
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Dviete aicina!LAIVOTĀJIEM
DVIETE PALOS

Dvietes palienes dabas parks ietver savā ziņā unikāludabas teritoriju – Dvietes senleju ar Skuķu un Dvietesezeriem un tai pieguļošās palieņu pļavas, kas plūdu laikā darbojas kāsava veida Daugavas ūdeņu uzkrājējs jeb „akumulators”. Tas ātriuzņem lielas palu ūdeņu masas, bet vēlāk lēnām atdod, mazinot plūdusDaugavas ielejas krastos. Dvietes senlejas ūdens līmeņa svārstībuīpatnības ir iemesls savdabīgajai ekosistēmai, kas ir nozīmīga augu unputnu dzīves vieta gan migrāciju, gan ligzdošanas laikā.

Maršruts paredzēts savā ziņā ekstrēmāvai „netradicionālā” ūdenstūrismapiekritējiem, kaut arī minētajā posmāDvietei kritums nepārsniedz vienumetru. Palu laikā, atkarībā no tointensitātes applūst plašas teritorijas, kārezultātā var sanākt „apvidus”brauciens ar laivu. Jāņem vērā, kaatkarībā no palu un brauciena laika,atsevišķas Dvietes daļas pavasaros varbūt vēl aizsalušas. Tādejādi, maršrutsnav grūts, taču tā veikšana prasazināmu pielāgošanos konkrētaisituācijai.
Laiks: Pali (aprīļa sākums  maijasākums). Kā saka vietējie cilvēki,  paluūdens 2 nedēļas ceļas, 2 stāv un 2 krīt.Augsts ūdens līmenis Dvietes palienēvar būt arī citos gadalaikos, ja bijušasļoti spēcīgas lietavas. Palu precīzu laikuun to intensitāti iepriekš ir grūtiparedzēt, tāpēc nepieciešams vietējais„ziņotājs”. Lielos palos (pagājušāgadsimta trīsdesmitie un piecdesmitiegadi) ūdens līmenis var celties pat parsešiem metriem un appludināt senlejuaptuveni 20 km garumā no ietekas.
Laivu tips: Kanoe, jūras laivas,gumijas laivas u.c.
Sākums: Tilts pāri Dvietei pieBebrenes, kur neliels ceļapaplašinājums  „kabatiņa” uninformācijas stends. Vietējie šo tiltusauc par Slobodas tiltu (tā kādreizsaukta arī Dviete)
Beigu punkts: Tilts pie Munčiem, 1 kmpirms Dvietes ietekas Daugavā.Atkarībā no palu ūdeņu augstuma, šītilta apkārtne var būt applūdusi un tilts –nepieejams. Tad var doties atpakaļ līdzDvietes tiltam (2,5 km). No Munču tiltavar doties arī augšup pa Ilūkstes upilīdz Ilūkstei
Garums: 13 km
Aptuvenais laiks: ~ 2  4 h
Grūtības pakāpe: Viegls
Upes kritums: Dvietes kritums šajāmaršrutā nepārsniedz vienu metru
Maršruta gaita: Bebrene – Dviete –Munči
Attālums no Rīgas: 200 km (caurNeretu, Aknīsti)
Loģistika: Automašīna, kas sagaidabeigu punktā
Alternatīvas: Braucienu var sākt noIlūkstes pa Ilūkstes upi, vai paapplūdušajām palienēm no Dvieteslejteces braukt „pret straumi” līdzIlūkstei (plus 8 km)
Der zināt! Palu laikā applūst lielasplatības, tādēļ jāizvēlas pietiekamistabila laiva. Palu ūdens līmenimceļoties, Dvietes palienessašaurinājuma vietās (pie tiltiem) varbūt stipra pretstraume no Daugavaspuses. Vējainā laikā palienespaplašinājumos ir iespējami ap 0,5 maugsti viļņi. Palu maksimuma laikāorientēšanās applūdušajā un krūmiemaizaugušajā apvidū var būt stipriapgrūtināta. Līmenim krītoties, atsevišķimaršruta posmi var kļūt neizbraucami.Izmantojot gumijas laivu, ir jāizvairās noapplūdušajiem ganību žogu posmiemSkuķu ezera apkārtnē (dzeloņdrātis!).Katrs pats ir atbildīgs par savu un savubērnu drošību maršruta veikšanaslaikā. Pa Dvieti nedrīkst braukt armotorlaivu, jo laivu dzenskrūve varsapīties dažādos zemūdenspriekšmetos, kas lielo ūdens platību dēļapdraud braucējus.

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklējiet www.celotajs.lv!

TŪRISMA PAKALPOJUMI

5 Bebrenes Profesionālā vidusskola, 65444530
Atpūtas vietas: Pie Dvietes tilta (‘’Siliņš’’), Putnu salā pie informācijascentra ‘’Gulbji’’ un Akmeņupes dabas takā pie Bebrenes
Veikali: Bebrenē, Dvietē, Ilūkstē
Ēdināšana: Ilūkstē, Bebrenē (iepriekš piesakoties)
Ūdenstūrisma apmetnes: Nav izveidotas
Laivu noma: www.mezmalaslaivas.lv, www.seakayak.lv,www.campo.lv. Laivas var nomāt no šiem operatoriem un pašiemaizvest ar automašīnu (vajadzīgs jumta bagāžnieks un divas troses)
Informācija:

3 Strauti, 29115491
1 Dailes, 65400328
1 Liepziedi, 29466687
3 Rozes, 29197182

1 Dzintari, 26481223Ilūkstē:4 Pie torņa, 22427969Ilūkstē:4 Glenda, 29368657Ilūkstē:4 Ilūkste, 65462175

Tuvākās naktsmītnes:

www.celotajs.lv, 67617600www.dviete.lv
www.ilukste.lv, 65440826, 26555275www.bebrene.lv, 65407909; 26109353

Daļēji finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšuinstrumentu granta palidzibu no Īslandes,Lihtenšteinas un Norvēģijas

Dabas parka teritorijā drīkst brīvi staigāt, braukt ar velosipēdu, ar auto (pa ceļiem), vērotputnus un dzīvniekus, braukt ar airu laivām. Telšu celšana un ugunskuru kurināšana iratļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās. Vērojot migrējošos putnus,jācenšas mazināt dažāda veida traucējums to atpūtas vai barošanās laikā.

Munču tilts
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 1 1 2



INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1 Dvietes senleja  Dvietes palienesdabas parka „centrālā ass”. Ledājakušanas ūdeņu veidots ielejveidapazeminājums ap 20 km garumā, caurikurai plūst Dvietes upe.
2 Skuķu un Dvietes ezeri – vienas noteritorijas nozīmīgākajām dabasvērtībām  divi aizaugoši un grūtipieejami palieņu ezeri (lielākie šādatipa ezeri Latvijā). Palu laikā pārplūst,savienojoties vienā lielā ūdenskrātuvē.Atrodas Dvietes senlejā un tiem cauriplūst Dvietes ūdeņi.
3 Bebrenes katoļu baznīca – izciliskaista un ainaviska celtne (1797.–1883. g.) ar klasicisma (ārējaisveidols) un baroka (interjers) stilaelementiem. G.k. apskatāma noārpuses.
4 Bebrenes muiža – kompleksāietilpst 1896. g. celtā grāfu PlāteruZībergu pils (mūsdienās  Bebrenesvidusskola), pils vārti, virtuves ēka,
muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs
pagraba, dzirnavas (1836. g.) un zirgu
staļļi . Nelielā apjomā ir saglabājusiesarī pazemes eja no pils pagraba uzvirtuves ēku. Te tiek organizēti arīdažādi tematiski pasākumi. Muižuieskauj viens no izteiksmīgākajiemangļu ainavu stila parkiem Latvijā.
5 Dvietes senlejas informācijas
centrs ‘’Gulbji’’ . Viens nosvarīgākajiem teritorijas izziņasobjektiem. Labiekārtots, pieejamasemināru telpa, izziņas literatūra unvietējo amatnieku suvenīri. Iespējanobaudīt bebra dziedzeru uzlējumu!Ziemeļos un austrumos no tā atrodas
Putnu salas aploks (150 ha) ar dzīveisavvaļā pielāgotiem mājlopiem –savvaļas zirgiem un Hailandera šķirnesgovīm. Skuķu ezera krastā 0,5 kmattālumā no informācijas centra uzcelts
putnu vērošanas tornis.
6 Ekspozīcija ‘’Koka priekšmets
Dvietes palienes sētā’’ . Bebrenespagasta Putnu salas māju ‘’Atāli’’simtgadīgajā rijas ēkā ar niedru jumtuapskatāma arheoloģisko atradumu,seno koka sadzīves priekšmetu undarbarīku kolekcija.
7 Dvietes muiža  tās dzīvojamā ēkalīdz mūsdienām nav saglabājusies.Šodien Dvietes muižas parkā irapskatāmas muižas pārvaldnieka mājaun trīs mūra saimniecības ēkas. 19. gs.veidots ainavu parks ar laukakmeņu
mūrējuma tiltu . Parkā atrodas Dvietesmuižas ēkas.
8 Dvietes katoļu baznīca  skaistsdievnams, celts 1864. g. baroka stilā arvienu no greznākajiem sakrālā barokainterjeriem bijušajā Daugavpils rajonā.
9 Akmeņupes dabas taka.Akmeņupes, kas traucas lejā noAugšzemes augstienes uz Dvietespalieni  straujo tecējumu var novērottikai pavasaros vai pēc lietavām. Pārējālaikā tā ir sekla upīte ar akmeņainugultni. Upītes krastos ir izveidota jaukataka ar vairākām atpūtas un ugunskuravietām (ir malka). Garums  1,6 km,laiks – 0,3 – 1 h.
3 –9 objekti neatrodas pašā Dvietesupes krastā, tādēļ tos apmeklēt varpirms vai pēc brauciena pa Dvieti.
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Putnu salas aploks

Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji"

Bebra dziedzeru uzlējuma degustācija

Dvietes katoļu baznīca Dviete pie Dvietes ciema

Dvietes paliene rītausmā

Dvietes paliene no gaisa balona lidojuma

Dvietes paliene pie Munču tilta




