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 Ūdenstūrisma maršruts 

Kokneses novadā 

(Radzes – Koknese – Kampari) 

VI – VIII    
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1. attēls. Maršruts: Radzes - Kampari (~ 15 km). Izmantotā kartogrāfiskā pamatne 

ir attēlota tikai priekšstatam. Maršruta līniju vēlams uzlikt uz karšu apgāda „Jāņa 

sēta” kartogrāfiskās pamatnes. Nepārtrauktā sarkanā līnija parāda maršrutu ar 

laivu, kas ir uzņemts ar GPS (Garmin, Oregon 450)iekārtu. Uzņemtais GPX fails 

rediģētā (rediģēts ar JOSM – Java OpenstreetMap Editor) veidā nodots pasūtītājam. 

 

Maršruts: Piemērots aktīviem laivotājiem, kam interesē vienas dienas brauciens ar 

laivu, kura laikā var iepazīt interesantus dabas, kultūras un vēstures pieminekļus 

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē un tās labajā krastā. Stipra vēja laikā Daugavā ir 

novērojama spēcīga viļņošanās, tādēļ tas nav piemērots iesācējiem, kam nav 

laivošanas pieredzes, vai tā nav vērā ņemama. Pirms vai pēc brauciena ir vērts 

apmeklēt tos tūrisma objektus, kas atrodas Daugavas krastos un no laivas nav redzami 

vai pieejami. 

Maršruta gaita: Radzes – Koknese – Kampari. Aprakstītais maršruts ietilpst 

Kokneses novadā. 

Laivas tips. Ieteicama kanoe vai smailītes tipa laivas, kas ir ātrākas un vieglāk 

manevrējamas arī pretvēja gadījumā. Maršrutu var veikt arī ar lielāka izmēra koka vai 

plastikāta airu laivu. 

Ieteicamais laiks: Jūnijs – augusts. Atkarībā no laika apstākļiem, maršruts braucams 

arī citā laikā, piemēram, - rudenī, kad Daugavas krasti līkst lapu zeltā, vai pavasarī – 

ievziedu laikā. 

Garums: ~ 15 km. Maršrutu var turpināt līdz Aizkrauklei (+ ~ 3 – 4 km). Maršrutu 

var sākt Pļaviņās (+ 20 km). Ja maršrutu sāk Pļaviņās, tad vēlams plānot divu dienu 

maršrutu un nakšņot Koknesē. 
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Laiks: Pusdienas - dienas ilgs maršruts, ja izmanto kanoe vai smailes tipa laivu, 

iekļaujot arī objektu apskati.   

Grūtības pakāpe: Viegls (piemērotos laika apstākļos – bezvēja vai pretvēja līdz 3 

m/s apstākļos). 

Sākuma punkts: Kempings „Daugavas radzes”, kur ir piemērota iekāpšanas un 

atpūtas vieta. 

Gala punkts: Kampari. Pie Kamparu mājām – neliels līcītis, laivu piestātne, blakus  

piebraucamais zemes ceļš. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Kaut arī netālu no sākuma un galapunktiem 

ir pieejama autobusu satiksme, ērtāk ir izmantot vietējo laivu nomas punktu 

piedāvājumu (laivu transports, loģistika), vai arī organizēt pasākumu ar savu 

transportu. 

Atpūtas vietas: Laivu piestātnes pie Likteņdārza, Kokneses parka („Gundegas 1”) un 

pie Kokneses pilsdrupām. 

Informācija: Pirms brauciena ir vēlams sagādāt kartes, informācijas materiālus (ērti 

saņemt Kokneses TIC), kā arī paņemt līdzi navigācijas iekārtas, kas jāiepako 

ūdensnecaurlaidīgos apvalkos. 

Attālums no Rīgas: „Daugavas radzes” – 106 km/Koknese – 96 km. 

 

Ir jāzina! Droša un atbildīga laivošana! 

 

• Pirms maršruta veikšanas, pārliecinies par laivošanai piemērotu laika prognozi 

visas dienas garumā, jo Daugavā to ļoti ietekmē vēja virziens un stiprums; 

• Ja vēja ātrums pārsniedz 4 – 5 m/s, Daugavā veidojas viļņi, kas var būt bīstami 

kanoe u.c. tipa laivām – tās var apgāzties; 

• Vienmēr lieto vesti, pat tad, ja laivo tuvu krastam. Daugavā ātri mijas seklās ar 

dziļajām vietām; 

• Uzmanies no zemūdens priekšmetiem – akmeņiem, koku fragmentiem u.c. 

priekšmetiem, kā arī zvejnieku tīkliem; 

• Sadzīvo ar makšķerniekiem, centies neizbiedēt zivis; 

• Izvērtē, vai šis maršruts un laika apstākļi ir piemēroti braucienam ar maziem 

bērniem; 

• Daugavu visā platumā šķērso tikai piemērotos apstākļos. Pirms šķērsošanas 

pārliecinies, vai tas ir droši. 

 

Rūpējies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, katrs pats ir 

atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt un piestāt! 

 

1. Pļaviņu HES. Ūdenstūrisma maršruts atrodas Pļaviņu HES ūdenskrātuvē. Baltijā 

lielākās HES celtniecību uzsāka 1961. g., bet pabeidza 1966. g. Tajā uzstādīto 10 

hidroagregātu projektētā jauda bija 825 MW. Pļaviņu HES tiek uzskatīta par 

unikālu, jo pirmoreiz HES būvniecības praksē tā konstrukcija tika balstīta uz 

mālsmilts un smilšmālu gruntīm ar maksimālo spiedienaugstumu - 40 m! Pļaviņu 

HES ēka ir apvienota ar ūdens pārgāzi, zem kuras atrodas Latvijas garākais tunelis 

- Enerģētiķu iela. 20. gs. deviņdesmitajos gados Pļaviņu HES rekonstruēja un 
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tagad tās jauda ir sasniegusi 870 MW. Apmeklētāji var iepazīt mašīnzāli, skatu 

laukumus un HES maketu.  + 371 65110309. 

2. Appludinātā Daugava. Pēc Daugavas appludināšanas zem ūdens palika daudzas 

dabas vērtības un cilvēkradīti objekti – Velna atvars, Beģēnu klintis, kā arī krāces, 

atvari, viensētas, pārceltuve, avoti, Pērses ūdenskritums, klintis un citi objekti.  

3. Bioloģiskā saimniecība „Sidrabi”. Saimniecībā audzē kaņepes un piedāvā 

iepazīties ar šī auga vēsturi, pielietojumu uzturā un pirtī. Gatavo kaņepju sviestu 

un pienu. Ekskursija, saražotās produkcijas iegāde. „Sidrabi” atrodas pašā upes 

krastā un ērti sasniedzami arī ar laivu.  + 371 26593210 

4. Likteņdārzs. Atrodas dienvidos no Kokneses uz Kokneses (Krievkalna) salas, ko 

apņem Pļaviņu HES ūdeņi (ir savienojums ar krastu). Fundamentālā brīvdabas 

objekta izveides mērķis ir to Latvijas iedzīvotāju piemiņa, kas ir cietuši no 

totalitāriem režīmiem. Pirmos darbus šeit uzsāka 2008. gadā. Dārza ainavas 

projekta autors ir Japānas ainavu arhitekts Shunmyo Masuno. Ikviens ir aicināts 

vest un atstāt arī savu akmeni šajā mūsu tautai nozīmīgajā vēstures piemiņas vietā. 

Likteņdārzs ir ērti sasniedzams ar laivu no Kokneses salas dienvidu puses.  + 

371 67289535. 

5. Kokneses luterāņu baznīca. Atrodas Pļaviņu HES ūdenskrātuves krastā (R. 

Blaumaņa ielas galā) iepretim Kokneses salai. Baznīca (celta 1687. g.) ir 

vairākkārt atjaunota (1731., 1887.). Tagad redzamais tornis tapis par Stukmaņu 

muižas īpašnieku atvēlētajiem līdzekļiem. Baznīcā par mācītāju kalpojis Ernests 

Gliks. Padomju laikos ēkā atradies Stučkas vēstures un mākslas muzejs. 

Apmeklētāji var uzkāpt dievnama tornī (čuguna zvans!), kā arī aplūkot 

mākslinieka A. Dobenberga gleznas. Baznīca ir atvērta un apskatāma arī no 

iekšpuses. Baznīca labi redzama no upes puses jau iztālēm.  + 371 29837137. 

6. Kokneses muiža. No Kokneses muižas ēkām līdz mūsdienām ir saglabājusies 

pārvaldnieka ēka, kurā laikā no 1885. - 1887. g. dzīvojis latviešu rakstnieks 

Rūdolfs Blaumanis (1863. – 1908., uzstādīta piemiņas plāksne) un mūra klēts, kas 

celta no laukakmeņiem. Tajā atrodas a/s „Latvijas Valsts meži” Vidusdaugavas 

mežniecība. Kokneses vidusskolas akmens vārti ir bijušās muižas vārti. Muižas 

ēkas apskatāmas g.k. no ārpuses. 

7. Kokneses pils un Likteņdārza makets. Atrodas Kokneses tūrisma informācijas 

centrā (1905.gada ielā 7). 160 cm garais un 120 cm augstais makets ir Vittingenas 

(Vācija) dāvinājums Koknesei, atzīmējot 10 gadu sadraudzības jubileju. Šāda 

Kokneses pils izskatījās ap 1701. gadu. Likteņdārza makets sniedz ieskatu tā 

tapšanas rezultātā. 

8. Kokneses parks. Veidots 1900. gadā pie Pērses ietekas Daugavā (tagad – Pļaviņu 

HES ūdenskrātuvē) un tajā apskatāmi 17. gs. zviedru lielgabali un viduslaiku 

kapu pieminekļi. Parkā (pie vidusskolas) atrodas atjaunotā strūklaka „Fauna 

galva”, kas 20. gs. trīsdesmitajos gados atradās netālu no leģendārā Pērses 

ūdenskrituma (tagad zem ūdens), kura vietu upes krastā iezīmē akmens 

skulptūra „Pērses meitene” (autors: J. Zihmanis). Celiņš aizved gar tēlnieka Ģ. 

Burvja veidoto 11 m augsto koka skulptūru „Mūžībai” un koktēlnieku – brāļu 

Rūrānu veidoto „Pūcīti”. 

9. Kokneses dabas taka. 2,1 km garā taka savieno Kokneses parku ar Likteņdārzu, 

rodot iespēju veselībai un dabai draudzīgā veidā iepazīt daudzus nozīmīgus 

Latvijas vēstures lieciniekus – Kokneses pili, luterāņu baznīcu, Likteņdārzu u.c. 

Izveidotas laipas, informācijas stendi. Taku ir vērts izstaigāt pirms vai pēc 

brauciena ar laivu. 
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10. Kokneses pilsdrupas. Iespaidīgās un ainaviskās mūra pils drupas atrodas 

uzpludinātās Daugavas un Pērses satekas vietā. To cēla Rīgas bīskapijas 

vajadzībām 1209. g. bijušās senlatviešu koka pils vietā. 14. gs. pils pagalmā bija 

uzbūvētas koka ēkas, kas bija piemērotas pastāvīgai dzīvošanai. 16. gs. uzcēla 

piebūves un divus apaļos torņus. 1701. g. šķietami nesagraujamo pili 

uzspridzināja sakšu karaspēks. Tagad tikai fotogrāfijas un zīmējumi sniedz 

priekšstatu par patiesi iespaidīgo skatu, kāds šajā vietā atklājās pirms Pļaviņu HES 

ūdenskrātuves uzpludināšanas. Pie pilsdrupām darbojas apmeklētāju centrs, kur 

var izkalt viduslaiku monētu un noīrēt laivu braucienam pa Daugavu. Kokneses 

pilsdrupas ir labi apskatāmas no dažādiem rakursiem, braucot ar laivu gan no 

Daugavas, gan Pērses. 

11. Pērse. Nostāstiem apvīta upīte, - tagad lejtecē uzpludināta, zem kuras ūdeņiem 

tagad atdusas teiksmainais Pērses ūdenskritums. Upes krastos noslīdeņi un nelieli 

dolomīta atsegumi. 

 

Pakalpojumi Daugavas krastos: 

Kokneses tūrisma informācijas centrs, 1905. gada iela 7, Kokneses novads, 

Kokneses pagasts, Koknese, + 371 29275412, turisms@koknese.lv, 

www.visitkoknese.lv 

Laivu noma ( ) un naktsmītnes tiešā upes tuvumā ( ): 

 

 Kempings „Daugavas radzes”, Kokneses novads, Kokneses pagasts, 

„Kalnavoti”, + 371 26524446; 

 viesu māja „Sidrabi”, Kokneses novads, Kokneses pagasts, „Sidrabi”, + 371 

26593210; 

 z/s „Kalnavoti”, Kokneses novads, Kokneses pagasts, „Kalnavoti”, 

www.kalnavoti.lv, + 371 29357420; 

 Brīvdienu piestātne „Pērsejas”, Kokneses novads, Kokneses pagasts, 

www.persejas.lv, + 371 29119882, 28355381; 

 Viesnīca „Orinoko”, Kokneses novads, Kokneses pagasts, „Beģēni”, 

www.orninoko.lv, + 371 2938656. 
 

Veikali: Koknesē. 

Ēdināšanas uzņēmumi: Koknesē. 

 

 
Pļaviņu HES ūdenskrātuve 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Kokneses luterāņu baznīca 

Foto: Juris Smaļinskis 

mailto:turisms@koknese.lv
http://www.visitkoknese.lv/
http://www.kalnavoti.lv/
http://www.persejas.lv/
http://www.orninoko.lv/


 

6 
 

 
Baznīcas atspulgs 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Kokneses pilsdrupas no Kokneses salas 

puses 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Kokneses pilsdrupas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Dolomīta atsegumi Pērses krastos 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Noslīdenis Pērses krastos 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Pērse 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Daugavas un Pērses satekas vieta 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Daugavas un Pērses satekas vieta 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Kokneses pilsdrupas pie Pērses un 

Daugavas satekas vietas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 

 

Maršruts veidots saskaņā ar noslēgtā līguma ar Kokneses novada domi nosacījumiem. 

Situācija maršrutā atbilst apsekojuma laikā konstatētajai. Ja maršruts tiek publiskots 

pusgadu vai ilgākā laika posmā pēc tā nodošanas, esošo situāciju nepieciešams 

aktualizēt! Autors nav skaņojis maršruta sākuma un beigu punkta izmantošanu šī 

maršruta mērķiem ar vietējiem zemju īpašniekiem, jo tas nebija autora darba uzdevums. 


