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IZDEVUMS IR TAPIS, APKOPOJOT EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA 
IETVAROS ĪSTENOTOS PROJEKTUS.

D
augavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” darbības 
teritorija ir bagāta gan ar dabas vērtībām, daudznacionālās 
sabiedrības tradīcijām, gan ar radošajiem cilvēkiem, kuri ziedo 
savu laiku un iniciatīvas lauku attīstībai. Kopienu aktīvisti 
īsteno virkni projektu un aktivitātes aizsargājamajās dabas 

teritorijās, kas saistītas ar ūdens resursiem. Daudzas iedzīvotāju iniciatīvas 
ir vērstas uz rekreācijas un tūrisma pakalpojumu dažādošanas aktivitātēm 
publiskajās ūdenstilpnēs, kas atrodas nozīmīgu apdzīvotu vietu tuvumā 
(piemēram, Ambeļi, Demene, Medumi, Silene, Subate, Višķi). Daugavpils 
un Ilūkstes novadā aizvien populārāks kļūst  aktīvais tūrisms. 

Īstenotie projekti, kas saistīti ar zivsaimniecību un ūdeņiem ieviesa 
pārmaiņas pašvaldību attīstībā, iedzīvotāju ienākumu nodrošināšanā un 
iedzīvotāju labsajūtas radīšanā. 

Mērķtiecīgu darbību rezultātā ir vēlme radīt teritoriju, kas kļūst pievilcīgāka 
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem. Tas ietver arī teritorijas 
plašāku atpazīstamību, kas piesaista apmeklētājus. Svarīgs ir arī 
emocionālais jeb sajūtu faktors, tāpēc Daugavpils un Ilūkstes novadu 
teritoriju ir vēlme redzēt kā vietu, kuras apmeklējums sniedz pozitīvas un 
neaizmirstamas atmiņas un dod pamudinājumu teritoriju iepazīt tuvāk. 

Velomaršruti ir pieejami 
www.sniegpulkstenite.lv/velocelvedis





Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. 
Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Līksna vai Vabole — 
ir veikali un iespēja novietot mašīnu.

Šī maršruta gaitā var apskatīt vairākus kultūrvēsturiskos 
objektus, kas ir saistīti ar grāfu Plāteru dzimtas vēsturi Dau-
gavpils novadā. Maršruts galvenokārt ved pa zemes un meža 
ceļiem, kas atklāj skaistas ainavas no pauguru virsotnēm. 
Viena no ainaviskākajām vietām ir ceļš gar Daugavas krastu, 
kas paver Likteņupi visas tās krāšņumā.

• LĪKSNA–VABOLE •

 1.  Emīlijas Plāteres piemiņas ak-
mens. Piemiņas zīme atrodas Līksnas 
takās — Emīlijas Plāteres takas sāku-
mā. Emīlija Plātere (1806 Viļņa — 1831 
Kapčiamiestis) ir poļu un lietuviešu 
nacionālā varone, kura no 1815. gada 
dzīvojusi Līksnas muižā.

 2.  Līksnas atpūtas taka. 1999.g. 
Līksnas parka teritorijā pagasta ļaudis 
izveidoja atpūtas taku, kura katru gadu 
tiek paplašināta. Ejot pa taku, var vērot 
ne tikai dažādi ierīkotus celiņus, bet 
arī uzzināt, ka pa šo taku jājusi Emīlija 
Plātere. Šeit atrodas arī arhitektūras 
piemineklis  — Līksnas muižas kapela. 

 3.  Līksnas muižas dīķa krastā var 
baudīt viļņu ritmu peldošā lapenē, kas 
tapa biedrības „Līksnas jauniešu kopa” 

projekta „Tūrisma un aktīvās atpūtas 
pakalpojumu dažādošana Līksnas 
pagastā” ietvaros. Pastaigā pa Līks-
nas atpūtas takām, netālu no pagasta 
pārvaldes, atrodams projekta ietvaros 
izveidotais aktīvās atpūtas laukums.

 4.  Līksnas Romas katoļu baznīca. 
Līksnas Romas katoļu baznīca celta 
neogotikas stilā, celtniecība tika pa-
beigta 1913. gadā. Baznīcas siluets ir 
nozīmīgākā Daugavas ielejas ainavas 
dominante Koša ezera apkārtnē.

 5.  Vaboles parks. Tas veidots kā aina-
vu jeb angļu stila grāfu Plāteru-Zībergu 
pusmuižas parks (19. gs.). Parkā sagla-
bājušas vairākas vēsturiskas ēkas — 
bijušās pusmuižas apbūves elementi, 
tai skaitā zirgu staļļa ēka, kas 1919. gadā 
pārkārtota skolas vajadzībām. Mūsdie-
nās te atrodas Vaboles vidusskola. 

 6.  Skrindu dzimtas muzejs. Muzejs 
ir piemiņas vieta pirmajiem tautas 
atmodas darbiniekiem brāļiem Skrin-
dām. Pastāvīgā ekspozīcija stāsta par 
Skrindu dzimtas dzīvi un darbu. Skatāma 
arī ekspozīcija par Līksnas un Vaboles 
pagasta vēsturi un šodienu, kā arī vairāk 
nekā gadsimtu vecas mēbeles un dažādi 
sadzīves priekšmeti. 

 7.  Grāfu Plāteru — Zībergu apbedī-
jumi Vecajos Patmaļu kapos. Vecajos 
Patmaļu kapos Līksnas pagastā ir 13 
grāfu Plāteru-Zībergu dzimtas apbe-
dījumi. Te dominē masīvi čuguna un 
melna pulēta granīta krusti, kā arī 
monolītas liela izmēra horizontālas 
akmens plāksnes.

(GRĀFU PLĀTERU PĒDĀS)

Maršruta garums 32 km • Maršruta kopējais kāpums +160m / -160m • Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts





 1.   Skrudalienas pareizticīgo baznīca.
Lūgšanu nams tika uzcelts 1862. gadā. 
Dievnama interjerā ir 19. gs. ikonas un iko-
nostass, kuru karkasu rotā kokgriezumi.

 2.  Červonkas muižas pils. Červon-
kas (Vecsalienas) muižas pils celta 
1870. gadā neogotikas stilā  un izvietota 
19.gs. veidota parka ieskāvumā. Tā ir 
visai gleznaina ēka ar dinamisku un 
sarežģītu apjoma kompozīciju – īsta 
pasaku pils.

 3.  Sv. Jāņa Kristītāja Vecsalienas pa-
reizticīgo baznīca. Uzbūvēta 1894. gadā 
par Pēterburgas lieltirgotāja A. Gruzdeva 
līdzekļiem. Viņš ziedoja līdzekļus sakrālo 
priekšmetu iegādei. Uzcelta no šķeltiem 
laukakmeņiem.

 4.  Arkveida akmens tilts. Tilts pāri 
Poguļankas (Salienas) upītei būvēts 
19. gs beigās no šķeltiem un apstrā-
dātiem laukakmeņiem. Tilts ir vietējas 
nozīmes arhitektūras un inženierbū-
ves piemineklis, viens no nedaudza-
jiem šāda veida tiltiem kas salīdzinoši 

labā tehniskā stāvoklī ir saglabājies 
Daugavpils novadā.

 5.  Viļkeļu vecticībnieku baznīca.  
Šodien Viļķeļu vecticībnieku lūgšanu 
nams nedarbojas un ir pamests. Lieveņa 
risinājumā tiek izmantotas konsoles vei-
da nojumes. Viļķeļu vecticībnieku lūgšanu 
namā balsteņi pat rotāti ar atturīgu dekoru.

 6.  Silenes Romas katoļu baznīca. Sile-
nes Romas katoļu koka baznīcas ēka tika 
uzbūvēta 1913. gadā, netālu no agrākās, 
19. gs. celtās, bet nodegušās kapelas. 
Silenes baznīca ir viena no lielākajām 
koka baznīcām Rīgas Metropolijā un vis-
lielākā Jelgavas diacēzē. Tai ir krustveida 
plānojums ar vienu lielu un vairākiem 
mazākiem tornīšiem.

 7.  Skrudalienes pagasta Sila ezera 
krasta labiekārtošana. Biedrība „Sile-
nes stariņi” projekta ietvaros  labiekār-
toja Skrudalienas pagasta tūrisma un 
atpūtas vietu – Sila ezera krasts, kur tika 
renovēta laivu piestātne, ierīkots ērts 
gājēju celiņš. Pa ierīkoto celiņu apmek-
lētājiem tagad ir iespēja ērti nokļūt līdz 
ezera krastam, bet renovēto piestātni var 

izmantot ne tikai laivu nolaišanai ūdenī, 
bet arī patīkamām pastaigām, izbaudot 
neatkārtojamo Silenes apkārtni. Sakār-
totā atpūtas vieta Sila ezera krastā no-
drošinās arī kvalitatīvu novada sporta 
un atpūtas pasākumu organizēšanu.

 8.  Šengeidas muižas pils. Šengeidas 
muižas kungu māja celta 1870. gadā ne-
ogotikas stilā pēc Eižena fon Engelharta 
pasūtījuma. Pēc Otrā pasaules kara biju-
šo muižas ēku izmantoja labības glabā-
šanai, bet vēlāk tajā apmetās padomju 
saimniecības “Silene” valde.

 9.  Voitišķu vecticībnieku lūgšanu 
nams. Viens no vecākajiem vecticīb-
nieku lūgšanas namiem Latvijā, kas 
tika uzcelts ap 1740. gadu.

 10.  Bruņenes muiža. Muižas ap-
būve Bruņu ezera krastā. Tajā ie-
kļaujas un ir saglabājušies 19. gs. 
celtie staļļi, 2 laukakmeņu mūra 
saimniecības ēkas un pils. Ēka veido-
ta pēc stingras klasicisma shēmas.

• SKRUDALIENA–SILENE •
• Maršruta garums 58km 
• Maršruta kopējais kāpums +450m / -450m
• Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt 
jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas 
vietas ir Skrudaliena vai Silene — ir veikals 
un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved caur 
dažādu reliģiju dievnamiem un vecām muižām.





 1.  Demenes evaņģēliski luteriskā 
baznīca. Dievnams uzcelts 1895.-
1896. gadā. Baznīca ir neliela, vienjoma 
halles tipa celtne ar vientorņa fasādi. 
Ēkai ir stāvs divslīpju jumts. Ēka paš-
laik iekonservēta un netiek izmantota.

 2.  Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīca. Baznīca ir mūra 
celtne ar neogotikas iezīmēm.

 3.  Zemgales Romas katoļu baznīca. 
Dievnams ierīkots bijušajā muižas un 
Zemgales stacijas ēkā 1928. gadā.

 4.   Ezerkalni. Ezerkalnā bied-
rība „Jaunības spārni” tūrisma 
pakalpojumus ir dažādojusi, pro-
jekta „Pie dabas krūts arī domas 

raisās vieglāk - 2” ietvaros, radot 
iespēju atpūsties uz ūdens ar div-
vietīgām, trīsvietīgām un piecvietī-
gām laivām un ūdens velosipēdiem.

 5.  Jāņuciema (Fabijanovas) Sv. Jura 
pareizticīgo baznīca. Celta pēc Roberta 
Augusta Pflūga projekta. Ēka darināta 
no plēstiem laukakmeņiem ar šķembu 
pildījumu. Baznīcas stūri, apmales u.c. 
detaļas veidotas no sarkaniem ķieģe-
ļiem, kuru virsmā redzami iespiesti zī-
mogi ar uzrakstu Kalkunhen. Tas liecina, 
ka izmantoti Kalkūnes ķieģeļu rūpnīcā 
ražotie ķieģeļi. Dievnamā 19. gs. gleznas 
un ikonas.

 6.  Briģenes muižas kapliča. Tieši 
Briģenes muižas bijušā kompleksa 
atrašanās vietas tuvumā ir viens no 
skaistākajiem Daugavpils novada valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļiem — 
klasicisma stilā pēc muižas īpašnieka 
Makša fon Engelharta rīkojuma cel-
tais mauzolejs (kapliča) viņa miru-
šajai sievai Dorotejai fon Engelhartei 
(1862–1898). Diemžēl  mauzolejs ir 
saglabējies slikti. 

 7.  Labiekārtots atpūtas laukums. Bri-
ģenes ezera krastā maršrutu dažādo 
biedrības „Briģenes ezers” projekta 

„Briģenes ezera labiekārtošana tūrisma 
pakalpojumu dažādošanai Daugavpils 
novadā” labiekārtots atpūtas laukums, 
laivu pontons, laivu piestātne ar airu 
laivu un ūdens velosipēdu nomu.

• DEMENE–DERVANIŠKI •

Riņķveida maršruts, kuru iespējams 
uzsākt jebkurā vietā. Ērtākā marš-
ruta uzsākšanas vieta ir Demene —  
ir veikals un iespēja novietot mašīnu. 
Maršruts iet caur gleznainu ainavu, 
kas no  pauguru virsotnēm paver 
plašu panorāmu uz ezerainēm.

• Maršruta garums 38km 
• Maršruta kopējais kāpums +220m / -220m
• Segums 80% grants un meža ceļi, 20% asfalts





Maršruta garums 26km • Maršruta kopējais kāpums +220m / -220m • Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts

 1.  Medumu vecticībnieku lūgšanu 
nams. Celts laikaposmā no 1937. līdz 
1940. gadam. Īpatnēji, ka zvanu tornis 
atrodas atstatus no lūgšanu nama.

 2.  Atpūtas vieta. Maršruta garumā 
atpūtas brīdim var uzkavēties biedrības 

„Medumu ezers” projektā „Medumu eze-
ra publiskās atpūtas zonas (Medumu 
parkā) labiekārtošana un pielāgošana 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” labie-
kārtotajā tūrisma objektā – Medumu 
ezera publiskās atpūtas zonā, kas ir pie-
lāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 3.  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 zīmoga bija attēlota Ēģiptes 
Heopsa piramīda.

 4.  Medumu katoļu baznīca. Medumu 
katoļu baznīca būvēta 1933.–1935. gadā 
pēc arhitekta Pavlova būvprojekta par 
draudzes līdzekļiem prāvesta J.Ploņa 
uzraudzībā.

• MEDUMI •

Riņķveida maršruts, kura sā-
kumpunktu varat izvēlēties 
paši. Ieteicamākā maršruta uz-
sākšanas vieta ir Medumi — ir 
veikals un iespēja novietot ma-
šīnu. Maršruts ved pa cilvēka 
mazpārveidotām ainavām un 
viensētām. Saposmots reljefs, 
kas paver ainaviskus skatus uz 
Sēlijas pauguriem.



 1.  Višķu amatnieku ciems. Višķu 
amatnieki apmeklētājiem piedāvā ie-
spēju izzināt Višķu vēsturi, apmeklēt 
keramikas un klūgu pinumu darbnīcas, 
piedalīties amatnieku meistarklasēs un 
ieklausīties kokles skaņās Višķu baznī-
cā, kā arī degustēt vietējos produktus — 
sieru un alu. Maršrutu var izbraukt ar 
velosipēdiem vai izstaigāt kājām.

 2.  Mola muižas apbūve. Muižas apbū-
ve veidojusies 19. gs. beigās. Muižas pils 
bija būvēta poļu muižnieku Molu dzimtai, 
tā tikusi izpostīta 1. pasaules kara laikā. 
Līdz mūsdienām saglabājušās atseviš-
ķas saimniecības ēkas un daļēji regu-
lāra un brīva plānojuma parks, kurā ir 
ap 75 koku un krūmu sugas.

 3.  Laivu stacija-piestātne. Višķu cie-
mā ezera krastā biedrība „Višķu attīstī-
bai” sniedz iespēju atpūsties uz ūdens. 
Projekta „Višķi uz viļņa” ietvaros tika 
uzlabota tūrisma infrastruktūras kva-
litāte un dažādoti tūrisma pakalpojumi 
Višķu pagastā, lai saglabātu teritorijas 
apdzīvotību un veicinātu Višķu pagas-
ta publisko ezeru kā tūrisma objektu 
pievilcību.

 4.  Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu baznīca. Višķu Sv. Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baznīca tika 

uzbūvēta 1908.–1925. gadā. Viena no 
nedaudzajām sakrālajām celtnēm Dau-
gavpils novadā, kas ir celta no šķeltiem 
akmeņiem un pieder pie viena torņa ba-
zilikāņu krusta baznīcu tipa.

 5.  Maskovskas pareizticīgo baznīca. 
Celta un iesvētīta 1879. gadā. Baznīcas 
altāris ir vienkāršs, bez rotājumiem. 
Īpaši izteiksmīgi ir Novgorodas stilā 
veidotie baznīcas vārti un vairākas 
ikonas, kas ir veidotas senā tehnikā.

 6.  Augškalnes Romas katoļu drau-
dzes Sv. Ģimenes baznīca. Augškalnes 
Romas katoļu draudzes sv. Ģimenes 
baznīca ir ar ķieģeļiem apmūrēta trīs-
jomu koka celtne. Baznīca iesvētīta 1947.
gada 14. augustā.

 7.  Atpūta pie ezera. Biedrība „Am-
beļu ciema attīstības biedrība „Cerība””  
Višķu ezera krastā projekta „Atpūta pie 

ezera” ietvaros labiekārtoja atpūtas vie-
tu. Maršruta posmu no Višķu ciema uz 
Ambeļu ciemu var veikt arī ar laivu.

 8.  Ambeļu Sv. Jura Romas katoļu 
baznīca. Ambeļu Romas katoļu sv. Jura 
baznīca ir koka celtne, uz jumta ir neliels 
tornītis ar krustu. Par baznīcas celša-
nas 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. Aplū-
kojamas arī vairākas anonīmu profe-
sionālu mākslinieku darinātās gleznas.

 9.  Krivošejevas vecticībnieku lūg-
šanu nams. Dievnams celts 1906.-1907. 
gadā. Dievnama ēka ir guļbūves celtne, 
kas apšūta ar horizontāliem dēļiem. Ir 
divi torņi. Ikonostasa ikonas gleznotas 
laika posmā no 19. gs. otrās puses līdz  
20. gs. 60.– 70.gadiem. Līdzās dievna-
mam atrodas vecticībnieku kapi, kuros 
var aplūkot senus unikālus kapu piemi-
nekļus — stēlas.

 10.  Atpūtas un makšķerēšanas vieta. 
Maršruta gaitā atpūtas brīdim var 
uzkavēties biedrības „Margrietiņas” 
projekta „Tūrisma objekta — atpū-
tas un makšķerēšanas vietas izveide 
Biķernieku pagasta iedzīvotājiem 

• VIŠĶI–BIĶERNIEKI •

Riņķveida maršruts, kuru uzsākt var jebkurā vietā, bet 
ieteicamākās maršruta uzsākšanas vietas ir Biķernieki, 
Ambeļi, Višķi, Dubna vai Maļinova, ir veikali un stāvvietas. 
Maršruts ved gar Višķu un Luknas ezeru, paverot skaistu 
ainavu uz ūdens harmoniju. Maršruta laikā iepazīsieties ar 
dažādu etnisko grupu un kultūru sajaukšanos Latgalē.

• Maršruta garums 68km 
• Maršruta kopējais kāpums +430m / -430m 
• Segums  95% grants un meža ceļi, 5% asfalts



un makšķerniekiem ar nolūku iekļaut 
objektu Daugavpils novada tūrisma 
maršrutā” labiekārtotajā Biķernieku 
ciemā esošā dīķa Jefimovka teritori-
jā — pieejama labiekārtota pludmale, 
nojumes ar galdiem, šūpoles un uguns-
kura vietas.

 11.  Bondarišku vecticībnieku baznī-
ca. Latvija ir viens no nozīmīgākajiem 
vecticības centriem pasaulē. Daugav-
pils novads, kurā ir vairāk nekā 20 
vecticībnieku draudzes, veido Latvijas 
vecticībnieku kodolu. Bondarišķu drau-
dze ir viena no senākajām vecticībnieku 
draudzēm Latvijas teritorijā (dibināta 
17.gs. otrajā pusē).

 12.  Rubenišku vecticībnieku baznī-
ca. Rubenišku vecticībnieku baznīca ir 
plaša taisnstūra telpa ar koka siju pār-
segumu, bēniņiem un divslīpju spāru 

jumtu. Rubenišķu baznīcai ir mazliet 
sašaurināta austrumu daļa, bet jumts 
paliek vienots. Austrumu daļas nozī-
mīgums gandrīz visur tiek akcentēts ar 
kupolu-„galvu”, no rietumiem paceļas 
zvanu tornis.

 13.  Dubnas Jēzus Sirds draudzes 
kapela (Varšaveņa). Dubnas Jēzus 
Sirds draudzes kapela (Varšaveņa) 
celta 1800. gadā kā koka astoņstūru 
īpatnēja celtne ar pagarinājumu altāra 
daļā. Vienīgā šāda veida sakrālā celtne 
Daugavpils novadā.

 14.  Aščuku vecticībnieku baznīca. 
Dievnams uzcelts 1907. gadā. Intere-
santa detaļa rotā Aščuku lūgšanu nama 
rietumu fasādi: maza „roze” — apaļš 
lodziņš ar radiāli šķirtiem impostiem. 
Šķiet, tas ir aizguvums no profesionā-
ļu projektiem un rietumu kristietības 

dievnamiem, bet jaunā detaļa tika izbū-
vēta, apzinoties sakrālo jēgu, jo tai bija 
atrasta kanoniski precīza vieta fasādē.

 15.  Višķu stacija. Stacija tika atvērta 
1860. gada 20. novembrī kopā ar Pēter-
burgas-Varšavas dzelzceļa Ostrovas-Di-
naburgas posmu. Sākotnējais stacijas no-
saukums bija „Dubno”, tomēr kopš 1894. 
gada to sāka dēvēt par staciju „Višķi”.



 1.  Ūdenstūrisma punkts. Subates 
pilsētas ezeru daiļumu var apskatīt, 
izmantojot biedrības „Subatieši – sa-
nākam, domājam, darām” projektā 

„Ūdenstūrisma nomas dažādošana un pa-
plašināšana Subatē” iegādātā ūdenstūris-
ma inventāru: vienvietīgos un divvietīgos 
ūdens velosipēdus, kanoe un airu laivas. 
Tā pat šeit iespējams sarīkot pikniku 
ezera krastā, kūpinot zivi kūpinātavā.

 2.  Subates Romas katoļu baznīca. 
Subatē pirmo baznīcu uzcēla luterāņiem 
1576. gadā. Luterticīgie muižnieki ar 
varu spieda katoļus pāriet luterāņos. 
Tā tas ilga 100 gadus. Pēdīgi grāfs Zī-
bergs apprecoties ar katolieti pats kļuva 
katolis. 1831. gadā vecās koka baznīcas 
vietā, kas bija celta uz senās kapsētas, 
uzcēla tagadējo Subates mūra baznīcu.

 3.  Subates pilsētas vēsturiskais 
centrs. Subates vārds pirmoreiz mi-
nēts 1570. g., 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 Os-
ten — Zakenu dzimtas īpašums. 1685. g. 
Osten — Zakeni „pārbēdzējiem” uzceļ 
luterāņu baznīcu, ap kuru izveidojas 
Jaunsubate. Abas pilsētas daļas ap-
vieno 1894. g.

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

 5.  Subates Pestītāja luterāņu baznīca. 
Subates Pestītāja baznīca ir ievērojams 
Latvijas baroka laikmeta arhitektūras 
piemineklis: tajā savdabīgi transformēta 
laikmetīgā protestantu dievnama shēma 
Ziemeļeiropas perifērijā, ietērpjot to ho-
landiešu klasicisma arhitektūras stilistis-
kajā veidolā. Latvijas arhitektūras vēsturē 
tā izceļama kā savrups veidojums, kas 
neiekļaujas nevienā no Latvijas teritorijā 
atrodamajām 17. gs. dievnamu arhitektū-
ras tipoloģiskajām grupām.

 6.  Baltmuižas pils. Baltmuižas kungu 
mājas senākā daļa ir vienstāvu mūra 
ēka, kas celta klasicisma stilā un pa-
beigta 1803. gadā. Vecajai kungu mā-
jai ziemeļu galā 19. gadsimta beigās 
piebūvēja divu stāvu sānu korpusu 
historisma stilā.

 7.  Bebrenes Sv. Jaņa Kristītāja Ro-
mas katoļu baznīca. Bebrenes Sv. Jāņa 
Kristītāja katoļu baznīcas arhitektūrā 
jaušamas klasicisma stila iezīmes. Tā 
būvēta no 1797. līdz 1883. gadam.

Šis ir riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršrutu var uzsākt kā Subatē, 
tā arī Bebrenē — ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, 
maršruts iet garām briežu dārziem, savvaļas govju un zirgu ganāmpulku vietām. Dabas parks 

“Dvietes paliene” ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem, 
kuru pavasaros ir iecienījuši migrējošie putni kā atpūtas vietu.

 • SUBATE–BEBRENE •
Maršruta garums 60km • Maršruta kopējais kāpums +430m / -430m • Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts



 8.  Bebrenes muiža. Bebrenes pils 
celtniecību 19.gs. beigās uzsāka grāfs 
S. K. Plāters–Zībergs. 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.

 9.  Akmeņupes dabas taka. 2,5 km 
gara atpūtas taka Akmeņupītes krastā. 
Taka iepazīstina ar Augšzemes augstie-
nes dabas daudzveidību — ģeoloģis-
kiem veidojumiem, meža un pļavas 
augiem. Takas atpūtas vietās atļauts 
kurināt ugunskurus, ieturēt maltīti un 
telšu vietās pārnakšņot.

 10.  Dabas parks „Dvietes paliene” un 
informācijas centrs „Gulbji”. Dabas 
parkā “Dvietes paliene” Bebrenes pa-
gasta Putnu salā 2008. gada vasarā iz-
veidots Dvietes senlejas informācijas 
centrs “Gulbji”. Dabas parks ’Dvietes 
paliene’’ ir viens no lielākajiem un 
labāk saglabātajiem dabisko upju 
palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. 
Putnu salā biedrība „Dvietes senlejas 
pagastu apvienība” projekta „Klēts 
atjaunošana seno tradīciju saglabā-
šanai un laivu uzglabāšanai” ietvaros 
ir atjaunojusi klēti, lai nodrošinātu 
ikvienu vietējo lauku tradīciju inte-
resantu 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.

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



Ūdens tūrisma cienītājiem 
ir iespēja baudīt Daugavas krāšņumu 
un dabas parka „Daugavas loki” 
unikalitāti ar sporta kluba „Beibuks” 
projekta „Laivinieki” kanoe laivām. 
Kluba radītā peldošā skatuve projekta 

„Lielais plosts” ietvaros, dod iespēju 
rīkot pasākumus uz ūdens. 

Projekti dažādo tūrisma pakalpojumus un piedāvā drošas  un daudzveidīgas 
 atpūtas iespējas Daugavas lokos. 

Sazināties ar klubu var zvanot 29493121.


