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Kokneses novada domes 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas darbs 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļā uz 2020. gada novembri strādā 5 

darbinieki: Nodaļas vadītāja Anita Šmite, Nodaļas vadītājas vietniece Lauma Āre, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Rode un divi tūrisma informācijas konsultanti 

– Santa Midere un Kristiāna Ancelāne. 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas pamatuzdevumi ir Kokneses 

novada iedzīvotāju informēšana par domes pieņemtajiem lēmumiem, projektu, 

paziņojumu, pasākumu atskatu, interviju un aktuālas informācijas ievietošana 

Kokneses novada domes izdevumā “Kokneses Novada Vēstis” un pašvaldības mājas 

lapā www.koknese.lv. Informatīvais izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī un bez 

maksas ir pieejams pašvaldībā un tās iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās Kokneses, 

Bebru un Iršu pagastos. Informācija pašvaldības mājas lapā tiek aktualizēta, atjaunota 

un papildināta katru darba dienu, kā arī pēc nozīmīgākajiem novada pasākumiem 

operatīvi ievietota arī brīvdienās. Mājas lapā iedzīvotājiem ir pieejama visa informācija 

par pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem, izsolēm, normatīvajiem aktiem, plaši 

pasākumu atskati ar aprakstiem un fotogalerijām, plānotie pasākumi, realizētie un 

aktuālie domes projekti, informācija par uzņēmumiem novadā u.c. svarīga informācija 

ikvienam novada iedzīvotājam. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa strādā pie 

domes pārstāvniecības un ārējo sakaru veidošanas, sociālo tīklu administrēšanas, 

prezentāciju veidošanas un vienota zīmola ieviešanas, mārketinga aktivitātēm, kā arī ir 

atbildīga par tūrisma nozari novadā, Tūrisma informācijas centra darbību un Kokneses 

viduslaiku pilsdrupu apsaimniekošanu, ar tūrisma nozari saistīto projektu ieviešanu. 

http://www.koknese.lv/


Kokneses tūrisma informācijas centrs 

2020. gada tūrisma 

sezona krasi atšķīrās no ierastajām 

tūrisma sezonām, jo pasaulē un 

Latvijā plosās Covid 19 vīruss. 

Īpaši tūrisma nozarē tas 

ietekmēja gan tūristu plūsmu, gan 

ierobežoja ierasto darbu norisi:  

- Tūrisma informācijas centrs (TIC) 

sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 

situāciju bija slēgts no 12.marta līdz 

14.aprīlim un darbs notika attālinātā 

režīmā. Šajā laikā tika gatavoti materiāli tūrisma sezonai, aktualizēta un 

papildināta informācija mājaslapā www.visitkoknese.lv, veikts izpētes darbs 

par kultūrvēsturiskajiem Kokneses un apkārtnes objektiem, notika attālināta 

kontaktēšanas ar vietējiem uzņēmējiem, gatavotas atskaites par Covid 19 

ietekmi, lai datus sniegtu Zemgales tūrisma asociācijai, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūrai, Tūrisma departamentam u.c.. 

- Šogad viens TIC darbinieks aktīvās tūrisma sezonas laikā darba pienākumus 

veica Kokneses viduslaiku pilsdrupās.  

- Tika atcelti tradicionālie tūrisma sezonas atklāšanas – “Sama modināšanas 

svētki”, kuru norise bija plānota 16.maijā. Lai sveiktu dzīvotājus ierastajos 

svētkos, tika sagatavots  un publicēts sociālajos tīklos svētku video, kā arī notika 

konkurss “Tvīds paliek mājās”. 

- Mainījās ceļošanas paradumi: 

- Sakarā ar robežu slēgšanu, lidojumu atcelšanu un dažāda veida 

ierobežojumiem, TIC apmeklētāju vidū bija mazāk ārzemju ceļotāju 

(izņemot lietuviešu lielās  grupas (30-45 cilvēki) jūlijā un augustā).  

- Visvairāk TIC apmeklēja lietuviešu ceļotāji, lielākoties lielās grupās, 

kopumā 594 (janvāris- septembris). 12 viesi ieradās no Vācijas, viesojās arī 

33 apmeklētāju grupa no RTU, kuras sastāvā bija studenti no dažādām 

valstīm: Japānas, Itālijas, Azerbaidžānas, kā arī viesojās individuālie 

ceļotāji no Igaunijas u.c. valstīm. Kopumā TIC apmeklēja 24 dažādu valstu 

pārstāvji. 



- Vairumā ceļoja Latvijas iedzīvotāji, Koknesē viesojās apmeklētāji no 

visiem Latvijas reģioniem. Bez informācijas par mūsu novadu, visvairāk 

tika meklēta informācija par Latgales reģionu. Izteikti jūtams bija, ka 

atrodamies Latvijas centrā, jo informācija bija pieprasīta arī par Kurzemi, 

Vidzemi, Zemgali.  

- Ceļoja ģimenes, draugu kopas, retāk līdz šim ierastās lielās grupas ar 

autobusu. 

- Parādījās tendence, īpaši nedēļas nogalēs, ka ceļotāji ierodas Koknesē ar 

vilcienu, pavada šeit visu dienu, daudz staigājot ar kājām, izmantojot kuģīšu 

pakalpojumus u.c. un vakarā ar vilcienu vai autobusu atgriežas mājās. 

- Neraugoties uz to, ka apmeklētāji vairāk izvēlējās apmeklēt āra objektus, 

TIC apmeklētāju skaits nav īpaši sarucis, jo apmeklētāji var iegūt sev 

nepieciešamo informāciju par Koknesi, apkārtni un reģioniem, aplūkot trīs 

maketus, iepazīt Koknesi virtuāli, gūt baudījumu kvalitatīvās izstādēs, 

izmantot labierīcības. Uzsākot kompetencēs balstītu mācību pieeju, daudzas 

klases, īpaši no I.Gaiša Kokneses vidusskolas mācību stundās apmeklēja 

TIC, vai arī stundas noturēja TIC telpās, piemēram Latvijas vēsture, vizuālā 

māksla, literatūra un latviešu valoda. TIC darbinieki vairākām klašu grupām 

izstrādājuši atbilstošas apmeklējuma programmas darbojoties individuāli, 

pa pāriem un grupās. Rudens pusē atsākās projekts “Skolas soma”, kuras 

ietvaros daudzas skolas piedalījās “Pērseju” interaktīvajā orientēšanās spēlē, 

kuras sākums bieži notika TIC, kur skolēnus darbinieki iepazīstināja ar 

Koknesi un tās vēsturi, lai skolēni sekmīgāk varētu veikt spēles uzdevumus. 

 

Kokneses tūrisma centra apmeklētāju statistika 2017. -2020. gads 

  Jan Feb Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug Sep Okt Nov Dec KOPĀ 

2017.gads 45 64 48 84 446 602 487 391 336 234 200 221 3158 

2018.gads 232 165 207 764 394 375 267 462 445 237 342 394 4284 

2019.gads 260 140 291 339 863 560 751 967 282 502 187 488 5630 

2020.gads 187 460 62 0 65 385 855 521 783 520     3838 

 

 

Tūrisma izstādes un gadatirgi: 

- 24.-26. janvāris dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventur” Viļņā. 

Projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos četros gadalaikos” stends 

kopā ar Jelgavas, Rokišķu, Pakrojis pašvaldībām.  

-  31.janvāris – 2.februāris dalība tūrisma izstādē „Balttour” Rīgā, Ķīpsalas 

hallē. Darbība nodrošināta trīs stendos ar aktīvu apmeklētāju informēšanu par 

Koknesi: Kokneses stendā, projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu 

parkos četros gadalaikos” stendā un Zemgales plānošanas reģiona 

Vidusdaugavas pudura stendā. 



- 8.martā pasākuma “Noskrien ziemu” ietvaros Kokneses TIC stends un 

informācijas sniegšana par Koknesi sporta centra hallē. 

- 14. augustā dalība “Hiršenhofas tirdziņā” Iršos. 

- 26.septembrī notiek rudens gadatirgus “Rudenāji Koknesē”, kur apmeklētāji 

var iegūt informāciju TIC stendā.  

 

Izstādes TIC lielajā zālē: 

- Janvāris. Haralda Mārcēna – Ancāna māla trauku un kaklarotu izstāde 

- Janvāris. Fotogrāfiju izstāde “Koknese ar dzirksteli”. Fotogrāfiju autori Ainārs 

Briedis un Ingus Pugačovs. 

- 3.februāris – 31. maijs Ludviga Bērziņa gleznu izstāde “Notvert netveramo”. 

- 1.jūnijs – 31.augusts  Pāvila Karpa gleznu izstāde “ Koknese senāk un tagad”. 

- 10. jūnijs – 7.jūlijs biedrības “Ūdenszīmes” stikla rotu un interjera priekšmetu 

izstāde ”Papardēs”. 

- 21.jūlijs - 30.augusts Gitas Mārcēnas –Ancānes kolekcijas izstāde “Ceļojumu 

zilonīšī”. 

- 1.septembris – 31.oktobris Ingas Šleseres Gražules gleznu izstāde “Māte daba”. 

- Novembris - decembris Ineses Kalnozolas foto izstāde " Tā kā puķuzirnīts 

uzziedēju māmiņai, tā kā puķuzirnīts apvijos ap tētiņu". 

Pasākumi TIC telpās: 

- 13.februāris VARAM pārstāvju tikšanās ar Kokneses novada iedzīvotājiem par 

reģionālo reformu. 

- 2.febrāriī projekta “Proti un dari” tikšanās TIC zālē. 

- 10.martā Lauku foruma pasākums “Eko dizains” TIC zālē. 

- 16.jūlijā notiek Jāņa Bleses grāmatas “Koknese ar atskatu tālākā pagātnē” otrā 

izdevuma atvēršanas svētki, kurā piedalās domes, Jāņa Bleses ģimenes, 

izdevniecības pārstāvji un koknesieši. 

- 7.augustā Undīnes Pabrikas grāmatas "Hirschenhof - Irši pagātnes pēdas" 

atklāšanas svētki ar autores, autores viesu, koknesiešu un daudzu iršēniešu 

piedalīšanos. 

- 18.augustā Kokneses jauniešu biedrības jaunieši tiek iepazīstināti ar “Drauga 

kartes” izmantošanas iespējām un tiekas ar Gitu un Haraldu Mārcēniem-

Ancāniem par izstādes “Ceļojumu zilonīši” tapšanu un no daudzām valstīm 

atceļojušajiem zilonīšiem, ar stāstiem par valstu daudzveidību un ceļošanu. 

- 5.septembrī Ineses Apsānes - Krūmiņas autorgrāmatas "Vējš uzlūdza uz deju" 

atvēršana un tikšanās ar lasītājiem. 

- 19.septembrī notiek Dzejas dienu pasākumus, kuru organizē biedrības “Mazā 

taka” dzejnieki. 

- 17.oktobrī biedrības “Pērses krasts” biedri, sadarbības partneri, brīvprātīgie un 

citi interesenti sanāca uz tikšanos, lai uzklausītu vēsturnieces Gunas Ševkinas 

pētījuma prezentāciju par fotogrāfi koknesieti Minnu Kaktiņu un viņas 



nozīmīgo pienesumu foto attīstības veicināšanā gan Kokneses, gan Latvijas 

kontekstā.  

 

Citi pasākumi: 

- Visa gada garumā ikmēneša Kokneses novada pasākumu apkopošana, 

kalendāra izveide un publicēšana sociālajos tīklos un izvietošana afišu veidā 

publiski pieejamās vietās novadā. 

- Līdzdalība ar informācijas stendu, materiāliem un publicitāti, un atbalsts 

pasākuma “Noskrien ziemu” Kokneses posma 8. martā organizētājiem. 

- Martā un aprīlī aktīvs J.Bleses grāmatas “Koknese ar atskatu tālākā pagātnē” 

atkārtotā izdevuma sagatavošanas darbs, t.sk. priekšvārds, pēcvārds, 

informācijas aktualizēšana, fotomateriāla sagatavošana. 

- 14.jūnijā apmeklējot piemiņas pasākumu, Kokneses TIC viesojas bijušais valsts 

prezidents Valdis Zatlers un  Eiropas Parlamenta deputāte un "Kokneses fonda" 

padomes priekšsēdētāja Sandra Kalniete. 

- 21.aprīlis -25.maijs TIC un kultūras nama organizētais fotokonkurss “Tvīds 

paliek mājās”. 

- Video filmēšana “Koknesē Samu modina maijā”, viesošanās un apsekojumi 

Kokneses novada viesu mājās un objektos filmēšanas procesā. Filmas autors 

Ingus Pugačovs. Publicēts sociālajos tīklos 16.maijā. 

- 18.jūnijā dalība pasākumā Kokneses novada Līgo dziesma 2020. 

- 29.jūnijā Koknesi apmeklē “Lauku ceļotāja” organizēta tūroperatoru grupa, 

apmeklējot Kokneses TIC, viduslaiku pilsdrupas, parku un Likteņdārzu. TIC 

darbinieki nodrošina grupas pavadīšanu un ekskursijas vadīšanu Koknesē . 

- 10.jūlijā Koknesē viesojas Vecumnieku novada pārvaldes un izglītības jomas 

speciālisti, skolu vadītāji. Tikšanās notiek Kokneses TIC uzņēmēju telpā, tiek 

nodrošināta ekskursija pa Koknesi ( parks, pilsdrupas, Likteņdārzs). 

- 17.jūlijā “Latvijas radio 2” plkst.17.40 ir 5 minūšu tiešraide par jaunākajiem 

piedāvājumiem tūrismā Koknesē. 

- 1.augustā Kokneses TIC savā stendā atrakciju parkā iepazīstina apmeklētājus ar 

iespējām apmeklēt Koknesi un apkārtni  AB parka “Superīgākajā vasaras 

dienā”. 

- 17.augustā Kokneses viduslaiku pilsdrupās viesojas itāļu blogeri. 

- 12.septembrī notiek tradicionālais Rudens tūrisma velobrauciens. Šajā gadā 

70km garais maršruts ved pa Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas 

novadiem. Tiek apmeklēts Aizkraukles purvs, “Cepļi”, Aizkraukles pilskalns, 

“Skrīveru pārtikas kombināts”, Jaunjelgavas tūrisma centrs, pārcelšanās pāri 

Daugavai notiek ar kuģīšiem ”Baltā kaza” un “Vīgante”. 

- 25.septembrī Kokneses novadā viesojās Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) 

vēstniece Latvijā Hanāna Halfāna Ubaida Alī Almadhanī. Vizītē kopā ar 

vēstnieces kundzi piedalījās Saeimas deputāts, bijušais Latvijas aizsardzības 

ministrs Raimonds Bergmanis un Kokneses novada domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris, kā arī citi pašvaldības un vēstniecības darbinieki. Tikšanās 



notika Kokneses tūrisma informācijas centrā, kur piedalījās uzņēmēji Baiba 

Cīrule no paipalu fermas “Olalā!” un Inese Kāpiņa no ādas apstrādes darbnīcas 

“Dunense”. Tika apmeklētas viduslaiku pilsdrupas, Likteņdārzs un “Ievas siera” 

ražotne bebru pagastā. 

- Oktobrī tika sagatavota virtuālā skatu torņa tūre. No 14.oktobra Facebook, 

www.koknese.lv un www.visitkoknese.lv pieejama 360° Aero-tūre  

https://latviainside.com/.../aero/koknese/virtualtour.html 

- Notika aktīva sagatavošanās un pasākuma “Virmo gaisma Koknesē” 

organizēšana sadarbībā ar Latvijas Kultūras koledžas pasniedzējiem un 

studentiem. Pasākums bija plānots 13.-14. novembrī Koknesē kā audiovizuālas 

noskaņas pastaiga Kokneses parkā. Izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ 

pasākums tika pārcelts uz vēlāku laiku decembrī vai janvārī, kad nebūs 

ierobežojumi publisku pasākumu organizēšanā, kuri attieksies uz šī pasākuma 

organizēšanu. 

Projektu aktivitātes: 

- Projekta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos četros gadalaikos” “Drauga 

karšu” popularizēšana un piedāvāšana apmeklētājiem. 

- 1.jūlijā Kokneses viduslaiku pilsdrupās uzstādīti seši informatīvie stendi par 

Kokneses viduslaiku pils vēsturi. TIC sagatavotajos stendos lasāma informācija 

un aplūkojami attēli par pili un tās uzbūvi, priekšpili, pilsētu, moku kambari, kā 

arī par norisēm pilī un ap to cauri gadsimtiem. Stendi tapuši projekta 

Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas 

ceļā” ietvaros. 

Tikšanās ar uzņēmējiem 

- 7.janvārī Kokneses novada tūrisma jomas uzņēmēju tikšanās Kokneses tūrisma 

informācijas centrā par 2020.gada aktualitātēm un dalību izstādēs un gadatirgos. 

- 30.jūnijā tikšanās Kokneses tūrisma informācijas centrā par pusgada 

aktualitātēm, Covid 19 ietekmi uz tūrisma jomu novadā un brīvdienu piestātnes 

“Pērsejas” jaunā tūrisma produkta - interaktīvas orientēšanās spēles “Ceļojums 

laikā – zudusī pasaule” iepazīšana un viesošanās “Pērsejās”. 

- Saistībā ar Covid 19 izplatību, 9.novembrī plānotā tūrisma jomas uzņēmēju 

tikšanās viesu namā “Divas upes” ir atcelta. Tikšanās plānota janvārī vai 

februārī. 

 

 

 

 

 

 

http://www.koknese.lv/
http://www.visitkoknese.lv/
https://latviainside.com/.../aero/koknese/virtualtour.html


Kokneses viduslaiku pilsdrupu darbība 2020.gadā 

 
  

- Aktīvā tūrisma sezona ar atvērtu klientu 

apkalpošanas namiņu Kokneses viduslaiku 

pilsdrupās iesākās tikai 15.maijā, kad tika atļauts 

atsākt darbību pēc ārkārtas situācijas 

izsludināšanas. Iepriekšējos gados ierasti tūrisma 

sezona iesākās aprīļa vidū. Divu darbinieku vietā 

tika pieņemts viens, otrs pārgāja uz aktīvo tūrisma 

sezonu no TIC. 

- Darbību uzsāk “Ūdensprieki Koknesē”, kuri no 

Kokneses viduslaiku pilsdrupu piestātnes piedāvā 

izbraucienus ar katamarāniem un laivām. 

- Pilsdrupās notiek Kokneses kultūras nama 

organizētie Vasaras noskaņu koncerti (ar ierobežotu apmeklētāju skaitu, 

atbilstoši Covid 19 ierobežojumiem): 19.jūnijā Daces Straumes gongu un kokļu 

koncerts priekšpils teritorijā, 4.jūlijā Latvijas nacionālās operas mākslinieka, 

trombonista Vaira Nartiša koncerts, 31.jūlijā čellista Mareka Radzēviča 

koncerts, 4.septembrī grupas "Willow Farm" koncerts "Pasaule ir viss, kas 

gadās". 

- 26.septembrī Kokneses TIC sadarbībā un kultūras nams organizē  pasākumu 

“Rudenāji Koknesē”. Pēcpusdienā notiek moto kluba "Brīvības Gari MC" un 

moto entuziastu parādes brauciens pa Koknesi ar apstāšanos Kokneses 

viduslaiku pilsdrupās. Vakarā notiek Soul of Flames" radītais uguns šovs. 

- Pēc Covid 19 ierobežojumu atcelšanas, atsākās arī kāzu ceremonijas viduslaiku 

pilsdrupās. Notikušas kopumā 4 kāzu ceremonijas, 9 senlatviešu kāzu 

programmas un 10 Viduslaiku kāzu programmas. Lielākā daļa jauno pāru 

izmantoja augusta mēnesi, lai izteiktu laulību solījumu. 

 



Kokneses viduslaiku pilsdrupu statistika 2015 - 2020 

 Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris KOPĀ 

2015.gads 565 3362 3146 4988 5579 2816 2683 23139 

2016.gads 386 3697 2975 6198 5339 2843 1923 23361 

2017.gads 443 3967 2947 5802 4923 2649 1714 22445 

2018.gads 539 2811 2412 3943 3976 3474 2883 21231 

2019.gads 1138 4086 3143 5089 6666 2682 2869 25673 

2020.gads 0 1756* 4470 7503 6924 4987 3581 29221 

KOPĀ                 

* no 15.maija 

 

Pilsdrupu statistika piecgadē no 2015.gada līdz 2020.gadam 

 
 

2018. gada apmeklētāju skaita kritums skaidrojams ar projekta "Kultūras mantojuma 

saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros veiktajiem vērienīgajiem 

konservācijas darbiem pilsdrupu mūra sienām Pērses upes pusē. Projekta realizācijas 

laikā daļa pilsdrupu teritorija bija norobežota, nenotika kāzu ceremonijas un pasākumi. 

Līdztekus tam, kam šogad ļoti daudz vietējie izvēlējās apceļot Latviju, jo nebija iespējas 

doties ārpus robežām, ieguldītie līdzekļi un darbs pie tūristiem arvien pievilcīgākas 

vides, paplašināta pakalpojuma loka veidošanas (Moku kambaris, akas vieta un bruģa 

atsegums, audiogids 6 valodās, pilsdrupu informatīvie stendi u.c.) veicinājuši tūristu 

pieplūdumu pēdējos divos gados. 

 

Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas plānotie ieņēmumi 

2020. gadā ir 46800 eiro, uz 12.11.2020. budžeta izpilde ir 54619,94 eiro.  
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