
 

 
VELO MARŠRUTS “SVENTES EZERA LOKS” (NR. 786) 

 

Daugavpils novada velomaršruts Nr. 786 “Sventes ezera loks” ved gar Sventes ezeru – 
vienu no dziļākajiem un dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Sventes ezers ar apkārtējo 
teritoriju veido dabas parku “Svente”, kas, savukārt, ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū 
”Augšzeme”.  
Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams 
tuvāk iepazīt latviešu un krievu kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma 
objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi. 
 
Maršruta garums: ≈ 27 km 
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā. 
Ceļa segums: Visur ir grants un zemes ceļi. Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma 
ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes. 
 
Vairāk informācijas: 
Daugavpils novada pašvaldības Tūrisma aģentūra “Taka”: taka@dnd.lv; +371 
65476748, 29431360 
 
Velo noma Daugavpilī: 
Viesnīca “Park hotel Latgola” (Ģimnāzijas ielā 46, Daugavpils, +371 65404900). 
 
Velo noma Daugavpils novadā: 
Atpūtas vieta “Romuļķi” (Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 
26177457, romau@inbox.lv). 
Atpūtas bāze “Virogna” (Vīrogna, Višķu pagasts, Daugavpils novads, +371 29532939, 
+371 29532933, virogna.lv) 
Kempings “Ozianna” (Diļeviči, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 29182474, 
info@piedaugavas.lv). 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš! 
 
1. Viesnīca “Sventes muiža” 4* 
Mājīga, pagājušā gadsimtā celta muiža, kurā iekārtota 4-zvaigžņu viesnīca. Tā atrodas 
prom no pilsētas steigas – gleznainajā Daugavpils novadā. Restaurētās grāfa Mihaila 
Kazimira Plātera-Zīberga muižas atmosfēra, kas papildināta ar mūsdienīgām ērtībām, ir 
lieliska vieta atpūtai. 
Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 65427822 
 
2. Sventes ezers un pastaigu taka 
Ezers ir līčains un izcili ainavisks ezers. Tā 3 salas ir botānisks liegums. Ezera krasti augsti. 
Sventes ezera mazā baseina dēļ tā ūdens pilnībā apmainās 1 reizi 16-17 gados. Sventes 
ezerā mīt līdakas, asari, raudas, plauži, līņi, sīgas, karpas. 
Sventes pagasts, Daugavpils novads 
 
 



 

3. Egļukalna meža taka 
Pastaigu maršruts “Egļukalna meža taka”, kas piemērots gan ģimenēm, gan 
pieredzējušiem tūristiem. Jaunais pastaigu maršruts vijas ap Egļukalnu, kas sniedzas 
220 metrus virs jūras līmeņa un ir augstākā virsotne Augšzemes augstienē. 
Pumpuri, Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 29239442 
 
4. Viesu māja “Pumpuri” 
Naktsmītne Pumpuri atrodas ārpus Daugavpils, 400 metru attālumā no Sventes ezera.  
Baznīcas iela 1, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 64607421 
 
5. Viesu māja “Ezermala” 
Viesu māja atrodas gleznainā vietā –  dabas parkā “Svente” teritorijā līdzās Sventes 
ezeram. 
Ezermala, Sventes pagasts, Daugavpils novads 
 
6. Šķēršļu trase kokos “Rāznas priedes”  
Aizraujoša, aktīva, galvu reibinoša un emociju piepildīta atpūta šķēršļu trasē “Rāznas 
priedes”. Augstā trase līdz pat 6 metriem virs zemes, kā arī zemā trase mazākajiem.  
“Ezerkrasti”, Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, 26415942 
 
7. Kara tehnikas muzejs 
Muzeja ekspozīcija ir unikāla ar to, ka kolekcijā esošie objekti atrasti bijušo kauju laukos. 
Padomju armijas militārā tehnika ir prasmīgi restaurēta – atsevišķus eksponātus ir 
iespējams arī iedarbināt un izmantot demonstrējumiem.  
Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 65427822 
 
8. Brīvdienu māja “Pakrasti” 
Liels plašums klusai atpūtai uz pussalas Sventes ezera krastā, Sventes dabas parka 
teritorijā. 
"Pakrasti", Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 29184760 
 
9. Viesu māja “Rudzupuķes” 
Viesu māja “Rudzupuķes” atrodas senajā un kultūrvēstures tradīcijām bagātajā Latgalē, 
gleznainās Augšzemes augstienes centrā – Sventē, netālu no dabas parka „Svente”, 
kurā spoguļojas vistīrākais ezers, un 14 km attālumā no Daugavpils. 
Rudzupuķes, Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 20003188; +371 20045115 
 
10. Atpūtas vieta “Sventes Rasa” 
Atpūtas vieta “Sventes Rasa” piedāvā lielisku atpūtu gleznainā vietā Latvijas 
dienvidaustrumos, pašas Augšzemes augstienes vidienē. 
"Piekrastes", Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 26128000 


