
TŪRISMA ATTĪSTĪBA
KOKNESES NOVADĀ

Kokneses tūrisma 
informācijas centrs

www.visitkoknese.lv
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Kartes no www.zemitani.lv

▪ Kokneses novadā apvienoti 
Kokneses, Bebru un Iršu pagasti;

▪ Kultūrvēsturiski un ģeogrāfiski 
Kokneses novads ietilpst 
Vidzemes reģionā, bet pēc 
administratīvā iedalījuma atrodas 
Zemgales Plānošanas reģionā;

▪ Novada platība 360 km2;

▪ Iedzīvotāju skaits 5355 

(01.07.2019.);

▪ Novads robežojas ar Pļaviņu, 
Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas 
un Ērgļu novadiem.
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▪ Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums un 
infrastruktūras pieejamība;

▪ Ar auto transportu: 

▪ Starptautiskas nozīmes autoceļš E22 Rīga 
(Tīnūži) – Koknese jeb Maskavas maģistrāle;

▪ Galvenā maģistrāle A6 Rīga – Daugavpils;

▪ Ar vilcienu:

▪ Dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils;

▪ Ar kuģošanas transportlīdzekļiem:

▪ Daugava - upes ceļš.
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Apmeklējuma kopējā statistika 2019:

▪ Likteņdārzs – ~51 000.

LIKTEŅDĀRZS
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Apmeklējuma statistika 2019 (uzskaitītie apmeklētāji objektu darba laikā):

▪ Kokneses viduslaiku pilsdrupas – ~25 000;

▪ Kokneses tūrisma informācijas centrs - ~5 000.
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Tūrisms - viena no prioritāri atbalstāmajām 
nozarēm Kokneses novadā.

Kokneses novada Attīstības plānošanas 
dokumenti:

▪ Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija  2013.-2037.gadam;

▪ Kokneses novada attīstības programma 
2013.-2019. gadam;

▪ Kokneses novada teritorijas plānojums 
2013.-2024.gadam;

▪ Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības 
plāns 2015. – 2020. gadam.

▪ Valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
«Kokneses pilsdrupas» darbības stratēģija 
2017.-2025. gadam.

Izstrādē:

▪ Kokneses novada Attīstības programma 
2020. – 2026. gadam.
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▪ Tūrisma informācijas centrs 
dibināts 2005. gadā;

▪ TIC veicina un koordinē tūrisma 
attīstību Kokneses novadā un 
popularizē novada tūrisma 
uzņēmēju piedāvājumu 
nacionālā un starptautiskā 
līmenī;

▪ Kokneses novada pašvaldība  ir 
deleģējusi pārvaldīt Kokneses 
pilsdrupu teritoriju, sekmēt to 
saglabāšanu, apsaimniekošanu 
un iekļaušanu aktīvā tūrisma 
apritē;

▪ Kopš 2017. gada maija TIC 
mājvieta ir Kokneses pagasta 
centrā, 1905. gada ielā 7.



Leader projekts „Tūrisma informācijas 
centra telpu vienkāršota 
atjaunošana” 88 860 eiro;

Stāvlaukuma izbūve Latvijas-Lietuvas 
programmas projektā «Attractive for
you»  78 000 eiro;

Ēkas fasādes atjaunošana (pašvaldības 
budžets). 
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• Jaunas mājas lapas izstrāde 
www.visitkoknese.lv (4 valodās);

• Izstāžu aprīkojums;
• Mobilā lietotne; 
• Āra interaktīvais ekrāns;
• Oriģināla dizaina suvenīru līnija;
• Ekspedīcija «Hanzas ceļi» pa 

Kokneses parku;
• Lielformāta āra spēles;
• Teltis pasākumiem.
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• Sadarbība ar Ogri un Jēkabpili;

• Izmaksas 294 117 EUR;

• Kokneses pilsdrupu sienu konservācija;
• Vēsturiskās akas un bruģa  atjaunošana;
• Stilizēts viduslaiku kambaris ar moku rīkiem; 

un iespēja ieģērbties mūku tērpos;

• Izglītojošas programmas par dzīvi viduslaikos;

• Audiogids 6 valodās (ar Latvijas-Lietuvas 
programmas finansējumu).
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• 2018.gadā īstenots apjomīgs 
projekts par apgaismojuma 
ierīkošanu Kokneses parkā no 
koka skulptūras „Mūžībai” līdz 
estrādei un Kokneses pilsdrupām 
770 m garumā.

• Kopējās izmaksas: 57 603,82 EUR.
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Projekta ietvaros paveiktais:
• Izveidots Pērses ūdenskrituma 

atveids – strūklaka Kokneses parka 
dīķī;

• Parka teritorijā uzstādīti: 
• 7 informatīvie stendi; 
• 13 norādes zīmes;
• 3 parka shēmas.

• Kopējās izmaksas: 103 844,79 EUR.
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Sakopta un pievilcīga vide novadā kā uzņēmējdarbības 
veidošanas platforma.



Laika periodā no 2015. gada 
līdz 2019. gadam, Kokneses 
novada pašvaldībā realizēti  
22 projekti tūrisma nozares 
attīstībai ar ES fondu, 
pašvaldības un biedrību 
atbalstu.

• Pašvaldības projektu 
kopējais budžets: 908 
656,20 EUR
• pašvaldības kopējais 

līdzfinansējums 182 
237,36 EUR

• fondu finansējums: 726 
418,84 EUR
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Projekta nosaukums Pašvaldības projekta budžets
Pašvaldības 

līdzfinansējums

Biškopības tradīcijas 40 497,32 13 497,32

Meža dienas 2019 „Pašvaldību darbi parkos” 1 000,00 500,00

Apaļkoku soliņi Kokneses parkā 880,93 180,93

Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos / "4SeasonsParks" 103 844,79 15 576,72

Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana / 
"AttractiveFORyou"

139 323,22 13 932,51

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā 294 117,65 44 117,65

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas 
labiekārtošana

57 603,82 17 280,82

Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA) 104 883,65 10 488,37

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Vecbebru muižas kungu māja” neatliekami glābšanas 
darbi – jumta atjaunošana

13 200,90 5200,90

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” mūra sienas gala D fasādes 
konstrukciju konservācijas darbi

12 584,00 2584,00

Kokneses parka labiekārtošana latviskās zīmēs 1 025,00 145,00

Velna pagrabiņa pieejamības uzlabošana 853,78 629,00

Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana 95 192,22 50 192,22

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības 
plāna ieviešana

15 998,98 2401,98

Meža dienas 2016 „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” 450,00 -

Slepeno eju meklējot 565,20 2,20

Sams modina viduslaiku Zemgali 700,00 -

Kokneses pilsdrupu B sienas glābšanas darbi 17 809,54 3809,54

Kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupu” A un G sienu 3D skenēšana un 3D modeļa izveide 4 360,89 860,89

Meža dienas 2015 - Pilnveidot un labiekārtot Kokneses novada ciemus - Kokneses, Bebru, Iršu 700,00 -

Kokneses muižas Jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana 900,00 273,00

Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas-muzeja aizsardzība 
un saglabāšana nākamajām paaudzēm

2 164,31 564,31

908 656,20 182 237,36



▪ Dizaina velosipēdu noma;

▪ Garšaugu sāls un filca rokdarbi;

▪ Radošā māja (kulinārais mantojums, ekskursiju 
programmas ar latviešu tradīcijām);

▪ Koka laivu izgatavošana; 

▪ Piepūšamo atrakciju noma;

▪ Mehāniskā limfodrenāža sporta centrā;

▪ Nometņu organizēšana.
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▪ Novada uzņēmēju tikšanās, viedokļu apmaiņa;

▪ Apmācības, semināri un izglītojošas darbnīcas;

▪ Kopīga dalība izstādēs un gadatirgos gan novadā, 
reģionā, gan Latvijā un starptautiskajos tirgos;

▪ Projektu vizītes objektos un pieredzes apmaiņas 
vizītes;

▪ Vietējo ražojumu un produkcijas popularizēšana TIC 
stendā «Ražots Koknesē»;

▪ Informatīvie materiāli un publicitāte; 

▪ Pasākumu organizēšana, kopīgas aktivitātes 
publiskajās norisēs.
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Avots: Kokneses Tūrisma centrs
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▪ Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības 
plāna izveide nākamajam plānošanas periodam;

▪ Kvalitāte tūrisma objektos, naktsmītnēs, 
ēdināšanas iestādēs u.c.;

▪ Tūristu plūsmas palielinājums (īpaši nesezonā), 
inovatīvi pakalpojumi un tūrisma produkti;

▪ Pakalpojumu pieejamība pietiekamā apjomā 
tūrisma sezonā;

▪ Valodu zināšanas objektos;

▪ Cieša sadarbības saikne ar uzņēmējiem (TIC 
pieejama aktuālākā informācija par norisēm 
objektos), uzņēmēju līdzatbildība.
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