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Plašāka informācija par maršruta apskates 
objektiem (aprakstītiem šajā lapā, kā 
arī citiem), naktsmītnēm un krodziņiem 
atrodama www.celotajs.lv. Naktsmītņu un 
krodziņu numuri sakrīt ar interneta datu 
bāzi www.celotajs.lv – meklējiet pēc tiem. 
Citu etnogrāfisko novadu maršruti (suiti, 
lībieši, sēļi, zemgaļi, piebaldzēni, latgaļi, 
malēnieši u.c.) Latvijas apceļotājiem 
atrodami www.tures.celotajs.lv 

DAUGAVA
Gar Daugavas labo krastu

Maršruta pamatgaita:   Rīga – Ogre – Ķegums – Lielvārde – Aizkraukle – 
Koknese – Pļaviņas – Jēkabpils – Līvāni – Daugavpils – Krāslava

Daugava ir senais ūdensceļš, latviešu Likteņupe. Pa Daugavas ieleju pēc Ledus laikmeta 
ieceļoja pirmie augi, tad dzīvnieki un cilvēks. Pēdējais aiz sevis atstāja daudzos pilskalnus, 
baznīcas, pilis, muižas un tradīcijas. Daugava tek cauri gandrīz visiem Latvijas vēsturiskajiem 
novadiem (izņemot Kurzemi), tādēļ tās krastos ir vērojamas ne tikai skaistās ielejas ainavas, bet 
arī ļoti atšķirīga kultūrvide. Krāslavas katoļu baznīca, Slutišķu vecticībnieku sādža, Daugavpils 
cietoksnis, Kokneses pilsdrupas, izbraukums ar Vikingu laivu, Skrīveru dendrārijs un Daugavas 
muzejs ir tikai daži no Latvijas mēroga “vērts redzēt” objektiem.

MARŠRUTA
RAKSTUROJUMS
Pārvietošanās līdzeklis: Automašīna.
Sākums: Rīga.
Galapunkts: Krāslava.
Garums: ~320 km.
Aptuvenais veikšanas laiks: Ar auto divas – trīs dienas 
(atkarībā no izvēlētā apskates objektu skaita un tajos pavadītā 
ilguma).
Ceļa segums: Lielākajā maršruta posmā ir asfaltēts ceļš (A 6). 
Lai nokļūtu līdz atsevišķiem apskates objektiem, ir jābrauc pa 
ceļu ar grants segumu.
Ieteicamais laiks: Maijs – septembris.
Loģistika: Maršruts ir lineārs, tādēļ sākumpunkts un galapunkts 
atrodas dažādās vietās, kas viena no otras atrodas 260 km 
attālumā.
Der zināt! Atrodoties Baltkrievijas un Krievijas pierobežā, 
nepieciešamas pases! Objektos, kurus vēlaties apskatīt 
no iekšpuses (vai kuriem nav atrodams darba laiks), savs 
apmeklējums jāpiesaka savlaicīgi.
Alternatīvas: Atpakaļceļā var doties pa pretējo – kreiso 
Daugavas krastu. 
Maršruts šķērso:  Doles dabas parku un  Daugavas 
loku dabas parku. Pēdējais no tiem ietilpst Augšdaugavas 
aizsargājamo ainavu apvidū. Ceļojuma laikā izturēsimies 
saudzīgi pret dabas un cilvēkradītajām vērtībām!

Lauku māja

Brīvdienu māja

Viesu māja

Īpaši aizsargājama 
dabas teritorija, 
dabas piemineklis

Viesnīca

Pils, muiža

Kempings

Kultūras 
piemineklis
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Daugavas muzejs1. . Izvietots Doles muižas 
dzīvojamā ēkā , kas celta 1898. g. kā Lēvisu of 
Menāru dzimtas īpašums. Muzeja krājums ataino 
Daugavu kā nozīmīgu vēsturisku ūdensceļu un tajā 
apskatāmi baltu cilšu un lībiešu apģērbi, sadzīves 
priekšmeti u.c. Doles muižas parkā novietoti nēģu 
tači un rekonstruēts lašu zvejas aizsprosts. Blakus 
muzejam atrodas 17. gs. Kurzemes hercogistes 
lielgabals (atrasts Misas upē), kas liets 
Baldones Dzelzāmurā. Mazliet tālāk apskatāmi  
4 Krievijas cara armijas lielgabali, kurus 2007. g. 
atrada Salaspils būvlaukumā. Ietilpst  Doles 
salas dabas parka teritorijā. +371 67216367.

Salaspils memoriālais ansamblis2. . Meklējams 
starp Rumbulu un Salaspili un veidots vietā, 
kur 2.  pasaules kara laikā atradās vācu nacistu 
izveidotā koncentrācijas nometne. Tajā iznīcināja 
>50 000 okupēto Eiropas valstu iedzīvotāju. 
Memoriāls totalitāro upuru piemiņai, kas ir 
viens no lielākajiem Eiropā (25 ha), tika atklāts 
1967. g. To veido lielas skulptūras un to grupas. 
Memoriāla ieejas vārtu sienā ir izveidota tematiska 
ekspozīcija.

Latvijas3.  Nacionālais botāniskais dārzs. Mek
lē jams Salaspilī, Miera iela 2. Viena no lielākajām 
dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, 
kas veidota 129 ha platībā. Dārzā tiek uzturētas 
Latvijas reto un aizsargājamo augu kolekcijas, 
plašas zemo skujkoku formu, sīpolpuķu, lapu 
koku un krūmu, kā arī puķu kolekcijas. Botāniskais 
dārzs apmeklētājiem ir atvērts katru dienu un tajā 
pieejami gida pakalpojumi. +371 67944610.
4.  Ikšķiles baznīcas drupas. Kopš 20. gs. 
70. gadiem tās ikdienā atrodas uz nelielās 
(0,1 km gara) Svētā Meinarda salas Rīgas HES 
ūdenskrātuvē. Redzamās ēkas atliekas ir Latvijas 
senākās mūra celtnes drupas. Baznīcu sāka celt 
1184. g., bet pārbūvēja vairakkārt. Arī sagrāva 
vairākkārt, pēdējo reizi – 1916. gadā. Dievnama 
drupas ir iekonservētas, pāri tām izveidots metāla 
pārsegs, bet salas krasti nostiprināti. Uz salas 
uzstādīts 10 m augsts metāla krusts un akmens 
altāris. Katru gadu augustā, kad pazemina Rīgas 
HES ūdenskrātuves līmeni, līdz salai var aiziet ar 
kājām pa veco ceļa vietu. Gar tā malām redzamas 
veco koku paliekas.

Ogres vēstures un mākslas muzejs. 5. 
Atrodas Ogrē, Brīvības ielā 15 (Kultūras nama 
ēkā). Muzejā (dibināts 1980. g.) ir apskatāma 
pastāvīgā ekspozīcija “Ogre – peldu un gaisa 
kūrorts. Atpūta un sadzīve 1920.–1940.”, kas ļoti 
uzskatāmi atspoguļo Ogres “ziedu laikus” kad tā 
bija populārs kūrorts. Otra ekspozīcija “Leģendārā 
Ogre” apmeklētājiem piedāvā netradicionālu 
skatījumu. +371 65024345

Uldevena pils6. . Atrodas Lielvārdes centrālajā 
daļā, Rīgas – Daugavpils šosejas (A 6) malā. 12. gs. 
senlatviešu koka pils atdarinājums, kas tapis 
mākslinieka Agra Liepiņa vadībā. Tās vizualizācija 
ir balstīta uz dažādās Latvijas vietās atrasto 
seno būvju atlieku izpētes rezultātiem kā autora 
versija par Lielvārdes novada vecākā – Uldevena 
rezidenci. Koka pils iekšpusē var apskatīt 12.–13. gs. 
senlatviešu cietokšņa aizsargbūvju un dzīvojamo 
ēku imitācijas, seno tērpu rekonstrukcijas. 
+371 29465792.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs7. . Atrodas 
Lielvārdes parkā 19. gs. sākumā celtajā Lielvārdes 
muižas klētī . Muzejs ēkā ir izvietots kopš 1970. g. 
un tā krājumā ir materiāli par latviešu tautas 
eposu “Lāčplēsis” un tā autoru – Andreju Pumpuru 
(1841.–1902.), kā arī par Lielvārdes novada vēsturi 
un etnogrāfiju. Blakus muzejam guļ liels akmens 
– Lāčplēša gulta (ap 80 t) ar atlūzu – Lāčplēša 
segu. Abi akmeņi savulaik atradušies Daugavā 
blakus Lielvārdes salai, kur tagad viļņojas Ķeguma 

HES ūdeņi. Turpat apskatāms Spīdalas koka 
bluķis. +371 65053759; 29322468.

Skrīveru dendroloģiskais parks. 8. Vecākais 
Latvijas dendrārijs (dibināts 1891. g.), kura 
stādījumus plānojis un veidojis Skrīveru muižas 
īpašnieks Maksimilians fon Siverss (1857.–
1919.). Šobrīd parkā aug ap ~300 augu sugu 
un šķirņu. Augu stādījumi ir grupēti pēc to 
dabiskās augšanas vietas – dažādiem pasaules 
ģeobotāniskiem rajoniem. Apmeklētāju ērtībai 
ir izveidoti celiņi, bet pie augiem izvietotas 
plāksnītes ar nosaukumiem. Strūklaka darbojas 
no otrdienas līdz svētdienai. Rīgas – Daugavpils 
šosejas (A 6) otrā pusē atrodas Skrīveru 
Mežaparks ar pastaigu takām.
9.  Aizkraukles pilskalns. Atrodas Daugavas 
labajā krastā, ap puskilometru augšpus Skrī ve ru 
Zemkopības institūta. Šajā vietā stāvo Dau gavas 
ielejas krastu “pāršķeļ” dziļā Ašķeres strau ta gra
va. Pilskalns bijis apdzīvots jau no 1. g. t. pr. Kr. –  
tajā atrastas latgaļu un lībiešu senlietas. 13. gs. 
pilskalnā slējās mūra pils, ko nopostīja 17. gs. 
No pilskalna (to dēvē arī par Kraukļu kalniem) 
pa veras viens no skaistākajiem Daugavas vidus
daļas skatiem. Rīgas virzienā redzama Senbaz
nīcas vieta (attīrīts laukums ar baltu krustu). Gar 
Ašķeres strauta krastiem izveidota pastaigu 
taka. Apkaimē ir izveidotas četras takas. Garākā 
no tām ir Daugavas taka (10 km).

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs 10. 
“Kalna Ziedi”. 1973. g. dibinātais muzejs no 
1989. g. atrodas Kalna Ziedu viensētas vietā. 
Ēka, kurā atrodas patstāvīgā ekspozīcija – celta 
1989. g. uz dzīvojamās ēkas pamatiem, bet 
krātuve (1990. g.) – uz kūts pamatiem. Izstāžu 
nams (2000. g.) tapis klēts vietā. Tādējādi no 
bijušās viensētas ēkām ir saglabājies tikai 
pagrabs, taču ēku izvietojums atbilst tipiskam 
Vidzemes sētas plānojumam. Muzeja krājums 
veltīts novada vēsturei no akmens laikmeta. Tā 
brīvdabas ekspozīcijā apskatāmi bišu stropi ar 
piederības zīmēm un Latvijā reti sastopamie 
riņķa krusti, kas ir viduslaiku kapu pieminekļi. 
0,1 km ziemeļaustrumos no muzeja atrodas (ir 
redzams) Kalna Ziedu pilskalns, bet 0,2  km 
dienvidos – Kalna Ziedu Upurozola stumbra 
atliekas (gājis bojā 1994. g.), kas atrodas Pļaviņu 
HES ūdenskrātuves malā. +371 65123351.
11.  Kokneses pilsdrupas. Atrodas uzplu
dinātās Daugavas un Pērses satekas vietā. To 
cēla Rīgas bīskapijas vajadzībām 1209. g. bijušās 
senlatviešu koka pils vietā. 14. gs. pils pagalmā 
bija uzbūvētas koka ēkas, kas bija piemērotas 
pastāvīgai dzīvošanai. 16. gs. uzcēla piebūves 
un divus apaļos torņus. 1701. g. šķietami 
nesagraujamo pili uzspridzināja sakšu karaspēks. 
Pie pilsdrupām darbojas apmeklētāju centrs, 
kur var izkalt viduslaiku monētu un noīrēt laivu 
braucienam pa Daugavu. Vērts doties pastaigās 
pa Kokneses parku (veidots 1900. g.), kurā 
apskatāmi 17. gs. zviedru lielgabali, viduslaiku 
kapu pieminekļi un atjaunotā strūklaka “Fauna 
galva”, kas 20. gs. 30. gados atradās netālu no 
Pērses ūdenskrituma (tagad zem ūdens).

Likteņdārzs12. . Atrodas dienvidos no Kok
ne ses uz salas, ko apņem Pļaviņu HES ūdeņi 
(ir savienojums ar krastu). Veidots to Latvijas 
iedzīvotāju piemiņa, kas ir cietuši no totalitāriem 
režīmiem. Pirmos darbus šeit uzsāka 2008. gadā. 
Dārza ainavas projekta autors ir Japānas ainavu 
arhitekts Shunmyo Masuno. Šobrīd ir izveidota 
pirmā pastāvīgā ēka – Skatu terase, ar skatu 
uz Kokneses pilsdrupām un luterāņu baznīcu. 
Ikviens ir aicināts vest un atstāt arī savu akmeni 
šajā mūsu tautai nozīmīgajā vēstures piemiņas 
vietā. +371 67289535.

Citu etnogrāfisko novadu maršruti Latvijas apceļotājiem atrodami www.tures.celotajs.lv 

VĒRTS REDZĒT!
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ārstniecības tēju degus tāciju, tēju 
maisījumu iegādi. Šeit gatavo patiesi 
garšīgas tējas! +371 26538824.

Krāslavas Augusta akmens24. . 
Atrodas Augusta ielas 12. nama. 
Akmens garums ir 2,8 m, platums 
– 2,2 m, bet augstums – 0,7 m. Tas 
kalpojis kā Krāslavas pilsētas (miesta) 
robežakmens, kas šeit novietots 
1729. g., atzīmējot notikumu, kad 
grāfu Plāteru dzimta savā īpašumā 
iegādājās Krāslavu. Akmens sānos 
ir iekalts Plāteru dzimtas ģērbonis 
un jau pieminētais gada skaitlis. 
Nostāsti vēsta, ka pie akmens pēc 
medībām pusdienojis Polijas karalis 
Augusts II.
25.  Grāfu Plāteru pils kom
plekss. Muižas vecā pils, kas atrodas 
Grāfu Plāteru ielas malā – Jāņupītes 
krastā, celta 1759. gadā (baroks, Ve
nēcijas arhitekts Antonio Parako). 
Vēlāk to pārbūvēja un pēc jaunās 
pils uzcelšanas ēkas pirmajā stāvā 
atradās Plāteru dzimtas vasaras re
zidence, bet otrajā un trešajā stā
vā bija iekārtota bibliotēka (gāja 
bojā 1. pasaules kara laikā) ar ~20 
tūkstošiem vienību. Krāslavas mui
žas jaunās pils (Daugavas ielejas 
krasta augšdaļā) celtniecību uzsāka 
1765. gadā (arhitekts Domeniko  
Parako), sākotnēji baroka, bet 18.–19. gs. 
mijā pār bū vējot klasi cisma stilā.  

13.  Stukmaņu muiža. Mūsdienās redzamais 
Stukmaņu muižas komplekss tapis 17. un 18. gs. 
pārbūvju laikā, kad cietokšņa tipa celtnes vietā 
uzbūvēja muižas pili un pārējās saimniecības ēkas. 
Muižas ansambļa centrālo daļu – taisnstūrveida 
pagalmu aptver pils ēka un divas viena otrai pretī 
celtas un ar kolonnām rotātas klētis, zirgu staļļi un 
ratnīca. Pēdējie divi kopā ar zvanu torni un vārtu 
caurbrauktuvi veido vizuāli iespaidīgāko ēku 
daļu. No 1780. g. muižā saimniekojusi Karla Otto 
fon Levenšternu dzimta. Muiža apskatāma tikai 
no ārpuses. Stukmaņu muižas apkaimē izveidota 
pārgājienu taka. +371 26449567 (gids pa Pļaviņu 
novadu).

Liepkalni14. . Stukmaņos pie Rīgas – Daugavpils 
šosejas (A 6) atrodas Liepkalnu maiznīca, kur 
var ieturēt maltīti un iegādāties tikko ceptu maizi 
un konditorejas izstrādājumus. Te var izbraukt 
ar Vikingu kuģi, kas ir vienīgais šāda veida 
piedāvājums Baltijas valstīs. Blakus maiznīcai 
atrodas Pļaviņu novada tūrisma informācijas 
centrs un tūrisma pakalpojumu centrs “Latvju 
spīķeris” (+371 26161131). Tā otrajā stāvā iekārtota 
izstāde par Daugavu pirms tās appludināšanas. 
Daugavas krastā izveidota pastaigu taka. 
+371 28301838. 
15.  Krustpils pils. Atrodas Krustpilī, Rīgas ielā 
216 b. Krustpils pils pirmsākumi ir meklējami 
1237. g. Šajā laikā Rīgas bīskaps Nikolajs de 
Magdeburgs uzcēla Kreicburgas pili, kas bija pirmā 
krustnešu nocietinātā pils Latgalē. 16. gs. beigās 
tā līdz pat 20. gs. sākumam nonāk bruņinieka 
Nikolaja Korfa (un tālākās dzimtas) īpašumā. 
Neskatoties uz postījumiem un pārbūvēm, ēka 
līdz mūsdienām saglabājusi viduslaiku pilīm 
raksturīgo noslēgto pagalmu. 19. gs. vidū pils 
iegūst tagadējos historisma stila interjerus. Ir 
saglabājušies arī senākas apbūves elementi – 
vārtu tornis, korpusa pamatsienas, šaujamlūkas, 
velvju konstrukcijas, logailas u.c. Padomju laikos 
pilī atradās PSRS armijas daļa, bet tai blakus 
izveidojās kara pilsētiņa – mūsdienu Pils rajons, 
ko no rietumu puses ieskauj Pils dīķis. 1994. g. 
pilī iekārtots Jēkabpils vēstures muzejs, kuru 
var iepazīt gida (arī audiogida) pavadībā, vai 
individuāli. Labs skats paveras no pils torņa. 
+371 65221042. 
16.  Asotes pilskalns. Tā izveidē izmantota 
dabiska reljefa forma – Daugavas ielejas krasta 
daļa, ko šķērso Dārzupīte. Pēc 20. gs. vidū veikto 
arheoloģisko izra kumu rezultātiem var spriest, 
ka pilskalnu apdzīvoja laikā no 1. g. t. pr. Kr. līdz 
13. gs. 11. gs. tā aizsargsistēma tika uzlabota un 
papildināta ar gredzenveida aizsargvalni. Šajā laikā 
Asotes pilskalns bija kļuvis par svarīgu latgaļu cilšu 
amatniecības, tirdzniecības un novada centru. 
Pilskalna plakums virs tuvējās apkaimes paceļas 
par 10 m, tādēļ no tā paveras labs skats (dienvidu 
virzienā) uz Ābeļu salu, kuras ziemeļu galā 
redzams neliels reljefa paaugstinājums – Kaupres 
pilskalns. Otrpus (ziemeļos) no Asotes pilskalna 
atrodas t.s. Baznīcas kalniņš – sena kulta vieta.

Latgales mākslas un17.  amatniecības centrs. 
Atrodas Līvānos, Domes ielā 1. Ar ES finansiālu 
atbalstu 2003. g. tapis moderns un mūsdienīgs 
centrs (apvienojumā ar veco – restaurēto klēti) ar 
izstāžu zāli, vēsturisko ekspozīciju, amatniecības 
izstrādājumu tirdzniecības vietu un konferenču 
zāli. Te strādā novada amatnieki, kurus var vērot 
darbībā un strādāt tiem līdzi. Centrs izvietojies 
Dubnas un Daugavas veidotā pussalā, kur 16. gs. 
barons Līvens bija uzcēlis muižu – Līvenhofu. 
+371 65381855; 28603333.
18.  Jersikas Kristus apskaidrošanās pareiz
ticīgo baznīca. Rīgas – Daugavpils šosejas (A 6) 
malā (iepretim kafejnīcai Bordertauna) atrodas 

neparasts (no saliekamām konstrukcijām celts) 
dievnams, kas izgatavotas Odesā 1866. gadā. 
Baznīca kalpoja kā cara armijas pārvietojamā 
baznīca un šajā vietā stāv kopš 1904. gada. 
Pirms tam (no 1886. g.) tā atradusies Daugavpilī. 
Blakus baznīcai ir uzcelta koka lūgšanas kapela, 
kas atvērta visu diennakti. +371 26888809.
19.  Līksnas Romas katoļu draudzes Vissvē
tākās Jēzus sirds baznīca. Baznīcu cēla 1909.–
1913. gadā. Tās būvniecībā izmantoto sarkano 
ķieģeļu kvalitāte bijusi slikta, tādēļ kopš 1939. g. 
ir nomainīti ap 60 000 ķieģeļi! Dievnams ir 
nominēts kā viena no iespaidīgākajām Latvijas 
sakrālajām celtnēm. Tās būvniecībā pielietoti 
neogotikas stila dekoratīvie elementi, bet 
interjera iekārtas – altāris, kancele, ērģeļu 
luktas, baznīcēnu soli un mūsdienās izgatavotie 
biktssoli ir veidoti gotiskās formās. Ērģeles 
būvētas 1931. gadā. Baznīca cieta 1. pasaules 
kara laikā un to atjaunoja 1921. g. To ieteicams 
apmeklēt gida pavadībā. +371 65475598.
20.  Daugavpils cietoksnis. Ziemeļeiropā 
vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 
19. gs. pirmās puses cietoksnis. Tā būvi uzsāka 
1810. g. Īsi pēc tam tas cieta 1812. g. karā un 
1829. g. plūdos. Cietoksnis bija stratēģiski 
nozīmīga vieta, t.sk. cīņā pret Napoleona 
armiju. To iesvētīja 1833. g., bet celtniecību 
pabeidza 1878. g. Daugavpils cietoksnis ir 
sadalīts kvartālos, kura centrā atrodas Parādes 
laukums. 1897. g. cietoksnim zaudējot 
stratēģisko nozīmi, tajā ierīko noliktavu. Pirms 
1. pasaules kara Daugavpils garnizonā dienējis 
ģenerālis Jānis Balodis, pulkvedis Frīdrihs Briedis 
u.c. Latvijas armijas virsnieki. Godinot 1812. g. 
kara simtgadi, 1912. g. cietokšņa parkā atklāja 
pieminekli. Padomju laikā te bija dislocētas 
armijas daļas, kā arī izvietota Augstākā tehniskā 
aviācijas skola. Šeit atrodas arī dzīvojamais 
rajons, kura ēkas ir diezgan nolaistas. Šobrīd 
notiek fundamentāli cietokšņa vēsturisko ēku, 
ūdensvada un ielu rekonstrukcijas darbi, kā 
arī tiek veidots Marka Rotko mākslas centrs. 
+371 65422818 (Daugavpils TIC), 65424043 
(Cietokšņa kultūras un informācijas centrs).

Naujenes (Vecpils) pilskalns. 21. Naujenes 
pilskalns veidots līdz 25 m augstā un stāvā 
Daugavas ielejas krastā, ko ietver divas sānu 
gravas. 1275.–1277. g. Livonijas ordeņa mestra 
Ernesta fon Rācenburga vadībā agrākās latgaļu 
koka pils vietā uzceļ mūra pili. Līdz 16. gs. 
vidusdaļai pils kalpo kā Dinaburgas komtura 
rezidence. 1577. g. to noposta Ivana Bargā 
karaspēks. Pēc šī notikuma Dinaburga zaudē 
savu stratēģisko nozīmi un jaunas nocietinātās 
būves celtniecība tiek uzsākta vietā, kur tagad 
atrodas Daugavpils. Blakus ordeņa pils drupām 

 uzstādīts samazināts pils makets. Līdz pils
kalnam no autostāvlaukuma var nokļūt pa taku. 
No pilskalna paveras viens no skaistākajiem 
Daugavas loku skatiem. +371 65422818, 
65471321.

Slutišķu sādža22. . Etnogrāfisks ciems ar 
sādžas plānojumu un Latgales novadam 
raksturīgajām ēkām ar apdarinātiem logiem 
un ažūrām fasādēm. Slutišķu vecticībnieku 
mājā ir izveidots muzejs, kurā var iepazīt 
vecticībnieku kultūrvidi un tradīcijas. No blakus 
esošā Daugavas ielejas krasta paveras viena 
no neparastākajām Latvijas kultūrainavām. 
Līdz sādžai no autostāvlaukuma var aiziet pa 
Markovas pilskalna taku. +371 65471321.

Zemnieku saimniecība “Kurmīši”23. . Saim 
niecībā audzē ārstniecības augus – rau de 
nes, asinszāles, melisas, kaķpēdiņas u.c. Ap
mek lētājiem te piedāvā izzinošu ekskursiju, 

Citu etnogrāfisko novadu maršruti Latvijas apceļotājiem atrodami www.tures.celotajs.lv 
Foto no “Kurmīšu” arhīva



TŪRISMA PAKALPOJUMI

www.celotajs.lv
“Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Ēkā ir atklāti unikāli rokoko stila sienu glez
nojumi ar Romas skatiem, kas pēc Polijas 
piļu analogiem tapuši 18. gs. 60.–70. gados. 
Nesen veikti apjomīgi pils fasādes reno
vācijas darbi un tā ieguvusi sakoptu veidolu. 
Pili ieskauj 18. gs. vidū veidots romantiskais 
ainavu parks – Grāfu Plāteru parks ar atjau
notu mākslīgo grotu un lauvu. +371 656 
23586. Blakus jaunai pilij atrodas Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs.

Keramiķa Valda Pauliņa darbnīca26. . 
Atrodas Krāslavas ziemeļdaļā – Dūmu 
ielā 8. Atraktīvais podnieks piedāvā darba 
demonstrāciju, apmeklētāju līdzdalību kera
mikas izstrādājumu tapšanas procesā, kā 

arī aicina interesentus uz cepļa atvēršanu. 
Šeit nokļuvušie var iegādāties podnieka 
izstrādājumus. Ekskursija iepriekš jāpiesaka. 
+371 29128695.
27.  Krāslavas Svētā Ludviga Ro  mas 
katoļu baznīca. Atrodas Svētā Ludviga 
laukumā. Dievnams (spilgtākais Latga
les baroka piemi neklis) būvēts laikā no  
1755.–1767. g. pēc itāliešu arhitekta Antonio 
Parako projekta. Ticīgo pasaulē šī ir ļoti 
svarīga vieta, jo 1775. g. no Romas atveda 
Krāslavas patrona Svētā Donāta relikvijas, 
kuras 1818. g. novietoja šim nolūkam 
speciāli celtā kapličā. Kopš 1790. gada līdz 
pat mūsdienām pirmajā svētdienā pēc Svētā 

Pētera dienas tiek svinēti Svētā Donāta 
svētki. Dievnamā ir 13 altāri. Centrālā altāra 
freskas “Svētais Ludvigs dodas krusta karā” 
autors ir itāļu mākslinieks F. Kastaldi. Vēlāk 
centrālo altāri papildināja ar tāda paša 
nosaukuma poļu mākslinieka J. Mateiko 
altārgleznu. Baznīcas pa gra bos (atjaunoti) 
ir apskatāmas grāfu Plāteru kapenes, kas 
izveidotas 1775. gadā. Baznīcu var apskatīt 
no iekšpuses. +371 65623939, 65622201.

Naktsmītnes
102   “Birzes” – Birzes iela 10, Ķegums. +371 65038706; 29246137
550   “Vabolīte” – E. Kauliņa aleja 6, Lielvārde, Ogres nov. +371 29250785
118   “Puķkalniņi” – Ķegums. +371 65038825; 29439234
519   “Puduri” – Ķeguma nov. +371 26523410
79   “Brīviņi” – Birzgales pag., Ķeguma nov. +371 65152864; 29443671
1   “Zaķi” – Birzgales pag., Ķeguma nov. +371 29410163; 65152389
266   “Kriķi”– Skrīveru pag., Skrīveru nov. +371 28379352; 29909080
326   “Vecupe” – Birzgales pag., Ķeguma nov. +371 29216404; 29411445; 22025135
215   “Piešupīte” – Staburaga pag., Jaunjelgavas nov. +371 29416180
727   “Radži” – Zīriņu iela 5, Jēkabpils. +371 29471447
34   “Salenieki” – Vārkavas novads, Preiļu rajons. +371 29159452; 29495888
6   “Pakrasti” – Sventes pag., Daugavpils nov. +371 29427159; 29184760
80   “Zirgu sēta Klajumi” – Kaplavas pag., Krāslavas nov. +371 29472638

Krodziņi
20481  “Panna” – Lielvārde, Ausekļa iela 14 a. +371 29437429
20482  “Picērija” – Lielvārde, Lāčplēša iela 23 b. +371 6555432
40424  “Velniņi”– “Lokstiņi”, Klintaines pag., Pļaviņu nov. +371 65129281
20388  “Orinoko” – Beģēni, Kokneses nov., Kokneses pag. +371 26637918
20390  “Pils bufete” – Kokneses nov., Kokneses pilsdrupas. Koknese. +371 29119882
20387  “Rūdolfs” – Blaumaņa iela 3, Koknese. +371 26514096
20389  “Vino Rosso” – “Rozes”, Kokneses pag., Aizkraukles nov. +371 29259572 
20472  “Hercogs Jēkabs”– Brīvības iela 182, Jēkabpils. +371 65233433
20473  “Uguntiņa” – Pasta iela 23 b, Jēkabpils. +371 65231907
20474  “Ceļavējš” – Rīgas iela 213, t/c “Sala”, Jēkabpils. +371 22308976
20475  “Ceļavējš” – Ventas iela 13, Jēkabpils. +371 22308892
20476  “Ceļavējš” – Nākotnes iela 2, t/c “Aura”, Jēkabpils. +371 22308886
20483  “Daugava” – Rīgas iela 28, Krāslava. +371 65622634

Labiekārtotas vietas piknikam
∙ Daugavas muzejā
∙ Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā
∙ Uldevena pilī
∙ Lielvārdes parkā
∙ Kokneses pilsdrupu apkārtnē
∙ Likteņdārzā
∙ Liepkalnos

Noderīga informācija
www.celotajs.lv (Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (Doles un Daugavas loku dabas parks)
www.visitlatgale.com (Latgales tūrisma portāls)

Tūrisma informācija
 Ogres un Ikšķiles novadu TIC, www.latvijascentrs.lv, info@latvijascentrs.lv,  
Brīvības iela 12 a, Ogre, +371 65071883

 Lielvārdes novada TIP, www.lielvarde.lv, ingunalauva@inbox.lv,  
Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, +371 65053759; 28322523; 29322468

 Skrīveru TIP, www.skriveri.lv, A. Upīša iela 1, +371 28373530
 Kokneses TIC, www.kokneseturisms.info, turisms@koknese.lv,  
Melioratoru iela 1, Koknese, +371 65161296; 29275412

 Pļaviņu TIC, www.plavinas.lv, plavinu_tic@inbox.lv, Klintaines pagasts,  
blakus Liepkalnu maiznīcai, +371 22000981; 26161131

 Jēkabpils TIC, visit.jekabpils.lv, tic@jekabpils.lv, Brīvības iela 140/142, 
+371 65233822

 Līvānu TIC, www.livani.lv, asterija.vucena@livani.lv, Domes iela 1 b, Līvāni, 
+371 65381856; 29157669

 Daugavpils TIC, www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv,  
Rīgas iela 22 a, Daugavpils, +371 65422818; 65422818

 Krāslavas TIC, www.visitkraslava.lv, tic@kraslava.lv,  
Brīvības iela 13, Krāslava, +371 65622201

Interesanti pasākumi
∙ Jēkabpils pilsētas un novadu sadziedāšanās un sadancošanās Dižkoncerts “Ceļā  

uz dziesmu un deju svētkiem” Krustpils brīvdabas estrādē, 2013. g. 25. maijā
∙ Vasaras saulgriežu ielīgošanas koncerts uz plostiem Daugavā ar dūdu un  

bungu mūzikas grupu Auļi (Daugavā) 2013. g. 20. jūnijā
∙ Pļaviņu pilsētas svētki un “Zaļais gadatirgus” jūnija pēdējā sestdienā
∙ “Lieldienu mājražotāju un amatnieku tirdziņš” un “Līgo svētku mājražotāju  

un amatnieku tirdziņš” pie “Latvju spīķera” Klintaines pagastā pie Liepkalnu  
maiznīcas, 2013. g. pavasarī un vasarā

∙ Līvānu pilsētas svētki jūlijā
∙ Miķeļdienas starptautiskais folkloras pasākums “Rudenoji” Līvānos
∙ Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava” un Vislatvijas ūdens  

tūristu saiets “Lielais plosts” Slutišķos, – maija pēdējā nedēļā
∙ Marka Rotko mākslas plenērs un Marka Rotko mākslas centra atklāšana  

2013. gada 25. septembrī
∙ Krāslavas pilsētas svētki jūlija vidū
∙ Zirgu un dabas izrāde “Kumeļu rotaļas”, Zirgu sētā “Klajumi”, Kaplavas  

pagastā 2013. gada 6. jūlijā

Teksts/foto: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Materiāls sagatavots ar Ogres un Ikšķiles (Nika Frīdberga, Ieva Skutule), 
Lielvārdes (Inguna Lauva), Kokneses (Daina Liepiņa), Pļaviņu (Daina Dzenīte), Jēkabpils (Laura Afanasjeva), Līvānu (Astērija 

Vucēna), Daugavpils (Lolita Kozlovska), Krāslavas (Inta Lipšāne, Ilze Stabulniece) tūrisma informācijas centru un punktu 
sniegto informatīvo atbalstu. Informācijas aktualitāte atbilst situācijai maršruta apsekošanas laikā 2012. g. vasarā.




