VELOCEĻVEDIS

DAUGAVPILS
UN ILŪKSTES NOVADS
VIŠĶI | AMBEĻI | MEDUMI | SUBATE | BEBRENE | DVIETE ILŪKSTE

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības «Kaimiņi» teritorija ir ūdeņiem bagāta vieta, kur viesus sagaida latgaļi,
slāvi un sēļi. Daudzas iedzīvotāju iniciatīvas ir vērstas uz vietējo identitātes
produktu veidošanu, rekreācijas un tūrisma pakalpojumu dažādošanu. Sapņi,
iedzīvotāju iniciatīvas un daudzveidīga
kultūra veido lauku teritoriju pievilcīgu un
attīstītu. Daugavpils un Ilūkstes novadā ir
atrodams sapnis par «zilo ezeru zemi»,
kas slēpj sevī daudzveidīgas atpūtas un
makšķerēšanas iespējas pie publiskām
ūdenstilpnēm – Višķu, Ambeļu, Medumu, Demenes pagastā, Subates pilsētā,
dabas parkā «Dvietes paliene» un dabas
parkā «Daugavas loki». Tradīcijas, paražas, dabas vērtības un piederības sajūta veicina ciemu, vietējās sabiedrības,
zivsaimniecības un ūdens tūrisma attīstību lauku teritorijā.

Velomaršruti ir pieejami

www.sniegpulkstenite.lv/velomarsruti

Izdevums ir tapis, apkopojot Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai ietvaros īstenotos projektus.
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Riņķveida maršruts, kuru uzsākt var
Višķu, Špoģu vai Dubnas ciemā, ir
veikali un stāvvietas. Maršruts ved
pa pauguriem gar Višķu, Luknas un
Vīragnas ezera krastiem, paverot
skaistu ainavu uz Latgales zilo
ezeru zemi. Maršruta laikā iepazīsiet
dažādu etnisko kultūru sajaukšanos
Latgalē. Daugavpils novads ir
bagāts ar vietvārdiem — ceļojumā
sastapsiet tādas pazīstamas vietas kā
Pariža, Maskovskaja un Varšaveņa.
Maršrutu var pagarināt, savienojot ar
velomaršrutu Ambeļi.

1. Višķu Svētā Jāņa
Kristītāja Romas katoļu
baznīca. Višķu Sv. Jāņa
Kristītāja Romas katoļu
baznīca tika uzbūvēta
1908. – 1925. gadā. Viena no
nedaudzajām sakrālajām
celtnēm Daugavpils novadā, kas ir celta no šķeltiem
akmeņiem un pieder pie
viena torņa bazilikāņu
krusta baznīcu tipa.
2. Višķu ebreju
kapi. Kapsēta
izveidota 19. gadsimta sākumā.
To izmantoja arī
Somersetas (tagad
Aglonas) ebreji. Ebreji
Višķu apkaimē sāka
apmesties 18. gadsimta
beigās. 1921. gadā Višķos
atvēra 4 klašu ebreju skolu,
kurā mācības notika idišā.
Senākie kapu pieminekļi —
akmens stēlas šajā kapsētā

7

13
datētas ar 19. gadsimta
50.– 90. gadiem. Lielākā daļa
pieminekļu ir labi saglabājušies. Šajā kapsētā ir arī daži
oheli — mājiņas, ko parasti
cēla uz ievērojamu cilvēku
(piemēram, rabīnu) kapu
kopiņām. Oheli veidoti no
betona. Stēlas galvenokārt
ir no pelēkiem un tumšiem
laukakmeņiem.
3. Višķu skatu
tornis. Biedrība
«Višķu attīstībai»,
projekta «Višķi uz
augšu» ietvaros,
Luknas ezera krastā
veica Višķu skatu
torņa rekonstrukciju,
kas ir 18 metrus augsts.
No torņa skatu platformas
paverās vietējās apkārtnes
ainava ar apkārtējiem ezeru
spoguļiem un pakalniem.
Luknas ezera otrajā krastā
saredzams Višķu katoļu

baznīcas tornis. No torņa var
aplūkot četrus Višķu pagastā esošos ezerus — Višķu,
Dotkas, Luknas un Boltaru.
Pie torņa var uzkavēties
labiekārtotajā peldvietā.
4. Podgurjes dzirnavas.
Podgurjes dzirnavas celtas
ap 1727. gadu grāfa Mola
laikā. Dzirnavas atradās
5 kilometrus no Višķu miesta
uz Tartakas upītes.
5. Daniševkas vecticībnieku lūgšanu nams.
Atrodas netālu no Luknas
ezera krasta. Celts 19. gs.
beigās. Guļbūves ēka ar
diviem torņiem, kas apšūta
ar dēļiem. Apskatāms no
ārpuses.
6. Daniševkas Sv. Pētera
un Pāvila pareizticīgo
baznīca. Atrodas ainaviskā
vietā Daniševkā netālu

no Luknas ezera krasta.
Ēka uzbūvēta un iesvētīta
1908. gada 31. augustā.
Baznīcas dārzā atrodas mācītāja J. Digileva (1869 – 1933)
kaps.
7. Višķu stacija. Stacija
tika atvērta 1860. gada
20. novembrī kopā ar
Pēterburgas–Varšavas dzelzceļa Ostrovas –Dinaburgas
posmu. Sākotnējais stacijas
nosaukums bija «Dubno»,
tomēr kopš 1894. gada
to sāka dēvēt par staciju
«Višķi».
8. Nīdermuižas Kunga
Jēzus Apskaidrošanas
Romas katoļu baznīca.
Pirmā Nīdermuižas koka
baznīca, celta 1748. g.
1875. gadā baznīcu
paplašināja, 1898. gadā
baznīca nodega. Nodegušās
baznīcas vietā prāvests

Jāzeps Andžejevskis 1901. g.
uzcēla jaunu mūra baznīcu.
Baznīcā ir ļoti skaists kokgriezumiem bagātīgi rotāts
lielais altāris, kuru prāvests
Andžejevskis nopirka no
kādas jau slēgtas baznīcas
Lietuvā.
9. Aščuku vecticībnieku
baznīca. Dievnams uzcelts
1907. gadā. Interesanta
detaļa rotā Aščuku lūgšanu
nama rietumu fasādi: maza
«roze» — apaļš lodziņš ar
radiāli šķirtiem impostiem.
Šķiet, tas ir aizguvums no
profesionāļu projektiem un
rietumu kristietības dievnamiem, bet jaunā detaļa
tika izbūvēta, apzinoties
sakrālo jēgu, jo tai bija
atrasta kanoniski precīza
vieta fasādē.
10. Dubnas Jēzus
Sirds draudzes kapela

(Varšaveņa). Dubnas
Jēzus Sirds draudzes
kapela (Varšaveņa)
celta 1800. g. kā koka
astoņstūru īpatnēja
celtne ar pagarinājumu altāra daļā. Vienīgā
tāda veida sakrālā celtne
Daugavpils novadā.
11. Višķu amatnieku
ciems. Višķu amatnieki
apmeklētājiem piedāvā
iespēju izzināt Višķu vēsturi,
apmeklēt keramikas un
klūgu pinumu darbnīcas,
piedalīties amatnieku
meistarklasēs un ieklausīties
kokles skaņās Višķu baznīcā,
kā arī degustēt vietējos
produktus — sieru un alu.
Maršrutu var izbraukt ar
velosipēdiem vai izstaigāt
kājām.
12. Mola muižas apbūve.
Muižas apbūve veidojusies

19. gs. beigās. Muižas
pils bija būvēta
poļu muižnieku
Molu dzimtai, tā
tikusi izpostīta
Pirmā pasaules kara
laikā. Līdz mūsdienām
saglabājušās atsevišķas
saimniecības ēkas un
daļēji regulāra un brīva
plānojuma parks, kurā ir ap
75 koku un krūmu sugas.
13. Laivu stacija-piestātne.
Višķu ciemā ezera krastā
biedrība «Višķu attīstībai»
sniedz iespēju atpūsties uz
ūdens. Projekta «Višķi uz
viļņa» ietvaros tika uzlabota
tūrisma infrastruktūras kvalitāte un dažādoti tūrisma
pakalpojumi Višķu pagastā,
lai saglabātu teritorijas
apdzīvotību un veicinātu
Višķu pagasta publisko
ezeru kā tūrisma objektu
pievilcību.

AMBEĻI
Maršruta
garums

40km

Maršruta
kopējais
kāpums

330m

Segums

97% grants un
meža ceļi,
3% asfalts
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Riņķveida maršruts, kuru vislabāk
uzsākt Ambeļu ciemā, ir veikali,
stāvvietas un labiekārtotas atpūtas
vietas – lapenes, kuras biedrība
«Ambeļu ciema attīstības biedrība
„Cerība”» uzstādīja projekta
«Mēs — Ambeļiem» ietvaros
ar mērķi paplašināt vietējo
iedzīvotāju un viesu kvalitatīvas
atpūtas iespējas. Maršruts ved pa
Latgales augstienes pauguriem,
paverot tālus, ainaviskus skatus.
Maršruta ziemeļu daļa ved pa
vecu priežu mežu, kas maršrutam
piedod tehniskumu, un paver
skatu uz Grietas kalnu, kas ir apvīts
ar teikām. Maršrutu var pagarināt,
savienojot ar velomaršrutu Višķi.

1. Ambeļu Sv. Jura Romas
katoļu baznīca. Ambeļu
sv. Jura Romas katoļu baznīca ir koka celtne, uz jumta ir
neliels tornītis ar krustu. Par
baznīcas celšanas laiku noteiktu ziņu nav, taču netieša
informācija liecina, ka 1782.
gadā tā jau bijusi. Ambeļu
baznīcā saglabājušies
vairāki mākslas pieminekļi.
Nozīmīgs Latgales baroka
koktēlniecības paraugs
ir 18.gs. veidotais altāra
retabls. Aplūkojamas arī
vairākas anonīmu profesionālu mākslinieku darinātās
gleznas.
2. Ambeļu parks. Parks
ierīkots pēc agrākā Rīgas
dārzu direktora Kuphaldta
izgatavotā plāna —
dabiskā stilā. Parkā var
atrast gandrīz visus ziemeļu
zemju klimatā augošus lapu
un skuju kokus un košuma
krūmus. Parks ir viens no
iecienītākajiem ekskursiju
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objektiem un laba atpūtas
vieta.
3. Ambeļu skreine.
Biedrība «Jubra» projekta
«Latgalisko tradīciju un
prasmju mājas „Ambeļu
skreine” Daugavpils novadā vienkāršota rekonstrukcija» ietvaros veica
20. gs. sākumā celtas koka
mājas Ambeļu pagastā
vienkāršoto rekonstrukciju,
padarot to par drošu,
estētiski sakoptu un ērtu
vidi latgalisko tradīciju
un prasmju kopšanai un
pilnveidošanai. Ambeļu
skreinē var iepazīt un iegūt
dažādas latgaliešu tradīcijas un prasmes — maizes
cepšana, klūgu pīšana,
aušana un kalēja arods.
4. Atpūta pie ezera.
Biedrība «Ambeļu
ciema attīstības biedrība
„Cerība”» Višķu ezera
krastā projekta «Atpūta pie
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ezera» ietvaros labiekārtoja
atpūtas vietu. Maršruta
posmu no Višķu ciema uz
Ambeļu ciemu var veikt arī
ar laivu. No atpūtas vietas
gar Višķa ezera krastu
projekta «Krasta avots» ietvaros tika izveidota dabas
taka un sakārtots ezerā
ieteikošais avots, lai
pievērstu uzmanību vides
aizsardzībai.
Taka ved līdz
avotam un
peldēšanas
vietai, kura
atrodas līdzās avota
ietekai ezerā.
5. Slostovkas vecticībnieku dievnams. Dievnams
uzcelts 1889. gadā,
zvanu tornis — 1937. gadā.
Dievnams aizņem nelielu
laukumu un sastāv tikai no
lūgšanas telpas. Galvenajā
ieejā atrodas vecticībnieku
krusts.

MEDUMI
Maršruta
garums

40km

Maršruta
kopējais
kāpums

370m

Segums

88% grants un
meža ceļi,
12% asfalts
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Riņķveida maršruts, kuru ieteicams
uzsākt Medumos — ir veikals, iespēja
novietot mašīnu un ir labiekārtotas
atpūtas vietas. Maršruts ved pa
Medumu ezeraini ar raksturīgu vaļņu
un grēdu reljefu, kas paver ainaviskus
skatus uz Sēlijas pauguriem un ezeru
spoguļiem. Pirmā pasaules kara laikā
pa Medumu pagastu gāja frontes
līnija, šīs vēstures liecības pavada visa
ceļojuma laikā. Maršruts iet tieši pa
Zelta kalnu, kuru 1917. gadā aizstāvēja sieviešu «nāves bataljons».

1. Medumu parks.
Medumu parku iekārtoja
20. gs. sākumā Sankt–
Pēterburgas botāniskā dārza pārzinis Lackis. Maršruta
garumā atpūtas brīdim
var uzkavēties biedrības
«Medumu ezers» projektā
«Medumu ezera publiskās
atpūtas zonas (Medumu parkā)
labiekārtošana un pielāgošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» labiekārtotajā tūrisma
objektā — Medumu ezera
publiskās atpūtas zonā,
kas ir pielāgota cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Medumu ezera pussaliņā ir
izveidota zivju kūpinātava,
projekta «Zivju kūpinātavas
ierīkošana Medumu ezera
publiskajā atpūtas zonā»
ietvaros, kurā maķšķernieki
un atpūtnieki var kūpināt
ezerā izmakšķerētās vai
līdzi atnestās zivis.
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2. Medumu vecticībnieku
lūgšanu nams. Celts laika
posmā no 1937. līdz 1940.
gadam. Īpatnēji, ka zvanu
tornis atrodas atstatus no
lūgšanu nama.
3. Medumu katoļu
baznīca. Medumu katoļu
baznīca būvēta 1933.–1935.
gadā pēc arhitekta Pavlova
būvprojekta par draudzes
līdzekļiem prāvesta J.Ploņa
uzraudzībā.
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5. Ēģiptes luterāņu baznīca. Ēģiptes luterāņu draudzes baznīcu Vilkumiestā
sāka būvēt muižnieks A.
Etingens 1823. gadā, 1863.
gadā baznīcai uzcēla torni.
Baznīca tika sagrauta Pirmā
pasaules kara laikā. Ēģipte
savu nosaukumu ieguva,
jo Ēģiptes — Birkeneļu
luterāņu baznīcas zīmogā
bija attēlota Ēģiptes Heopsa
piramīda.

4. Ilgas viadukts. Ilgā ir arī
interesants viadukts, kas
šķērso kanālu starp abiem
Ilgas ezeriem. Tam pamatā ir
pusloka arkāde, celtniecībā izmantoti vietējie
laukakmeņi, gan šķeltie, gan
neapstrādātie. Viadukts
ir būvēts Vāgneru laikā.
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SUBATE
Maršruta
garums

43km

Maršruta
kopējais
kāpums

239m

Segums

82% grants un
meža ceļi, 18%
asfalts
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Vienas dienas riņķveida maršruts,
kura sākumpunktu var izvēlēties paši
atpūtnieki. Ieteicamākā maršruta
uzsākšanas vieta ir Subate — ir
veikals un iespēja novietot mašīnu.
Maršruts ved gar briežu dārziem un
mežiem. Maršrutu pēc vēlēšanās var
pagarināt, savienojot to ar Bebrenes
maršrutu.
Subate ir pilsēta Lietuvas pierobežā, Subates ezeru krastos. Subate
atrodas uz viena no senākajiem Sēlijas
tirgus ceļiem — pirmo reizi vēstures
avotos Subates vārds minēts 1570.
gadā. Šobrīd pēc iedzīvotāju skaita tā
ir otra mazākā pilsēta Latvijā.
Subate ir pievilcīga visos gadalaikos. Ziemas augstajā laikā Subates
apkārtni var izmantot slēpotāji un
pa Subates ezeriem var braukāt ar
slidām.
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1. Subates pilsētas vēsturiskais centrs. Subates
vārds pirmoreiz minēts 1570.
gadā, kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers grāfam G.Plāteram-Zībergam
pārdod Subates tirgus vietu.
Kad Plāteru-Zībergu dzimta
17. gs. vidū pāriet katoļticībā,
Subates luterāņi protestē
un pārceļas uz Subates
ezera austrumu krastu, kas ir
Prodes muižas (mūsdienās
tikai drupas) īpašnieku
Osten-Zakenu dzimtas
īpašums. 1685. g. OstenZakeni «pārbēdzējiem»
uzceļ luterāņu baznīcu, ap
kuru izveidojas Jaunsubate.
Abas pilsētas daļas apvieno
1894. gadā.

3. Subates vecticībnieku
lūgšanu nams. Subatē
vecticībnieki ir apmetušies
jau 17. gs. beigās. Kā citviet,
arī Subatē šīs ticības piekritējiem tika liegta ticības
brīvība. Cilvēki uz lūgšanām
pulcējās dzīvojamās mājās.
Tikai 1905. gadā draudzes
locekļi saviem spēkiem un
līdzekļiem uzsāka lūgšanu
nama celtniecību.

2. Subates Romas katoļu
baznīca. Subatē pirmo baznīcu uzcēla luterāņiem 1576.
gadā. Luterticīgie muižnieki
ar varu spieda katoļus pāriet

4. Ūdenstūrisma
iespējas. Subates pilsētas
ezeru daiļumu var apskatīt
izmantojot biedrības
«Subatieši — sanākam,

luterāņos. Tā tas ilga 100
gadus. Pēdīgi grāfs Zībergs
apprecoties ar katolieti
pats kļuva katolis. 1831.
gadā vecās koka baznīcas
vietā, kas bija celta uz senās
kapsētas, uzcēla tagadējo
Subates mūra baznīcu.
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domājam, darām» projektā
«Ūdenstūrisma nomas dažādošana un paplašināšana Subatē»
iegādātā ūdenstūrisma
inventāru — vienvietīgie
un divvietīgie ūdens
velosipēdi, kanoe un airu
laivas un sarīkot pik-niku
ezera krastā, kūpinot zivi
kūpinātavā. Baudīt Subates
ainavu krāsu daudzveidību
var pie laivu nomas un zivju
kūpinātavas uzstādītajā
lapenē un soliņiem, kas
tika izveidoti projekta
«Ūdenstūrisma pakalpojumu
uzlabošana Subatē».
5. Subates Pestītāja
luterāņu baznīca. Subates
Pestītāja baznīca ir
ievērojams Latvijas baroka
laikmeta arhitektūras
piemineklis: tajā savdabīgi
transformēta laikmetīgā
protestantu dievnama shēma Ziemeļeiropas perifērijā,

Biedrība „Subatieši —
sanākam, domājam, darām”
piedāvā plašas brīvā laika
pavadīšanas iespējas Subatē,
papildinot ūdenslīdzekļu
nomu, iegādājoties laivas,
katamarānus, ūdensvelosipēdus, slidas un slēpes ziemas
sporta aktivitātēm projekta
„Brīvā laika pavadīšanas un
veselīgas aktīvās atpūtas
iespēju dažādošana Subatē”
ietvaros.
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ietērpjot to holandiešu
klasicisma arhitektūras
stilistiskajā veidolā. Latvijas
arhitektūras vēsturē tā
izceļama kā savrups
veidojums, kas neiekļaujas
nevienā no Latvijas
teritorijā atrodamajām 17.
gs. dievnamu arhitektūras
tipoloģiskajām grupām.

6. Kazimirvāles muiža.
Kazimirvāles muižas kungu
māja atrodas Kazimirvāles
ezera krastā Ilūkstes
novada Eglaines pagasta
Kazimirvālē, divus kilometrus no Subates. Līdz 1920.
gada agrārajai reformai
muiža piederēja Lizanderu
dzimtai.

7. Baltmuižas pils.
Baltmuižas kungu mājas
senākā daļa ir vienstāvu
mūra ēka, kas celta klasicisma stilā un pabeigta
1803. gadā. Vecajai kungu
mājai ziemeļu galā 19.
gs. beigās piebūvēja
divu stāvu sānu korpusu
historisma stilā.

Vasarā Subates pilsētu var
iepazīt ne tikai ar laivām,
bet arī ar velokartiem,
dodoties nelielā braucienā
pa vēsturiskām Subates
ieliņām. Dažādas sportiskas
atpūtas iespējas Subatē
nodrošināja projekta „Sporta
un brīvā laika aktivitāšu
inventāra nomas darbības
paplašināšana un uzlabošana
Subatē” īstenošana.

BEBRENE
Maršruta
garums

38km

Maršruta
kopējais
kāpums

340m

Segums

95% grants un
meža ceļi, 5%
asfalts

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk
maršrutu uzsākt Bebrenē — ir
veikali, iespēja novietot mašīnu
un naktsmītnes. Maršruts ir
piemērots dabas cienītājiem,
maršruts iet gar savvaļas govju
un zirgu ganībām. Maršrutu pēc
vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Dvietes un Subates
maršrutiem.
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1. Bebrenes Sv. Jāņa
Kristītāja Romas katoļu
baznīca. Bebrenes Sv. Jāņa
Kristītāja katoļu baznīcas
arhitektūrā jaušamas
klasicisma stila iezīmes.
Tā būvēta no 1797. līdz
1883. gadam.

amatnieku un mākslinieku
radošajām darbnīcām.

2. Bebrenes dzirnavas
(Bebrenes amatniecības
un vēstures centrs).
Dzirnavas ierīkotas bijušajā magazīnas klētī, kura
celta 1836. gadā. Klēts par
dzirnavām pārtaisīta 1928.
gadā. Dzirnavas tikušas
darbinātas ar 2 sūcgāzes
motoriem. Dzirnavas
ražojušas arī elektrību
ciemata vajadzībām. Kopš
2012. gada dzirnavu ēku
sāka atjaunot Bebrenes
amatniecības un vēstures
centra vajadzībām —
kultūrvēsturisko priekšmetu,
lauksaimniecības un antīkās
tehnikas kolekciju eksponēšanai, telpas piedāvā

3. Bebrenes muiža un
parks. Bebrenes muižas
celtniecību 19. gs. beigās
uzsāka grāfs S. K. PlātersZībergs. Pils celta franču neorenesances stilā. Bebrenes
muižas ansamblis ir viens
no nedaudzajiem Sēlijā,
kurā pilnībā ir saglabājušies
visi 19. gs. Bebrenes muižas
apbūves elementi — kungu
māja, palīgēkas, parks ar
vārtiem un žogu. Bebrenes
muižas parks ir izcils
dārzu un parku mākslas
piemineklis, viens no vizuāli
izteiksmīgākajiem ainavu
parkiem Latvijā, tā platība
ir 7,9 ha. Parks ierīkots apmēram 19. gs. beigās, lai gan
tajā saglabājušies vairāk kā
200 gadus veci dižozoli.
4. Vējdzirnavas «Pūt
vējiņi». Vējdzirnavās
veica visa veida malšanas
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darbus un kokzāģēšanas
pakalpojumus. Pēc kara
no dzirnavām bija palikušas
tikai drupas. 1975. gadā
nolēma dzirnavas atjaunot.
Atjaunotajās telpās
paredzēja ierīkot kafejnīcu.
Pēc vairākuma vēlmēm to
nosauca par «Pūt vējiņi».
5. Akmeņupes dabas
taka. 2,5 km gara atpūtas
taka Akmeņupītes krastā.
Taka iepazīs ar Augšzemes
augstienes dabas daudzveidību — ģeoloģiskiem
veidojumiem, meža un
pļavas augiem. Takas atpūtas vietās atļauts kurināt
ugunskurus, ieturēt maltīti
un telšu vietās pārnakšņot.
6. Dabas parks «Dvietes
paliene». Dabas parkā
«Dvietes paliene» Bebrenes
pagasta Putnu salā 2008.
gada vasarā izveidots
Dvietes senlejas informācijas centrs «Gulbji». Dabas

parks «Dvietes paliene»
ir viens no lielākajiem
un labāk saglabātajiem
dabisko upju palieņu
paraugiem Latvijā un
Eiropā. Palieņu pļavas
ir bagātas ar putnu
daudzveidību.
Projekta «Putnu vērošanas
kvalitātes uzlabošana
Dvietes palienē» aktivitāte
popularizē un rada sekmīgus apstākļus Dvietes
palienē mītošo putnu
vērošanai, nodrošinot
tūristiem iespēju izmantot ūdens pārvietošanās
transportlīdzekļus un
tālskatus. Putnu salā
biedrība «Dvietes senlejas pagastu apvienība»
projekta «Klēts atjaunošana
seno tradīciju saglabāšanai
un laivu uzglabāšanai»
ietvaros ir atjaunojusi
klēti, lai nodrošinātu
ikvienu vietējo lauku
tradīciju interesantu ar
iespēju iepazīt seno sēļu

sētu — klēti un visas ar
to saistītas senās ieražas — graudu apstrādes
process, mantu glabāšanas nozīme, meitu
tradīcijas klētī, zvejas
rīkus un zvejas paražas,
kā arī sniegt iespēju
nakšņot sēļu sētā.
Pavasara palu laikā ir
iespēja izbraukāt palieņu pļavas ar laivām.
Informācijas centrā
«Gulbji» esošā laivu
parka papildinājums
ar kanoe laivām, kas
ļauj izmantot Dvietes
palieni dabas izziņai
un atpūtai uz ūdeņiem
gan pavasara palu laikā,
gan arī mazūdens laikā
vasarā un rudenī, notika
projekta «Ūdenstūrisms
Dvietes palienē mazūdens
laikā» ietvaros. Dabas
parkā «Dvietes
paliene» kopš 2006. g.
dzīvo Konik Polski
šķirnes savvaļas zirgi

un Highlander šķirnes
liellopi. Dvietes senleja ir
arī viena no senākajām
apdzīvotajām vietām
Latvijas teritorijā — pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta
beigās apmēram pirms
11 tūkstošiem gadu.
7. Grāfu Plāteru –
Zībergu dzimtas
kapliča. Grāfu dzimtas
kapliča uzcelta 1875.
gadā, ēkas arhitektūra ieturēta gotikas
stilā. Virs ieejas durvīm
iespaidīga dzega ar
grāfu dzimtas ģerboni,
uz kapliču ved akmens
pakāpieni. Kapličas
pagrabā, kuram nav
ieejas, metāla zārkos
atdusas grāfu dzimtas
pārstāvji. Ārpusē,
kapličas sienā iemūrētas
4 marmora plāksnes ar
grāfu uzvārdiem.

Bebrenes pagastā ziemas periodā biedrība
„Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas
klubs „BEBRA”” piedāvā iespēju baudīt
ziemas sporta aktivitātes projekta „Distanču
slēpošanas un veselīga dzīvesveida mācību
klases, sporta inventāra nomas un uzglabāšanas punkta izveide” ietvaros radītajā
distanču slēpošanas vietā.
Bebrenes ciemā, pie sporta laukuma, biedrība
„Jauniešu brīvdienu centrs” ir atjaunojusi zirgu
izjādes laukumu un izstrādāja zirgu izjādes
maršrutu projekta „Zirgu izjādes – jauniešu
sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai”
ietvaros, tādējādi nodrošinot atbalstu jauniešu sabiedriskajām un sporta aktivitātēm,
uzlabojot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem.
Projekts „Velotūrisms – jauniešu fiziskai
attīstībai un brīvā laika dažādošanai” deva
iespēju iegādāties velotūrismam nepieciešamo aprīkojumu (velosipēdi, veloķiveres, teltis,
guļammaisi, binokļi), izstrādāt maršrutu
un labiekārtot atpūtas vietas Bebrenes
pagastā, dažādojot lauku jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas un veicinot fiziskās
aktivitātes.

DVIETE
ILŪKSTE
Maršruta
garums

35km

Maršruta
kopējais
kāpums

205m

Segums

55% grants un
meža ceļi, 45%
asfalts

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk
maršrutu uzsākt Ilūkstē, Dvietē
vai Pilskalnē — ir veikali, iespēja
novietot mašīnu un naktsmītnes.
Maršruts iepazīstina ar divām Ilūkstes
novada aizsargājamajām dabas teritorijām — dabas liegumu «Pilsklanes
Siguldiņa» un dabas parku «Dvietes
paliene», kā arī vēsturiskiem faktiem.
Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt,
savienojot to ar Bebrenes maršrutu.

1. Dvietes Svētā
Staņislava Kostkas Romas
katoļu baznīca. Dvietes
Sv. Staņislava Kostkas
Romas katoļu baznīca tika
uzbūvēta 1864. gadā baroka
stilā par muižnieka Kazimira
Plātera-Zīberga līdzekļiem.
2. Dvietes muižas apbūve.
Dvietes muižas apbūve,
muižas pārvaldnieka ēka
un muižas parks veidots
19. gs. vidū. Parka platība ir
7 ha. Parkā ir ar 3 kanāliņiem
saistīti dīķi, 2 akmens dārzi,

vairākas atpūtas vietas.
Parka malā ir 19. gs. muižas
ēkas.
3. Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centrs.
Pauls Sukatnieks atvēra
jaunu ēru Latvijas brīvdabas
vīnkopībā un savu vārdu uz
mūžīgiem laikiem ierakstīja
pēckara vīnkopības vēsturē.
Viņa visplašāk atzīmētās
šķirnes šodien pazīst ne
tikai Latvijā un kaimiņu
valstīs, bet tās aug un ražo
vīnogas — ASV, Kanādā,

Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā
un citās zemēs. «Apsītēs»
vienmēr bija daudz apmeklētāju, ekskursantu, stādu
pircēju. Ilūkstes novada
pašvaldība, ir atjaunojusi
selikcionāra mājās projekta «Paula Sukatnieka
vīnkopības un selekcijas
centra izveidošana Dvietes
pagasta „Apsītēs”» ietvaros,
lai saglabātu un atjaunotu
selekcionāra dzīvesvietu,
bibliotēku, dārzu, vīnogu
stādījumus, iegādājoties
dārza tehniku teritorijas

Ilūkstes pilsēta
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labiekārtošanai, kā arī
sekmējot Dvietes pagasta
attīstību.
4. Ilūkstes Vissvētās
Dievmātes Piedzimšanas
pareizticīgo baznīca.
Ilūkstes Vissvētās
Dievmātes Piedzimšanas
pareizticīgo baznīca celta
1880. gadā. Sieviešu klosteris dibināts 1881. gadā.
Pēc uniātu pievienošanas
pareizticībai 1839. gadā
Ilūkstes bazilikāņu
klosteris tika pārvērsts par
pareizticīgo vīriešu klosteri.
5. Ilūkstes katoļu baznīca.
Ilūkstes katoļu baznīca — Ilūkstes Vissvētākās
Jaunavas Marijas
vārda Romas katoļu baznīca
celta 1816. gadā par Katrīnas
Zībergas līdzekļiem. Baznīca
bija nodota uniātiem. Blakus
baznīcai bija bazilikāņu
klosteris, 1861. gadā baznīcu
nodeva pareizticīgajiem.
Pēc Pirmā pasaules kara,
1921. gadā, pateicoties
kanoniķa F. Trasuna pūlēm,
šo baznīcu atkal nodeva
katoļiem.
6. Ilūkstes luterāņu baznīca. Ilūkstes luterāņu baznīca
celta 1865. gadā. Dievnams
nopostīts Pirmā pasaules
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kara laikā, tad par draudzes
līdzekļiem atjaunots 1928.
gadā. Baznīcas tornī skan
Hādreslēvas (Dānija)
draudzes dāvinātais zvans.
7. Jezuītu klostera drupas.
Jezuīti Ilūkstē parādījās
tikai 1690. gadā. No šejienes
jezuīti sāka visas apkārtnes
rekatolizāciju. 1754. – 1758.
un 1761. – 1769. gadā
tika uzcelta jauna mūra
baznīca, šī baznīca tika celta
krustveidīgi, baroka stilā,
un bija viena no lielākajām
Baltijā — pāri Daugavai
tā bija tāpat kā Aglona
Latgalē. Šodien, no kādreiz
uzceltām ēkām, redzama
tikai viena jezuītu celtne.
Baznīca tika sagrauta
Pirmajā pasaules
karā.
8. Šlosbergas
(Pilskalnes)
muižas
vārti. Muižas
ansamblis veidots
19. gadsimtā, tās
arhitektūrā atspoguļojās
vairāku eklektisma formāli
stilistisku virzienu uzslāņojumi, taču dominējošais
bija baroka stils. Pils un
daļa saimniecības ēku tika
iznīcinātas Pirmā pasaules
kara laikā. Pārpalikušās

Par apdzīvotu vietu Ilūkste
sāka veidoties 16. gadsimtā.
Rakstos tā pirmoreiz minēta
1550. gadā kā mazs miestiņš
Ilūkstes upes labajā krastā uz
grāfa Kaspara Zīberga zemes.
Pateicoties savai atrašanās
vietai, kur satek ceļi no
Sēlijas vidienes, Lietuvas,
Baltkrievijas un Daugavpils,
Ilūkste sāka veidoties kā
tirdzniecības centrs un no
1795. gada arī apriņķa centrs.
Pilsētas tiesības Ilūkstei
piešķirtas 1917. gadā.
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drupas laika gaitā tika
nojauktas. Līdz mūsdienām
saglabājušies vārtu stabi.
9. Piemineklis grāfienes
sunītei Folijai. Dārzā
redzams neparasts
piemineklis, uz kura franču
valodā rakstīts — «Mīļajai
sunītei, vārdā Folija,
1892–1898». No paaudzes
uz paaudzi mantots
stāsts par grāfienes mīļoto
Foliju. Reiz suņuks esot
saslimis un grāfiene savam
sulainim samaksājusi 25
zelta rubļus, lai tas sirdzēju
nēsājot uz rokām. Grāfam
tas neesot paticis un viņš
samaksājis sulainim, lai
tas nogalētu dzīvnieciņu. Kad sunīte bija
devusies uz labākiem
medību laukiem,
grāfiene likusi to
apbedīt pie pils un
uzlikt pieminekli ar
marmorā atveidotu
suņa galvu. Līdz
mūsdienām marmora
veidojums nav saglabājies,
taču pieminekli rotā
kokgriezēja A. Belkovska
uzburts suņa tēls.
10. Dabas liegums
«Pilskalnes Siguldiņa».
Dabas liegums «Pilskalnes
Siguldiņa» atrodas krāšņā

ielejā, ko izgrauzuši ledāju
kušanas ūdeņi. Ielejas
krasti bagātīgi noauguši
ar platlapju kokiem.
Liegumā izveidotas
vairākas mācību izziņu
takas. Pašus mazākos
interesēs Sprīdīša taka ar
pasakas varoņiem. Dabas
vērotājiem patiks izziņas
takas — Dendroloģiskā
mācību taka un Purva
taka. Ja interesē militārais
mantojums — apmeklējiet
taku «Vēstures liecinieki».
Ilūkstes novada pašvaldība
ir izveidojusi velosipēdu nomas punktu dabas liegumā
projekta «Aprīkojuma iegāde
dabas liegumam Pilskalnes
Siguldiņa» ietvaros. Ilūkstes
novada pašvaldība Ilūkstes
pilsētā ir izveidojusi
brīvdabas trenažieru vietu
Ilūkstes stadiona teritorijā,
popularizējot veselīgu
un sportisku dzīvesveidu.
Projekts «Brīvdabas trenažieru
iegāde un uzstādīšana Ilūkstē».
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DAUGAVPILS UN
ILŪKSTES NOVADĀ
IR DAŽĀDAS IESPĒJAS
AKTĪVAI ATPŪTAI PIE
ŪDEŅIEM, DABAS
PARKOS, PIE KULTŪRAS
UN ARHITEKTŪRAS
PIEMINEKĻIEM.

SKATS NO ČERVONKAS PILS
PARKA LAPENES

Biedrība „Červonka” aicina iepazīt Červonkas
pili un uzkavēties koka baļķu lapenēs Červonkas pils parkā.
Atrašanās vieta: Červonkas pils, Vecsaliena,
Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

KĀPŠANAS SIENAS
IEGĀDE

Biedrība „Daugavpils lauksaimnieku apvienība” sniedz iespēju dažādot sporta un brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes Daugavpils un
Ilūkstes novada iedzīvotājiem, izmantojot
pārvietojamo kāpšanas sienu.
tālr.: +371 28795288

LIELAIS PLOSTS

Biedrība „Beibuks” sniedz iespēju ūdens tūrisma cienītājiem baudīt Daugavas krāšņumu
un dabas parka „Daugavas loki” unikalitāti ar
projekta „Laivinieki” kanoe laivām.
Radītā peldošā skatuve projekta „Lielais
plosts” ietvaros, dod iespēju rīkot pasākumus
uz ūdens.
www.plostilatgale.lv tālr.: +371 29493121

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN
VESELĪGAS AKTĪVĀS ATPŪTAS
IESPĒJU DAŽĀDOŠANA SUBATĒ
Biedrība „Subatieši — sanākam, domājam,
darām” piedāvā baudīt Subates ezeru burvību ne tikai vasarā, bet arī ziemā — slidojot pa Subates ezera ledus spoguli.

tālr.: +371 27150854

AIRĒJAM JAUTRI.
AKTĪVA ATPŪTA UN PIEDZĪVOJUMU
TŪRISMS LAUKOS
Biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte””
sniedz iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku —
ūdens tūrisms un piedzīvojumu tūrisms,
izmantojot laivas, virves, meža slēpes,
sniega kurpes u.c.
www.sniegpulkstenite.lv/kontakti

DISTANČU SLĒPOŠANAS UN VESELĪGA
DZĪVESVEIDA MĀCĪBU KLASES,
SPORTA INVENTĀRA NOMAS UN
UZGLABĀŠANAS PUNKTA IZVEIDE
Biedrība “Bebrenes pagasta slēpošanas,
skriešanas klubs „Bebra”” Bebrenes pagasta
“Zeltlapās” sniedz iespēju veselīgi un aktīvi
izkustēties ziemā, slēpojot ar distanču slēpēm.

ZIRGU IZJĀDES — JAUNIEŠU
SABIEDRISKO SPORTA AKTIVITĀŠU
DAŽĀDOŠANAI
Biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs” atjaunoja
zirgu izjādes laukumu Bebrenē. Piedāvā zirgu
izjādes pa dažādiem maršrutiem.

BRIĢENES EZERA LABIEKĀRTOŠANA
TŪRISMA PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI
DAUGAVPILS NOVADĀ — II DAĻA
Biedrība „Briģenes ezers” labiekārtoja tūrisma vietu
pie Briģenes ezera, izveidojot bērnu rotaļu laukumu,
autostāvvietu un laivu nobrauktuvi ezerā.

tālr.: + 371 20205948

sports.bebra.lv

TŪRISMA KLUBS
SNIEGPULKSTENĪTE
PIEDĀVĀ MARŠRUTU
IZSTRĀDI UN AKTĪVU
ATPŪTU DABĀ —
PĀRGĀJIENI,
VELO UN LAIVU
BRAUCIENI
www.sniegpulkstenite.lv/kontakti

