AUTOCEĻOTĀJIEM
VELOBRAUCĒJIEM

Dviete
aicina!
DABAS PARKS

"DVIETES PALIENE"

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

Dvietes palienes dabas
parks ietver savā ziņā
unikālu dabas teritoriju – Dvietes
senleju ar Skuķu un Dvietes ezeriem
un tai pieguļošās palieņu pļavas, kas
palu laikā darbojas kā sava veida
Daugavas
ūdeņu
uzkrājējs
jeb
„akumulators”. Tas ātri uzņem lielas
palu ūdeņu masas, bet vēlāk lēnām
atdod, mazinot plūdus Daugavas
ielejas krastos. Dvietes senlejas
ūdens līmeņa svārstību īpatnības ir
iemesls savdabīgajai ekosistēmai, kas
ir nozīmīga augu un putnu dzīves
vieta gan migrāciju, gan ligzdošanas
laikā.
TŪRISMA PAKALPOJUMI
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Ancene:
Strauti, 29115491
Baltiņi: Dailes, 65400328
Baltiņi:
Rozes, 29197182
Munči:
Liepziedi, 29466687
Ilūkstē:
Dzintari, 26481223
Ilūkstē:
Pie torņa, 22427969
Ilūkstē:
Glenda, 29368657
Ilūkstē:
Ilūkste, 65462175
Bebrenes Profesionālā vidusskola,
65444530
Atpūtas vietas: Pie Dvietes tilta
(‘’Siliņš’’), Putnu salā pie informācijas
centra ‘’Gulbji’’ un Akmeņupes dabas
takā pie Bebrenes
Veikali: Bebrenē, Dvietē, Ilūkstē
Ēdināšana: Ilūkstē, Bebrenē (iepriekš
piesakoties)
Auto noma: Pie Torņa, 22427969
Velosipēdu noma:
Pie Torņa,
22427969;
Rudzupuķes (Sventē),
28319326
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Informācija:

www.celotajs.lv, 67617600
www.dviete.lv
www.ilukste.lv, 65440826, 27046642
www.bebrene.lv, 65407909; 26109353
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Vienas vai pat divu dienu ilgs maršruts tiem, kas vēlas iepazīt savdabīgu Sēlijas
apvidu – Dvietes palienes dabas parku un tā tuvāko apkārtni. Atkarībā no izvēlētā
gadalaika un meteoroloģiskās situācijas Dvietes apkārtnē var būt ļoti atšķirīgas
ainavas – no visaptverošiem paliem līdz pat sausām palieņu pļavām, cauri kurām tek
mazo Dvietes un Ilūkstes upju tērcītes. Ja maršruts tiek veikts pavasarī vai rudenī, to
var apvienot ar putnu vērošanu. Ja palu laikā – ar braucienu par laivu pa
applūdušajām palienēm. Tiem, kam patīk staigāt, vērts apmeklēt arī Ilūkstes tuvumā
esošo Pilskalnes Siguldiņu un iziet Akmeņupītes dabas taku.
Laiks: Maijs – oktobris
Velosipēda tips: Kalnu divritenis, kas piemērots braukšanai pa grants ceļiem
Sākums: Ilūkste  Vienības laukums
Beigu punkts: Ilūkste
Garums: ~ 50 km. > 70 % ceļi ar grants segumu
Aptuvenais laiks: Ar objektu apskati – vienas vai divu dienu brauciens (ar
velosipēdu)
Grūtības pakāpe: Vidējas grūtības (velobraucējiem)
Upes kritums: Dvietes kritums šajā maršrutā nepārsniedz vienu metru
Maršruta gaita: Ilūkste – Baltiņi  Bebrene – Zvīdrāni – Dviete – Munči – Dviete –
Doļnaja – Ilūkste
Attālums no Rīgas: ~ 200 km (caur Neretu, Aknīsti)
Loģistika: Apļveida maršruts, kuru beidzot, atgriežas sākumpunktā
Alternatīvas: Ekstrēmākas velobraukšanas piekritēji no Munčiem uz Ilūksti var doties
pa ceļu, kas ved gar pašu Daugavas kreiso krastu cauri Sosnaukai un Pristainei.
Maršrutā var iekļaut Pilskalnes Siguldiņu un izstaigāt labiekārtotās takas (vismaz
dažas stundas). Maršrutu var sākt/beigt Daugavpilī ( + 25 km vienā virzienā)
Der zināt! Grantētajiem ceļiem var būt „trepe”. Ilūkstes – Baltiņu – Bebrenes ceļš ir
ļoti līkumains un paugurains, tādēļ velobraucējiem jābūt uzmanīgiem! Palu laikā
neliels Bebrenes – Zvīdrānu ceļa posms var būt applūdis un satiksmei slēgts. Katrs
pats ir atbildīgs par savu un savu bērnu drošību maršruta veikšanas laikā!

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklējiet

Neatliekamās palīdzības
dienestu tālrunis: 11 2

Dvietes paliene
pavasaru palu
laikā

Autotūrists

www.celotajs.lv!

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

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI

vēstures avotos pirmoreiz minēta 1559. g. (pēc
citiem avotiem  1562. g.). Tās attīstību veicināja atrašanās
nozīmīgu tranzītceļu krustpunktā. Laika posmā no 1795. līdz
1949. g. Ilūkste bija apriņķa centrs, 1917. g. Ilūkstei piešķīra
pilnas pilsētas tiesības. Ilūkstē nebija lieli rūpniecības
uzņēmumi un tās iedzīvotāji nodarbojās galvenokārt ar
amatniecību, tirdzniecību un lauksaimniecību. Ilūkste tika
pilnībā nopostīta 1.pasaules kara laikā un smagi cieta arī 2.
pasaules kara laikā. Šodien Ilūkste ir klusa pierobežas
mazpilsēta, ko ieskauj gleznains dabas apvidus. Ilūkstē var
apskatīt atjaunoto bijušo jezuītu klostera ēku (celta 1786.g.).
Pirmo mūra baznīcu Ilūkstē cēla grāfs Plāters  Zībergs 1754. 
1769. g. Tagadējo Ilūkstes katoļu baznīcu uzcēla 1816. g. un
1861. g. to atdeva pareizticīgajiem. Savukārt, 1920. g.
dievnams atgriezās katoļu draudzes rīcībā. Baznīcu atjaunoja
1921. g.
2 Dvietes senleja  Dvietes palienes dabas parka „centrālā
ass”. Ledāja kušanas ūdeņu veidots ielejveida pazeminājums
ap 20 km garumā, cauri kurai plūst Dvietes upe.
3 Skuķu un Dvietes ezeri – vienas no teritorijas
nozīmīgākajām dabas vērtībām  divi aizaugoši un grūti
pieejami palieņu ezeri (lielākie šāda tipa ezeri Latvijā). Palu
laikā pārplūst, savienojoties vienā lielā ūdenskrātuvē. Atrodas
Dvietes senlejā un tiem cauri plūst Dvietes ūdeņi.
4 Dvietes senlejas informācijas centrs ‘’Gulbji’’ . Viens no
svarīgākajiem teritorijas izziņas objektiem. Labiekārtots,
pieejama semināru telpa, izziņas literatūra un vietējo
amatnieku suvenīri. Iespēja nobaudīt bebra dziedzeru
uzlējumu! Ziemeļos un austrumos no tā atrodas Putnu salas
aploks (150 ha) ar dzīvei savvaļā pielāgotiem mājlopiem –
savvaļas zirgiem un Hailandera šķirnes govīm. Skuķu ezera
krastā 0,5 km attālumā no informācijas centra uzcelts putnu
vērošanas tornis .
5 Ekspozīcija ‘’Koka priekšmets Dvietes palienes sētā’’ .
Bebrenes pagasta Putnu salas māju ‘’Atāli’’ simtgadīgajā rijas
ēkā ar niedru jumtu apskatāma arheoloģisko atradumu, seno
koka sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija.
6 Akmeņupes dabas taka. Akmeņupes, kas traucas lejā no
Augšzemes augstienes uz Dvietes palieni  straujo tecējumu
var novērot tikai pavasaros vai pēc lietavām. Pārējā laikā tā ir
sekla upīte ar akmeņainu gultni. Upītes krastos ir izveidota
jauka taka ar vairākām atpūtas un ugunskura vietām (ir malka).
Garums  1,6 km, laiks – 0,3 – 1 h.
7 Bebrenes katoļu baznīca – izcili skaista un ainaviska
celtne (1797. –1883. g.) ar klasicisma (ārējais veidols) un
baroka (interjers) stila elementiem. G.k. apskatāma no ārpuses.
8 Bebrenes muiža – kompleksā ietilpst 1896. g. celtā grāfu
PlāteruZībergu pils (mūsdienās  Bebrenes vidusskola), pils

1 Ilūkste

Dvietes senleja
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Bebra dziedzeru uzlējuma degustācija

Ekspozīcija "Koka priekšmets Dvietes
palienes sētā"

vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs
pagraba, dzirnavas (1836. g.) un zirgu staļļi . Nelielā apjomā

ir saglabājusies arī pazemes eja no pils pagraba uz virtuves
ēku. Te tiek organizēti arī dažādi tematiski pasākumi. Muižu
ieskauj viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem
Latvijā.
9 Dvietes magazīnas klēts . 1874. gadā celtā graudu klēts,
kas pārsegta ar divslīpņu jumtu jau šobrīd tiek izmantota kā
vietēja mēroga tūristu piesaistes objekts. Apskatāma no
ārpuses.
A Dvietes muiža  tās dzīvojamā ēka līdz mūsdienām nav
saglabājusies. Šodien Dvietes muižas parkā ir apskatāmas
muižas pārvaldnieka māja un trīs mūra saimniecības ēkas .
19. gs. veidots ainavu parks ar laukakmeņu mūrējuma tiltu .
Parkā atrodas Dvietes muižas ēkas.
B Dvietes katoļu baznīca  skaists dievnams, celts 1864. g.
baroka stilā ar vienu no greznākajiem sakrālā baroka
interjeriem bijušajā Daugavpils rajonā.
C Munču tilts . Neliels tilts pāri Berezaukai Dvietes un Ilūkstes
upju satekas vietā. Lielāku palu laikā tilta apkārtne un ļoti plaša
teritorija dienvidos no tilta atrodas zem ūdens. Laba skatu vieta
palos ir puskilometru ziemeļos no tilta – Dvietes un Daugavas
senleju saskares vietā.
D Doļnaja – Ilūkstes ceļa posms ir lieliska vieta, kur vērot
pavasara palos applūdušās Ilūkstes palienes, kas kopā ar
Daugavas un Dvietes palienēm veido nepārskatāmu milzu
ezeru.
E Pilskalnes Siguldiņa. Ziemeļos no Pilskalnes plešas ledāja
un tā kušanas ūdeņu veidota subglaciāla iegultne, kurā
izvietojušies vairāki ezeriņi. 1994. g. te izveidots dabas liegums
"Pilskalnes Siguldiņa''. Ainaviskās ielejas krastā paceļas ap 30
m augstais Melnaiskalns (Rāmavas pilskalns). Dabas liegumā
ierīkotas trīs tūristu takas. 1,6 km garā Sprīdīša taka , 3,8 km
garā meža ainavu mācību taka , kas aizlokas gar Pastarīša
ezeru un Dubezeru un iepazīstina ar šejienes augu valsti un
ģeoloģisko procesu izpausmēm. Trešā  Augšzemes ainavu
taka ir 8 km gara un beidzas pie Driģeņu mājām (jānāk
atpakaļ, vai jāsarunā autotransports galapunktā!). Takas ir
marķētas un labiekārtotas.

"Lauku ceļotājs"

Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, Latvija
T:+371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv
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