Dzelzceļa tūre

155 gadu garumā!

Vienas vai pat divu dienu ilgs maršruts tiem, kam patīk
veikt nelielus pārgājienus ar kājām.
Koknese – bijusī Hanzas pilsēta, pašreiz ciemats ar
bagātu kultūrvēsturisko mantojumu.
Ar vilciena kursēšanas saraktu varat iepazīties mājas
lapā: www.pv.lv

Ceļojuma apraksts no 1931.gada ceļveža:

„Ar dzelzceļa atklāšanu Kokneses dabas krāšņums ir atklājums Rīgas iedzīvotājiem, kas te atrod lielisku vietu savām
vasarnīcām. Pāri Pērsei Zīles kalnā izveidojas Rīgas inteliģences vasarnīcu rajons un te bieži viesi ir bijuši Rīgas slavenības. Šis
vasarnīcu rajons iet bojā I Pasaules kara laikā un neskartas paliek tikai dažas ēkas. Iebraucēji ar rīta vilcienu ieradās Koknesē, bet ar
vakara vilcienu atgriezās Rīgā.
Plašāka interese par Koknesi veidojās 30. gados, kad uz šo pusi nedēļas nogalē kursēja speciāli ekskursantu vilcieni, lai
iepazītu Koknesi ar ūdenskritumu, pilsdrupām, parku, kāpnēm, Pērses meiteni, paviljonu, avotiņu Pērses krastā ar Fauna galvu un
muzeju Daugavas krastā. Šie speciālie tūristu vilcieni kursēja vairākas vasaras.”
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atklāja Rīga – Daugavpils dzelzceļu, līdz ar to radās arī Kokneses stacija un ap to izveidojās zināms
centrs. Kokneses dzelzceļa stacija aizgāja bojā Otrā pasaules kara laikā. Ap 1960.gadu dzelzceļa staciju
uzcēla no jauna.
1 Pāri sliedēm, tagadējais Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs, kādreizējā pasta ēka, celta
pagājušā gadsimta beigās. Tā bija muižas īpašnieka dzīvesvieta no 1900.gada.
2 Stacijas laukumā šķērsām iepretim stacijai atrodas t.s. Baltā māja. 1849.gadā te bija muižas
iesalnīca, kurā barons Lēvenšteins ierīkoja muižas skolu. Drīz to pārcēla uz citu vietu, bet te ierīkoja
„brenkūzi” – degvīna dedzinātavu. Tagad ēkā atrodas aptieka, kā arī veikals makšķerniekiem.

Blakusesošā, no radzēm celtā ēka, kas 1900.gadā atzīmēta kā zirgu pasta stacija, pēc Pirmā
Pasaules kara kļuva par Kokneses patērētāju biedrības īpašumu. Te bija veikals t.s. kooperatīvs un
maiznīca. Ēkā bija arī krājaizdevu sabiedrība, ugunsapdrošināšanas biedrība u.c iestādes.
Ja vēlaties izbaudīt Kokneses dabu un klusumu iesakām pastaigu draudzīga zirga
mugurā vai arī jautri izbraucieni zirga pajūgā. „Zirgu stacija” T: + 371 27783933.
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Tāda pati no radzēm celta ēka turpat blakus ir tagadējais kultūras nams, kur pirms tam bijis
krogs.
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Atbraucot uz Koknesi, dzelzceļa stacijas laukumā atrodas Kokneses pilsētas un novada kartes, kur
varēsiet apskatīt un izvēlēties sev vēlamo ceļu.
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Būtiskas izmaiņas apkārtnē radās uzpludinot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi 60.gados. Arī tas
ir iemesls atbraukt vēlreiz, ja pirms tam jau kādreiz šeit ir būts.
Īpaši iecienīts apskatei ir Kokneses parks, kas veidots 1900. gadā pie Pērses
ietekas Daugavā. Parkā atrodas (6) Kokneses viduslaiku pilsdrupas, kas glabā sevī
senās Hanzas pilsētas laika liecības un stāstus par Kokneses agrāko varenību un
nozīmīgajiem tirdzniecības ceļiem. Ieeja par maksu. Piedāvājums: Vēsturiskā ekspozīcija,
naudas kalšana, suvenīri, viduslaiku kara cirvju mešana, dažādas orientēšanās kartes ar
uzdevumiem, kuģīšu izbraucieni pa Daugavu un Pērsi.
Parkā pie vidusskolas atrodas (7) atjaunotā V. Jākobsona strūklaka „Fauna galva”, kas
20. gs. trīsdesmitajos gados atradās netālu no leģendārā appludinātā Pērses
ūdenskrituma, kura vietu upes krastā iezīmē J. Zihmaņa akmens skulptūra „Pērses
meitene”. Parkā atradīsiet koktēlnieku veidotās skulptūras „Pūcīte” un (8) „Sams” un
citas, kā arī tēlnieka Ģ. Burvja veidoto 11 m augsto (9) koka skulptūru „Mūžībai” un
(10) tējas paviljonu – lapeni. Vēstures mīļotājus te iepriecinās parkā apskatāmie (11)
zviedru laiku riņķa krusti un čuguna lielgabali.
Ūdens cienītāji var doties izbraucienā ar laivu, kuru noma tiek piedāvāta laivu piestātnē
„Pērsejas”.www.persejas.lv. Laivu izbraucienus organizē arī kuģītis “Vīgante”
www.vigante.lv un vikingu kuģis “Nameisis” www.mezmalasvikings.lv.
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No viduslaiku pilsdrupām ~ 3 km gājiena attālumā atrodas (12) Likteņdārzs. No (13) Kokneses
luterāņu baznīcas uz Likteņdārzu ved aptuveni 2 km ainaviska taka ar skatu laipu un koka
tiltiņiem pāri gravām un Daugavas līčiem.
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„Ragāļu krogs”
Aicina uz gardu maltīti gan ikdienā, gan svētku dienās.
Adrese: R.Blaumaņa 30a, Kokneses pagasts, Kokneses novads
T: + 371 29159266
Krodziņš ”Rūdolfs”
Piedāvā nobaudīt latvisko virtuvi un darba dienās kompleksās pusdienas. Ir āra terase.
Adrese: Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts Kokneses novads
T: + 371 26514096
“Radošā māja”
Iepriekš piesakot iespēja nodegustēt kulināro mantojumu.
Adrese: Melioratoru iela 1A, Kokneses pagasts, Kokneses novads
T: +371 26575499

13

Ja esiet paguruši no staigāšanas, laiks iet uz vakarpusi un esiet iecerējuši pārnakšņot kādā no Daugavas krastā esošām
naktsmītnēm, ieteicams laicīgi izvēlēties sev piemērotāko mītni, jo vairums atrodas 2 – 7 km no ciemata. Māju
saimnieki ir atsaucīgi un, atbildot uz Jūsu telefona zvanu, varēsiet vienoties par nokļūšanu uz naktsmītni. Telšu celšanu
un ugunskura vietas piknikam iesakām izmantot pie tūristu mītņu saimniekiem.
Informācija par naktsmītnēm: www.koknese.lv sadaļā tūrisms

KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads,
LV – 5113
+ 371 65161296, 29275412
turisms@koknese.lv
www.koknese.lv

