
Pa Daugavas
salām un krācēm

Izbaudi 

piedzīvojumus 

uz ūdens!

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.

Foto: Gita Losāne, Inese Irbīte, Elīna Landzāne, Eletra Žurila
Dizains un izgatavošana: SIA „Drukas Nams”

Ja esi gatavs īstam piedzīvojumam, tad izbaudi neaizmirstamu 1 vai 2 dienu 
laivu braucienu posmā Līvāni- Jēkabpils. Šajā posmā 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.

ZAĻIE PADOMI 
LAIVOTĀJAM

• Spēkratu atstāj tur, kur tas nenodara pāri dabai un 
netraucē citiem satiksmes dalībniekiem. Laivošanu 
uzsāc vietā, kur viegli piekļūt upei, neizbraukājot un 
nenobradājot krastu nogāzes.

• Atkritumus neatstāj upes krastā vai pa ceļam. Ved 
tos līdzi.

• Saudzīgi izturies pret upju krastos izveidotajām 
apmetnēm, skatu vietām u.c., jo aiz tevis brauks citi.

• Iegādājies lauku labumus no vietējiem zemniekiem!  
Izmanto vietējo uzņēmēju piedāvāto inventāru, 
tādējādi atbalstot uzņēmējdarbību.

• Vēlreiz pārlasi makšķerēšanas noteikumus un 
noskaidro makšķerēšanas kārtību konkrētajā vietā – 
upē, ezerā.

• Cieni vietējos iedzīvotājus, respektē to dzīvesveidu!
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KRUSTPILS NOVADS
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JĒK A B PILS NOVADS

SAKA

AIV IEKSTE

Gravāni

Peldvieta (Daugavas ielas galā)
56.335516, 26.168323

Līvānu novads. 

Pārceltuve Līvāni–Dignāja
56.343194, 26.165242

Līvāni. Viena no trijām pārceltuvēm, kuras vēl sastopamas Latvijā. 
Taisnākais ceļš uz Dignāju, tālāk uz Zasu. Pārceltuves darba laiks 
vasaras sezonā no plkst. 7:00 līdz 21:00.

Tālr.: +371 28889045; +371 26808760

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (TIC)
56.355122, 26.162288

Līvāni. Izveidota piestātne un peldvieta.

Līvānu stikla un amatniecības centrs
56.355705, 26.163171

Līvānu stikla un amatniecības centra ekspozīcijās „Amatnieki 
Latgalē 19.–20. gs.” Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību 
līdz mūsdienām, apskati garāko jostu Latvijā. Ekspozīcijā „Līvānu 
stikla muzejs” iepazīsti Līvānu stikla fabrikas vēsturi un apskati 
visās varavīksnes krāsās zaigojošo Līvānu stiklu. Izbaudi mūsdienu 
mākslas vērtības izstāžu zālē. Jaunatvērtajā stikla pūšanas 
darbnīcā apskati karsto stikla izstrādājumu tapšanas procesu.

Domes iela 1, Līvāni, Līvānu novads
+371 65381855, +371 28603333
lmac@livani.lv
www.livanustikls.lv

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (Dūnaiņi)
56.402202, 26.100131

Jēkabpils novads.

Vilnīšu (Veiguru) krāce
56.405710, 26.096649

Krāces
56.406731, 26.091070

Krāces
56.410245, 26.077337

Krāces
56.424536, 26.070803

Vaiķu akmens
56.425474, 26.075886 

Krustpils novads. Vaiķu akmens ir viens no 15 lielākajiem Latvijas 
akmeņiem. Akmens garums ir 6,7 m, platums 5,9 m, augstums – 
2,3 m, apkārtmērs 19,8 m.

Handmade Latgola
56.359775, 26.168943

Latgales mūsdienu amatniecības vērtību mājvieta „HANDMADE 
LATGOLA” – Pieturas vieta (vairāk nekā 200 amatniecības 
izstrādājumi apskatei un iegādei), Pasākumu vieta (līdz 20 
cilvēkiem) un ekskluzīva Naktsmītne (līdz 6 cilvēkiem). Pieejamas 6 
divvietīgas un 2 trīsvietīgas kanoe laivas (ar airiem un vestēm), kā 
arī transportēšanas pakalpojums.

Vecticībnieku iela 15, Līvāni, Līvāni novads
+371 29443621
handmadelat@gmail.com 
www.handmadelatgola.lv

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (Kurzemes iela)
56.360304, 26.166817

Līvāni. Izveidota piestātne. 

Peldvieta (Baznīcas iela)
56.363634,26.161720 

Līvāni.

Atpūtas vieta „Daugmales”
56.433334, 26.070744 

Krustpils novads. Izveidots pontons un ērta piestāšanās vieta.

Atpūtas vieta, laivu noma, kempings „Daugmales”
56.433480, 26.071500

Krustpils novads. Atpūtas vieta „Daugmales” organizē laivu 
braucienus, laivošanas pasākumus, plostu braucienus. Iznomājam 
tūrisma kajakus, zvejas laivu, tūrisma teltis, pirti, baļļu. 
Nakšņošana – teltīs, kempinga mājiņās, kemperu novietošana.

Daugmales, Vīpes pagasts, Krustpils novads
+371 26413188
daugmales@inbox.lv
www.facebook.com/Daugmales
www.laivuprieks.lv

Klaukavas krāce
56.437280, 26.067122

Krāces
56.444474, 26.060502

Luģenieku krāce
56.445344, 26.055751

Zirgu stallis “Ūsiņš”
56.444900, 26.051072

Jēkabpils novads. Zirgu stallis “Ūsiņš” nodarbojas ar zirgu jāšanas 
sportu, zirgaudzēšanu, jāšanas sporta nometņu rīkošanu, jaunzirgu 
iejāšanu, treniņsacensību organizēšanu un piedalīšanos dažādos 
pasākumos. Tūristiem piedāvā izjādes ar zirgiem un naktsmītnes.

„Luģenieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
+371 26334749
usins@inbox.lv
www.facebook.com/stallisusins

Krāces
56.460821, 26.020493

Atpūtas vieta „Leilas”
56.468888, 25.997698 

Krustpils novads. Ainaviska Daugavas stāvkrasta pakājē atpūtas 
vieta ar ugunskura un telšu vietām. Piedāvājam zvejas laivu. 

+371 29424413

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (Veselība)
56.466855, 25.990225 

Jēkabpils novads.

Izkāpšanas vieta (Rogāļu grava)
56.471375, 25.943806

Krustpils novads.

Rogāļu akmens
56.472018, 25.944142 

Krustpils novads. Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis 
atrodas Daugavas labajā krastā, Rogāļu gravā 50 metru no strauta 
ietekas Daugavā. Akmens garums ir 6,5 m, platums – 4,6 m, 
augstums līdz 3,7 m, apkārtmērs – 18,5 m.

Krāces
56.469306, 25.940456

Gļinovkas krāce
56.472779, 25.931399

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (Ābeļu pamatskola)
56.477954, 25.920509 

Jēkabpils novads.

Kaupres pilskalns
56.478880, 25.923050 

Jēkabpils novads. Pilskalns atrodas Daugavas Ābeļu salu pašā 
ziemeļu galā. Pilskalna novietojums upes salā, nocietinājumu 
veids un īpaši mūrējuma paliekas nav raksturīgas tradicionālajiem 
Latvijas pilskalniem. Pilskalns no pārējās salas atdalīts ar diviem 
vaļņiem un grāvi starp tiem. Lielākais valnis ir apmēram trīs 
metrus augsts. 

Ābeļu krāce
56.479448, 25.921065

Asotes pilskalns
56.492965, 25.918804 

Krustpils novads. 10 metru augstais pilskalns atrodas Daugavas 
labajā krastā. No tās paveras ainaviska skats uz Daugavas ieleju. 
Detalizētu informāciju par pilskalnu un tā tuvumā esošajiem 
objektiem sniedz pilskalna pakājē uzstādītais informācijas stends.

Ielaišanās un izkāpšanas vieta (uz Jēkabpils 
pilsētas, Krustpils novada robežas)

56.492460, 25.908873 
Krustpils novads.

Pludmale (Mežrūpnieki)
56.496748, 25.895092 

Jēkabpils.

Kajaku mafija
56.500812, 25.892109 

Jēkabpils. Ūdenstūrisms, daba un azarts. Piedāvā aktīvu, plānotu 
atpūtu neskaitāmos maršrutos. Kajaku un SUP nomu, transportu 
un gida pakalpojumus.

Rīgas iela 49, Jēkabpils
+371 26779624
krumbergs@inbox.lv

Izkāpšanas vieta (dambis pirms tilta)
56.498935, 25.883991 

Jēkabpils.

Izkāpšanas un ielaišanās vieta (dambis aiz tilta)
56.498877, 25.877818 

Jēkabpils. Peldvieta. Ir iespējams piebraukt ar auto.

Izkāpšanas un ielaišanās vieta (Krustpils pusē)
56.500868, 25.873788 

Jēkabpils. Ir iespējams piebraukt ar auto, tuvumā ir pārtikas 
veikali.

Krustpils brīvdabas estrāde
56.507978, 25.858287

Jēkabpils. No agra pavasara līdz pat vasaras norietam te notiek 
dažādi kultūras un izklaides pasākumi, kas pulcē tūkstošiem 
jēkabpiliešu un pilsētas viesu. Arī parastās darba dienās uz 
romantiskā tiltiņa, kas savieno salu ar Krustpils parku, pastāvīgi 
redzami gājēji, kas saliņā rimti izbauda tās unikālo atrašanās vietu.

Krāces
56.506755, 25.850465

Krāces
56.514149, 25.846024
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Baltā Krāce
56.511599, 25.836875

Krāces
56.517162, 25.843631

Krāces
56.515697, 25.831162

Krāces
56.518316, 25.836378

Krāces
56.519671, 25.829565

Krāces
56.522358, 25.823278

Izkāpšanas vieta (atpūtas vieta Prižos)
56.526247, 25.815278 

Krustpils novads. Labiekārtota atpūtas vieta.

Pontonu laipa
56.511231, 25.773986

Salas novads. Neizbraucams šķērslis, kur laiva jāpārvieto pa 
sauszemi. 

Peintbola klubs „Zaļā sala”
56.533774, 25.757039

Salas novads. Iespēja spēlēt peintbolu pa Pirmā pasaules kara 
takām un ierakumiem, ap 200 m no Daugavas. Iznomā arī 4 kanoe 
laivas 8 personām un 7 velosipēdus.

„Paeglīši”, Salas pagasts, Salas novads
+371 29255219 (Guntars Paeglis)
www.salasnovads.lv

Izkāpšanas vieta
56.540656, 25.759404 

Salas novads.
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