ārsteigt
Zemgale prot p
Sveiki, veloceļotāji! Jūsu rokās ir nonākusi Zemgales velomaršrutu karte –
mazs ceļvedis ar gandrīz divdesmit dažādiem gan jauniem, gan zināmu
popularitāti jau iemantojušiem maršrutiem, kas savā starpā savieno kā
slavenākos, tā arī ne tik zināmos, taču tāpēc ne mazāk interesantos tūrisma
galamērķus Zemgalē!
Maršruti jums pastāstīs par reģionu, kura iedzīvotāju pamatnodarbošanās jau
kopš seniem laikiem ir zemkopība un ka par Latvijas maizes klēti Zemgale tiek
dēvēta pamatoti. Tomēr Zemgale pārsteigs tos, kas domā, ka Latvijas vidienes
līdzenuma ainava ir vienmuļa! Sev piemērotu ceļojuma maršrutu atradīs gan
kultūrvēsturiskā mantojuma cienītāji, gan neskartu dabas vērtību baudītāji,
kā pieredzējuši veloentuziasti, tā arī tie, kuri meklē maršrutu, piemērotu visai
ģimenei. Šeit jūs gaida lielākās un greznākās pilis Baltijā, karaliski rožu un
reibinoši ceriņu dārzi, dabas parki un upju ielejas. Tikai Zemgalē var vērot
saglabājušās teju vai pēdējās neskartās Lielupes palienes dabiskās pļavas ar
bagātīgu, reti sastopamu augu un migrējošo putnu sugu klāstu, dramatiskas
ledus iešanas ainas pavasara palu laikā, spilgti dzeltenus rapša laukus un
ziedošu rudzu sējumus, kas stiepjas līdz pat apvārsnim.
“Lielā Daugavas velotūre”, “Bauskas apkārtnes pilis”, “Sēlijas mazpilsētas”,
“Apkārt Saukas ezeram” – vai neskan vilinoši? Izvēlieties sev tīkamāko
maršrutu, pucējiet velosipēdus, un tiekamies Zemgales plašumos!
Ar maršrutu detalizētu izklāstu aicinām iepazīties brošūrā “Velomaršrutu
ceļvedis. Zemgales reģions”, kur atradīsiet raksturojošu informāciju par katru
maršrutu, tā garumu, ieteicamo sākuma un beigu punktu, ceļa segumu,
apskates objektiem, atpūtas vietām, kā arī citu velobraucējam svarīgu
informāciju!

Der zināt

ansports
Sabiedriskais tr
Zemgales apceļošanu ar velosipēdu būtiski atvieglo dzelzceļa līnijas
Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre–Aizkraukle, Rīga–Krustpils, Rīga–Daugavpils,
Rīga–Rēzekne–Zilupe, Rīga–Madona–Gulbene.
Vagonos, uz kuriem ārpusē ir neliels velosipēda simbols, atradīsiet veloturētājus
ērtākai velosipēda novietošanai pārbrauciena laikā. Sīkāka informācija
www.pv.lv. Satiksmes autobusos velosipēdu pārvadāšanu nepraktizē, tā
iespējama tikai īpašos gadījumos, ja izdodas vienoties ar autobusa šoferi.

Ceļi
Visi maršruti pārsvarā ir virzīti pa zemas satiksmes intensitātes grants ceļiem.
Atsevišķos ceļu posmos vairākiem maršrutiem var būt mainīga ceļa kvalitāte,
piemēram, īpaši sausā vasarā velobraucēju var pārsteigt nīstā “trepe” un
autobraucēju radīti putekļi.
Esiet uzmanīgi un brauciet prātīgi pa asfaltētajiem posmiem – jo tuvāk lielākai
pilsētai, jo intensīvāka autosatiksme! Drošības nolūkos noteikti lietojiet
atstarojošus elementus apģērbā un velosipēdam; ja pārvietojaties diennakts
tumšajā laikā, noteikti lietojiet gaismas lukturīšus.
Pilsētās pamazām veidojas velosatiksmes infrastruktūra, galvenās ielas var
izbraukt pa drošiem veloceliņiem, tādā veidā apskatot arī pilsētas tūrisma
objektus.
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Nakšņojot nelielās viesu mājās un lauku tūristu mītnēs, izbaudīsiet Zemgales
un Sēlijas ļaužu viesmīlību. Naktsmītnes izmaksas var svārstīties no Ls 5 līdz
Ls 30 personai. Ceļojot vasaras sezonā un meklējot naktsmītni nedēļas nogalē,
vēlams noteikti to iepriekš pieteikt. Tūrisma informācijas centros, kas atrodas
lielākajās pilsētās, saņemsiet visu nepieciešamo tūrisma informāciju –
ko apskatīt, kur paēst, kur pārnakšņot. Lielākajā daļā tūrisma informācijas
centru varēsiet arī pārbaudīt savu e-pastu un nosūtīt sveicienus uz mājām.

Tūrisma informācijas centri
Auces novada tūrisma
informācijas centrs
Raiņa iela 14, Auce,
tel. +371 63707226, 26460612,
turisms@dome.auce.lv

Norēķināšanās
Ikvienā pilsētā izvietoti bankomāti, un gandrīz katrā veikalā, kafejnīcā un
viesnīcā var norēķināties ar kredītkarti. Tomēr, ja savā veloceļojumā plānojat
doties arī pa mazāk apdzīvotām vietām, vēlams nodrošināties ar skaidru naudu.
Ārpus lielākām pilsētām – mazās viesu mājās, kempingos un lauku mājās,
apskates objektos un lauku tirdziņos – norēķināties iespējams tikai ar skaidru
naudu.

Izziņas
Lai tūristiem būtu ērtāk, izveidots oficiāls tūristu informatīvais tālrunis
“Tourist Hotline” 1188.
Vienotais ārkārtējo notikumu bezmaksas tālrunis ir 112!
Oficiālā Latvijas tūrisma mājas lapa ir www.latvia.travel

Bauskas tūrisma informācijas centrs
Rātslaukums 1, Bauska,
+371 63923797, 27746484,
tourinfo@bauska.lv,
www.tourism.bauska.lv
Dobeles novada tūrisma
informācijas centrs
Baznīcas iela 6, Dobele,
+ 371 63723074, 26136682,
turisms@dobele.lv,
www.dobele.lv, www.zemgaletourism.lv
Jaunjelgavas novada tūrisma
informācijas punkts
Saieta nams, “Vīgante”, Staburags,
+371 65129033, 29391109, 28359337,
tip@jaunjelgava.lv
Jelgavas tūrisma informācijas centrs
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
+371 63005447,
tic@tornis.jelgava.lv,
www.visit.jelgava.lv
Jēkabpils tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 140/142, Jēkabpils,
+371 65233822,
tic@jekabpils.lv,
visit.jekabpils.lv

Kokneses tūrisma centrs
Melioratoru iela 1, Koknese,
+371 65161296, 29275412,
turisms@koknese.lv,
www.koknese.lv,
www.kokneseturisms.info
Pļaviņu novada tūrisma
informācija centrs
“Liepsalas”, Klintaines pag.,
+371 22000981,
plavinu_tic@inbox.lv,
www.plavinas.lv
Skrīveru informācijas punkts
A. Upīša iela 1, Skrīveri,
+371 28373530,
zigrida.sprukte@skriveri.lv,
www.skriveri.lv
Tērvetes dabas parka
informācijas centrs
“Tērvetes sils”, Tērvete,
+371 63726212, 26738535,
tervete@lvm.lv,
www.mammadaba.lv
Viesītes muzejs “Sēlija”,
tūrisma informācijas punkts
+371 29116334, 65245549,
www.muzejselija.lv,
www.viesite.lv

EuroVelo Latvijā – www.eurovelo.org
Latviju šķērso trīs
EuroVelo maršruti –
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EV10 “Baltijas jūras aplis”
EV11 “Nordkaps–Atēnas”
EV13 “Dzelzs priekškara
maršruts”

Ventspils

*("6/*+"

NP

-ǌUPDOD

/LHSƗMD

,3*&7*+"

9DOPLHUD

Jelgava

5ưJD
-ƝNDESLOV

-*&567"
EuroVelo 10
EuroVelo 11

EuroVelo 13
Tour de LatEst
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Daugavpils

Ceļojot pa EuroVelo, iesakām izmest papildu loku pa Zemgales reģionu,
izmantojot šādus pieslēgumus:
No EuroVelo 11
Pieslēgums Daugavpilī uz Lielo Daugavas velotūri;
Pieslēgums no Ērgļiem uz Koknesi pa P79 (Koknese – Vecbebri – Irši – Ērgļi)
uz Daugavas ielejas maršrutu un Lielo Daugavas velotūri;
Pieslēgums Siguldā pa Tour de LatEst maršrutu līdz Ķegumam uz Lielo
Daugavas velotūri.
No EuroVelo 10 un 13
Pieslēgums Rīgā, izmantojot dzelzceļa satiksmi, lai nokļūtu Jelgavā un
apceļotu maršrutus no 01 līdz 08, vai izmantojot Rīgas–Daugavils dzelzceļa
līniju, lai apceļotu maršrutus no 09 līdz 18.
No EuroVelo 10
Pieslēgums Bīriņos pa nacionālo savienojumu Bīriņi – Ragana – Krimulda –
Turaida/Sigulda, tālāk pa Tour de LatEst maršrutu līdz Ķegumam uz Lielo
Daugavas velotūri.

MARŠRUTU APRAKSTI
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APSKATES OBJEKTI

Bauskas apkārtnes pilis

~ 30 km

Bauska – Mežotne – Pilsrundāle – Bauska

KARTE MĒROGĀ
1 : 400 000

Velomaršruts apvieno trīs Bauskas apkārtnes pilis un virzās Bauskas dabas parka
teritorijā gar Lielupi. Tas veicams aptuveni no maija līdz oktobrim, jo pontonu
tiltiņu pāri Lielupei pie Mežotnes pils ziemas sezonā ieziemo, tādēļ, ja braucat
agrā pavasarī vai vēlā rudenī, precizējiet, vai tiltiņš ir pieejams. Maršruts ir
piesātināts ar apskates objektiem, tādēļ tā veikšana plānojama kā pilnas dienas
izbrauciens.

Bauskas pils
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Mežotnes pils ir viena no skaistākajām klasicisma pilīm Latvijā, ko Krievijas
ķeizariene Katrīna II uzdāvināja savu mazbērnu audzinātājai firstienei Šarlotei fon
Līvenai. Iespējams apskatīt restaurētos parādes interjerus un pastaigāties ainavu
parkā Lielupes krastā. Pilī ir iekārtota viesnīca ar 19. gs. stila mēbelēm, restorāns un
konferenču telpas. www.mezotnespils.lv
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Bagātā Zemgale

~ 80 km

Bauska – Brunava – Jaunsaule – Skaistkalne – Ozolaine –
Vecsaule – Bauska
Maršruts bagāts ar apskates vietām, tas ļauj iepazīt Zemgali un tās ļaudis.
No Bauskas līdz Skaistkalnei ceļš līkumo gar Mēmeli, bet upes klātbūtni var
tikai nojaust aiz labības laukiem un pļavām. Maršruts vairāk piemērots divu
dienu izbraucienam, tad atliek laiks apskates objektu iepazīšanai un sarunām
ar vietējiem. Skaistkalne ir pierobeža, tādēļ noteikti jābūt līdzi pasēm vai
identifikācijas kartēm!

Skaistkalnes katoļu baznīca
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Brīvdabas muzejā “Ausekļu dzirnavas” iespējams aplūkot latviešu lauku sētu
ar seno darbarīku kolekciju, izmēģināt savus spēkus daudzveidīgos zemnieku sētas
darbos, vērot seno tehniku darbībā. Ik pavasari un rudeni muzejā notiek Sējas un
Pļaujas svētki ar seno lauku darbu un amatu demonstrējumiem, kuros tiek iesaistīti
arī apmeklētāji. www.ausekludzirnavas.lv
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Kārļa Ulmaņa piemiņas vietu loks

35–38 km

Dobele – Miltiņi – Šķibe – Bērze – Lejasstrazdi – Dobele

IE SA K

Maršrutu izvēlēsies Latvijas vēstures interesenti, un tā galvenās pieturas ir
Kārļa Ulmaņa piemiņas vietas. Maršrutam raksturīga tipiskā Zemgales
ainava – klajš, līdz pamalei tālu pārskatāms plašums, kurā izdalās pa mežu
skupsnai vai lauku mājai, raženas labības druvas, dzelteni ziedoši rapši, grantēts
ceļš bez kāpumiem.

ĀM:

Tērvetes dabas parka velo loks

~ 13 km

Zaļenieku muiža jeb Zaļā muiža ir Jelgavas novada lepnums. Muiža celta
1768. gadā pēc pazīstamā arhitekta S. Jensena projekta. Pašlaik muižā darbojas
Zaļenieku profesionālā vidusskola, šeit iespējams pieteikt ekskursiju muižas apskatei. Blakus muižai ir labiekārtots parks un dabas taka. +371 63074250

Velomaršruts ir ērti izbraucams un saistošs gan dabas ainavu baudītājiem, gan
vēstures un kultūras mantojuma izzinātājiem. Tas piemērots arī ģimenēm ar bērniem.

Tērvetes dabas parks ir viens no skaistākajiem dabas, vēstures un kultūras
objektiem Latvijā, ideāli piemērots ģimenēm ar bērniem.

Daugavas ielejas velomaršruts

~ 40 km

Skrīveri – Klidziņa – Daugavas ieleja – LLU Zemkopības institūts –
Aizkraukles pilskalns – Aizkraukle – Bilstiņi – Koknese – Likteņdārzs

Taciņa Pasaku mežā

Tērvetes ūdenskrātuve

Tērvetes dabas parks apmeklētājus piesaista ar gleznainām mežaudzēm,
unikālu Veco priežu parku un latviešu rakstnieces Annas Brigaderes pasaku pasauli.
Iecienītākais parkā ir Pasaku mežs, Rotaļu laukums un Rūķīšu mežs, kur izvietots
vairāk nekā simt koka skulptūru un veidojumu. Vasaras sezonā ikvienu mīļi sagaida
dzīvi pasaku tēli: rūķu saime, sila Raganiņa, Princese, Sīkstulis un Sprīdītis.

Izcils maršruts Daugavas ielejas iepazīšanai, kas savieno trīs Daugavas pilsētas –
Skrīverus, Aizkraukli un Koknesi, kuru apskatei jāplāno papildu laiks. Visas pilsētas
savienotas arī ar dzelzceļa līniju, līdz ar to maršruta plānošanā un šī reģiona
apceļošanā ar velosipēdu ērti izmantojama arī dzelzceļa satiksme. Posmā no
Skrīveriem līdz Aizkrauklei var baudīt Daugavas ielejas ainavas, veicot arī stāvu
nobraucienu līdz Daugavai, gar kuru iet viens no maršruta posmiem. Posms
no Aizkraukles līdz Koknesei ir arī alternatīva, kā izvairīties no lielās šosejas ar
intensīvo satiksmi.

Tērvetes ūdenskrātuve lieliski papildina parka ainavas, ezerā ir trīs salas, kuras
iemīļojuši ūdensputni. Ūdenskrātuve bagāta ar zivīm, te ir izbūvētas ērtas makšķernieku laipas un nelielas peldvietas. Tiek piedāvāta laivu un ūdensvelosipēdu noma,
atpūtas namiņi, telšu vietas, atpūtas un ugunskura vietas, sporta laukums.
Maršrutā iespējams iekļaut blakus esošus muzejus un zemgaļu pilskalnus. Līdzās
Tērvetes dabas parkam atrodas izcilās latviešu rakstnieces Annas Brigaderes
muzejs “Sprīdīši”. Otrpus ceļam nesen uzbūvētajā zemgaļu pilī iekārtots Tērvetes vēstures muzejs. Tā ekspozīcijā apskatāma viena no lielākajām zemgaļu rotu
atdarinājumu kolekcijām Latvijā, tērpi un ieroči.

06

Auces apkārtne

30 km

Auce – Ķeveles avoti – Losbergi – Zuši – Lielauce – Auce
Maršruts būs baudījums pacietīgajiem un fiziski izturīgajiem, jo aiz katra nākamā
paugura saskatāms vismaz vēl viens, un katrs nākamais nobrauktais kilometrs
atklāj vēl skaistākus skatus. Maršruta sākumposms ir ļoti ainavisks, bet fiziski
pagrūts. Lielauce un Auce maršruta noslēguma posmā ar dabas un kultūrvēstures
objektiem jau būs kā saldais ēdiens, ko baudīt pēc aktīva izbrauciena.
Auces pilsētas savdabību iepazīsiet, apmeklējot
Auces Amatu māju, Auces
novada muzeju, Vecauces
pili un luterāņu baznīcu, un
Māras Hincenbergas dārzu.
www.auce.lv
Par Ķeveles avotiem
jeb Karaļavotiem dēvē
deviņus avotus, kas iztek
no dziļas gravas. Uzskata,
Amatu māja
Ķeveles avoti
ka ikkatra avota ūdenim
piemīt sava garša un spēja dziedēt kādu kaiti. Teika stāsta, ka ar avotu ūdeni izdziedināts zviedru karalis Kārlis XII, tāpēc radies šis nosaukums.
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Auces un Saldus novada pierobeža –
muižas un pilis

~ 60 km

Auce – Vītiņi – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs –
Jaunauce – Ķevele – Vecauce – Auce

bānītis un Viesītes dzelzceļa vēstures ekspozīcija. Tepat līdzās atrodas Viesītes
muzejs “Sēlija” un mākslas un amatniecības centrs. Viesītē atrodas profesora
P. Stradiņa piemiņas ekspozīcija, Brīvības baznīca, Kultūras pilī skatāmas izstādes. +371 29116334, 65245549, www.muzejsselija.lv

nā apkaime ir pievilcīga dabas vērotājiem visos gadalaikos, ainaviskie meža ceļi un
mazie lauki ceļi būs īpašs baudījums velobraucējiem, kurus iedvesmo izbraucieni
dabā. Atsevišķi maršruta posmi ir marķēti.

Aknīste. Esot Aknīstē, var piestāt pie Saltupju svētavota, kas ir sena kulta
vieta. Mazpilsētā var aplūkot arī Aknīstes katoļu baznīcu (1937. g.) un no vecās
baznīcas saglabājušos sarkano ķieģeļu vārtus. Blakus baznīcai atrodas
Sēļu parks – stilizēts sēļu cietoksnis. Aknīstes novadpētniecības muzejs laipni
uzņem visus, kam ir interese par Sēlijas vēsturi, tradīcijām, kultūru un ievērojamiem
cilvēkiem. +371 26436978, 29141412

16
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Apkārt Saukas ezeram

Likteņdārzs

Kokneses pilsdrupas

Lone – Sauka – Borīšu kalns – Lone

Aizkraukles pilskalns atrodas Daugavas labajā krastā pie Ašķeres upītes
ietekas un paceļas aptuveni 40 m virs Daugavas līmeņa. Pilskalnam ir divi plakumi –
viens mazāks austrumos, otrs divreiz lielāks rietumos.
Pļaviņu HES. Ar Pļaviņu HES celtniecību 20. gs. 60. gados sākās Aizkraukles
pilsētas vēsture. Šobrīd Pļaviņu HES ir lielākā HES uz Daugavas, abus krastus caur to
vieno vienīgais tunelis Latvijā.
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Velomaršruts no “Liepkalniem”

~ 13 km

“Liepkalni” – Stukmaņi – Klintaine – Stukmaņi – “Liepkalni”
Nozīmīgākās pieturvietas ir Stukmaņu muiža un atpūtas vietas Daugavas
krastā. Pēc aktīva izbrauciena maltīti var ieturēt kafejnīcā “Liepzeme” vai arī
piknikot ar tikko ceptu karstu maizi kādā atpūtas vietā uz pussalas. Apvienojot
veloizbraucienu ar vikingu liellaivas “Lāčplēsis” stundu garo ekskursiju,
iepirkšanos “Liepkalnu” maizes ceptuves veikaliņā (iepriekš pieteikt var arī maizes
degustāciju) un “Latvju spīķera” suvenīru veikalā ar Latvijā ražotām precēm,
būsiet pavadījuši nesteidzīgu brīvdienu, baudot vietējos produktus un Daugavas
ainavas. Ziemas sezonā izbraucieni ar rakstainām kamanām gar Daugava krastu.

Ormaņkalns

Saukas ezers atrodas Sēlijas paugurvaļņa dienvidu daļā. Tas ir vislielākais Zemgales ezers un 15. lielākais ezers Latvijā. Gar ezera krasta līniju ir iekārtotas peldvietas un atpūtas vietas, no Ormaņkalna skatu torņa var vērot skaisto dabas parka
ainavu. www.saukasdabasparks.lv

Ripo pa Jēkabpils novadu

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”. Latvijas valsts pirmā ministru prezidenta K. Ulmaņa atjaunotajās dzimtajās mājās “Pikšās” muzejs darbu sāka 1993. gadā.
Tas veidots kā 20. gs. 30. gadu moderna lauku sēta. Ekspozīcija veltīta K. Ulmaņa dzīves
gājumam, valstiskajam devumam un politiskajai darbībai. www.piksas.lv
Bērzes dzirnavas ir vienas no retajām dzirnavām Latvijā, kas vēl darbojas. Te var
iepazīties ar 100 gadu vecām labības pārstrādes tehnoloģijām, kas darbojas, izmantojot ūdens spēku. Interesanta ir arī dzirnavu apkārtne un aizsprosts uz Bērzes upes.
+371 26439106, iepriekš jāpiesakās
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Apkārt Zebrus ezeram

~ 20 km

Atpūtas bāze pie Zebrus ezera – Biksti – Svētes ezers –
Slagūnes kapi – Atpūtas bāze pie Zebrus ezera
Zebrus ezera apkārtne pārsteigs ar paugurainu ainavu un ceļu līkločiem. Tā nav
tipiska Zemgales ainava, jo ceļš vijas pāri vaļņveida pauguriem un prasa zināmu
fizisku piepūli. Maršruts velobraucējam atklāj dažādas kulta un teiksmu vietas
Zebrus ezera apkārtnē, kā arī ļauj pavadīt aktīvu dienu dabā. Maršrutu var
pagarināt līdz Pokaiņu mežam.

Jaunauces pils

Vecauces pils celta pseidogotiskā stilā 1842.–1845. gadā grāfiem Mēdemiem,
un to ieskauj 13 ha liels parks. Pils pašlaik darbojas kā tūrisma un kultūras centrs.
Ieejas maksa. www.vecauce.lv
Jaunauces muižas kungu māja būvēta 19. gs. sākumā ampīra stilā. Tajā ir
saglabājies Latvijā vienīgais autentiskais klasicisma stila kupola gleznojums un
19. gs. sākuma krāšņu kolekcija. Pie muižas plešas 7,7 ha liels ainavu parks, kur
atrodas neparasts dīķis ar kanālu jeb igvāte. Ieejas maksa. www.jaunaucespils.lv
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No Jelgavas uz Tērveti

70 km

Jelgava – Svēte – Zaļenieki – Tērvete – Glūda – Jelgava
Jelgavas pilsētas teritorijā velomaršruts ved pa izveidotiem veloceliņiem,
ārpus pilsētas robežām ir iespējams baudīt Zemgales burvīgos līdzenumus, bet
jau Tērvetes apkārtnē ikvienu velobraucēju pārsteigs Zemgales līdzenumam
neraksturīgais kalnainais reljefs. Maršruts ieteicams velobraucējiem, kuri dod
priekšroku asfalta ceļiem un neiebilst pret salīdzinoši intensīvu automašīnu
plūsmu, ar ko būs jādala ceļš.

Sēlijas mazpilsētas

Gārsene – Aknīste – Nereta – Lone – Viesīte
Sēlijas iepazīšanai plānojamas vairākas dienas, kas noteikti paliks atmiņā kā vienas
no burvīgākajām velobrīvdienām. Sēlijā aizrauj ainava, vietējo ļaužu viesmīlība
un sirsnīgā vienkāršība. Velomaršruts piemērots pieredzējušiem velobraucējiem,
kas nebaidās no lielas kilometrāžas, kā arī patstāvīgi plāno savus veloceļojumus.
Maršruts veicams divās dienās, un tā sākums plānojams individuāli.

Gārsenes muižas pils

INVESTING IN YOUR FUTURE

Velomaršruta karte “Velomaršrutu karte. Zemgales reģions”
izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas
projekta “Velomaršruta tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas
teritorijā” ietvaros.

Pokaiņu mežs

www.latvia.travel

Pie Zebrus ezera

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

Zaļenieku muiža

Latgales mākslas un amatniecības centrs

35–38 km

Apkārt Radžu ūdenskrātuvei – P76 – Sala – Indrāni – Gustiņi –
Sala – Radžu ūdenskrātuve
Maršruts savieno Radžu ūdenskrātuvi, kas ir iecienīta Jēkabpils iedzīvotāju
atpūtas vieta, un vairākas apskates un tūrisma vietas Salas novadā. Aktīvāki
velobraucēji var ielūkoties Sakas salā, papildus izmetot 12 km loku. Maršruts
apvienojams ar Jēkabpils un apkārtnes maršrutiem Laukezera dabas parkā un
Atašienē (sk. 15. un 16. maršrutu).

Maizes ceptuvē “Dona”

Radžu ūdenskrātuve

Ekskursija pa maizes ceptuvi “Dona”. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni
ir maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana. +371 29106779, www.dona.lv

Pārceltuve Līvānos

Amatniecības centrā “Rūme” saimnieko amatnieki, darinot māla traukus, dekorus un citus izstrādājumus. Vieta, kur ikviens interesents ir gaidīts ne tikai apskatīt, bet
arī darboties un apgūt jaunas prasmes, jauki un radoši pavadīt laiku.
+371 26239304, www.rume.lv

Biedrība “Aktīvs Salā” piedāvā makšķerēšanu, laivošanu, peintbolu, velo nomu.
“Zemgaļi”, Salas pag., +371 29255219, www.aktivsala.lv

Latgales mākslas un amatniecības centrs Līvānos ir oāze cilvēkiem, kuri vēlas
iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību līdz mūsdienām. Piedāvājumā
pastāvīga amatniecības ekspozīcija, radošās darbnīcas, ūdens galerija.
Domes iela 1, Līvāni, +371 65381855, 28603333, www.latgalesamatnieki.lv

Daugavpils – Ilūkste – Dviete – Dignāja – Laši – Sala – Sēlija –
Robežkrogs – Staburags – Sece – Sērene – Jaunjelgava –
Pumpuri (Daugavieši) – Ķegums

Pārceltuve Līvāni–Vandāni
Vandāni, +371 26808760
Strādā: V–X 7.00–21.00, XI–IV 17.00–19.00

Maršruta galvenā piesaiste ir Daugava. Maršruts nav pārsātināts ar
kultūrvēsturiskiem objektiem un tūrisma produktiem, tas drīzāk būs kā sava
veida svētceļojumu gar Latvijas likteņupi. Tas virzās pa mazāk apdzīvotu
Daugavas kreiso krastu, tomēr veloceļojuma laikā var arī ielūkoties Daugavas
labā krasta pilsētās – Jēkabpilī, Pļaviņās, Koknesē Aizkrauklē, Skrīveros.
Maršruts būs vairāk piemērots pieredzējušiem velobraucējiem, kas raduši
nobraukt lielus attālumus, taču savus spēkus var pārbaudīt arī ne tik rūdīti
velobraucēji, pirms tam rūpīgi plānojot distances un piemeklējot naktsmītnes,
kā arī izmantojot pārceltuves.
Velobraucēji Daugavu var šķērsot ne tikai pār esošajiem tiltiem un HES – Salaspilī,
Ķegumā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Daugavpilī, bet arī izmantojot pārceltuves un vietējo
tūrisma uzņēmēju piedāvāto kuģīšu satiksmi.
Pārceltuves Vandānos un Dunavā darbojas regulāri un tās nav jāpiesaka, savukārt,
ja vēlāties no viena Daugavas krasta nokļūt otrā, izmantojot laivu vai kādu nelielu
pasažieru kuģīti, tas noteikti jāpiesaka iepriekš, vienojoties arī par cenu.

Salas novada velomaršruts

18 km

Zvejnieklīcis

Zvejnieklīcis ir brīvdabas sarīkojumu vieta pie Daugavas ar skatu uz Sēlpils
pilskalnu, kur 16. gs. sākumā pastāvēja Sēlpils pilsēta. Ierīkota estrāde, sporta spēļu
laukumi un bērnu rotaļu laukumi. Gar Daugavas krastu var doties pastaigā pa
Mīlestības taku. Piemērota vieta velobraucējiem piknika un atpūtas pauzei.
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Laukezera dabas parks

18

Lielā Daugavas velotūre

190 km

Z/s “Boļāni” ir apskates saimniecība ar dabas izziņas takām. Šeit var
doties ekskursijā pa Ozolu taku, izstaigāt Strūves ģeodēzijas loka punktu
Daborkalnā, kā arī apmeklēt izstādi
par sēlpiliešu devumu K. Barona dainu
skapim. Piedāvā arī sēļu ēdienu degustēšanu. Sēlpils pag., +371 26496601

15–20 km

Dabas taka Koknesē

Brīvdienu piestātne „Pērsejas”

Pārceltuves un piestātņu vietas ar kuģīšiem un tuvākās dzelzceļa stacijas:
Pārceltuve Vandāni–Līvāni, sezonā 7.00–21.00,
dzelzceļa stacija “Līvāni”, +371 26808760
Pārceltuve Dunava–Stūrišķi, sezonā 7.00–21.00, dzelzceļa stacija “Jersika”.

Zīlāni – Ļamāni – Tīznūži – Kondrāti – Ildzenieki – Spēles – Zīlāni

Kuteris “Vīgante”, +371 29122684, Staburags, Vīgantes parks (visērtāk jūs pārcels no Staburaga līdz Rīteru ceļa galam pie Daugavas), dzelzceļa stacija “Alotene”.

Velomaršruta trasējums veidots, lai iepazītu Laukezera dabas parku, kas ir
NATURA 2000 aizsargājama dabas teritorija. Maršrutu sākums un nobeigums
plānojams Zīlānos, kas atrodas 5 km no Jēkabpils.

Vikingu laiva no “Mežmalas laivas”, +371 26161131, 28325035,
http://mezmalasvikings.lv, Stukmaņi–Zvejnieklīcis (Vecsēlpils),
dzelzceļa stacija “Pļaviņas”.
Pārceltuve ar motorlaivu Līkumi–Pļaviņas, + 371 26524074,
dzelzceļa stacija “Pļaviņas”.

Muzejs “Sēlija”

Viesīte. Pa šaursliežu dzelzceļa līnijām tā ziedu laikos kursēja 67 pasažieru vagoni. Tagad šeit, vienā no kādreizējā vagonu depo ēkām, apskatāms šaursliežu

Jēkabpils Radžu ūdenskrātuve
un Salas novads

Jēkabpils meža parks ir iecienītākā, visplašākā un biežāk apmeklētākā atpūtas vieta pilsētā. Parkā ir bērnu rotaļu laukumi, pludmales volejbola un strītbola
laukumi, pastaigu takas. Meža parks atrodas Radžu ūdenskrātuves krastos, kam
piešķirts Zilais karogs. Radžu ūdenskrātuvē var veikt licencētu makšķerēšanu
(www.jekabpilssc.lv). Ūdenskrātuves krastos esošajā atpūtas bāzē “Radži” var
iznomāt ūdens inventāru, pieejami sporta laukumi, peldvieta, kā arī labiekārtotas
atpūtas vietas. Blakus esošajā mežā ierīkots peintbola laukums.

~ 95 km

Gārsene. Gārsenes muižas pils celta ap 1856. gadu neogotikas stilā, tajā
pašlaik atrodas skola. Gārsenes muiža ir apvīta ar leģendām un nostāstiem, pilī, kur
tūristiem piedāvā naktsmītnes, pastaigājas arī Zilā dāma. Pie atrodas muižas parks,
kurā sākas vairākas pastaigu un izziņas takas 7,1 km garumā ar ierīkotām atpūtas
un ugunskuru vietām. Netālu no pils atrodas baronu dzimtas kapliča un Gārsenes
baznīca. +371 65229643, 29490656

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

~ 55 km

Maršruta sākumpunktā ērti nokļūt, izmantojot dzelzceļa satiksmi. To var sākt
no Krustpils vai Līvānu dzelzceļa stacijas. Brauciens ar pārcēlāju pāri Daugavai
vien būs vesela piedzīvojuma vērts! Tā ir viena no tikai trijām funkcionējošām
pārceltuvēm Latvijā. Maršruta vidū – Sēlijas ciematā Zasā – atvelciet elpu,
izstaigājiet Zasas muižas parku un noteikti apmeklējiet amatniecības centru
“Rūme”. Maršruts plānojams kā vienas dienas izbrauciens.

Vikingu liellaiva “Lāčplēsis” – ekskursijas pa Daugavu gida vadībā
(ieteicama iepriekšēja rezervācija).
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Retro motociklu un seno formastērpu kolekcija sniedz iespēju
iepazīties ar retro motocikliem,
atsevišķus arī iedarbināt un braukt,
pārģērbties oriģinālos bijušo armiju
formastērpos, fotografēties ar retro
foto tehniku.
+371 26470730

Līvāni – Zasa – Jēkabpils

“Latvju spīķeris” – izstāžu zāle, kurā var apskatīt fotoizstādi “Daugava pirms
appludināšanas”; suvenīri un Latvijā ražotas preces.
Vecauces pils

17

Ainaviskais velomaršruts pa Sēlijas pakalniem izveidots vienā no Daugavas
ielokiem un virzās pa lauku zemes ceļiem ar zemu satiksmes intensitāti,
velobraucējiem atrādot stāvus Daugavas krastus vai uzvedot augstākā pilskalnā
un ļaujot pavērties uz apkārtējo ainavu. Te var arī sarunāt laivas, lai tiktu otrpus
Daugavai – no Līkumiem uz Pļaviņām un no Zvejnieklīča uz Stukmaņiem.

Daugavas klinšainie krasti.

Bērzes dzirnavas

Saukas dabas parkā

Puļpāni – Babrāni – Ķipu kalns – Stūrāni – Gretes – Sēlija – Sēlpils
baznīcas drupas – Vecsēlpils – Puļpāni

Stukmaņu muiža ir apskatāma tikai no ārpuses.

Velomaršruts veidots, lai iepazītu Atašienes apkārtni, un tas sasniedzams arī
ar dzelzceļa satiksmi Rīga–Zilupe. Apmeklējot Atašieni, ceļotāji tiek aicināti
aplūkot Marinzejas ezera krastā esošo lepno muižu, atgriezties pagātnē,
izbraucot ar kādu no retro braucamrīkiem, baudīt lauku labumus un ziedošo
lauku ainavu.

Marinzejas muižas apbūve ar parku. 19. gs. vidū grāfa Jozefa fon der Borha
būvētā muiža ar daļēji saglabātām saimniecības ēkām ir vienīgais klasicisma stilā
būvētais muižas ansamblis Krustpils novadā. Muižai blakus ir angļu un franču
jaukta stila parks. Pie tuvumā esošā Marinzejas ezera izveidota atpūtas vieta un
peldvieta. +371 29508043, 65228355, 65228357
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“Liepkalnu” maizes ceptuve

20–24 km

Dz/c stacija “Atašiene” – Atašiene – Rijnieki – Eiduki –
Zalāni – Agrārbanka – Dz/c stacija “Atašiene”

Motociklu un seno formastērpu kolekcija

Kokneses pilsdrupas. 1209. gadā bīskapa Alberta celto mūra pili 1701. gadā
Ziemeļu kara laikā uzspridzināja un vēlāk vairs neatjaunoja. Līdz 1966. gadam
pilsdrupas atradās ~ 37 m augstā kalnā, bet, uzplūdinot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi,
ūdens nu skalojas pie mūra pamatiem.
Likteņdārzs ir mūsu kopīgā dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā. Pa ābeļu
aleju un daudzajām takām var nokļūt līdz topošajam amfiteātrim un no skatu
terases vērot Daugavas ainavas.

Atašienes velomaršruts

Saukas ezera ainavu pamatoti dēvē par Sēlijai vistipiskāko – ceļu līkloči, pauguri,
ainaviski skati. Velomaršruts veidots pirms vairākiem gadiem, un tas vērtējams kā
viens no ainaviski pievilcīgākajiem Sēlijā un Zemgalē. Maršruts ir vidēji grūts, jo
mazāk pieredzējušu velobraucēju “nokausēs” Sēlijas pauguri, kas seko cits aiz cita,
arī ceļa kvalitāte dažviet var būt mainīga. Vietējās lauku tūrisma saimniecības
piedāvā arī velosipēdu nomu.
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“Skrīveru saldumi” ir saldumu ražošanas uzņēmums, kas ražo iecienītās konfektes “Skrīveru Gotiņa”. Saldumu darbnīcā var iepazīties ar Gotiņas tapšanas vēsturi, ietīt
savas konfektes, kā arī iegādāties svaigus, dabiskus saldumus tieši no ražošanas.

Daugava

“Pikšas”

~ 25 km

Ormaņkalns ir augstākā vieta Sēlijas paugurvalnī un viens no centrālajiem
objektiem Saukas dabas parkā. Tas atrodas vidēji 165 m v.j.l. No skatu torņa paveras
lielisks skats uz Saukas ezeru un Sēlijas mežiem.

Maršruts pa zemas intensitātes grants ceļiem ved cauri Auces un Saldus novadam,
iepazīstinot ar muižām un pilīm abos novados. Maršruts ļaus baudīt Latvijas
pierobežas ainavu un pāri Vadakstes upei saskatīt Lietuvas āres. Liela daļa muižu
pārsteidz ar savu sakoptību un pārdomāto tūrisma piedāvājumu.
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Izdevuma saturs atspoguļo autora uzskatus, un Vadošā Iestāde nav atbildīga
par projektu partneru publicēto informāciju.

Svētes maizes ceptuve piedāvā iespēju nelielās grupās iepazīt bioloģiskās maizes cepšanas gaitu un nelielas maiznīcas darbību. Blakus ražotnei atrodas veikaliņš,
kur var iegādāties svaigu, gardu maizi un konditorejas izstrādājumus. +371 29235332

Informācijas centrs – Pļavnieki – Tērvetes ūdenskrātuve –
Kaupēna dzirnavas – Tērvetes sanatorija –
Rotaļu laukums un Pasaku mežs – Informācijas centrs

Ausekļu dzirnavas

Skaistkalne – skaista vieta pašā Lietuvas pierobežā, gleznainās Mēmeles krastā.
Šeit atrodas varenākā katoļu baznīca Zemgalē, Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas baznīca, kuru 1692. gadā uzcēla Jezuītu ordenis un iekārtoja tolaik
Latvijai vēl neparastā barokālā greznībā. Tas ir nozīmīgākais katoļticības centrs
Zemgalē un Latvijā.

Turku
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Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Torņa vēstures ekspozīcijas ļauj
uzzināt vairāk par pirmajiem Latvijas Valsts prezidentiem, kas nākuši no Zemgales,
iepazīt Jelgavu no aizvēstures līdz mūsdienām, virtuāli izstaigāt agrāko Sv. Trīsvienības baznīcu un noskaidrot, kā top un kādi raksti redzami Zemgales tautastērpā.
Torņa 9. stāvā no skatu laukuma iespējams vērot Jelgavas panorāmu uz visām
debesspusēm. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis ir atvērts katru dienu. Ieejas
maksa. Akadēmijas iela 1, +371 63005447, www.tornis.jelgava.lv
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Rundāles pils ir viens no izcilākajiem baroka un rokoko arhitektūras un mākslas
pieminekļiem Latvijā. Pils celta laikā no 1736. līdz 1740. gadam kā Krievijas ķeizarienes Annas Joanovnas favorīta Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence. F. B. Rastrelli projektētā “franču dārza” atjaunošana tuvojas nobeigumam, tajā
apskatāms lielākais vēsturisko rožu dārzs Ziemeļaustrumeiropā. www.rundale.net

(LV )

Pokaiņu mežs. Neparastas akmeņu upes, krāvumi un vaļņi radījuši fantastiskus
minējumus un pretrunīgus pieņēmumus. Pokaiņus uzskata par enerģētiski spēcīgu
vietu. Mežs ir pievilcīgs arī ar mainīgo reljefu un ainaviskumu. Vairāku kilometru
garas pastaigu takas savieno galvenos apskates objektus.

Rundāles pils

Bauskas pils vecākā daļa ir 15. gs. ugunsšaujamo ieroču lietošanai celts Livonijas ordeņa cietoksnis, bet jaunākā daļa – 16. gs. beigās celta, bastioniem, aizsardzības sienām un zemes vaļņiem nocietināta rezidences tipa pils. Pils atrodas uz zemes
strēles starp Mūsas un Mēmeles upēm. Līdz mūsu dienām ordeņpils saglabājusies
kā romantiskas drupas, bet hercogu rezidences daļa ir atjaunota un tajā iekārtots
Bauskas pils muzejs. www.bauskaspils.lv
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Zebrus ezers ģeogrāfiski atrodas Austrumkursas augstienē. Tā platība ir 412 ha,
maksimālais dziļums – 4,2 m. Rakstnieks Kārlis Ieviņš to ir nodēvējis par teiksmoto
ezeru. Ezera austrumu krasts ir vairāk pieejams, un tā krastos izvietojušās vairākas
atpūtas bāzes, kempingi un peldvietas.

Pa meža ceļu

Atpūtas vieta pie Ilzenieku ezera

Laukezera dabas parka teritorijas reljefs ir izteikti paugurains. Teritoriju ieskauj
priežu meži. Gar Laukezera krastu ir stāvas, mežainas nogāzes. Dabas parka gleznai-

