
Kokneses
viduslaiku

pilsdrupas 

IEEJAS MAKSA: 
• pieaugušajiem – 1.60 EUR
• pensionāriem, skolēniem, studentiem 
  (uzrādot apliecību) – 1.20 EUR
• represētajām personām – 0.80 EUR
• ģimenei (2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni 
  līdz 18 gadu vecumam) – 5.00 EUR 
• gada karte (Kokneses novada iedzīvotājiem 
  (2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni līdz 
  18 gadu vecumam) – 4.00  EUR 

ATLAIDES GRUPĀM:
• 20 un vairāk personas – 10%

BEZMAKSAS IEEJA:
• Pirmsskolas vecuma bērniem;
• Invalīdiem (uzrādot apliecību)
Pilsdrupās var norēķināties 
ar maksājumu kartēm!

Kokneses parks, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113
+371 29275412 / 65161296 
E- pasts: turisms@koknese.lv

Informācija: www.visitkoknese.lv
https://www.facebook.com/KoknesesViduslaikuPilsdrupas

KOKNESES PILSDRUPĀS PIEEJAMĀS 
VIDUSLAIKU AKTIVITĀTES:

Loku šaušana, cirvja mešana, šķēpa mešana, 
šautriņu mešana, spēle “Petauks”, 

zivtiņu makšķerēšana. 
Iepriekšēja pieteikšanās un informācija 

par aktivitātēm: +371 22135008 (Pēteris).

PAPILDUS PAKALPOJUMI:
• Naudas kalšana – 2.00 EUR / 1 monēta
• Viduslaiku tērpu noma – 2.00 EUR / gab.
• Mūku tērpu noma – 2.00 EUR / gab.
• Piknika galda rezervēšana pilsdrupu priekšpils 
  teritorijā – 10.00 EUR / stundā
• Kāzu uzvedumi – 80.00 EUR
• Pilsdrupu teritorijas noma 
   pasākumiem –  85.00 EUR / stundā
• Krēslu noma – 1.50 EUR / gab.
• Galda noma – 4.50 EUR / gab.
• Galdauta noma (kāzu reģistrācijas galdam) – 
  10.00 EUR / gab.

Plānojot brīvdienas Koknesē, 
aicinām ielādēt 

mobilo aplikāciju: 
Koknese – Explore Hansa



Kāzu ceremonijas 
Kokneses viduslaiku pilsdrupas
Kāzu ceremoniju piedāvājums laulību tradīcijām bagāta-
jās, romantiskajās Kokneses viduslaiku pilsdrupās – vietā, 
kur Pērse un Daugava saplūst kopējā ceļā.
Kokneses pilsdrupas, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113.
 +371 29275412 / 65161296
www.visitkoknese.lv
turisms@koknese.lv

Viduslaiku kāzu programma
Viduslaiku kāzu tradīciju iepazīšana, tiek kalts  laimes dāl-
deris. Ziedu ceļš, bruņinieka un viņa sirds mīļotās pārbau-
dījumi, Kokneses pils jaunā pāra solījums, graudu maizes 
un vīna rituāls, ziedojumi Daugavai. Jaunās ģimenes bu-
džeta veidošanai, jaunajam pārim iespēja izkalt Kokneses 
piemiņas monētu.
Programmas ilgums 40 minūtes.
Programmu vada Inguna Strazdiņa un 
Kokneses amatieru teātris 
+371 25431154 / +371 26574538

Senlatviešu kāzu programma
Rituāls Kokneses pilsdrupās jaunajam pārim un viesiem, 
kurā jaunā sieva tiek ievesta jaunā vīra sētā pa Laimes 
laipu. Kopā ar viesiem tiek iets rotaļās, dejots. Atvadas no 
bērnības un jaunības, ziedojumi ugunij un ūdenim. Līdzinā-
šanas rituālā abi jaunie apmainās saktiņām vai aprocītēm, 
tiek kurināts pirmais dzimtas pavards, un izkalta pirmā 
kopīgā nauda, lai jaunā dzīve ir laimīga un bagāta. 
Programmas ilgums 40 minūtes.
Programmu vada Inguna Žogota un folkloras kopa „Urgas”
+ 371 26575499

 Svinību vietas dekorēšana
Skaistais slēpjas mirkļos, sajūtās, krāsās, stāstos un zie-
dos. Piedāvā kāzu ceremonijas, svinību un viesību vietas 
dekorēšanu un citus pakalpojumus.
+ 371  29332769

Kokneses mūra pils, pēc Rīgas arhibīskapa pavēles, sāk-
ta celt 1209.gadā nodedzinātās koka pils vietā uz dabiska ķīļ-
veida kalna, kas atradies pie Pērses ietekas Daugavā, un reiz 
pacēlies trīsdesmit metrus virs upēm. Neilgā laikā tapa milzu 
pils ar priekšpili un nocietināto Kokneses pilsētu tai līdzās. 
Būdama viena no nozīmīgākajām viduslaiku pilīm Latvijas 
teritorijā, Kokneses pils tika aktīvi izmantota apmēram 500 
gadus - šajā laikā tā tikusi vairākkārt pārbūvēta, atjaunota 
un papildināta. Pils pamesta pēc tās uzspridzināšanas 1701.
gadā un līdz mūsdienām saglabājušās iespaidīgas drupas. Pēc 
Pļaviņu HES ūdenskrātuves uzpludināšanas pagājušā gadsim-
ta sešdesmitajos gados, mūsdienās straujo upju ūdeņi apska-
lo kādreiz varenās pils pamatus. Daugavas un Pērses satekas 
ainava ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un blakus esošo 
parku kļuvusi par visas Latvijas ainavu dārgumu.

Kokneses viduslaiku pilsdrupās maijā koknesieši un viesi 
tiekas tradicionālajos Sama modināšanas svētkos, kad tiek 
atklāta tūrisma sezona, bet vasaras un rudens vakaros brī-
numainas mūzikas koncertu skaņas un aizraujoši teatralizēti 
uzvedumi ainaviski skaistā vietā ūdeņu tuvumā, piepilda se-
nās pils pagalmu.

Klientu apkalpošanas paviljons Kokneses viduslaiku pils-
drupās atvērts apmeklētājiem no  aprīļa līdz oktobrim. Šeit 
iekārtotā vēsturiskā ekspozīcija sniedz ieskatu cilvēka skatam 
zudušajai ainavai un iepazīstina ar arheoloģiskajiem atradu-
miem. Ir iespēja aplūkot Kokneses viduslaiku pils maketu.

Pieejams audiogids  par pils vēsturi latviešu, angļu, vācu, 
krievu, lietuviešu, igauņu valodā. Pēc iepriekšēja pieteikuma 
var izspēlēt lielformāta spēli „Senā Hanzas pilsēta Koknese”, 
salikt lielformāta puzli un spēlēt domino „Ražots Koknesē”.

Pilsdrupu teritorijā atrodas moku kamba-
ris ar moku rīkiem. Ir pieejami viduslaiku 
tērpi.

Vasaras periodā no Kokneses 
viduslaiku pilsdrupu piestātnes 
kursē kuģīši (pēc iepriekšējas pie-
teikšanās) , kas pasažierus vizina pa 
Pērsi un Daugavu.

kamba
aiku


