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JAUNUMS!  
62. Dāvanu veikals “Latvis Dara”
“Latvis Dara” ir vieta, kur satikušies Latvijas 
labākie un jaudīgākie Darītāji. Dāvanu vei-
kalā tiek piedāvātas Latvijā darinātas lietas. 
“Latvis Dara” telpās tiek organizētas radošās 
darbnīcas, degustācijas un tematiskie vaka-
ri. Vasaras sezonā - sup dēļu noma.
“Liepsalas”, Klintaines pag., +371 25696363, 

 LatvisDara

63. Lokstenes svētnīca
No maija līdz novembrim apskatāma 
Dievturu kustības galvenā svētnīca. Tā 
atrodas netālu no maiznīcas “Liepkalni” uz 

salas Daugavā. Uz to var nokļūt, pārceļoties 
ar plostu. Svētnīca atklāta 2017. gada maijā 
un paredzēta Latviešu nacionālās reliģijas – 
Dievturības daudzinājumiem, cilvēka mūža 
godu (krustabu, vedību), kā arī gadskārtu un 
valsts svētku rīkošanai.
Klintaines pagasts, +371 26449567  

64. Stukmaņu muiža
Muiža celta 16. gs., pašlaik apskatāma no 
ārpuses. Netālu no muižas, Vīnakalna pils-
kalnā, atrodas Stukmaņu muižas īpašnieku 
dzimtas kapenes, datējamas ar 17. gs.
“Stukmaņi”, Klintaines pag.

57. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona  
memoriālā māja
Pārkāpjot mājas slieksni, apmeklētāju 
uzrunā ne tikai V. Jākobsona radītie darbi, 
par viņa dzīves laiku vēsta seni sadzīves 
priekšmeti un mēbeles, apavu kolekcija, 
kurā izceļas vareni ceļotāja zābaki, neliela 
bibliotēka un fotogrāfijas. 
“Galdiņi”, Bebru pag.,  
+371 26339168, 27294969

58. Vecbebru muižas komplekss
Kungu dzīvojamā māja, kas celta 19. gs. 
otrajā pusē klasicisma stilā, klēts, pagrabs, 
stallis. Muižas parkā jūtams dabas pirmat-
nīgums.
Bebru pag., Vecbebru muiža

59. Vecbebru Svētās Ģimenes  
Romas katoļu baznīca
Dievnams celts uz muižas ēkas vecajiem 
pamatiem, kas atrodas muižas parka terito-
rijā. Baznīca atvērta 2008. gadā. 
Iepriekšēja pieteikšanās. +371 26328578

60. Jaunbebru “Kartupeļu dumpja”  
atceres vieta 
Jaunbebru muižas parka malā atrodas 
sarkana šķūņa drupas un soda priede. Tās ir 
vistiešākās liecinieces 1841. gada zemnieku 
nemieriem, kas guvuši apzīmējumu “Bebru 
kartupeļu dumpis”.
+371 26339168

61. Irši
18. gs. otrajā pusē Krievijas ķeizarienes 
Katrīnas II dibinātā Baltijā lielākā baltvācu 
kolonijas vieta. Pagasta centrā var ap-
skatīt magazīnas klēti un kolonistu bijušo 
pagastnamu – īpatnēji celtu koka māju, 
pie kuras uzstādīts piemiņas akmens Iršu 
kolonijai. 
Gide Valda Kalniņa, Iršu pag.,  
+371 26369665 

45. Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
Viens no populārākajiem apskates objektiem 
Latvijā. Valsts nozīmes kultūras pieminek-
lis. Vēsturiskā ekspozīcija pilsdrupu klientu 
apkalpošanas paviljonā namiņā sniedz ieskatu 
cilvēka skatam zudušajā ainavā. Pilsdrupās 
aplūkojams moku kambaris, kādreizējā  akas 
vieta un senā bruģa atsegums. Pakalpojumi: 
naudas kalšana, suvenīri,  kāzu uzvedumi 
jaunlaulātajiem viduslaiku un senlatviešu 
stilā, viduslaiku spēles, moku kambarisun  
audiogids. Ieeja par maksu.
+371 65161296, 29431563,  
www.visitkoknese.lv

46. Likteņdārzs 
Mēs kopā radām dārzu, kas stāsta par mūsu 
tautu 20. gadsimtā un simbolizē tās nemi-
tīgu atjaunotni. Tā ir vieta, kur pulcēties, 
sajust dabas un tautas enerģiju. Izcila ainavu 
arhitektūra te apvienojas ar Kokneses salas 
un Daugavas krāšņumu.
 +371 25495544, www.liktendarzs.lv 

47. Parks 
Caur kādreizējās muižas vārtiem parka taka 
aizvijas gar dīķiem, kur šalc strūklaka “Fauna 
galva” un Pērses ūdenskrituma atveids. 
Parkā redzamas daudzveidīgas koka skulp-
tūras, piemiņas akmens “Pērses meitene”, 
zviedru laika lielgabali un riņķa krusti. Parkā 
aplūkojamas Jaunās pils drupas, Velna pag-
rabiņš, Tējas namiņš – lapene. Vakaros parks 
greznojas laternu gaismā. 
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv

48. Kokneses muižas ansamblis 
Kādreizējā muižas pārvaldnieka māja, kurā 
no 1885. līdz 1887. gadam dzīvoja rakstnieks 
Rūdolfs Blaumanis, te apgūdams muižas 
pārvaldīšanas prasmi. Mūsdienās šajā ēkā 
saimnieko Vidusdaugavas mežsaimniecība. 

49. Kokneses luterāņu baznīca 
Baznīca uzcelta 1687. gadā. Tornī var 
apskatīt lielo čuguna zvanu. Iekštelpas rotā 
A. Dobenberga gleznas. 
Blaumaņa iela 1, Koknese, +371 65161347

50. Dabas taka
Ikviens dabas baudītājs var iziet dabiski 
iestaigātu taku ar koka tiltiņiem pāri gravām 
un Daugavas līčiem. Maršrutu var sākt 
dažādās vietās.
1905. gada iela 7, Koknese, +371 65161296, 
29275412, www.visitkoknese.lv 

51. Kokneses tūrisma informācijas 
centrs. Apskatāmi Likteņdārza un Kokne-
ses pils maketi. Plaša izstāžu zāle un suve-
nīru sortiments. Ārpusē pie tūrisma centra 
ir izvietots interaktīvais stends, kurā tūrisma 
informācija pieejama visu diennakti. 
1905. gada iela 7, Koknese,  
+371 65161296, 29275412,  
www.visitkoknese.lv

52. Pastmuižas Velnakmens (sena senču 
svētvieta) atrodas vecās Rīgas–Daugavpils 
šosejas malā, kas netālu no akmens ieslīd 
Daugavā, telšu vietas “Senči” tuvumā. Ak-
mens sastāv no divām daļām, lielākās daļas 
garums 3,5 m, platums 3,1 m, augstums 
0,9–1,9 m. 

53. Amatu centrs “Dunense”  
(agrāk “Mazā kāpa”).
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, +371 29227936  
www.dunense.com

54. Bioloģiskā saimniecība “Janavas”
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 pag.,  
+371 25994160, www.janavas.lv

55. Radošā māja
Biedrība “Baltaine” aicina piedalīties rotaļu, 
danču, spēļu programmās Radošajā mājā, 
amatnieku darbnīcās un kulinārā mantojuma 
meistarklasēs. Piedāvā kāzu uzvedumus, se-
minārus un nodarbības par latviešu gadskār-
tu svētkiem, takas Kokneses parkā “Vienā 
elpas vilcienā” un “Dabas radošajā klētī”.
Melioratoru iela 1A, Koknese, +371 26575499 

56. Latvijas biškopības vēstures muzejs 
Ekspozīcijas, kas izvietotas četrās zālēs, 
sniedz informāciju par bišu saimes dzīvi, 
bišu barības bāzi, biškopības produktiem un 
to nozīmi. Var pasūtīt arī medus degustāciju 
ar rupjmaizi un pienu. 
Iepriekšēja pieteikšanās. “Dravas”,  
Bebru pag., +371 22411283

33. Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais 
centrs
17.-19.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis.  Jaunjelgavas vēsturiskajā 
centrā apskatāmas  arī Jaunjelgavas 
Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo 
baznīca, Jaunjelgavas baptistu baznīca, 
stēla  “Neatkarības kara varoņiem” un pirmā 
Latvijas Republikas satiksmes un darba 
ministra Teodora Hermanovska piemineklis. 
Ekskursijas gida pavadībā caur Jaunjelgavu. 
Ekskursijas  pieteikt iepriekš.
Jaunjelgava, +37127366222

34. Jaunjelgavas promenāde
Labiekārtota pastaigu taka Daugavas krastā 
(~2 km) ar rotaļu laukumu bērniem, atpūtas 
vietām ar soliem, galdiem, ugunskura 
vietām, automašīnu stāvvieta.
Jaunjelgava

35. Jaunjelgavas ebreju kapi
Rekonstruēti ebreju kapi. Latvijas ebreju 
likteņi.
Meža iela 12, Jaunjelgava

36. Ellītes sēravots
Sēravots izplūst no Ellītes purva. Ir iekopta 
ūdens pasmelšanas vieta, taka ar atpūtas 
vietu un informācijas stendiem. Avots 
ieguvis popularitāti kā dziedniecības avots. 
Senos laikos no avotiem ņemtas dūņas 
ārstniecības nolūkos.
Daudzeses pag. 

37. Aklais (Jūgu) purvs
Dabas liegums “Aklais purvs” tika dibināts 
1999. gadā, tā platība ir 2003 hektāri. Terito-
rijai raksturīga augsta ainaviskā vērtība, šeit 
sastopamas atklātas tipiskas augstā purva 
ainavas, gan tipiski ezeriņi un slēgtas meža 
ainavas. Purvā izveidota 2 km gara laipa no 
piemiņas vietas, kas izveidota par godu Otrā 
pasaules kara laika kaujām, gar Ģirupes upi 
līdz Ģirupes ezeram. 
Daudzeses pag. 

38. Staburaga piemiņas vieta un Vīgan-
tes parks
Vīgantes parkā apskatāma Staburaga 
appludinātajai klintij veltītā piemiņas zīme 
“Dieva auss”, skulptūra “Daina”, dienliliju 
dārzs, Staburaga saieta nams ar izstā-
dēm. Vīgantes parkā iespējams apmeklēt 
P.Barisona lapenīti, kur izvietotas ziņas par 
komponistu, viņa daiļradi, dziesmu svētku 
tradīciju un iespējams paklausīties kompo-
nista radītos skaņdarbus.
Vīgante, Staburaga pag., +371 29391109 

39. Ādmiņu kalna dižakmens
Šis gneisa milzis parāda sevi visā tā skais-
tumā. Akmens  izmēri ir 3,9 x 6,1 x 2,5 m, ar 
tilpumu 32 m3. Mērījis Opmanis 1997. gada 
7. septembrī.
Staburaga pag.

40. Gothardam Frīdriham Stenderam 
veltīta piemiņas zīme
Atzīmējot Vecā Stendera 300. jubileju, 
Sunākstes pagasta centrā 2014. gada 30. au-
gustā tika atklāta piemiņas zīme. Viņam par 
godu izveidota Stendera ābeces taka, kura 
iepazīstina ar “Bildu ābices” burtiem. Taka 
apmēram 300 m gara un ved līdz bijušās 
mācītājmājmuižas vietai.
Sunākstes pag.

41. Seces luterāņu baznīca un Fridriha 
Mālberga atdusas vieta
Secē 1792. gadā uzcēla mūra baznīcu bez 
torņa. 1862. gadā pēc arhitekta Johana Helta 
projekta dievnamu pārbūvēja un uzcēla 
torni. Pārbūvētā baznīca ar 300 sēdvietām 
tika iesvētīta 1862. gada 28. oktobrī. Seces 
baznīca ir neogotiska akmens-ķieģeļu mūra 
garenbūve ar torni. Baznīcas kapos atdusas 
dzejnieks un skolotājs Frīdrihs Mālbergs 
(1823–1907) un 1. pasaules karā kritušie 
vācu karavīri. Fridrihs Mālbergs bija ķesteris 
Seces luterāņu baznīcā un 31 gadu mācīja 
Seces bērnus. 
Seces pag., +371 20233637

42. Koktēlnieka P. Grauduļa 
Daiļamatnieka sēta
Pēteris Graudulis ir pazīstams koktēlnieks, 
kurš saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras 
apbalvojumu. Muzejā var aplūkot meistara 
darbus no pirmsākumiem līdz  mūsdienām. 
Apmeklējumam pieteikties iepriekš. Ieeja 
par ziedojumiem.
Jelgavas iela 14, Jaunjelgava, 
+371 27597747

43. Strūves ģeodēziskais loka punkts 
BRISTEN
2005. gadā Strūves loks iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla 

19.gs. garākā un precīzākā ģeodēzisko 
uzmērījumu sistēma.
Seces pagasts

44. Komponista Pētera Barisona 
memoriālais muzejs
Muzejs iepazīstina ar Sēlijas lauku viensētu, 
tās dabu un sadzīves tikumu, dziesmu 
garu. Ekskursijas pieteikt iepriekš, ieeja par 
ziedojumiem.
“Skudras”, Staburaga pagasts, 
+371 22381401 

23.  Zīmols “Motīvs Dizains” darbojās 
radošajā darbnīcā Spīdolas ielā 11. 
Interesentiem tiek piedāvāts iepazīt 
sietspiedes apdrukas tehniku. Darbnīcā top 
grafiskais dizains un idejas veic ceļojumu 
līdz gatavam produktam. 
Spīdolas iela 11, Aizkraukle,  
+371 29193796, info@motivsdizains.lv 

24. Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzejs “Kalna Ziedi” 
Muzejs nodarbojas ar aktīvu vēstures, tau-
tas daiļamata un mākslas izstāžu darbību. 
Patstāvīgā ekspozīcija “Daugavas krastu 
likteņstāsti”, plaša zemnieku darbarīku 
ekspozīcija. Tiek organizēti gadskārtu 
svētki, muzejpedagoģiskās programmas 
skolēniem, tradicionālās latviešu spēles un 
rotaļas, pasākumi ģimenēm. Ugunskura 
vieta un telšu vietas. 
Muzeja iela, “Kalna Ziedi”, Aizkraukle,  
+371 65123351, 28305405, 
www.aizkrauklesmuzejs.lv

25. Kalna Ziedu pilskalns
Pilskalns piekļaujas muzeja “Kalna Ziedi” 
teritorijai. Apdzīvots no 1. g.t. p.m.ē. beigām, 
iespējams, tas ticis izmantots kā patvēruma 
pilskalns.

26. Brīvdienu māja “Lejas Bitēni” 
Apskatāms mini zoodārzs, kur draudzīgi 
sadzīvo truši, kazas, strausi, pāvi, pīles, zirgi 
un vēl citi dzīvnieki, ir arī zirglietu muzejs.  
“Lejas Bitēni” Aizkraukles pag., 
+371 29268119, 29363048,  
www.lejasbiteni.lv

27. Meļķitāru muldas akmens 
Akmens no senseniem laikiem tautā tika 
saukts par Muldas akmeni, Velnakmeni, 
Upurakmeni, Svēto akmeni, arī par Senču 
dievnamu. Pie akmens jau tālā senatnē noti-
kuši dažādi riti. Lai iegūtu svētību zemnieku 
sētai, laukiem, ļaudis akmenim ziedoja 
pirmā kūluma labību, vārpas, sviestu, pienu, 
naudu. Ūdens, kas sakrājās muldas veida 
padziļinājumā, lietots ārstniecībā. “Latvis-
ko krustabu un kāzu ceremonija” (vada 
folkloras kopa “Karikste” Anitas Ostrovskas 
vadībā, +371 29497587).

28. Raganu lidlauks un vecais kaļķu ceplis
“Cepļu” mājās Daugavas senielejas galvenā 
Ragana – instruktore apmāca lidojumam ar 
slotu. Iespēja izzināt dažādus raganu rituālus, 
pirms tam gan jāatrisina piņķerīgi uzdevumi. 
Raganu ķēķī var nobaudīt garšīgu zāļu tēju, 
uzvārīt uguns zupu. Vecā kaļķu cepļa ekskur-
sijā var apskatīt zivju, aļģu un gliemežvāku 
fosilijas, bagātīgo floru un faunu un remdēt 
slāpes “Kuprainīša avotā”. Ekskursiju vada 
sertificēta vides gide Anita Turlaja,  
+371 28372730, cassita@inbox.lv

29. Viduslaiku Aizkraukles pilsdrupas
Aizkraukles viduslaiku ordeņpils drupas at-
rodas Daugavas krastā pie Karikstes upītes 
ietekas. Drošības apsvērumu dēļ pilsdrupas 
ieteicams apskatīt no attāluma.

30. Karikstes upe
Viena no interesantākajām Daugavas 
ielejas vietām. Tās līkločos celta kādreizējā 
Aizkraukles mūra pils, kurā mitinājās vācu 
muižnieki. Pavasaru palu laikā upe met izaici-
nājumu laivošanas entuziastiem. Laivošanai 
ar kajakiem interesanti ir pēdējie 500 metri. 
Dabas parks “Daugavas ieleja” pie 
“Dzirnavām”

31. Aizkraukles senā luterāņu baznīca 
Valsts nozīmes arhitektūras pieminek-
lis. Mūra baznīca esošajā vietā uzbūvēta 
1680. gadā, pašreizējo izskatu tā ieguva 
1896.–1899. gadā pēc arhitekta G. Krona 
projekta atbilstoši tolaik modē esošās 
neogotikas tendencēm. 
Iepriekšēja pieteikšanās. +371 26593956, 
http://aizkrauklesbaznica.lv

32. Ekspozīcija “Padomju gadi” 
Muzejs iekārtojis ekspozīciju, kas sastāv no 
vairākām daļām – iela ar tā laika spēkra-
tiem, HES būvniecības vēsture, bibliotēka, 
dzīvoklis, funkcionāra kabinets, kolhoza 
laiki. Ir arī ar padomju represijām, sportam, 
medicīnai, milicijai, bērnībai un kultūrai 
veltītas ekspozīcijas. Ekspozīcija atvērta 
apmeklētājiem no trešdienas līdz svētdienai, 
no plkst. 11:00 līdz 17:00.
Kalna iela 20, Aizkraukles pag.,  
+371 65123351, 28305405,  
www.aizkrauklesmuzejs.lv

21. Dabas parks “Daugavas ieleja”
Parks veidots, lai aizsargātu Daugavas 
senlejas raksturīgāko posmu ar upes 
izveidotām terasēm, kas palikušas nepārvei-
dotas, būvējot Pļaviņu hidroelektrostaciju. 
Daugavas ielejā zaļo un kultūrvēsturisko 
vērtību pūrs ir iespaidīgs. Izvēlies sev 
piemērotāko, dodies ar kājām, brauc ar 
velosipēdu vai auto. 
+371 28372730, Anita Turlaja (vides gids),  
www.aizkraukle.lv,  
http://aizkrauklesbaznica.lv

22. Pļaviņu HES
Lai izzinātu hidroelektrostacijas darbību un 
to, kā Daugavas ūdens pārtop elektroener-
ģijā, aicinām apskatīt Pļaviņu HES ražotni un 
vēstures ekspozīciju darbadienās, iepriekš 
piesakot apmeklējumu  www.latvenergo.lv, 
bet sestdienās – tikai vēstures ekspozīciju 
var apskatīt bez iepriekšējas pieteikšanās.   
Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle,  
+371 65110309,  
ina.aizupiete@latvenergo.lv

pasūtīt, degustēt saražoto produkciju, vērot 
ražošanas procesu. Sulu māja piedāvā augļu 
un dārzeņu pulverus, kas ir veselības avots 
ziemā.Darba laiks: sezonā no jūnija līdz 
oktobra beigām.  
Darba laiks: sezonā no jūnija līdz oktobra 
beigām. “Lauviņas” (pie Rīgas–Daugavpils 
šosejas), +371 29294012,  
www.sulumaja.lv, info@sulumaja.lv

JAUNUMS!
13. Mākslas darbs – panno “Jāņu nakts”.
Vecmeistaru Laimdota Mūrnieka un 
Ulda Zemzara panno “Jāņu nakts” sastāv 
no sešām daļām – divām 2,5 m x 2 m un 
četrām 2,5 m x 4 m. Darbs tapis 1958. gadā. 
1961. gadā, kad Skrīveros uzcēla un atklāja 
Latvijas Zemkopības zinātniskās pētniecī-
bas institūta ēku, gleznojumu eksponēja 
institūta zālē. Institūtu pārceļot uz mazākām 
telpām, tika paturēta viena no panorāmas 
daļām. Pārējās piecas daļas uzdāvināja 
Skrīveru kultūras centram. 
A. Upīša  iela 1, Skrīveri, Skrīveru kultūras 
centrs, +371 25661983

14. Dārza svētki “Māksla mākslā” 
Relaksācija Skrīveru sakoptākās sētas 
pagalmā, skatot latviešu mākslinieka 
profesora Vigeo Saules gleznas, kas 
izpildītas dažādās tehnikās. Dzīves lielāko 
daļu mākslinieks ir pavadījis Venecuēlā. Ie-
pazīstināšanu ar  Vigeo Saules darbiem veic 
viņa dzīvesbiedre Mārīte Saule. Iepriekšēja 
pieteikšanās, ieeja par ziedojumiem. 
Kastaņu iela 10, Skrīveri, +371 29187066   

15. Kureliešu piemiņas akmens
Kureliešu kustība aizsākās 1944. gada jūlijā 
Skrīveros pie “Robežu” mājām. Tika izveidots 
tā sauktais Skrīveru bataljons. Kureliešu 
devīze – “Par brīvu Latviju!”.  
Iepriekšēja pieteikšanās.  
Dīvajas iela–Mucenieku ceļš, Skrīveri,  
+371 25661983, tip@skriveri.lv

16. IK radošā darbnīca “Daugava”  
Darbnīca atrodas vēsturiskajā ugunsdzēsēju 
depo. Te iespējams iepazīties ar sietspiedes 
procesu, tekstila apdruku, keramikas izgata-
vošanu un flīžu dekorēšanu.  

Iepriekšēja pieteikšanās. Daugavas iela 70, 
Skrīveri, +371 28386655,  
radada.monta@gmail.com,  

 radadau

17. Sūnu taka 
800 m gara taka, kas saistās ar A. Upīša 
darbu “Sūnu ciema zēni”. Ejot pa taku, 
var sastapt kokā veidotas sūnciemiešu 
figūras. Takas sākuma un beigu posmā ir 
Kalnamuižas ezers, kas A. Upīša stāstā ir 
Apaļais ezers. 
Iepriekšēja pieteikšanās. Kalnamuižas 
ezers, Skrīveri, +371 25661983,  
tip@skriveri.lv

18. Laimes Lāča taka 
800 m gara taka, kas apvij visu Kalnamuižas 
ezeru.Te var pavērot ezera veidotāja M. fon 
Siversa principus. Ezerā ir divas mākslīgas 
saliņas, uz kurām var tikt pa diviem tiltiņiem. 
Vakara stundās ieslēdzas saliņu un ezera 
apkārtnes izgaismojums. Ezera krastā LVM 
atpūtai ir veidojuši lapeni, ugunskura vietu 
ar grilu.Iepriekšēja pieteikšanās. 
Kalnamuižas ezers, Skrīveri, 
+371 25661983, tip@skriveri.lv
 
19. Kuģītis “Balta kaza”
Piedāvā braucienus ar trimarāna tipa kuģīti 
“Balta kaza” no Jaunjelgavas uz Klidziņu 
katru dienu (25 vietas). Organizē ekskursijas 
pa Daugavu līdz Mīlestības saliņai (Ozolsala), 
Aizkraukles pilsdrupām, Ķeguma HES un 
citām vietām.
Braucienus pieteikt pa tālr. +371 29442587, 
29443558

JAUNUMS!
20. Dižozols “Lielais Andrejs”
Sprūdu kalna virsotnē (pretī Skrīveru pārti-
kas kombinātam) aug  ozols – dižkoks, ko 
1976.gadā uzgāja dzejnieks Imants Ziedonis 
un kam 1977.gadā tika dots vārds – Lielais 
Andrejs - par godu Andreja Upīša simtga-
dei. No dižkoka platformas paveras skaists 
skats uz Dīvajas senleju,Jaunjelgavu un  
dabas parku “Daugavas ieleja”. Iepriekšēja 
pieteikšanās. 
Skrīveri, +371 25661983, tip@skriveri.lv

1. Skrīveru dendroloģiskais parks
16,8 ha lielo parku 1891. gadā sāka veidot 
izcilais dendrologs M. Siverss. Parks sadalīts 
19 floristiski ģeogrāfiskajos apgabalos. 
1,5 h var iepazīties ar zemeslodes ziemeļu 
puslodes kokaugiem un izpētīt 33 pasaules 
retumus. Otrpus ceļam – meža kultūras un 
dabas takas: Sūnu taka, Ezera taka, Laimes 
Lāča taka. Apsaimniekotājs LVM.
Iepriekšēja pieteikšanās. +371 25661983, 
tip@skriveri.lv

2. Bioloģiskā saimniecība “Ragāres”
Iespējams iepazīties ar 100 dažādiem 
augiem. Šeit ražo tējas, garšaugu 
maisījumus, ātri pagatavojamas dārzeņu 
zupas no 100% bioloģiskām izejvielām. 
Piedāvā ekskursijas, iepazīstinot ar 
ārstniecības augiem, tēju degustācijas un uz 
ugunskura gatavotu zupu.
Iepriekšēja pieteikšanās. Skrīveri, “Ragāres”,  
+371 29229588, www.ragares.lv

3. Rakstnieka Andreja Upīša  
memoriālā māja un muzejs ar dārzu
Apskatāma pamatekspozīcija, piedāvājumā 
vēstījums par stāstu “Sūnu ciema zēni” 
ar dažādu spēļu un mīklu izspēlēšanu, 
ekskursijas pa dārzu.
Daugavas iela 58, Skrīveri, +371 29496725, 
www.upisamuzejs.lv

4. Kraukļu akmens
Iespaidīgs 40 t smags milzenis, sena kulta 
vieta. Blakus tek Kraukļupīte un avotiņš. Pie 
Rīgas–Daugavpils šosejas, pagriezienā uz 
Purapuķes ielu.

5. LLU Skrīveru zinātnes centrs 
Centrs nodarbojas ar daudzgadīgo zālāju 
selekciju un sēklu audzēšanu, veic agroteh-
niskos pētījumus laukkopības nozarē. Pie-
dāvā izziņas ekskursijas lauksaimniecības 
profesionāļiem un citiem interesentiem.
“Selekcija”, Skrīveri, +371 65197512,  
www.zzi.llu.lv

6. Aizkraukles pilskalns – Augstie kalni – 
Kraukļu kalni
Baltu apdzīvota vieta no 1. g.t. p.m.ē., aug-
stākais pilskalns Daugavas labajā krastā, tā 
pakājē bija priekšpilsēta ar senu baznīcu. Pie 
Ašķeres upītes ietekas Daugavā bija osta. 

Pilskalna pakājē draudzīgi sadzīvojuši Dau-
gavas lībieši un latgaļi. No pilskalna virsotnes 
(A pusē) ieeja Spīdalas /Ašķeres takā.

7. Skrīveru Emociju Fabrika –  
Mēs visi sirdī esam kā bērni!
Jums garšo saldumi? Gribat spēles svaigā 
gaisā? Skrīveru Emociju Fabrika gaida 
Jūs ciemos 7 dienas nedēļā. Pie mums 
Jūs ģimenes, draugu vai kolēģu lokā 
varēsiet iejusties dažādās lomās. Varēsiet 
veidot savus īpašos saldumus. Gardumu 
degustācijas un veikaliņā būs iespēja 
iegādāties gardākos saldumus. 
Daugavas iela 82, Skrīveri, tālrunis 
ekskursiju pieteikšanai: +371 20366668, 
ekskursija@skriverusaldumi.lv,  
www.skriverusaldumi.lv, 

 skriveruemocijufabrika, Darba laiks:  
P.-Pkt. 8.00-17.00;  S.-Sv. 9.00-16.00

8. “Skrīveru mājas saldējums” –  
ražotne un kafejnīca
Saldējuma baudīšana ir vesels stāsts – 
viesiem tiek sagatavots saldējums ar 
dažāda veida garšām un pasniegts mājīgā, 
nesteidzīgā atmosfērā. Katru viesi sagaida 
“saldējuma dzeja”.
SIA “Rozīne”, Daugavas iela 96, Skrīveri, 
+371 28361561, www.majassaldejums.lv

9. Skrīveru pārtikas kombināts 
Skrīveru pārtikas kombināts ražo unikālo 
“Gotiņu”, ko ekskursiju laikā var degustēt, 
baudīt un izgaršot. Stāstījums par sal- 
duma tapšanu un iepirkšanās. Uz gotiņu 
konfekšpapīriem ir iedrukātas skaistākās 
latviešu tautas dziesmas.
Daugavas iela 2, Skrīveri, +371 28685600,  
skriveru.kombinats@gmail.com

10. Divu māsu virtuve
Mājražošanas uzņēmums, kas darbojas vai-
rākus gadus, piedāvā dažādas ēdienu zaptī-
tes, mērcītes un piedevas no sezonā dārzā 
izaugušā. Ir iespējams pasūtīt pusdienas.
Iepriekšēja pieteikšanās.  
Skrīveri, +371 26527353

11. “Skaņumājas” latviešu tradicionālo 
mūzikas instrumentu ekspozīcija 
Kopš 2018. gada rudens biedrības “Skaņu-
māja” telpās Krapes pagastā ir aplūkojama 
pēdējo 100 gadu laikā Latvijā izgatavoto 
tradicionālo mūzikas instrumentu ekspo-
zīcija. Iepriekšēja pieteikšanās.“Krapes”, 
Krapes pag., Ogres nov., +371 26162146,  
sandra.lipska@inbox.lv

12. Sulu māja 
Sulu māja Skrīveros ražo dažādas augļu un 
dārzeņu sulas, gan arī piedāvājot sulu spie-
šanas pakalpojumu. Ir iespēja iegādāties, 

AIZKRAUKLES NOVADS

Pērses ūdenskrituma atveids 47 Pērses upes gravā savulaik atradās apmēram 2,5 metrus augstais 
un 20 metrus platais Pērses ūdenskritums. Atminoties Latvijai zudušo dārgumu, izveidotā strūklaka ir 

vēsturiskā Pērses ūdenskrituma atveids. 

Likteņdārzs 46  ir unikāla Latvijas tautas veidota piemiņas vieta un simbols tās 
izaugsmei nākotnē. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, Likteņdārzs tiek veidots, tikai 

pateicoties ziedojumiem. Katrs iestādītais koks un atvestais akmens ir konkrēta 
cilvēka vai ģimenes stāsts par Latvijas tautas vēsturi. Likteņdārzu veido Draugu aleja, 
amfiteātris, saieta nams, “Liktens gāte”, piemiņas vieta Latvijas valsts dibinātājiem un 
neatkarības atjaunotājiem, pļavas ziedu lauks, Sirdsakmens un skatu terase.

Brauciens ar vikingu laivu “Lāčplēsis” pa Daugavu – teiksmām un varoņstāstiem 
apvītā liellaiva ir 12 m gara un 3,3 m plata, tajā ir vieta 24 braucējiem, un ekskursijas 
gida – kapteiņa pavadībā tā dodas gar Oliņkalnu, Sēlpils pilskalnu un Daugavas 
daudzajiem līcīšiem. Ilgums ~ 40 minūtes. 

Pļaviņu Daugavas promenāde. 68  Gandrīz 2 km garš bruģēts, apgaismots gajēju celiņš 
aktīvai vai romantiskai pastaigai gar gleznaino Daugavas krastu. 

Skanstupītes augšējais ūdenskritums. 71 Skanstupīte jeb Aizmata ir Daugavas labā 
krasta pieteka. Ap 200 m no Skanstupītes ietekas Daugavas ūdenskrātuvē dolomīta 
kāple veido 0,7 m augsto Skanstupītes ūdenskritumu, tas ir augstākais neappludinātais 
ūdenskritums Daugavas svītas iežos.

Gostiņu Kultūrvēsturiskais parks. 72 Parks ar septiņām atceres vietām, kas veltītas 
Gostiņu vēsturiskajiem nosaukumiem, katrā no tām informatīvais stends ar informāciju 
un fotogrāfijām.

“Skrīveru Pārtikas kombināts” 9  aicina 
iepazīt un izgaršot unikālo konfekti “Gotiņa”, un, 
to attaisot, uz katra konfektes papīriņa būs skaistākā 
latviešu tautas dziesma. 

“Skrīveru saldumos” 7  būs iespējams pašam ietīt “Gotiņu” konfekti 
un piedalīties radošajās programmās, kurās varēs radīt mākslas darbus 
no marcipāna. 

“Skrīveru mājas saldējumā” 8  jūs pārsteigs dzejas rindas par auksto kārumu un īsti 
mākslas darbi no saldējuma ar latviskām garšām dažādām gaumēm. Būs iespējams 
pašiem gatavot saldējumu.

Pļaviņu HES 22 –  lielākā hidroelektrostacija Baltijā, otra lielākā Eiropā. HES uzcelta 
ļoti īsā laikā- piecos gados (1961.- 1966.g.). Abus Daugavas krastus te savieno garākais 
tunelis Latvijā. Ar Pļaviņu HES celtniecību aizsākās Aizkraukles pilsētas vēsture.

Sēlijas mazpilsētas šarms Jaunjelgavā - pilsētas vēsturiskā centra burvīgie skati, 
jūgenstilā celtais pilsētas valdes nams, vēsturiskā pārceltuve, nesteidzīga un gleznaina 
Daugavas promenāde, piemineklis jaunjelgavietim, pirmajam satiksmes un darba 
ministram T.Hermanovskim.

Atmiņas raisošais un zudušais Staburags ar tā piemiņas zīmi -  Dieva auss, un 
neticami sirsnīgs stāsts par Pēteri Barisonu, kura mūžs nesaraujami saistīts ar Staburaga 
pagastu un omulīgu lapenīti Vīgantes parkā.

Ekspozīcija “Padomju gadi” 32  – aptver laika posmu no 1945. līdz 1990. gadam. Šobrīd 
ir plašākā 20.gadsimta otrās puses kultūrvēsturiskajam mantojumam veltītā ekspozīcija 
Baltijā. Ekspozīcijas mērķis ir parādīt padomju cilvēka dzīvi tās daudzpusībā ar cieņu 
pret visiem, kuri šajā laikā dzīvoja un strādāja Latvijā. Trīs stāvos caur priekšmetiem un 
sajūtām atspoguļota visu dzīves pušu ideoloģizācija.

Kokneses viduslaiku pilsdrupas 45 atrodas Daugavas un Pērses uzplūdinātās 
satekas vietā. Pils celta 1209. gadā Rīgas bīskapijas vajadzībām. Tā atradās dolomīta 
klints pašā augšā un bija grūti iekarojama. 1701. gadā pili uzspridzināja sakšu 
karaspēks, un tā vairs netika atjaunota. Būvējot Pļaviņu HES, pili applūdināja līdz 
pamatiem. Ieeja par maksu.  

Sākums tikai 76 km no Rīgas pa autoceļu A6, autoceļu P87 un P76. Vienas dienas maršruts autobraucējiem ar 
kopējo garumu ~ 100 km. Izvēloties vēl citus objektus, ceļojumu var pagarināt līdz divām dienām. Asfaltēts 

viss ceļš, kas ved pa Daugavas labo un kreiso krastu, no kura vērojamas skaistas ainavas.

Saldumu baudīšana – 20. gs. sajūtu restaurācija – Sēlijas mazpilsētas šarms – viduslaiku sajūtas – 
brauciens vikingu laivā – Pļaviņu Daugavas promenāde

Rīga – Skrīveri – Aizkraukle – Jaunjelgava – Koknese – Pļaviņas

65. Oliņkalns
Kokiem apaugusi, lēzena sala Pļaviņu 
HES ūdenskrātuvē, iepretim Stukmaņiem. 
Uz salas saglabājies neliels pilskalna 
valnis, estrādes paliekas un dažus metrus 
augsts dolomīta atsegums – Andreja klints 
paliekas. 

66. Gostiņu luterāņu baznīca 
Iesvētīta 1830. gadā. Baznīca ir vēlā klasicis-
ma stilā celta krustveida būve ar zemu torni, 
ko noslēdz pusloka kupols ar skārda segumu. 
Iepretī galvenajai ieejai novietots Latvijas sa-
krālajā arhitektūrā reti sastopams altāra tips –  
kancelaltāris.
Lielā iela 30A, Pļaviņas

67. Daugavas plosts 
Uz laukakmeņiem novietots plosta modelis 
ar stendu, kur lasāmi plostnieku stāsti un 
apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas.

68. Pļaviņu Daugavas promenāde 
Gandrīz 2 km garš aizsargdambis, kam pilsē-
ta jāpasargā no pavasara paliem. Promenāde 
kļuvusi par iecienītu vietu gan nesteidzīgām 
pastaigām, gan sporta aktivitātēm. 

69. Stukmaņu Pētera akmens
Uzskatāms par vienu no četriem Lokste-
nes robežakmeņiem, kurā 14. gs. sākumā 
iekalti Rīgas arhibīskapa un viņa vasaļa 
Vrangeļa ģerboņi.

70. Zviedru skansts 
17. gs. sākumā zviedru celts nocietinājums, 
pašlaik vaļņu un bastionu atliekas. Gostiņos 
redzamā ir viena no izteiksmīgākajām 
Latvijas skanstīm.

71. Skanstupītes ūdenskritums
Skanstupītes augšējais ūdenskritums.  
Skanstupīte jeb Aizmata ir Daugavas labā 
krasta pieteka. Ap 200 m no Skanstupītes 
ietekas Daugavas ūdenskrātuvē dolomīta 
kāple veido 0,7 m augsto Skanstupītes 
ūdenskritumu, tas ir augstākais neappludi-
nātais ūdenskritums Daugavas svītas iežos.

72. Gostiņu kultūrvēsturiskais parks 
Parks ar septiņām atceres vietām, kas veltī-
tas Gostiņu vēsturiskajiem nosaukumiem – 
Evestmunde, Glazmanka, Trentelberģis, 
Zarnu miests un Žīdu miests, Dankeri, Gosti-
ņi – dažādos laika periodos. Katrā no vietām 
pieejams informatīvais stends, kurā sniegta 
informācija un skatāmas fotogrāfijas.

73. Odzienas muiža
19. gs. vidū celtā Odzienas pils ir viens 
no ievērojamākajiem neogotikas stila 
pieminekļiem Baltijā, kas lēnām atdzimst 
no drupām. Divās ēkās notiek aktīva 
saimnieciskā darbība – senā Krogusmāja 
piedāvā gan ēdināšanas, gan telpu nomas 
pakalpojumus, bet Pilsbrūzī top Latvijas 
krogos atzinību iemantojušie brūvējumi – 
alus un kvass. Iespēja pieteikt ekskursijas 
pa muižas ansambli un Pilsbrūzi. 
JAUNUMS! Odzienas muižas kompleksā 
iekārtota iespaidīga padomju laika auto un 
tehnikas kolekcija. Kolekcijā ir vairāk kā 
20 padomju laika automašīnas, motocikli, 
fotoaparāti, radio aparāti, sadzīves tehnika 
un pat formula!
Odziena, Vietalvas pag., +371 20533333, 
www.odzienasmuiza.lv,  odzienasmuiza

74. Vietalvas luterāņu baznīca
Baznīca celta 1814. gadā, atrodas pakalnā, 
Vietalvas–Odzienas ceļa malā. Otrā 
pasaules kara laikā tā nopostīta. Lādiņu 
pēdas joprojām manāmas baznīcas sienās. 
Katra mēneša pirmajā svētdienā šeit notiek 
dievkalpojumi. 
www.vietalvasbaznica.lv

75. Vesetas palienes purvs
Aizsargāts vienots mitrāju komplekss teju 
430 ha platībā. Viena no lielākajām dzel-
tenās akmeņlauzītes populācijām Latvijā, 
putnu daudzveidības atklāšana! Dabas 
lieguma teritorijā pieejama pastaigu taka. 
Nacionālo partizānu piemiņas vieta – res-
taurēta zemnīca un krusts. 
www.daba.gov.lv

76. Izstāžu zāle, veltīta Jurim Kalniņam
Vietalvas draudzes skolas skolotāja Jura 
Kalniņa (1847–1919) piemiņai izveidota kla-
se. Kalniņš bija viens no pirmās nacionālās 
atmodas līderiem Vidzemes laukos, unikāla 
personība – izcils skolotājs, ļoti talantīgs 
kordiriģents, aktīvs sabiedriskais darbi-
nieks  – jaunlatvietis, publicists, laikrakstu 
redakciju darbinieks un literāts. 
“Skola”, Vietalvas pag., +371 29396188 
normunds.kupcs@png.edu.lv

77. Alus darītava “BURSH”
Viena no mazākajām alus darītavām 
Latvijā. Darītavā katru dienu no pl. 10.00 
līdz 17.00 iespējams degustēt un iegādāties 
gaišo un tumšo BURSH alu un izzināt alus 
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SKRĪVERI
“Sarmītes Staļļi” – izjādes ar zirgiem, 
vizināšanās ratos, ziemā – kamanās. Bērnu 
vizināšanās ar poniju.  
Lielkažoki-1, Skrīveri, +371 29748079

Daugavas ielejas dabas parks – 
Daugavas senlejas iepazīšana 
velosipēdistiem, nūjotājiem, pārgājienu 
mīļotājiem Skrīveru un Aizkraukles novadā. 
www.skriveri.lv/turisms 

Ūdenstūrisma centrs “Balta Kaza” 
piedāvā nomā kvalitatīvu un 
drošu ūdenstūrisma inventāru un 
aprīkojumu:kanoe laivas, SUP, 
katamarānus, ūdens velosipēdus,ūdens 
motociklus, airu laivas, makšķernieku 
laivas ar 5 z/s motoru, nav vajadzīgas 
tiesības), velonoma.  
+371 29442587, 29443558

JAUNUMS! 
Skeitparks, uzbūvēts pēc Skrīveru 
biedrības “Baravika” iniciatīvas. Laukums 
izgaismots. Dzelzceļnieku ielā 5A.

AIZKRAUKLE
Daugavas ielejas velomaršruts – 
velosipēdu maršruts Daugavas senlejas 
iepazīšanai Aizkraukles un Skrīveru 
novadā.  
www.aizkraukle.lv/turisms

Biedrība “Daugavas ceļotājs” papildus 
jau esošajiem tūrisma un sporta 
piedāvājumiem ieviesusi jaunu aktīvās 
atpūtas veidu – orientēšanos (elektroniskā 
atzīmēšanās sistēma).  
daugavascelotajs@gmail.com,  

 daugavascelotajs,  
http://daugavascelotajs.mozello.lv

Biedrība sporta klubs “Garām ejot” – 
velosporta attīstība Aizkrauklē.  
www.garamejot.lv 

Āra trenažieri, kas izvietoti Aizkraukles 
pilsētā un Aizkraukles pagastā (precīzu 
atrašanās vietu skaidrot, zvanot pa tālruni 
+371 25727419). 

Aizkraukles novada sporta centrs – 
iespējas sportot gan ārā, gan iekštelpās. 
Plašs sporta veidu piedāvājuma klāsts. 
Ziemā, sporta centrs piedāvā distanču 
slēpju nomu. Veikals “Fans” (atrodas sporta 
centra telpās) vasarā iznomā SUP dēļus, 
ziemā – slidas.  
Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, 
+371 26182772, 29378143,  
sportacentrs@aizkraukle.lv

SIA “Artemīda L” šautuve – šaušanas 
pulciņiem un individuāli, iespējams izman-
tot gan savus, gan arī šautuves piedāvātos 
ieročus.  
Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, +371 65129005

Zirgu izjādes “Lejas Bitēnos” –  
piedāvā relaksāciju zirdziņa mugurā, 
izbraucienus vasarā ratos un ziemā 
kamanās.  
“Lejas Bitēni”, Aizkraukles pag.,  
Aizkraukles nov., +371 29268119, 29363048

JAUNUMS! “Manēža” – iekštelpu 
skeitparks, galda teniss, novus, biljards.  
Rūpniecības iela 7, Aizkraukle,  
+371 27059569,  aizkrauklesskeitparks

JAUNJELGAVA
Asfalta velotrase - multifunkcionālajā 
asfalta velotrasē iespējams pārvietosies 
ar kalnu vai pilsētas velosipēdiem, BMX 
velosipēdiem, longbordiem, skrituļslidām, 
skrituļdēļiem, skrejriteņiem. Ieeja bez 
maksas. Liepu iela 12A, Jaunjelgava

Ekskursijas/izbraucieni pa Daugavu ar 
kuģi “Vīgante” – Ekskursija/izbrauciens ar 
kuģi “Vīgante” Daugavas posmā. Iespējami 
gida pakalpojumi. Kuģa “Vīgante” ietilpība: 
26 pasažieri. Staburaga pag.,  
+371 28703102, 28490667,  
vigante2015@gmail.com, www.vigante.lv

Telšu atpūtas vieta “Gundegas” piedāvā 
SUP, laivu nomu Seces Daugavas krastā. 
“Gundegas”, Seces pag., +371 20233637

Aklais (Jūgu) purvs – aizsargājams 
Latvijas dabas galbaliņš, ar fantastisku 
purva laipu taku aptuveni 2km garumā, 
nomierinošu  purva ezeriņu, klusumu, 
mieru un svaigu gaisu biezajos Sēlijas 
mežos. Daudzeses pagasts

KOKNESE

“Ar SUP pa Daugavu un Pērsi” - brīvdienu 
piestātne “Pērsejas” piedāvā SUP inventāra 
un airu laivu nomu. Orientēšanās un  
aktīvās atpūtas maršruti pa upi un 
sauszemi kopā ar draugiem, ģimeni vai 
darba kolektīvu. Individuāli sagatavoti 
piedāvājumi. Labiekārtota piknika vieta un 
“Ugunszupa” brīnišķīgā ainavā Pērses upes 
krastā. 
“Pērsejas”, Daugavas iela, Koknese, 
+371 29119882

Pašvaldības aģentūra “Kokneses sporta 
centrs” – sporta un trenažieru zāle, 
peldbaseins, sauna, tvaika pirts, sporta 
laukumi, āra trenažieri, skeitparks.   
Parka iela 27a, Koknese, +371 65161790,  
www.koknesessportacentrs.lv

Bezceļu piedzīvojumi un atpūta laukos – 
saimniecība, kas piedāvā aktīvo atpūtu ar 
iepriekšēju rezervāciju: enduro takas, zirgu 
izjādes, motociklu noma, kempinga vietas. 
“Rosmes”, Bebru pag., Kokneses nov.,  
+371 23004690

Velonoma “Raibbalts” – īpaša dizaina 
velosipēdu noma. Iepriekšēja pieteikšanās. 
Vasaras sezonā noma pieejama arī 
Kokneses tūrisma informācijas centrā. 
+371 29766242, www.raibbalts.mozello.lv

Kuģītis “Vīgante” – piedāvā izbraucienus 
pa Daugavu, iespējami dažāda ilguma 
maršruti, 26 vietas.  
+371 28490667, www.vigante.lv 

JAUNUMS!  
“Ūdens prieki Koknesē” - iespējams 
iznomāt SUP dēļus, airu laivas un ūdens 
velosipēdus. Kokneses viduslaiku pilsdrupu 
piestātne 
+371 26434520

Kuģis “Nameisis” – piedāvā baudīt 
braucienu starp Kokneses pilsdrupām 
un Likteņdārzu. Maršruts būs kā saikne 
starp dažādiem mūsu tēvzemes vēstures 
objektiem un pagātnes notikumiem. 
Brauciena laikā būs iespēja kādu brīdi 
pabūt pagātnē un apzināties mūsu 
tautas pastāvēšanas spēku. 19 vietas. 
+371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

Laivu piestātnes: 
Kokneses pilsdrupas, “Gundegas”, 
Likteņdārzs

PĻAVIŅAS
Z/s “Pīlādži” – vizināšanās zirga mugurā, 
pastaigas. “Stēģi-2”, Klintaines pag.,  
Pļaviņu nov., +371 22088402

Sporta klubs “Vietalva” – stadions, spēļu 
laukumi, distanču slēpošana, telšu vietas. 
“Mailes”, Vietalva, +371 28626845

Slēpošanas, biatlona sporta bāze 
“Jankas – Jaujas”– uzsniegot dabīgajam 
sniegam, ziemā bāzes apmeklētājiem tiek 
piedāvāts slēpot  dabīgā sniega distanču 
slēpošanas trasēs, pārējos gada laikos 
trases izmantojamas nūjošanai, skriešanai, 
velo sportam, aktīvām pastaigām. Kopējais 
trašu garums 5 km. Tumšajā diennakts 
laikā apmeklētajiem pieejamas 2 km  
garas apgaismotas trases. Bāzē pieejams 
800 m garš asfaltēts aplis rollerslēpošanai 
un skrituļslidošanai.  Bāzē atrodas 
2. kategorijas biatlona šautuve. Regulāri 
tiek rīkotas dažādas sacensības. 2020. gadā 
bāzes teritorijai izveidota orientēšanās karte.  
Aiviekstes pag., Pļaviņu nov.,  
+371 26171250

“Cigoriņš” – kalnu slēpošanas trases, 
bērnu kalns, distanču trase, slēpju noma, 
piknika vieta. “Cigoriņi”, Aiviekstes pag., 
Pļaviņu nov., +371 29203537 

Brīvdabas skvoša laukums – Latvijā 
vienīgais atklātais skvoša laukums. 
Raiņa iela 66b

Skvoša zāle – skvoša spēles laukums gan 
individuāliem, gan grupu treniņiem. Zālē 
pieejams arī tenisa galds, līdztekas un 
stieņi spēka vingrinājumiem.  
Rīgas iela 28, Pļaviņas, +371 29704563

“Mežezers” – kalnu slēpošanas trases, 
snovborda trase ar tramplīniem, inventāra 
noma, instruktori, viesu nams un brīvdienu 
mājiņas. “Mežezers”, Aiviekstes pag., 
Pļaviņu nov., +371 29345686,  
www.mezezers.lv,  mezezers

Pļaviņu atklātais peldbaseins – atvērts 
vasaras sezonā, volejbola laukums, minigolfs, 
ģērbtuves. Ziemas laikā – slidotava.  
Darba laiks no 10.00 līdz  22.00.   
Baseina iela 1, Pļaviņas

Stadions “Gostiņi” – futbola laukums, 
tribīnes ar 140 vietām, futbola treniņi, 
sacensības.  
Lielā iela 61A, Pļaviņas, +371 26564699

Skeitparks, līdzsvara šķēršļu trase, 
ielu vingrošanas un laukums, strītbola 
laukumi, kā arī sporta zāle dažādām sporta 
aktivitātēm un nodarbībām. Ziemas laikā – 
slidotava. 
Daugavas iela 50, Pļaviņas,+371 25756290

Zirgu izjādes “Dzintaru zirgi” –  
izjādes zirga mugurā un vizināšanās: 
ziemā kamanās, vasarā ratos gan uz vietas 
saimniecībā, gan pasākumos. 
“Dzintari”, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov.,  
+371 26323070

JAUNUMS!
SUP dēļi un smailes - lieliski pavadīts 
brīvais laiks aktīvā atpūtā, labā kompānijā, 
vērojot Daugavas promenādi un apkārtni. 
Nomai tiek piedāvāti SUP dēļi un 
piepūšamās smailes. Daugavas iela 47, 
Pļaviņas, +371 29 529 743,  jumiezis

JAUNUMS!
Izbrauciens ar Vikingu liellaivu 
“Lāčplēsis“ – brauciens gar Oliņkalnu, 
Sēlpils pilskalnu un Daugavas daudzajiem 
līcīšiem ar liellaivu, kurā ir vieta 24 
braucējiem. Piestātne – kempings Annas 
klints. Tikai ar iepriekšēju rezervāciju. 
Annas klints, Klintaines pag., Pļaviņu nov., 
+371 26161131,  annasklints

JAUNUMS!
“Aqua Velo” – piedāvā divu unikālu ūdens 
velosipēdu nomu. Velosipēdi izceļas ar 
ātrumu līdz pat 15 km/h un ir tādi vienīgie 
Latvijā.  
Pļaviņas, +371 20163466,  aquavelolv 

Pļaviņu trenažieru zāle – pieejami vairāk 
kā 23 mūsdienīgi un daudzveidīgi trenažieri, 
individuālie, grupu treniņi.  
Daugavas iela 43, Pļaviņas, +371 28617122

NAKTSMĪTNES

AKTĪVĀ ATPŪTA

Skrīveru informācijas punkts
+371 25661983,
tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv

Aizkraukles tūrisma 
informācijas punkts
Kultūras nams, Spīdolas iela 2, 
Aizkraukle, Aizkraukles nov.,
LV-5101, +371 65122396, 25727419,
turisms@aizkraukle.lv,
www.aizkraukle.lv

Jaunjelgavas novada tūrisma 
informācijas centrs
Jaunjelgava, Jelgavas iela 33, LV-5134 
+37127366222

Kokneses tūrisma informācijas 
centrs
1905. gada iela 7, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113,
+371 65161296, 29275412,
turisms@koknese.lv,  
www.visitkoknese.lv
 
Pļaviņu tūrisma informācijas centrs
Daugavas iela 49, Pļaviņas, 
Pļaviņu novads, LV-5120,
+371 22000981,
turisma.info.centrs@plavinas.lv,
www.plavinunovads.lv

Izdevēji: Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Kokneses pašvaldības

Foto: Aizkraukles novada TIP arhīvs, Kokneses TIC arhīvs, Pļaviņu novada TIC arhīvs, 
Skrīveru TIP arhīvs, Jaunjelgavas TIC arhīvs

Sagatavots:  
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2021

SKRĪVERI
Viesnīca “Klidziņa”, +371 29409917,  
www.klidzina.lv

AIZKRAUKLE
Aizkraukles novada skolu dienesta 
viesnīca, +371 65123026, 28382330
Aizkraukles profesionālās vidusskolas 
dienesta viesnīca, (norēķini tikai ar 
pārskaitījumu internetbankā) +371 65133704
Atpūtas komplekss “Zariņi”,  
+371 29410426, 26397619, www.zarini.viss.lv
Viesu nams “Valteri”, +371 26161062, 
26182772, www.atputavalteros.lv
Viesu māja “Pakalni”, +371 65123289, 
29282229, www.viesunamspakalni.lv
Brīvdienu māja “Cepļi”, +371 26957209,  
ivica.co@inbox.lv
Brīvdienu māja “Lejas Bitēni”,  
+371 29268119, 29363048,  
www.lejasbiteni.lv
Aizkraukles Superior apartamenti, 
Spīdolas iela 16, Aizkraukle, +371 29442747

JAUNUMS!  VILAR HOTEL, 
Gaismas iela 20B, Aizkraukle, +371 25626060 
(rezervācija), pieteikumi rezervācijai sākot ar 
tūrisma sezonas sākumu.

JAUNJELGAVA
Brīvdienu māja “Piešupīte, Staburags, 
Staburaga pag., +371 29490300

Telšu atpūtas vieta Daugavas 
krastā “Vīgantes parks”, Staburags, 
+371 29892925.

Atpūtas komplekss “Lapsu ciems”, 
“Piparkalni”, Seces pag.,  +371 29181195,  
20080963

Telšu atpūtas vieta “Gundegas”, 
Seces pag.,.+371 20233637

Brīvdienu māja “Trīs istabas”, “Lazdāres”, 
Sērenes pag., +371 29476944,  
www.celotajs.lv/lv/e/tris_istabas

Viesu māja “Iecavnieki”, Sērenes pag., 
+371 26334498, www.iecavnieki.viss.lv

Jaunjelgavas dienesta viesnīca, Uzvaras 
iela 1, Jaunjelgava, +371 65152366, 
29340491, www.jaunjelgavasvidusskola.lv

Viesu nams “Rats”, Daudzeses pag., 
+371 29114886

Brīvdienu mājas “Kraujas”, Sērenes pag., 
+371 27897824

Pirts “Radzes”, Seces pag., +371 26908813

Kempings “Balseri”, ‘Balseri 2’, 
Daudzeses pag., +371 26046258.

Viesu māja “Daugava”, Sērenes pag.,  
+371 26479479

KOKNESE
Viesnīca “Orinoko”, +371 26637918,  
www.orinoko.lv 
Brīvdienu māja “Mazā Kāpa”, 
+371 29227936, www.dunense.com 
Brīvdienu māja “Pērses krasts”, 
+371 29435631 
Atpūtas komplekss “Kalnavoti”,  
+371 29357420, www.kalnavoti.lv
Atpūtas komplekss “Rančo Randevu”, 
+371 29295900
Viesu nams “Divas upes”, +371 29578899
Viesu nams “Kūpiņsala”, +371 27553304
Viesu māja “Sidrabi”, +371 26593210 
Kempings “Daugavas Radzes”, 
+371 26524446
Kempings “Gaurauši – Vecbordzēni”, 
+371 26567971, www.vecbordzeni.viss.lv 
Kempings “Senči”, +371 25227262, 
29644683 
Motelis Kokneses “DUS”, +371 65161994 
Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta 
viesnīca, +371 26593960 
Kokneses pamatskolas attīstības centra 
dienesta viesnīca, +37165129248
Bebru pirts, +371 29293877
Zutiņa pirts, +371 26380142,  
www.zutinapirts.lv

PĻAVIŅAS
Odzienas Krogusmāja, +371 20533333,  
www.odzienasmuiza.lv,  odzienasmuiza
Viesu māja “Jumiezis”, +371 29501699,  

 jumiezis
Motelis “Bu-bu”, +371 65133273
Viesu nams “Arita”, +371 26757742
Atpūtas komplekss “Avoti”,  
+371 26368248
Odzienas skolas internāts, 
+371 65133848
Atpūtas komplekss “Mežezera stāsts”,  
+371 29664410,  
www.mezezerastasts.lv
Viesu nams “Camata”,  
+371 29203367, 26130342, 

 camataviesunams
Kemperu laukums “Annas klints”,  
+371 26161131,  annasklints
Meža māja “Līdaces”, +371 29482691
Atpūtas komplekss “Mežezers”, 
+371 29345686,  Mezezers

JAUNUMS! 
Telšu vietas alus darītavas “BURSH” 
teritorijā, +371 29252115,  AlusBursh

JAUNUMS! 
Brīvdienu māja “Kaļviļumi”,  
+371 29494504

Koknese
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Wi-Fi

Autoosta, autobusa pietura

Autostāvvieta

Degvielas uzpildes stacija

Galvenā iela
Vienvirziena iela

Gājēju iela,celiņš

Taka

Zemesceļi

Administratīvo un teritoriālo 
vienību robežas

Dzelzceļš • Stacija

Muzejs • Estrāde

Klints, krauja

Baznīca • Piemineklis

Viesnīca • Cita naktsmītne

Slimnīca • Poliklīnika

Pasta nodaļa • Pašvaldība

Ēdināšanas iestāde • Tirgus

Kinoteātris
Interneta pieejas punkts

Pilskalns

Tūrisma informācija

Saimnieciskā apbūve

Dārziņi

Purvs

Sabiedriska ēka (izlases veidā)

Ievērojama celtne (izlases veidā)

Apbūvēta teritorija, māju numuri

Mežs, parks

Labiekārtota dabas taka

Velomaršruts

Aizsargājamās dabas
teritorijas robeža

Kapi

Apzīmējumi

tapšanas stāstu. Ekskursantu grupām vēla-
ma iepriekšēja pieteikšanās. Alus darītavas 
teritorijā ir pieejamas ugunskura un telšu 
vietas. Tiek izīrētas telpas pasākumu rīkoša-
nai (līdz 40 personām). 
SIA “ECOS”, “Burši”, Aiviekstes pag., 
+371 29252115, www.burshalus.lv, 

 AlusBursh

78. Apskates saimniecība “Karlīnas”
Saimniecībā var apskatīt un iegādāties tīr-
šķirnes trušus, tāpat tiek piedāvāti trušādas 
izstrādājumi. Šeit apskatāmi dažādi putni un 
dzīvnieki – ķengurs, lama, skunkss, aitas, 
kazas, nūtrijas, murkšķi, zosis, pāvi, fazāni, 
nandu u.c. Saimniecībā savu mājvietu rod 
arvien jauni dzīvnieki. Iekārtota ugunskura 
vieta, tiek piedāvātas izjādes.
“Aivari”, Siljāņi, Vietalvas pag., 
+371 26108488

JAUNUMS!
79. Ekspozīcija “Latvijas armija Pļaviņās 
20. gs.”
Brīvības cīņu jeb Neatkarības kara laikā 
Pļaviņās tika izveidots Latvijas Austrumu 
frontes štābs. 1919. gadā tieši no Pļaviņām 
tika vadīta Latvijas armijas vienību darbība 
pret Sarkano armiju Latgalē. Tagad pie 
kādreizējā štāba ēkas atrodas piemiņas 
stēla, kas veltīta 15 Pļaviņu novadā 
dzimušajiem Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem, bet telpās izveidota ekspozīcija 
“Latvijas armija Pļaviņās 20. gs.”, kura stāsta 
par notikumiem Brīvības cīņu laikā, Latvijas 
armijas 3. Latgales divīzijas štāba darbību 
Pļaviņās, kā arī sniedz ieskatu Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru dzīves stāstos.
Iepriekšēja pieteikšanās. 
Odzienas iela 2A, Pļaviņas, +371 28442692

http://www.garamejot.lv/
http://www.klidzina.lv
http://www.zarini.viss.lv/
http://www.atputavalteros.lv/
http://www.orinoko.lv
http://www.kalnavoti.lv
http://www.vecbordzeni.viss.lv
http://www.odzienasmuiza.lv

