
   
 

Seminārs tiek finansēts no INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014. – 2020. gadam programmas 

projekta Coast4us (“Piekraste mums”) 

Semināru – diskusiju ietvaros apskatāmie objekti 

(apskates objekti tiks precizēti) 

Koknese (30.10.2019.) 

   

Likteņdārzs. Likteņdārzs ir nacionāla līmeņa projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas, 

Daugavas vidū. Likteņdārza īstenotājs ir nodibinājums “Kokneses fonds”, kas dibināts 2005. gadā ar mērķi 

vadīt projekta īstenošanas gaitu – dibinātāji ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība. 

 

 

Biedrības “Baltaine” Radošā māja. Biedrība ir latviskā mantojuma zīmes ieguvēji – Radošās mājas 

apciemojuma laikā piedāvā apgūt pirmās iemaņas dažādos amatos, kā arī dziesmas, dančus un baudīt 

kulināro mantojumu, kā, piemēram, “Daugavas zvirbuļus”, “Būnīšu biezo zupu”, “Baltaines putru ar 

circenīšiem”, “Barona pankokus”, “Cigoriņa kafeju” vai Daugavas zālīšu tēju. 
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Druviena (31.10.2019.) 

 

Druvienas muiža. Kādreizējā skola, tagad Latviskās dzīvesziņas centrs. Bijušās skolas telpas tagad ir 

pielāgotas dažādām apmācībām – šeit atrodas ne tikai bibliotēka, bet arī austuve, notikušas maizes cepšanas 

nodarbības, unikāla Latvijas mērogā ir kokļu darbnīca. 

 

 

Kafijas grauzdētava “Tīrs miers”. Dabas ieskauta, specializētās kafijas grauzdētava “Tīrs Miers” piedāvā 

iespēju izbaudīt īstu kafijas garšu, kas būs pavisam citādāka, nekā esi pieradis sajust ikdienā. Kafijas 

grauzdētava izmanto tikai kvalitatīvas, ētiski novāktas un ar zināmu izcelsmi esošas Arabikas kafijas 

pupiņas. 

 

  

Rankas muiža. Rankas muiža 1990. gadā izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja ēku pilnībā. Rankas muiža 2003. 

gadā nonāca privātīpašumā. Sākumā tā atradās briesmīgā stāvoklī, bet šo gadu laikā iekārtots parks, uzbūvēts 

akmens tilts un veiktas saimniecību ēku atjaunošanas: muižnieku laiku klētī iekārtota bibliotēka, mākslas 

galerija un antīko automašīnu izstāde, stallim uzlikts jumts un jaunā pils tapusi par Romas Katoļu kapelu.  
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Engure (05.11.2019.) 

   

Saieta nams un tā apkārtne. Bijušajā Engures jūrskolas (1875.-1915.g.) ēkā nu atrodas Saieta nams. 

2010.gadā ēka tika rekonstruēta. Engures Saieta namā apskatāma piemiņas ekspozīcija Engures jūrskolai un 

pagasta vēsturei. Te darbojas arī izstāžu zāle. Saieta nama lielā zāle tiek piedāvāta sapulču, semināru, 

informatīvu un saviesīgu pasākumu organizēšanai. Pie Saieta nama ēkas 2019.gada 10.augustā atklāts 

izveidotais parks. Viens no galvenajiem apskates objektiem parkā ir zvaigžņu globuss. 

 

 

Engures Zušuciema parks. Šī zeme kādreiz tikusi izmantota kā laukums tīklu žāvēšanai, tādēļ tieši šī vieta 

tika izvēlēta un parks ir izveidots kā vides izziņas kultūrvēsturiskais objekts, kas popularizē Engures un to 

iedzīvotāju pamatnodarbošanos, kas saistīta ar zvejniecību un jūrlietām. Parka izveides teritorija tika izvēlēta 

vietā, kur izteikti var izjust ciema vēsturisko elpu un šodienas dzīves ritumu Engures sirdī. Projekta ietvaros 

ir tapuši 6 vides objekti – Sargasu akmens, Murds, Zvejnieks, Latvijas zivis, Laivu sols un Copes gaisma. 

 

 

Apgleznotas autobusa pieturas. Sagaidot Latvijas 100-gadi tapa ideja 4 pieturas veidot latvju rakstu zīmēs. 

Pavasaris, vasara, rudens, ziema. Katrai pieturai no Abragciema līdz Ķesterciemam ticis savs latviskās zīmes 

simbols. Projekts “4xmāksla” tiks īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vasaras plenērā "Izglezno Enguri" 

piedalījās 40 dalībnieki no Saldus Rajona Attīstības Biedrības, BDR Madonas novada fonds, BDR Ludzas 

rajona partnerība, BDR Partnerība laukiem un jūrai un BDR Kandavas Partnerība.   
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Alsunga (12.11.2019.). 

 

Kultūrvieta “Sapņotava”. Unikāla koncepta tējnīca- kultūrvieta Alsungas centrā, kurā ikviens viesis var 

nesteidzīgi baudīt dzīves saldo garšu un pasākumus. Tējnīcā tiek piedāvātas arī Latvju tējiņu ceremonijas. 

 

Informācija par apskates objektiem tiks papildināta 

 


