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Novada vēsture,etnogrāfija, daba, izcili
novada mākslinieki. Ekskursijas muzejā un
Daugavas loku teritorijā, radošās darbnīcas,

muzejpedagoģiskās nodarbības. Iepriekš
pieteikties!

 
Skolas iela 1, Naujene, tālr. +371 65471321,

www.naujenesmuzejs.lv

Ekspozīcija atspoguļo Latgales vecticībnieku
lauku sētas iekārtojumu – unikālu garīgās un

sadzīves kultūras modeli.
 

Slutiški, Naujenes pag., tālr. +371 26532508,
www.naujenesmuzejs.lv

Pastāvīgā ekspozīcija stāsta par Skrindu
dzimtas dzīvi un darbu, Līksnas un Vaboles

pagasta vēsturi un šodienu. Ir pieejamas
vairākas tematiskās programmas un radošās

darbnīcas,
kulinārās meistarklases gan skolēniem, gan

pieaugušajiem. Iepriekš pieteikties!
 

Vabole, Vaboles pag., tālr. +371 26420547,
www.skrindumuzejs.lv

Berķeneles pusmuižā pagājusi Latvijas izcilā
dzejnieka Raiņa, jeb Jāņa Pliekšāna bērnība.

Dzejniekam veltītas
ekspozīcijas un mākslas izstādes, izraujošas

ekskursijas un radošās
darbnīcas. Iepriekš pieteikties!

 
Birkineļi, Kalkūnes pag., tālr. +371 65474368,

www.rainamaja.lv



Atjaunota 20. gs. celta muiža, kurā
iekārtota 4-zvaigžņu viesnīca. Kara

tehnikas kolekcijā esošie objekti atrasti
bijušo kauju laukos un ir prasmīgi

restaurēti – atsevišķus eksponātus ir
iespējams arī iedarbināt un izmantot

demonstrējumiem.
 

Alejas iela 7, Svente, tālr. +371 65427822,
www.sventehotel.lv

Apmeklētāji var iepazīt Stenderu
dzimtu, kura trīs gadsimtu garumā bija

“gaismas stars” Sēlijas dzimtcilvēku ikdienā.
Atcerēties Veclašu muižas īpašnieci Mariju

Tīzenhauzenu – Pšezdzecku un vēl daudzus
citus. Miers, klusums un simtgadīgie ozoli Jūs
gaida. Pēc vienošanās iespējama cienāšanās ar

Mācītājmuižas “Prišuma tēju”.
 

Eglaine, Eglaines pag., tālr. +371 29628369

Apmeklētāji tiek aicināti iepazīt gan
muižas kompleksu ar parku, gan Bebrenes
Romas katoļu baznīcu. Īpaši pārsteigumi
sagaida pils pagrabos! Pils kučierim var
pasūtīt vizināšanos karietē un izjādes ar

zirgiem.
 

Bebrene, Bebrenes pag., tālr.
+371 26109353, +371 20219770

Esiet mīļi gaidīti piedzīvot seno dzirnavu
burvību – laukakmeņu mūris, senie koka
dēļi, savdabīgais interjers un īpašā miltu

smarža piešķir ēkai senatnīguma
auru.Senatnīgajās telpās var radoši,

interesanti pavadīt laiku un apgūt dažādas
prasmes zinoša skolotāja vadībā. Piedāvāts

apgūt floristikas, dekupāžas, filcēšanas,
pērļošanas, zīda un stikla apgleznošanas,

veidošanas pamatus.
 

Bebrene, Bebrenes pag., tālr. +371 26109353



Dvietes viesiem ir iespēja apmeklēt seno
kantora būvi – „Muižas ēku”, kas kļuvusi
par centrālo muižas kompleksa objektu,

apskatei pieejamas arī baznīca, dzirnavas un
parks. Atjaunotajā „Muižas ēkā” ir

apskatāmi abi stāvi un mansards, kurā tiek
izvietotas izstādes un rīkoti pasākumi. Katra
ēkas istaba ir iekārtota īpašā stilā, veidojot

kopumu, kā muižā dažādos laikos dzīvojuši
tās iedzīvotāji.

 
Dviete, Dvietes pag., tālr. +371 26369215

Dviete – Latvijas vīnogu dzimtene. Šeit
dzimis un strādājis Latvijas pirmais vīnogu

selekcionārs, novadpētnieks, literāts un
biologs – Pauls Sukatnieks (1914 – 1989).
Dārznieka mājās „Apsītes” aicina iepazīt
selekcionāra neskaitāmās kolekcijas un

talantus, arī iepazīties ar vīnogu audzēšanas
noslēpumiem, vasaras –

rudens sezonā aplūkot dārza augus, degustēt
dažādu vīnogu šķirnes un apmeklēt

pasākumus.
 

„Apsītes”, Dvietes pag., tālr. +371 26369215

Īsta pasaku pils, celta 1870. gadā neogotikas
stilā un izvietota 19.gs. veidota parka
ieskāvumā. Ekskursijai gida pavadībā

nepieciešams pieteikties vismaz nedēļu
iepriekš.

 
Červonka, Vecsalienas pag., tālr. +371 20040144

Seno lietu krātuvē ir skatāmas fotoaparātu,
pulksteņu, naudas, atklātnīšu, linu dvieļu un
radioaparātu kolekcijas. Te var iepazīt Sēlijas

rakstus cimdos un zeķēs, simtgadīgos tautiskos
brunčos,  kā arī rokdarbnieču klubiņa “Dzīparu

namiņš” mūsdienu adījumos. Te var aplūkot
interesantus un retus sadzīves priekšmetus.

 
Raiņa iela 33a, Ilūkste, tālr. +371 28384018



Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem
ielejas veidojumiem Latvijā. Lieliska iespēja,
kā iepazīt dabas parku, ir dodoties kādā no

Naujenes muzeja ārpus ekspozīcijas
ekskursijām kopā ar gidu. 

 
Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Skrudalienas,

Salienas pagasti, tālr. +371 65471321

Dvietes senlejas informācijas centrs
‘’Gulbji’’ piedāvā Vides klases nodarbības.
Pamatskolas vecuma bērni ar skolotājiem

tiek aicināti iet dabā – pētīt un iepazīt
Dvietes palienes dabu un vēsturi.

 
Bebrenes pag., , tālr. +371 26109353

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”
(59,3ha) atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši

ledāju kušanas ūdeņi.Dabas liegumā
konstatēti 11 Eiropas nozīmes aizsargājamie
biotopi, 21 reta vai aizsargājama augu suga,

7 retas vai aizsargājamas ķērpju sugas,
ezeros un ezeru krastos ir pilns ar augu

daudzveidību. Liegumā izveidotas vairākas
aizraujošas pastaigu un mācību izziņu takas. 

 
Pilskalne, Pilskalnes pag., tālr. +371 65462296

Ainaviski gleznainā Daugavas senlejas krastā
Slutišķu sādžā labiekārtota izziņas taka un

atpūtas laukums ar skatu platformām,
celiņiem un vides objektiem.

 
Markova, Naujenes pag., GPS: 55.916794,

26.892548



Kilometru garā taka uzved gravu ieskautajā,
25 m augstajā Naujenes (Vecpils) pilskalnā,

kas tiek uzskatīta par Daugavpils dibināšanas
vietu. Tur saglabājušās pilsdrupas, pie kurām
izveidots Dinaburgas pils brīvdabas makets.
Objekts atrodas Daugavas loku dabas parkā.

 
Naujenes pag., GPS: 55.912078, 26.724872 ,

tālr. +371 65471321

Vislielākais pašreiz zināmais
laukakmens Latvijā. Tas atrodas dziļi

mežā ap 6 km uz austrumiem no
Nīcgales dzelzceļa stacijas, taču viegli
sasniedzams, pateicoties ierīkotajam

zemesceļam un norādēm.
 

Nīcgales pag., GPS: 56.1522349,
26.46180770000001

Uzkāpjot 21 m augstajā skatu tornī, no putna
lidojuma augstuma var aplūkot ainavas un
gleznaino Daugavas upes Rozališķu loku –

vienu no skaistākajiem Latvijas dabas
skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas

naudaszīmi – 10 latu banknoti. 
 

Vasargelišķi, Naujenes pag., GPS: 55.9149192 ,
26.815293699999984

paši labiekārtotais parks atrodas gleznainā
vietā Daugavas krastā meža ielokā dabas
parka “Daugavas loki” teritorijā. Parkā

iespējams noorganizēt visdažādākos
pasākumus. Te atrodas bērnu laukumi,

āra grili, galdi, terases, lapenītes
utt.

 
Nitiši-13, Naujenes pag., tālr. +371 25900041



Muižas parkā ierīkota 2 km gara pastaigu
taka, kas ved gar vēsturiskajām atpūtas

vietām, no kurām paveras skats uz dzirnavu
drupām, dīķiem, Bornes upi un Daugavas
lokiem, āra trenažieri, virvju trase un citas

atpūtas iespējas.
 

Lielborne, Salienas pag., GPS: 55.8661942 ,
26.97215140000003, tālr. +371 29284480,

www.lielbornesmuiza.lv 

Interesants pastaigu maršruts atrodas ļoti
gleznainā Dabas parka “Daugavas loki”
teritorijā. Slutišķu gravu taka savieno

Slutišķu krauju un Slutišķu ciemu. Visas
pastaigas laikā ir labi redzama Daugavas upes

burvība, var baudīt svaigo meža gaisu,
klausīties putnu dziesmas un

priecēt acis ar plašiem ainavu skatiem.
Iespēja iziet garām vairākiem biotopiem.

 
Naujenes pag., Slutišķi, GPS: 55.9025227,

26.873984800000017, tālr. +371 65476748

Parks ir izcils dārzu un parku mākslas
piemineklis, viens no vizuāli

izteiksmīgākajiem ainavu parkiem Latvijā,
tā platība 7,9 hektāri. Apmeklētāji Bebrenes

muižas parku var apskatīt gan izstaigājot
kājām, gan doties izbraucienā zirga vilktā

karietē.
 

Bebrene, Bebrenes pag. GPS:
56.06837776932976 , 26.131797371508096,

tālr. +371 26109353

Taka iet gar Sventes ezeru. Labiekārtotajā
ezera takā rekonstruēts pastaigu celiņu tīkls

ar soliņiem, atpūtas un piknika vietām,
lapenēm, pastaigu laipām, skatu platformām

un citiem infrastruktūras elementiem.
 

Sventes pag., GPS: 55.8779618491831 ,
26.369362783011105, parvalde@svente.lv 

 



Jaunsventes muižas parks veidots 19.
gadsimta beigās. Parka platība 5,22 ha un

tajā aug 27 dažādas koku sugas,
interesantākās no kurām ir Akmens

(Ērmaņa) bērzs un Ungārijas ceriņš. Parka
teritorijā ir 2. pasaules karā kritušo kapi.

Parka tuvumā atrodas 1912. gadā celtā grāfa
Plātera muiža (Sventes muiža) un Militārās

tehnikas muzejs. 
 

Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., GPS:
55.90249293113447 , 26.376031915343553,

parvalde@svente.lv 

Parka teritorijā izveidota
atpūtas taka, kas papildināta ar neparastām

vides instalācijām un ved gar dažādiem
apskates objektiem (avotiņu, muižas

kapelu, labirintu u.c). Līksnas muižas parka
apmeklējuma cenā būs iekļauti gida

pakalpojumi. Iepriekš pieteikties!
 

Daugavas iela 8, Līksna, tālr. +371 65475572,

Šajā parkā, līdzīgi kā citos muižu parkos,
atrodamās koku sugas ir ļoti īpašas. Juzefovas

parka īpašo atmosfēru veido simtgadīgas
Eiropas ciedru priedes, korķa goba un baltā

papele. Parka tuvumā mīt retais liellūpas
vīngliemezis (Isognomostoma

isognomostomos), kas Latvijā atrasts tikai šajā
apkaimē. No Jezupovas parka iztek avots, kura

ūdenim piemītot dziednieciskas īpašības.
 

Naujene, Naujenes pag., GPS: 55.92900350000001 ,
26.71474379999995

Pie Meduma ezera atrodas Medumu parks,
kurā var ieraudzīt dažādus stādījumus –

ošus, ozolus, liepas, vīksnas, asinssarkano
grimonu, Daugavas krustābeli, Eiropas

segliņu, balzama dižegles, Eiropas lapegles,
Kolorado aso egli u.c.

 
Medumi, Medumu pag. GPS: 55.7838368 ,

26.347330400000033



Lieliska atpūtas vieta, kas piedāvā apskati un
kontaktu ar dzīvniekiem, barošanu ar

zoodārzā iegādāto barību. Šeit sastopamas
alpakas, lamas, ķenguri, kamielis, dambrieži,
punduraitas, pundurkazas, poniji, ēzeļi, zirgi,

truši un citi dzīvnieki.
 

Eglītes, Naujenes pag.,
GPS: 55.95371182508395 , 26.620745460001736

tālr. +371 20269999

Parks atpūtai un pastaigai, kur var iepazīties
ar dažādiem putniem un dzīvniekiem -

pūcēm, strausiem, fazāniem, dambriežiem,
kazām un eksotiskiem dzīvniekiem. Iepriekš

pieteikties!
 

"Kalpaki", Demenes pag., GPS: 55.749630 ,
26.565018, tālr. +371 27001440

Alpaku audzētava Sēlijas pusē
ar ievērojamu alpaku saimi. Šeit vienmēr ir

alpaku gadalaiks, atpūta dabas skaņās, alpaku
vilnas dzija un adījumi, un mazo alpacēnu

rotaļas. “Dzīparu” mājā viss interesantais par
diega tapšanu, darbošanās vieta, vilnas

namiņa krāsniņas siltums, Sēlijas viensētas
smarža un vecā pulksteņa iezvanīts

nesteidzīgs laiks.
 

Bebrene, Bebrenes pag., GPS:
56.09533285201476 , 26.16183104603216,
tālr. +371 29555547, www.alpakusala.com



Sētā saimnieko ceturtā paaudze, un katrai no
tām ir savs lidojums, jo šeit dzimušajiem tiek

doti spārni (lauku sēta atrodas Dvietes palieņu
teritorijā). Kad sētā ienāca eksotiskie dzīvnieki
un putni (alpakas, strausi, fazāni, truši, kazas,
pundurcūkas…. radās iespēja ar šo pieredzi
dalīties. Visus kas vēlas saņemt Enerģiju no

Dabas, baudīt to laipni lūgti lauku sētā
 

‘’Vidzemnieki‘’. Vidzemnieki, Dvietes pag.,
GPS: 56.063425421903794 ,

26.277805769627733, tālr. +371 28771930

Iespēja izzināt Višķu vēsturi, apmeklēt
keramikas un klūgu pinumu darbnīcas,

piedalīties amatnieku meistarklasēs,
ieklausīties kokles skaņās Višķu baznīcā,

degustēt vietējos produktus. Iepriekš
pieteikties!

 
Parka 2a, Višķu tehnikums, tālr. +371 29207737,

www. clay.lv 

Laipni lūgti iepazīt koka enerģiju un spēku,
tā dažādajās izpausmes un reizē arī pārbaudīt

savas zināšanas aizraujošā, izzinošā
viktorīnā! Darbnīcā ir iespēja piedalīties

dažādās aktivitātēs, arī paši darbnīcas
īpašnieki labprāt iesaistās un ir atvērti

interesantiem projektiem!
 

"Senči" Pilskalnes pag., tālr. +371 22491518,
www.urtawood.com.

Stāstījums par pinēja amatu, izmantojamo
materiālu, pinumiem un to pīšanu. Klūgu

vākšana, mizošana, termiskā apstrāde,
šķelšana, apstrāde uz ēveles, sagatavošanās
darbam, pīšanas paņēmieni, meistarklases.

 
Kašatniku ciems , Naujenes pag., tālr.+371 29358096,

https://pitenis.mozello.lv/

http://https//pitenis.mozello.lv/


Iznomā koka plostus, kanoe laivas, smailītes,
elektro velosipēdus u.c. inventāru. Organizē
ūdens maršrutu izbraucienus ar izmitināšanu

un ēdināšanu. Nodrošina transportu līdz
starta vietai, izziņas materiāliem, maršrutu

kartēm.
 

Naujenes pag.., tālr. +371 29493121 +371
24662655, www.gribulaivot.lv

Braucieni ar kuģīti Dinaburga pa Daugavu,
Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, kas

uzņem viesus komfortablā kuģītī, ar
nolaižamām caurspīdīgām sienām, salona
apsildi, audio sistēmu, plediņiem vēsākām

dienām un vienmēr smaidīgu kapteini.
 

Erlavas, Naujenes pag., +371 29555634,
www.kugitisdinaburga.lv

Braucieni ar pontonlaivu. Laivu, SUP dēļu,
ūdens motociklu, katamarānu un ūdens
velosipēdu noma, sporta laukumi, mini
zoo, virvju trase, interkatīva spēle ’’Lāča

medības’’ u.c. 
 

Silene, Skrudalienas pag., tālr. +371 62004100,
+371 22013509, www.silene.lv

Droša un nesāpīga šaušanas spēle ar nekaitīgiem
infrasarkano lāzeru ieročiem, kas garantē
kārtīguizskriešanos, prieku un aizrautību.

Iepriekšpieteikties!
 

Draudzības 24, Demene, tālr. +371 20583044

Nodrošina stratēģiskās komandu spēles –
peintbolu (ar pneimatiskiem krāsu bumbiņu

ieročiem) un lāzertagu (ar infrasarkano lāzeru
ieročiem). Iepriekš pieteikties! 

 
Rimšas, Sventes pag. , tālr. +371 29849940,

www.paintball-d.lv

http://www.kugitisdinaburga.lv/


Tālr. +371 65476748, +371 29431360

E-pasts: turisms@augsdaugavasnovads.lv

Facebook: Augšdaugavas novads.Travel

Instagram: Augšdaugava.Travel

Mājas lapas: www.visitdaugavpils.lv, 

www.viskuestrade-stadions.lv,


