


VĒSTURISKAS CELTNES UN VIETAS

PILSKALNI

Apceļojot Latviju nav redzamas celtnes, kas atspoguļotu mūsu zemes 
vēstures vissenākos laikus. Tomēr mums šādi objekti ir, un ļoti daudz – 
vien jābūt vērīgiem. Vieni no šādiem objektiem ir pilskalni.

Latvijas teritorijā ir vairāk nekā 500 pilskalnu, neskaitāmas svētvietas, 
ievērojami akmeņi un senkapi, un tas nozīmē, ka vidēji katrā pagastā 
ir viens pilskalns. Arī Krustpils novads var lepoties ar trim skaistiem 
pilskalniem – Asotes pilskalnu, Dzirkaļu pilskalnu un Atašienes pilskalnu.

Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā esošais Daugavas ielejas 
kultūrvēsturiskais piemineklis Asotes pilskalns ir gan zīmīgs dabas 
veidojums, gan arī spilgts senvēstures liecinieks. Arheoloģiskie izrakumi 
(1949.–1954.  g., E.  Šnore) liecina, ka Asotes pilskalns apdzīvots no 
1. g. t. p. m. ē. līdz 14. gs.
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Pēc arheoloģisko izrakumu (2014.  g., J.  Urtāns) rezultātiem 
spriežams, ka Dzirkaļu pilskalns apdzīvots ilgāk nekā tūkstoš 
gadus no mūsu ēras sākuma līdz m. ē. 2. g. t. sākumam. Pilskalna 
apkārtnē ir vairāki senkapi, uz rietumiem no pilskalna atrodas 
senā sakrālā vieta Baznīckalns, pilskalna pakājē konstatēta plaša 
apmetne, kuras teritorijā bijis arī teikām apvītais Naudas avots.

Atašienes pilskalns atrodas Atašienes–Preiļu šosejas kreisajā pusē 
kādreizējā Trošku karjera rietumu galā. Atašienes pilskalns tika 
uzskatīts par iznīcinātu, tomēr 2018. gadā tika konstatēts, ka pilskalns ir 
saglabājies iepriekšējā veidolā. Agrākos laikos pilskalns saukts „Piļigora”, 
tagad – „Batarejas kalns”.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir jau uzsākusi pieminekļa 
statusa atjaunošanas procedūru. Latvijā tas ir pirmais gadījums, kad 
par iznīcinātu uzskatīts pilskalns ir saglabājies, tāpēc Latvijas Arheologu 
biedrība to ir pasludinājusi par Gada pieminekli un iesaistās tā atgriešanai 
sabiedrības apziņā.
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VĒSTURISKAS CELTNES UN VIETAS

DIEVNAMI

Latvijas dievnamu apmeklējums ir aizraujošs kultūrvēsturisks ceļojums 
cauri gadsimtiem un mākslas stiliem. Daudzveidīgā sakrālā arhitektūra 
Latvijā tapusi, līdzās pastāvot dažādām konfesijām, turklāt katrā Latvijas 
reģionā ir savas arhitektūras īpatnības.

Krustpils novadā ir savas trīs pērles – trīs dažādu konfesiju dievnami – 
Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca, Unguru (Medņu) 
Evaņģēliski luteriskā baznīca un Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu 
nams.

Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Vēstures dati liecina, ka 
Atašienes pirmā katoļu koka baznīca tika uzcelta 1804.  gadā 
par draudzes un muižtura Borha līdzekļiem, veltot to Svētā 
Kārļa Boromeja godam. Jaunās baznīcas celtniecība pabeigta 
1937.  gadā, to septembra pēdējā svētdienā konsekrēja 
bīskaps Jāzeps Rancāns, veltot Sāpju Dievmātes un Svētā Kārļa 
Boromeja godam.
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2018.  gadā Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca 
ar muzikālu koncertstāstu svinēja savu 190.  gadadienu. 
Pirmo reizi šajā baznīcā slavinājuma dziesmas skanēja tālajā 
1828. gadā – laikam ejot, baznīca vairākkārt cietusi – traucējuši 
gan dažādi finansiālie apsvērumi, gan padomju vara. Kopš 
2004. gada draudze ir sākusi dievnama atjaunošanu.

Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams celts 19. gadsimta 
otrajā pusē. 2017. gadā Endzeļu vecticībnieku nams svinēja savu 
110.  gadadienu. Mūsdienās dievnamā katru svētdienu notiek 
dievkalpojumi. Draudzē reģistrēti 72 draudzes locekļi.
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VĒSTURISKAS CELTNES UN VIETAS

MARINZEJAS MUIŽA UN PARKS

Marinzejas ezers un tā apkārtne ir teicama atpūtas vieta klusuma, skaistas 
un neskartas dabas cienītājiem. Marinzejas ezera apvidus piesaista 
ikvienu ar savām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Meži, ziedošas 
pļavas, pauguru un ieleju saspēle, ezera ūdeņu atspulgi pastāvīgi ļauj 
sajust dabas spēku un enerģiju. Ezera ainavu papildina 19. gadsimta vidū 
grāfa Jozefa fon der Borha būvētā majestātiskā muiža. Marinzejas muiža 
ar parku ir viena no ievērojamākajām vēsturiskajām bagātībām Krustpils 
novadā. 

Muiža ir grāfa Borha „vasaras pils”. Muiža būvēta 1848.–1852.  gadā. 
Tās celtniecībā izmantoti gan vietējie sarkanie māli, no kuriem ceplī 
dedzināti ķieģeļi, gan no Somijas vests granīts, bet pamati taisīti no 
tepat Bārbaļu pussalā augošo ozolu pāļiem. Vienlaikus ar pils celtniecību 
tika veidots parks, kurā stādīti no Vācijas atvesti koki. Saglabājušās arī 
atsevišķas muižas saimniecības ēkas. Mūsdienās pils ēkā atrodas Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskola.

Apciemojot Marinzejas muižu un tās gleznaino 
un teiksmām apvīto parku, atliek nedaudz 
ļauties iztēlei un var nonākt atpakaļ laikā.

„Marinzeja”, 

Atašienes pagasts, 

Krustpils novads

26522932
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KOLEKCIJAS UN EKSPOZĪCIJAS

Atašienes pagasta „Skujiņās” apskatāma unikāla Jāņa Zalāna retro 
motociklu un senlietu kolekcija. Pat pēc vairāku stundu garas 
viesošanās pie Jāņa Zalāna šķiet, ka apskatīta ir tikai neliela daļa viņa 
bagātību, bet dzirdēts vien nieks no visiem kolekcionāra aizraujošajiem 
stāstījumiem. 

Liepu iela 16, 

Atašiene, 

Atašienes pagasts, 

Krustpils novads

+371 26470730

RETRO MOTOCIKLU UN 
SENLIETU KOLEKCIJA

Krustpils novada Atašienes pagasta „Skujiņās” 
der paviesoties ikvienam  – gan tiem, kuri 
padomju laikus paši piedzīvojuši, gan tiem, kuri 
par pagājušo gadsimtu lasījuši vien vēstures 
grāmatās.



AMATNIEKI UN DARBNĪCAS

AMATNIECĪBAS CENTRS 
„MĀZERS”
Latvijā lielā godā tiek turētas senču tradīcijas – latviešu folklorā sakņotā 
kultūra, ko mūsdienās visspilgtāk var novērot gadskārtu ieražu svinēšanā 
un Dziesmu un deju svētkos, kā arī apdziedātā iesaistīšanās rokdarbos.

Šobrīd lietišķā māksla Latvijā kļūst populāra. Atgriežas senie arodi, kas 
ir neatņemama tautas nacionālās kultūras sastāvdaļa. Viens ir iegūt 
zināšanas par kultūras mantojumu, bet jau cits – apliecināt sevi, apgūt 
iemaņas un radīt vērtības.

Amatniecības centrs „Māzers” piedāvā apgūt dažādas aušanas tehnikas, 
tamborēšanu, mezglošanu, filcēšanu, pērļošanu, mašīnadīšanu. 
Amatniecības centrs piedāvā keramikas meistarklases bērniem un 
pieaugušajiem, radošās darbnīcas ģimenēm un interesentu grupām. 
Amatniecības centra meistares sniedz informāciju un organizē 
apmācības tautas tērpu izgatavošanā. 

„Māzera” izstāžu zālē ikviens var aplūkot vietējo mākslinieku darbus.

Amatnieks vienmēr paliek savdabīgs un interesants ar to, ka viņa darbs 
ir saistīts ar dzīves vietu, sirdslietu un meistarību. Amatnieku ražojumi ir 
viņa roku, ideju un gaumes apvienojums. Amatniecības centrs „Māzers” 
aicina ikvienu savus sapņus pārvērst sirds darbos.

Tūristu grupām iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 26611297.

,,Vālodzīte”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads

Darba laiks:

P. 10.00 – 17.00

O. 10.00 – 17.00

T. 10.00 – 17.00

C. 10.00 – 17.00

P. 10.00 – 16.00

S. 10.00 ar iepriekšēju pieteikšanos

inese.bramane@krustpils.lv

+371 26611297
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AMATNIEKI UN DARBNĪCAS

PODNIEKU DARBNĪCA 
„ZAĻBIRZES”

Keramiķe Ineta Dzirkale savā darbnīcā „Zaļbirzes” darina praktiskus 
un dekoratīvus māla izstrādājumus, pieņem pasūtījumus, uzņem 
ekskursantus. Apmeklētāji var aplūkot izstādēm veidotos darbus, 
iegādāties krūzes, bļodas, šķīvjus, medus traukus, svečturus, 
svilpauniekus, vēja zvanus un suvenīrus. Interesentiem ir iespēja vērot 
un izmēģināt pašiem trauka darināšanu uz podnieka virpas vai pielietojot 
dažādus veidošanas paņēmienus. 

Keramiķe atzīst, ka mūsdienās daudzi cilvēki meklē saikni ar pirmatnējo, 
saikni ar dabu. Māla izstrādājumu klātbūtne palīdz to izjust, tādēļ vien ir 
vērts kādreiz baudīt maltīti nevis no tradicionālajiem šķīvjiem, bļodām 
un krūzītēm, bet gan no māla traukiem. Sevišķi, ja tie darināti no sirds – 
kā tas ir pie Krustpils novada keramiķes Inetas Dzirkales.

„Zaļbirzes”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads

+371 26559420

Apbrīnojami, bet pat vismodernākais no māla 
veidotais interjera veidojums asociējas ar 
senatnīgo un liek izjust senču garu.
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DABAS OBJEKTI

EZERI
Jā, pie ezera var iet vienmēr un allaž kaut ko iegūt. Veroties zilajā 
ūdenstālē ar ūdensvālēm un spārēm, domas aizklīst tālāk, nekā ikdienā 
ierasts, tās kļūst brīvākas un gaišākas, jo ezera spogulī atmirdz arī mūsu 
cerības, sapņi un fantāzijas. Ezeri ir kā mūsu zemes acis. Citi mirdz atklāti 
un spoži zili, citi viz noslēpumaini zaļgani, vēl citi vilina ar viltīgi brūnganu 
krāsu. Tik daudz mums ir ezeru, bet neatradīsiet divus līdzīgus. 
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Baļotes (jeb Stirnu) ezers pēc virsmas platības ir lielākais ezers Krustpils 
novadā. Ezers atrodas Kūku pagasta administratīvajā teritorijā. No 
Baļotes ezera iztek 11 km garā Donaviņas upe, kura ietek Daugavā. 
Vairākās vietās ir strautiņi, kas ietek Baļotes ezerā. Ezera vidējais dziļums 
ir 2,6 metri, bet maksimālais dziļums – 4,2 metri. Šeit mīt līdakas, asari, 
raudas, līņi, karūsas, zuši, ķīši, plauži, zandarti, kā arī karpas.

Karpu makšķerēšanas entuziastiem Baļotes ezers ir viens no 
populārākajiem galamērķiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. 
Ziemā ezeru iecienījuši arī zemledus makšķernieki un uz ezera regulāri 
notiek ne tikai vietēja mēroga, bet arī starptautiskas makšķerēšanas 
sacensības. Makšķerniekiem jāņem vērā tas, ka Baļotes ezerā noteikta 
licencētā makšķerēšana. Pie ezera pieejama labiekārtota publiska 
atpūtas vieta, kā arī laivu noma.

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības sabiedriskās kārtības 
noteikumu 14.10.  p.  – vieta, kutr atļauts pārvietoties ar 
motorlaivām ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda lielāka par 3,7 kW, 
un ūdens motocikliem vai nodarboties ar ūdens slēpošanu.

Saskaņā ar Krustpils novada Baļotes ezera licencētās 
makšķerēšanas nolikuma 8.2.  p. – makšķerēšana atļauta visā 
Baļotes ezera teritorijā, izņemot speciāli noteikto aizsardzības 
zonu, kas ezerā ir norobežota ar bojām.

DABAS OBJEKTI

BAĻOTES EZERS

+371 25671222

/balotesezers/
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Marinzejas (Marijas, Marindzes, Mariņezers, Mariensejas) ezers atrodas 
Atašienes pagastā, Krustpils novadā, un tas ir otrais lielākais ezers 
novadā pēc tā platības. Ezera platība – 74,5 ha (agrāk 99 ha), garums – 
2,0 km (DA–ZR), lielākais platums – 0,6 km (D daļā). Vidējais dziļums – 
2,2 m, lielākais dziļums – 4,0–4,5 m. Ezerā ietek Ilzīte un Oklā jeb Asaru 
upes un grāvji. Ezerā mīt līdakas, asari, raudas, līņi, plauži, zuši, vīķes, 
ķīši, mailītes, vēdzeles, karūsas, karpas, kā arī ruduļi. Makšķerniekiem 
un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot dabisko tauvas joslu, kuras 
platums ir noteikts 4  metri. Makšķerēšana ezerā norit saskaņā ar 
makšķerēšanas noteikumiem. Pie ezera pieejama labiekārtota publiska 
atpūtas vieta.

DABAS OBJEKTI

MARINZEJAS EZERS

2322



A6

Vīpe

Zīlāni
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Daugavpils
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Laukezers atrodas 2 km no Rīgas–Daugavpils autoceļa dabas parkā 
„Laukezers”, Kūku pagastā, Krustpils novadā. Laukezers ir dzidrākais 
ezers Latvijā. Tā ir iecienīta atpūtas vieta Krustpils novadā. Ezerā mīt 
līdakas, asari, raudas, vēži. Ezera platība 52,2  ha, maksimālais dziļums 
19,8 m, vidējais dziļums 6,7 m. Krasti ezeram ir smilšaini, vietām dūņaini 
vai kūdraini, apkārtējie biotopi  – mežs (Z, ZA daļā), pļavas un ganības 
(D daļā). Makšķerniekiem un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot 
dabisko tauvas joslu, kuras platums ir noteikts 4 metri. Makšķerēšana 
ezerā norit saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem. Pie ezera pieejamas 
labiekārtotas publiskas atpūtas vietas.

DABAS OBJEKTI

LAUKEZERS

Ezers atrodas dabas parka teritorijā, kurā ir vairāki ierobežojumi.

• Ārpus ceļiem, dabīgām brauktuvēm un izveidotajiem maršrutiem 
aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
(automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, 
mopēdiem un velosipēdiem), kā arī dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem.

• Pa dabas parka ezeriem aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem, 
motorlaivām, kuteriem, jahtām un airu laivām (izmantojot motoru).

• Aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām 
vietām.

• Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
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Timsmales ezers (Baltezers) atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, 
un tam ir piešķirts dabas lieguma statuss. Tā ir Natura 2000 teritorija, 
kas ietver Timsmales ezeru (Baltezeru) un apkārtējos mežus, kas veido 
buferjoslu. Tā kā ezers ir bezteces, meža buferjosla ir īpaši svarīga 
ezera ūdens kvalitātes saglabāšanā. Tas ir viens no izcilākajiem Latvijas 
dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, izcilu īpaši aizsargājamās 
sugas  – šaurlapu ežgalvītes  – atradni. Sastopami vairāki Latvijā īpaši 
aizsargājami biotopi. Ezera spoguļlaukums  – 45  ha, vidējais dziļums ir 
3,7 metri, bet maksimālais dziļums – 8,5 metri. Sastopamās zivis ezerā – 
līdakas, asari, raudas, ķīši, līņi. Makšķerniekiem un kājāmgājējiem ir tiesības 
brīvi izmantot dabisko tauvas joslu, kuras platums ir noteikts 4  metri. 
Makšķerēšana ezerā norit saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem. 
Timsmales ezera krastā ir labiekārtotas vairākas publiskas atpūtas vietas.

Ezers atrodas dabas parka teritorijā, kurā ir vairāki ierobežojumi.

• Ārpus ceļiem, dabīgām brauktuvēm un izveidotajiem maršrutiem 
aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
(automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, 
mopēdiem un velosipēdiem), kā arī dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem.

• Pa dabas parka ezeriem aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem, 
motorlaivām, kuteriem, jahtām un airu laivām (izmantojot motoru).

• Aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām 
vietām.

• Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

DABAS OBJEKTI

TIMSMALES EZERS

Medņi

Od
zie
na

V794

Timsmales
ezers
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DABAS OBJEKTI

TEIČU PURVS UN 
KRISTAKRŪGA SKATU TORNIS
Ja meklējiet neierastu ainavu un ilgojaties klusuma, tad dodieties uz 
kādu no Latvijas purviem. Kamēr dažās Eiropas valstīs dabiski purvi 
tikpat kā nav saglabājušies, Latvijā izbaudīsiet klusuma pilnas pastaigas 
neskartos purvos.

Teiču dabas rezervāta lielāko daļu aizņem sūnu purva masīvs, kas ir viens 
no lielākajiem un neskartākajiem šāda veida purviem Baltijā. Pateicoties 
tam, ka šajā teritorijā nenotiek saimnieciskā darbība un apmeklējumi tiek 
ierobežoti, Teiču dabas rezervāts var lepoties ar daudzām un dažādām 
retu un aizsargājamu dzīvo organismu sugām. Tā ir nozīmīga putnu 
atpūtas vieta pirms sezonālajām migrācijām. Šeit vienkopus iespējams 
ieraudzīt līdz 1500 dzērvju un līdz 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu 
saviem riestiem atraduši arī rubeņi, tādēļ, ja agrā pavasarī esiet netālu, 
noteikti ieklausieties, varbūt sadzirdēsiet šo majestātisko putnu 
rubināšanu.

Lai gan pastaiga pa Teiču dabas rezervātu iespējama vien atsevišķos 
gadījumos gida pavadībā, tomēr aplūkot šīs teritorijas dabas vērtības 
un skaisto ainavu iespējams arī no attāluma. Šim nolūkam Kristakrūgā 
izveidots 27 metrus augsts skatu tornis. No 27 m augstā Kristakrūga 
skatu torņa paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču purva plašumiem. 

Ja rodas vēlēšanās skatīt Teiču purva dabas 
vērtības tuvplānā, tad tās iepazīstamas tikai 
rezervāta darbinieka pavadībā pēc iepriekšējas 
pieteikšanās pa tālruni +371 26112686.

28 29



DABAS OBJEKTI

DIŽAKMEŅI
Ja labprāt dodaties ekspedīcijās, lai atklātu Latvijas dižakmeņus, tad 
steidzieties uz Krustpils novada Kūku pagastu. Tur acīm paveras dižais 
Rogāļu jeb Ragāļu akmens.

Rogāļu akmens atrodas Daugavas labajā krastā, Rogāļu gravā, 50 metru 
no strauta ietekas Daugavā. 

Rogāļu gravā ikviens var ne tikai izstaigāt ainavisko pastaigu taku, 
apskatīt Rogāļu dižakmeni, pasmelt dzidro Mīlestības avota ūdeni, bet 
arī sastapt mītiskos tēlus no Rogāļu gravas rašanās teikas.

Lai arī Rogāļu akmens nav pašu dižāko Latvijas akmeņu 
desmitniekā, tas ir visai iespaidīgs. Tas ir 6,5   metrus garš, 
4,6  metrus plats un 3,7  metrus augsts. Tā apkārtmērs 
stiepjas nepilnu 19  metru platumā, savukārt tilpums mērāms 
40 kubikmetros. Akmens nav gluds, bet ar izteiktu reljefu.
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Vaiķos atradīsiet vienu no 15 lielākajiem akmeņiem Latvijā – šis akmens 
ir kā milzīgs galds, kuru šurp esot atnesis neviens cits kā pats velns. 
Taisnība vai nē, to tagad pārbaudīt mēs nevaram, bet ļaudis runā, ka 
tādi kaujas meistari kā Pēteris I un Napoleons, savos iekarojumos garām 
iedami, uz šī akmens galda ieturējuši pusdienas.

Izmēros izcilais dižakmens 7,5 x 5,7 x 2,6 m ir sarkanīgs, un saulē mirdz tajā 
ietvertie lielie kristāli. Tas labi pamanāms no šosejas Rīga–Daugavpils, 
kur ceļa 157.  kilometrā visā savā godībā tas redzams aptuveni 50 m 
attālumā no ceļa. Iespaidīgā akmens pakāje reizēm mirkst ūdenī, taču arī 
lietainā laikā, kad akmens virsma var būt slidena un iesakām uzmanīties, 
akmens plakano virsmu jums izdosies sasniegt – šis ir viens no akmeņiem 
„ar odziņu” – lai būtu vieglāk uzkāpt, pie akmens atradīsiet koka trepītes.

Daugavas hidroelektrostacijas ir mainījušas ierasto Daugavas ainavu. 
Spēcīgo krāču vietā tagad augšpus aizsprostiem plešas milzīgas 
ūdenskrātuves. Ir saglabājies neliels, ap 30 km garš krāčains posms, kas 
stiepjas gar Krustpils novadu.

Ja esiet gatavi īstam piedzīvojumam, tad izbaudiet neaizmirstamu 1 vai 
2  dienu laivu braucienu pa Daugavas krācēm posmā Līvāni–Jēkabpils. 
Šajā maršrutā sākotnēji mierīgais Daugavas tecējums kļūst arvien 
straujāks un krāčaināks. Izpētot nelielās Daugavas saliņas, atklājas 
lieliskas smilšainas peldvietas, bet krāčainajos sēkļos varat izbaudīt 
spēcīgas ūdens straumes masāžas. 

AKTĪVĀ ATPŪTA

Latvijas Pasts regulāri izdod īpašām vietām, notikumiem 
un cilvēkiem veltītas pastmarkas. Šo čempionu vidū 
iekļauts arī Vaiķu dižakmens, kuram veltītā pastmarka 
iznāca 2008. gadā.
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„Daugmales”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads

+371 26413188

+37129283717

daugmales@inbox.lv

www.laivuprieks.lv

/daugmales/

AKTĪVĀ ATPŪTA

LAIVU BRAUCIENI
Aktīvo atpūtu un laivu braucienus piedāvā atpūtas vieta „Daugmales”. 
Tā ir lieliska vieta, kur pavadīt brīvdienas ģimenes, draugu vai kolēģu 
lokā. „Daugmalēs” var pulcēties uz brīvdabas sporta aktivitātēm, kopīgu 
pikniku vai kādu citu pasākumu. Izmantojiet iespēju izmēģināt veiksmi 
copē, veldzējieties peldē Daugavas ūdeņos, iepazīstiet krāču masāžu, 
dzestrākā laikā pakarsējieties karstā baļļā. 

„Daugmales” organizē laivu braucienus pa Daugavu, Dubnu un citiem 
apkārtnes ūdeņiem. Atpūtas vieta iznomā tūrisma laivas, zvejas laivu, 
teltis, grilu, ugunskura katlu, sporta inventāru, pasākuma telti ar 
aprīkojumu, kā arī projektoru ar ekrānu.

Vislabākais veids, kā pārvarēt bailes un vēl 
vairāk iemīlēt Daugavu, ir to iepazīt.

www.laivuprieks.lv
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Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” piedāvā SUP izbraucienus:

• saulriets divatā ezera vidū uz SUP dēļa 
(dēlis diviem cilvēkiem);

• izbrauciens pa ezeru vai Daugavu draugu kompānijā 
(seši vienvietīgie dēļi);

• sadarbības un komandas gara pārbaude kopīgi airējot ar 
vienu dēli (liela izmēra dēlis 8 cilvēku braucienam).

Tāpat biedrība piedāvā SUP fitnesu – vingrošanas nodarbības uz SUP 
dēļiem Laukezerā. SUP fitness ir lieliska pārbaude un treniņš jūsu prātam, 
garam un ķermenim. Nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta darba 
dienu vakaros un brīvdienās.

IR JĀZINA!

DROŠA UN ATBILDĪGA 
LAIVOŠANA

Atrodoties laivā uz ūdens, obligāti jālieto drošības veste. Vestei ir 

jābūt pareizi uzvilktai un aizsprādzētai.

Vienā laivā drīkst atrasties tik laivotāju, cik tas ir paredzēts laivas 

modeļa tehniskajos parametros.

Iekāpšana laivā notiek tajā brīdī, kad laiva ir novietota ūdenī 

paralēli krastam. Iekāpšanas brīdī laiva ir stabili jātur, lai tā 

nešūpotos un neapgāztos.

Laivā katrs laivotājs uzturas savā sēdvietā. Nedrīkst celties kājās 

un liekties pāri laivas malai.

Upes straujtecēs, krācēs un sastopoties ar kokiem, akmeņiem 

un citiem dabiskiem vai mākslīgiem šķēršļiem ir jābūt ļoti 

uzmanīgiem.

Laivai atrodoties gaitā, nav ieteicams ķerties pie kokiem vai 

zariem, kas atrodas upē. Šāda rīcība var beigties ar laivas 

apgāšanos.

Upes vietās, kur ir liela straume, laivu ir jācenšas turēt paralēli 

straumei. Ja laiva sagriežas šķērsām straumei, tā praktiski kļūst 

nevadāma.

AKTĪVĀ ATPŪTA

SUP IZBRAUCIENI

„Zīlāni”, 

Kūku pagasts, 

Krustpils novads

+371 26862244

/janaabolinasportaklubs/ 3736



Mīļdzīvnieku biedrība piedāvā:

• izjādes laukumā un apvidū;

• jāšanas pamatu apmācības lieliem un maziem;

• terapeitisko un pedagoģisko jāšanu;

• vizināšanos ratos vai ragavās;

• foto sesijas;

• pastaigas kopā ar dzīvniekiem;

• jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšanu;

• izglītojošas un informatīvas nodarbības skolēnu un 
pieaugušo grupām.

„Līči”, 

Krustpils pagasts, 

Krustpils novads

+31 29274448

AKTĪVĀ ATPŪTA

IZJĀDES
Krustpils novada Krustpils pagasta „Līčos” saimnieko Mīļdzīvnieku 
biedrība, kas parūpēsies, lai ikviens justos omulīgi neatkarīgi no tā, vai ir 
atbraucis uz „Līčiem” trenēties jāšanā, vai ir pieredzējis sportists, kuram 
zirgu pasaule ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, svētdienas jātnieks vai 
pilnīgs iesācējs, kas vēlas spert pirmos soļus zirga mugurā vai vienkārši 
baudīt zirgu klātbūtnes relaksējošo mieru. 
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Dabas parks „Laukezers” piedāvā daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas. 
Pēdējo gadu laikā dabas parka teritorijā veikti vērienīgi labiekārtošanas 
darbi, izbūvējot ezera laipu, atpūtas vietas, gājēju un velo maršrutu, kā 
arī citus labiekārtojuma elementus. 

Dabas parka ziemeļu daļā izveidota taka gājējiem un velobraucējiem. 
Takas kopējais garums ir aptuveni septiņi kilometri. Taku var izmantot 
visu veidu sportošanai  – skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, kā arī 
vienkāršām pastaigām. Taka ir labiekārtota ar vingrošanas konstrukcijām, 
vingrošanas plakātiem un citiem labiekārtojuma elementiem.

AKTĪVĀ ATPŪTA

PASTAIGAS UN VELO 
IZBRAUCIENI
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NAKTSMĀJAS KRUSTPILS NOVADĀ

„Akmentiņi”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads

+371 26127110

/akmentini/

„Avotiņi”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads

+371 28782279

www.avotinizs.lv

VIESU MĀJA „AKMENTIŅI” VIESU MĀJA „AVOTIŅI”

KUR IETURĒT MALTĪTI

Zīlānu iela 145, Zīlāni, 
Kūku pagasts, Krustpils novads

+371 65222031

+371 26424543

Darba laiks: darbadienās un 
                       brīvdienās 
                       9:00 – 22:00

Laukezera iela 4, Zīlāni, 
Kūku pagasts, Krustpils novads

+371 26556415

Darba laiks: darbadienās 
                        9:00 – 17:00

KAFEJNĪCA „A12” KAFEJNĪCA „MURDIŅŠ”
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Šosejas Rīga–Daugavpils 
141. km, Krustpils pagasts, 
Krustpils novads

+371 65234944

MOTELIS „SAPNIS”

„Martaskalns”, Atašienes 
pagasts, Krustpils novads

+371 28709990

BRĪVDIENU MĀJA 
„MARTASKALNS”

„Celmiņi”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads

+371 29124049

BRĪVDIENU MĀJA 
„CELMIŅI”

„Ķieģeļi”, Atašienes pagasts, 
Krustpils novads

+371 29199159

LAUKU MĀJA 
„ĶIEĢEĻMĀJAS”

NAKTSMĀJAS KRUSTPILS NOVADĀ
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1. Asotes pilskalns

 2. Dzirkaļu pilskalns

 3. Atašienes pilskalns

 4. Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca 

 5. Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca

 6. Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams

 7. Marinzejas muiža

 8. Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija

 9. Amatniecības centrs „Māzers”

 10. Podnieku darbnīca „Zaļbirzes”

 11. Baļotes ezers

 12. Marinzejas ezers

 13. Laukezers

 14. Timsmales ezers

 15. Teiču purvs

 16. Kristakrūga skatu tornis

 17. Rogāļu akmens un grava

 18. Vaiķu akmens

 19. Atpūtas vieta „Daugmales”

 20. Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs”

 21. Mīļdzīvnieku biedrība

 22. Dabas parks „Laukezers”

 23. Viesu māja „Akmentiņi”

 24. Viesu māja „Avotiņi”

 25. Brīvdienu māja „Celmiņi”

 26. Brīvdienu māja „Martaskalns”

 27. Lauku māja „Ķieģeļmājas”

 28. Motelis „Sapnis”

 29. Kafejnīca „A12”

 30. Kafejnīca „Murdiņš”

TŪRISMA OBJEKTI






