
 

 

  
 

VELO MARŠRUTS “DAUGAVAS LOKI” (NR. 35) 
 

Garums: ≈123 km 
Loģistika: Maršruts ir vienlaidu līnija, izbraucams, posmus dalot, atkarībā no dalībnieku 
fiziskās sagatavotības un interesēm. 
Ceļa segums: Maršruta lielākajā daļā ceļi ir asfaltēti, izņemot atsevišķus tā posmus. 
 
Vairāk informācijas:  
Daugavpils novada pašvaldības Tūrisma aģentūra “Taka”: taka@dnd.lv; +371 
65476748, 29431360 
Krāslavas novada TIC: Pils iela 2, Krāslava, LV-5601, +371 65622201; 26395176; 
29376090; tic@kraslava.lv 
Naujenes Dabas informācijas centrs: +371 65471321; 26532508; 
naujenesmuzejs@inbox.lv 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš! 
Ņemiet vērā, ka objekti pielikumā nav sanumurēti atbilstoši maršrutam, katrs ceļotājs 
pats var izvēlēties sev atbilstošāko posmu un apskates vietas. Pielikumā nav iekļautas 
visas maršruta garumā apskatāmās vietas. 
 
 
1. Daugavpils cietoksnis 
Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures 
piemineklis ar kopējo platību aptuveni 2 кm². Brīnišķīga pastaigu vieta, daudzveidīgi 
apskates objekti un iespējas. 
Nikolaja iela 5, Daugavpils, +371 65424043, 28686331; cietoksnis@daugavpils.lv 
 
2. Piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns” 

Daugavpilī, pie Lielā Stropu ezera pludmales, kurai piešķirts Zilais karogs, atrodas aktīvās 

atpūtas tūrisma objekts – piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns” ar 9 šķēršļu trasēm 

kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Dzintaru iela 74, Daugavpils, LV-5417, +371 27006935; daugavpils@tarzans.lv 

 

3. Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs 

Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs ir daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas 

komplekss, kultūras un izglītības centrs Arsenāla ēkā Daugavpils cietoksnī. Vienīgā vieta 

Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka, abstraktā 

ekspresionisma un krāsu laukumu glezniecības pamatlicēja Marka Rotko (1903-1970) 

oriģināldarbiem. Mākslinieks ir dzimis Daugavpilī, bet mūža lielāko daļu pavadījis 

Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Mihaila iela 3, Daugavpils, +371 65430250, 22471925, 65430253; 

rotkocentrs@daugavpils.lv 
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4. Šmakovkas muzejs 

Latvijā lielākais Šmakovkas muzejs, kas piedāvā mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par šo 

Latgales stipro dzērienu. 

Rīgas iela 22, Daugavpils, +371 65422818, 26444810, info@smakovka.lv; smakovka.lv 

 
5. Latgales Zoodārzs 
Latgales zoodārzs atrodas Daugavpilī. Tā ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi 
eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni 
u.c. tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.  
Vienības iela 27, Daugavpils; +371 65426789; 29621191; 
latgaleszoodarzs@daugavpils.lv; latgaleszoo.eu 
 
6. Lielais Stropu ezers 

Centrālās pludmales teritorija ir labiekārtota ar dažādiem atpūtas elementiem – gājēju 

promenādi pastaigām, kas ir apgaismota diennakts tumšajā laikā, asfaltētu veloceliņu, 

kā arī vingrošanas laukumu ar āra trenažieriem aktīvā dzīvesveida piekritējiem. 

Apmeklētājiem ir pieejams bezmaksas pludmales volejbola laukums, ģērbtuves, soliņi, 

stāvvieta un labierīcības. Šeit darbojas pludmales kafejnīca “BUBA CLUB”, kurā var 

atspirdzināties ar aukstiem dzērieniem un saldējumu. 

Stropu iela 40, Daugavpils 

 
8. Dinaburgas pils taka 
Taka piedāvā lielisku iespēju iejusties bruņinieku vidē – tiltiņi, gravas, avoti, stāvas 
nogāzes, šauras taciņas, īsts viduslaiku gars un krāšņa daba. Pilskalna pakājē ir bijusi 
sena apmetnes vieta. Taka ir apmēram 1 km gara, atjaunota, ierīkojot jaunu skatu 
platformu, koka kāpnes, laipas, tiltiņu. Pēc kāpšanas augšup un lejup (kāpņu kopgarums 
ir vairāk nekā 300 metri), var atvilkt elpu un ieturēt līdzpaņemto maltīti atpūtas vietā 
“Bruniņieku laukums”. 
Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321; 
naujenesmuzejs@inbox.lv 
 
9. Lielbornes Muiža un parks 
Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies dabas parka „Daugavas 
loki“ teritorijā. Šobrīd apskatāma, iespējams, 18. gs. celtā vecā pils, kā arī 19. gs pirmajā 
pusē klasicisma stilā celtā jaunā muiža, kas var lepoties ar savām dekoratīvi 
izstrādātajām konstrukcijām un apdares detaļām, kas rada savdabīgu māksliniecisko 
iespaidu. Vieta atpūtai, mierīgai kafijas, tējas un saldējuma baudīšanai. 
Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads, +371 29284480; 
info@lielbornesmuiza.lv 
 
10. Kempings “Ozianna” 
Kempings atrodas ainaviski skaistā vietā, blakus Daugavai pie Rozališķu loka, kas ir viens 
no astoņiem Daugavas senteces lokiem. Šis Daugavas loks ir attēlots uz 10 latu 
banknotes. 
Diļeviči, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 29182474; info@piedaugavas.lv 
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11. Vasargelišķu skatu tornis 

Uzkāpjot 21 m augstajā skatu tornī, no putna lidojuma augstuma var aplūkot ainavas 

un gleznainos Daugavas lokus. Apmeklētāji no tā var redzēt Daugavas upes Rozališķu 

loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas 

naudaszīmi – 10 latu banknoti. 

Vasargelišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321 

 

12. Slutišķu krauja un pastaigu taka 

Slutišķu krauja – vislielākais kvartāra iežu atsegums Daugavas ielejas Latvijas daļā. Tās 

augstums – 40,9 m, garums 400 m. Kraujas nogāzes slīpums ir 38 grādi. Blakus kraujai 

izveidota jauna pastaigu taka, izvietotas koka kāpnes, koka tiltiņi pāri gravām, vides 

objekts “Raganas mājiņa” un divi informatīvie tūrisma stendi, kuros tiek piedāvāta 

informācija par Slutišķu gravu vēsturisku veidošanos, kā arī pastaigu takas shēma. Takas 

garums ir aptuveni 2 km. 

Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321; 

naujenesmuzejs@inbox.lv 

 

13. Slutišķu sādža un Slutišķu Vecticībnieku lauku sēta 

Viena no Latgales vecticībnieku ticības pērlēm – Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā 

krasta terasē Markovas pilskalna pakājē. Vēstures avotos Slutiški kā ciems minēti jau 

1785. gadā. 

Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 26532508; 29468988; 

naujenesmuzejs@inbox.lv 

 

14. Markovas pilskalns un izziņas taka 

Markovas pilskalna apkārtnē ierīkota nepilnus 2 km garā Markovas izziņas taka, kas 

aptver 42 m augsto Slutišķu krauju (atrodas Dabas parka “Daugavas loki” teritorijā). 

Markova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321; 

naujenesmuzejs@inbox.lv 

 

15. Naujenes novadpētniecības muzejs un Dabas Informācijas Centrs 

Muzejā var iepazīt vecticībnieku un katoļu sakrālo mantojumu, poļu kultūras 

mantojumu. Radošo darbnīcu telpā jebkurš apmeklētājs var iesaistīties Ginesa rekorda 

tapšanā, veidojot Lielo Augšdaugavas musturdeķi vai piepildot Tautas atmiņu lādi. 

Bērniem un pieaugušajiem tiek piedāvātas apaļo tepiķīšu, klūgu pīšanas un māla un 

pankūku radošās darbnīcas. Muzejs piedāvā iepazīt vietējo kulināro mantojumu, 

organizējot dažādas degustācijas, kā arī individuāli izstrādātas kāzu un dzimšanas dienu 

programmas. 

Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads; +371 65471321; 

26532508, naujenesmuzejs@inbox.lv 

 

 

 

mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv


 

 

16. Brīvdienu māja “Beibuki” 

Brīvdienu māja piedāvā: atpūtas un izmitināšanas pakalpojumus līdz 40 personām 

Daugavas krastā, Daugavas loku teritorijā, 14 km attālumā no Daugavpils Krāslavas 

virzienā; Daugavas krastā ir laivas, klusums un miers; 2 atsevišķas brīvdienu mājas; trīs 

dažādas pirtis (melnā, sauna, ar slotām). 

Viļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads; +371 29493121 

 

17. Sīķeles luterāņu baznīca 

Atrodas Vecsalienas pagastā priežu meža vidū netālu no Daugavas kreisā krasta. Jau ļoti 

sirmā senatnē te bijusi koka baznīciņa, ko kāds latviešu dzimtcilvēks ar plostu atvedis 

no Krievzemes. Baznīca vairākkārt degusi, bet arvien atjaunota. Sākumā tā piederējusi 

katoļu draudzei, bet 18. gs. otrajā pusē katoļi to atdevuši luterāņiem, vietā saņemot 

Elernes dievnamu. Celta 1819. gadā. Līdzās banzīcai atrodas Muravku vecie luterāņu 

kapi ar seniem pieminekļiem. 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads; +371 26315707 

 

18. Lazdukalna skatu tornis 

Atrodas dabas parka “Daugavas loki” teritorijā. No skatu torņa (20 m) aplūkojamas 

Daugavas ielejas ainavas. 

Vītiņi, Vecsalienas pagasts Daugavpils novads, +371 65476748; taka@dnd.lv 

 

19. Lauku māja-kempings “Upes dižvietas” 

“Upes dižvietas” atrodas dabas parka “Daugavas Loki” vidū, 6 km attālumā no Krāslavas 

pilsētas, un piedāvā lielisku skatu uz Latvijas lielākās upes – Daugavas līkumu. 

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 29146034; info@latvia-outdoor.de 

 

20. Krāslavas Grāfu Plāteru pils komplekss 

Krāslavas pils komplekss un tā apkārtne ir ainaviski skaista vieta. Ap pili Daugavas ielejas 

nogāzēs kādreizējie grāfi iekārtojuši apmēram 22 ha lielu ainavu parku. Tā 

dendroloģiskais sastāvs arī tagad ir ļoti daudzveidīgs – ap 70 dažādu koku un krūmu 

sugas. Parkā ir atjaunota grota ar noslēpumaino „pazemes eju” un pils sargu – lauvu. 

Pils iela 6, Krāslava; +371 656 23586; kraslavasmuzejs@kraslava.lv 

naujenesmuzejs@inbox.lv 

 

21. Karņicka kalns un teleskops 

No Karņicka kalna paveras visburvīgākais skats uz pilsētu. Ainaviska vieta, ar kuru saistās 

romantiska leģenda par lielu un uzticīgu mīlestību starp grāfa Plātera meitu Emīliju un 

poļu virsnieku Josifu Karņicki. Skaisto skatu uz Krāslavas pilsētu, kas atklājas no Karņicka 

kalna, var baudīt, skatoties pa teleskopu, kas uzstādīts līdzās Karņicka piemineklim. 

Augusta iela 28, Krāslava; +371 656 22201; tic@kraslava.lv 
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22. Brīvdienu māja “Skerškāni” 

Atpūta meža vidū Daugavas krastā, dabas parkā Daugavas loki. Mājai piešķirts dabas 

dziedinātavas statuss, visas ēkas ir būvētas no dabīgiem materiāliem ekoloģiski tīrā vidē. 

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 29195745; skerskans@inbox.lv 

 

23. Adamovas dabas taka 

Ejot pa taku var vērot retus augus, daudzstumbru liepas un lielus akmeņus, satikt vāveri, 

vardes un putnus. Nesteidzīgi pastaigājoties, te var dzirdēt skanīgas putnu dziesmas, 

klusinātas Daugavas ūdens skaņas un vēju. 

Krāslava, Augusta iela, +371 65622201; tic@kraslava.lv 
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