijas pa parku, orientēšanās 
parkā, daudzveidīga koncertprogramma, atrakcijas, mielošanās ar barona Siversa 
virtuves īpašās receptes zupu.  

Skrīveru novads T: 25661983 
www.skriveri.lv  

9. 
septembris 

IV Latvijas tūrisma 
gadatirgus 

Piedalīsies Latvijas tūrisma informācijas centri un novadu tūrisma pakalpojumu 
piedāvātāji, mājražotāji un amatnieki. Kultūras centrā būs apskatāma izstāde “Apceļo 
Latviju”. 

Pļaviņu pilsēta T: 22000981 
www.plavinunovads.lv  

9. 
septembris 

Ābolu balle 
Likteņdārzā 

Kopā talkas veidā novāksim un apstrādāsim Likteņdārza ābeļu ābolus, izspiežot sulu un 
baudot rudeni Likteņdārzā.  

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

10. 
septembris 

Tēva dienas svētki Ģimenes svētki, kuros galvenā loma ir tētiem, vectēviem, krusttēviem, onkuļiem. Aizkraukles pilsētas 
kultūras nams 

T: 28489802 
www.aizkraukle.lv 

16. 
septembris 

Velobrauciens Kokneses TIC aicina visus aktīvās atpūtas cienītājus uz   velobraucienu- izzinošu 
ekskursiju pa maršrutu Koknese – Skrīveri , kurā iekļauta Daugavas ieleja. 

Kokneses novads 
 

T: 29275412/ 65161296 
www.koknese.lv  

6.oktobris Skrīveru tūrisma 
sezonas noslēguma 
pasākums 

Gaismas ceļš Latvijai Skrīveru kultūras centrs T: 25661983 

7.oktobris Rudens ražas svētki Amatnieku tirgošanās, mājražotāju preču piedāvājums, lustes un danči. Skrīveru kultūras centrs T: 28373530 

11. 
novembris 

Lāčplēša diena 
Likteņdārzā 

Pasākums, kurā pieminēsim Latvijas brīvības cīņās kritušos. Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

18. 
novembris 

Saulrieta sagaidīšana 
Likteņdārza 
amfiteātrī 

Valsts svētkiem par godu iezīmēsim gaismas ceļu un Likteņdārza amfiteātrī vērosim 
skaistāko dabas izrādi – Latvijas dzimšanas dienas saulrietu virs Daugavas. 

Likteņdārzs, Kokneses 
novads 

T: 25495544 
www.liktendarzs.lv 

16. 
decembris 

Ziemassvētku tirdziņš 
Skrīveros 

Amatnieku un mājražotāju piedāvājums Skrīveru kultūras centrs T: 26357137 
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