Daugavpils novads - skolēnu ekskursiju galamērķis
Skolēnu iemīļotākās dienas mācību gadā ir tās, kurās klase dodas izbraukumā.
Ekskursijas ne tikai saliedē kolektīvu, bet arī dažādo mācību procesu un noteiktu
izglītības satura tēmu ļauj apgūt neikdienišķos apstākļos – dabā, muzejā, kultūras vai
vēstures objektā, palīdzot izrauties no saspringtās mācību vides.
Esam apkopojuši Daugavpils novada objektus, kas ar prieku gaida ciemos skolēnu
grupas. Novads arvien iedvesmo ar īpašu noskaņu, apkārtējo dabu un cilvēkiem.
Smelies idejas un dodies piedzīvojumā!

Aktīvā atpūta un piedzīvojumi Daugavpils Novadā
Atpūtas parks “Stalkers”
Īpaši labiekārtotais parks atrodas gleznainā
dabas parka “Daugavas loki” teritorijā,
Daugavas krastā, meža ielokā. Te atrodas
skulptūras un interesanti vides objekti, bērnu
laukumi, āra grili, galdi, lapenītes, sporta
laukumi. Iespējams izmantot dažādu sporta
inventāru.

Nitiši-13, Naujenes pag., tālr. +371 25900041,
www.stalkers.lv

Lāzertags “Lazertag Vizbuļi”
Droša un nesāpīga šaušanas spēle ar
nekaitīgiem infrasarkano lāzeru ieročiem, kas
garantē kārtīgu izskriešanos, prieku un
aizrautību. Iepriekš pieteikties!

Draudzības 24, Demene, tālr. +371 20583044

Silene Resort & SPA ****
atpūtas komplekss

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 pagasts, Daugavpils novads,
+371 62004100, +371 22013509, www.silene.lv

Laivu noma “Beibuks”
Iznomā koka plostus, kanoe laivas, smailītes,
katamarānus u.c ūdens inventāru. Organizē
ūdens maršrutu izbraucienus ar izmitināšanu
un ēdināšanu, gida pakalpojumiem. Nodrošina
transportu līdz starta vietai, izziņas
materiāliem, maršrutu kartēm.

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

Peintbols un lāzertags “Paintball D”
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

Dabas objekti Daugavpils Novadā
Dabas parks “Daugavas loki”
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.

Tālr. +371 65471321, www.naujenesmuzejs.lv

Markovas izziņu taka un
atpūtas laukums Latgales sēta
Ainaviski gleznainā Daugavas senlejas krastā
Slutišķu sādžā labiekārtota izziņas taka un
atpūtas laukums ar skatu platformām, celiņiem
un vides objektiem.

Markova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
GPS: 55.916794, 26.892548

Atpūtas komplekss Lielbornes
muiža
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 pagasts, Daugavpils novads,
+371 29284480, www.lielbornesmuiza.lv

Jaunsventes parka taka un
Egļukalna meža taka
Jaunsventes muižas parkā rekonstruēts
pastaigu celiņu tīkls ar atpūtas un piknika
vietām, lapenēm, skatu platformām un citiem
infrastruktūras elementiem, savukārt netālu,
ap Egļukalnu vijas marķēta 4 km gara meža
pastaigu taka.

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads,
+371 65476748, taka@dnd.lv

Dinaburgas taka, pilsdrupas
un pils makets
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, www.naujenesmuzejs.lv

Līksnas muižas parks un takas
Parka teritorijā pagasta ļaudis ir izveidojuši
atpūtas taku, 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,
www.liksna.lv/turisms

Nīcgales lielais akmens
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

Slutišķu krauja
Vislielākais kvartāra iežu atsegums Daugavas
ielejas Latvijas daļā. No kraujas paveras izcili,
tuvi un tāli Daugavas ielejas skati uz
Daugavas loku. Tajā ir ierīkota labiekārtota
atpūtas vieta.

Sutišķi, Naujenes pag., GPS: 55.9025227,
26.873984800000017

Vasargelišķu skatu tornis
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

Amatniecība un apskates
saimniecības

Daugavpils Novadā

JuRita mini ZOO
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., tālr. +371 20269999

Kokaudzētava “Sēlija”
Saimnieki piedāvā ekskursijas pa ābeļdārzu,
ābolu noliktavām un ražošanas cehiem,
tematisku cienastu. Iepriekš pieteikties!

Sēlija, Laucesas pag.; tālr. +37129456474,
www.selijasdarzi.lv

Latgalisko tradīciju un prasmju
māja “Ambeļu skreine”
Vieta, kur tiek krāts, popularizēts Latgales
kultūras mantojums. Interesentiem tiek
piedāvātas interaktīvas programmas un
meistarklases latgaliešu kultūras garā (maizes
cepšana, klūgu pīšana, aušana un kalēja arods).
Iepriekš pieteikties!

Parka iela 14, Ambeļi, tālr.: +371 22014654,
+371 29142802

Senlietu privātkolekcija Z/S “Egles”
Te apskatāmi dažādi senie lauksaimniecības
darbarīki: gan gadsimtiem seni eksponāti un
zirglietas, gan pirmās mehanizētās iekārtas. Senlaiku
atmosfērā palīdzēs iejusties viesmīlīgā saimnieka
Valentīna Kukļa aizrautīgais stāstījums.
Iepriekš pieteikties!

Egles, Rasnači, Kalupes pag., tālr. +371 29343754,
+371 29190231

Vara Vilcāna kokgriešanas
darbnīca
Varis ir koktēlnieks un metālkalējs, kas sevi dēvē
par dīvaino lietu meistaru. Viņa darbnīcas
apmeklējuma laikā ir iespējams vērot
kokgriezumu tapšanu, piedalīšanās metāla
kalumu izgatavošanā, kā arī šaut ar loku un
arbaletu. Iepriekš pieteikties!

Kļavas, Ritiņi, Vaboles pag., tālr. +371 26197260

Višķu amatnieku ciems
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

Raptors Park
Parks atpūtai un pastaigai, kur var iepazīties ar
dažādiem putniem un dzīvniekiem - pūcēm,
strausiem, fazāniem, dambriežiem, kazām un
eksotiskiem dzīvniekiem.
Iepriekš pieteikties!

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

Kultūra un vēsture Daugavpils Novadā
Naujenes Novadpētniecības muzejs
un dabas informācijas centrs
Muzejā iespējams izzināt novada vēsturi,
etnogrāﬁju, dabu, iepazīt izcilus novada
māksliniekus. Tiek piedāvātas dažādas aizraujošas
ekskursijas muzejā un Daugavas loku teritorijā,
radošās darbnīcas, muzejpedagoģiskās nodarbības.
Iepriekš pieteikties!

Skolas iela 1, Naujene, tālr. +371 65471321,
www.naujenesmuzejs.lv

Skrindu dzimtas muzejs
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

Slutišķu sādža un vecticībnieku
lauku sēta
Te aplūkojams Naujenes novadpētniecības
muzeja etnogrāﬁskās brīvdabas nodaļas
ekspozīcijas: “Vecticībnieku dzīvojamās mājas”
un “Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”.
Iepriekš pieteikties!

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

Sventes muiža un kara tehnikas
kolekcija
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

Raiņa māja Berķenelē
Berķeneles pusmuižā pagājusi Latvijas izcilā
dzejnieka Raiņa, jeb Jāņa Pliekšāna bērnība.
Šeit iespējams apskatīt dzejniekam veltītas
ekspozīcijas un mākslas izstādes. Tiek
piedāvātas aizraujošas ekskursijas un radošās
darbnīcas. Iepriekš pieteikties!

Birkineļi, Kalkūnes pagasts, tālr. +371 65474368,
www.rainamaja.lv

Ēdināšana un degustācijas Daugavpils Novadā
Kafejnīca – maiznīca “Rudzupuķes”
Piedāvā nogaršot Latgaliešu kulinārā mantojuma
ēdienus, degustēt un iegādāties pēc senām
tradīcijām ar iejavu ceptu maizi.

Rudzupuķes, Sventes pag., tālr. +371 20003188,
www.rudzupukes.lv

Kokaudzētava “Sēlija”
Saimnieki piedāvā latgaliešu virtuves ēdienu,
dažādu sulu, ābolu ēdienu (pīrāgi,
debesmanna, cepti āboli u.c) nogaršošanu.
Iepriekš pieteikties!

Sēlija, Laucesas pag.,
tālr. +37129456474,
www.selijasdarzi.lv

Skrindu dzimtas muzejs
Iespēja cienāties ar vietējiem gardumiem,
tradicionāliem latgaliešu ēdieniem – lauku maizi,
zāļu tēju, komām u.c Tiek organizētas arī
kulinārās meistarklases. Iepriekš pieteikties!

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

Slutišķu vecticībnieku lauku sēta
Sētā iespējams nobaudīt pusdienas vecticībnieku
gaumē, kā arī dzirdēt stāstījumu par to, kāpēc šie
ēdieni bijuši iecienīti Slutišķu sādžā. Iepriekš
pieteikties!

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

Tālr. +371 65476748, +371 29431360
E-pasts: taka@dnd.lv
Facebook: Daugavpils novads.travel
Mājas lapas: www.visku-estrade-stadions.lv, www.visitdaugavpils.lv

