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2. Dabas parka „Daugavas loki” dižkoku vienota standarta maketētie stendi.
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Izmantotie saīsinājumi

A, R, Z, D - Austrumi, Rietumi, Ziemeļi, Dienvidi 
ANO - Apvienoto Nāciju organizācija
CSP - Centrālā statistikas pārvalde 
DA - Dienvidaustrumi
DAP - Dabas aizsardzības pārvalde 
DP - Dabas parks
DU – Daugavpils Universitāte
EEZ - Eiropas ekonomiskā zona 
ELFLA  -Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
EM - Ekonomikas ministrija 
ERAF - Eiropas reģionālās attīstības fonds 
ES - Eiropas Savienība 
HES - Hidroelektrostacija
ĪADT - Īpaši aizsargājama dabas teritorija
IK - Individuālais komersants
KM - Kultūras ministrija 
LAD - Lauku Atbalsta dienests
LDF - Latvijas Dabas fonds 
LPP - Latgales Plānošanas reģions
LR - Latvijas Republika
LRAA - Latgales reģiona attīstības aģentūra
LVM - Latvijas valsts meži
MK - Ministru kabinets
NP - Nacionālais parks
NVO - Nevalstiskā organizācija
PS- piemājas saimniecība
RAPLM - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
RNP - Rāznas nacionālais parks
TAVA - Tūrisma attīstības valsts aģentūra
TIC - Tūrisma informācijas centrs
TIP - Tūrisma informācijas punkts
VAS - Valsts akciju sabiedrība
VKPAI - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības organizācija
VNKP - Valsts nozīmes kultūras piemineklis
ZBR - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
ZS - Zemnieku saimniecība

Izmantotie termini

Aktīvais tūrisms — tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic pats.
Biotops - dabiska vai cilvēka ietekmē veidojusies teritorija ar tikai tai raksturīgiem nedzīvās 
dabas apstākļiem un dzīvās dabas – mikroorganismu, sēņu, augu un dzīvnieku kopumu un to 
savstarpējo mijiedarbību.
Ceļojuma galamērķis – valsts, reģions, pilsēta vai cita vieta, kas piesaista tūristus.
Ceļotājs – persona, kas ceļo neatkarīgi no viņa uzturēšanās laika apmeklētajā vietā. 
Dabas  tūrisms -  tūrisma  veids,  kura  mērķis  ir  izzināt  dabu,  apskatīt  raksturīgas  ainavas, 
biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izprast dabas aizsardzības 
nozīmi.
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Ekotūrisms — ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, kura galvenais mērķis ir veicināt dabas un 
kultūras vērtību izzināšanu un vides aizsardzību, kā arī pilnveidot sabiedrībā vides izglītību un 
apziņu.
Ilgtspējīgs tūrisms – jebkurš tūrisma veids un forma, kas tiek attīstīts un īstenots ilglaicīgi un 
līdzsvarots ar attiecīgo dabas, kultūras un sociālo vidi. 
Krastošana - koastīrigs -  viens no piedzīvojumu tūrisma veidiem, kas izpaužas iešanā gar 
ūdenstilpņu krastiem pārvarot dažādas pakāpes un sarežģītības dabiskus šķēršļus
Kultūras  piemineklis -  kultūrvēsturiskā  mantojuma  daļa  —  kultūrvēsturiskas  ainavas  un 
atsevišķas  teritorijas  (senkapi,  kapsētas,  parki,  vēsturisko  notikumu  norises  un  ievērojamu 
personu darbības vietas), kā ari atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, 
iekārtas un priekšmeti, kam ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība 
un  kuru  saglabāšana  nākamajām  paaudzēm  atbilst  Latvijas  valsts  un  tautas,  kā  arī 
starptautiskajām interesēm.
Kultūras tūrisms — tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar kultūrvēsturisko 
mantojumu un ievērojamām vietām.
Kultūrvide - vide, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā un glabā šīs darbības pēdas: gan 
materiālus veidojumus, gan nemateriālas garīgās vērtības.
Lauku tūrisms — tūrisma veids, kura mērķis ir, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un 
dabas resursiem, piedāvāt tūristiem iespēju atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku teritorijā.
Nacionālais parks - ĪADT, kuri ietver plašus apvidus ar nacionāli nozīmīgiem izciliem dabas 
veidojumiem,  cilvēka  darbības  neskartām vai  maz  pārveidotām  ainavām  un  kultūrainavām, 
biotopu  daudzveidību,  kultūras  un  vēstures  pieminekļu  bagātību  un  kultūrvides  īpatnībām. 
Nacionālo  parku  galvenais  uzdevums  ir  dabas  aizsardzība,  kultūrvēsturiskā  mantojuma 
saglabāšana,  zinātniskās  izpētes,  izglītošanas  un atpūtas  organizēšana  (t.sk.  –  tūrisms),  kuru 
ierobežo dabas un kultūrvides aizsardzības mērķi. 
NATURA 2000  - Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo 
teritoriju tīkls.
Rekreatīvais  tūrisms —  tūrisma  veids,  kura  mērķis  ir  atjaunot  cilvēka  fizisko  un  garīgo 
potenciālu, racionāli izmantojot dabiskos un mākslīgos atpūtas un atveseļošanās resursus.
Slēpņošana –  geokečings  –  spēle  vidē,  kuras  būtība  ir  slēpņa  jeb  „dārguma”  atrašana  vai 
izvietošana pēc noteiktām koordinātēm.
Tūrisma aģentūra – uzņēmums, kas veic tūrisma aģenta funkcijas. 
Tūrisma informācijas centrs – uzņēmums, kas sniedz informāciju par tūristiem pievilcīgām 
vietām un pakalpojumiem. 
Tūrisma  infrastruktūra —  tūrisma  nozares  un  ar  to  saistīto  citu  nozaru  (transporta, 
tirdzniecības,  sakaru,  kultūras,  veselības  aizsardzības  u.tml.)  pakalpojumu  kopums,  kas 
nodrošina tūrisma nozares darbību. 
Tūrisma  monitorings -  sistemātiski  un  regulāri  tūrisma  nozare  iesaistīto  resursu  stāvokļa 
novērojumi(gan  kvalitatīvi,  gan  kvantitatīvi),  kas  nepieciešami  ar  tūrismu,  dabas  resursu 
aizsardzību  un  teritorijas  apsaimniekošanu  saistītu  pasākumu  efektīvākai  plānošanai  un 
īstenošanai ilgtermiņa
Tūrisma  nozare —  tautsaimniecības  nozare,  kuras  uzdevums  ir  tūrisma  pakalpojumu 
sagatavošana un sniegšana
Tūrisma objekts – viens no tūrisma piesaistes veidiem – dabas objekts, ēka, vieta, būve u.tml, 
kurš piesaista tūristus ar savu unikalitāti vai arī tipiskumu, estētisko vai vēsturisko vērtību.
Tūrisma operators – uzņēmums, kas iepērk tūrisma produktus un pakalpojumus vairumā un, 
tos kombinējot, veido kompleksos ceļojumu pakalpojumus, kurus pēc tam tieši vai pastarpināti 
caur ceļojumu aģentūrām pārdod tūristiem. 
Tūrisma pakalpojums – mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai.
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Tūrisma pārraudzība – ilglaicīga, pastāvīga tūrisma uzraudzības, pārraudzības un kontroles 
sistēma, viens no tūrisma attīstības ilgstpējības līdzekļiem. 
Tūrisma plānošana – tūrisma attīstības mērķu, to sasniegšanas līdzekļu un metožu noteikšanas 
process. 
Tūrisma  produkts –  prece,  maksas  vai  bezmaksas  pakalpojums,  cilvēka  darbības  radītas 
bagātības, vērtības un apstākļi vai to kopums, kuriem piemīt reāla patēriņa vērtība. 
Tūrisma resursi – dabas un cilvēku veidotu faktoru un norišu kopums, kas piemīt  tūrisma 
vietai un kas piesaista tūristu intereses.
Tūrisma sezona – gada daļa, kad ir vislielākās tūrisma aktivitātes. Tūrisma sezonas sākumu un 
ilgumu nosaka tādi faktori kā, piemēram, klimats, atvaļinājuma laiki u.c.
Tūrisma tirgvedība – noteiktu darbību un funkciju komplekss, ko veic tūrisma uzņēmumi, lai 
paplašinātu  tūrisma  produktu  un  pakalpojumu  tirgu,  ievērojot  mainīgās  klientu  prasības  un 
vienlaikus gūstot peļņu. 
Tūrisma  uzņēmums –  vienots  materiālo  un  nemateriālo  elementu  kopums,  kas  paredzēts 
komercdarbības veikšanai tūrisma jomā. 
Tūrisms – personas darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās 
dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ne ilgāk par 
vienu gadu. 
Tūrists – fiziska persona, kas ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk par vienu gadu, 
bet ne mazāk par vienu diennakti un, kuras ceļojuma mērķis nav algota darba veikšana. 
Tūristu mītne – kopējs apzīmējums dažāda tipa naktsmītnēm, ko izmanto tūristi. 
UNESCO - Apvienoto Nāciju organizācijas  specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, 
komunikācijas un informācijas jautājumos.
Vietas tēls – priekšstatu kopums, kāds indivīdam vai sabiedrībai ir izveidojies par ceļojuma 
galamērķi. 
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IEVADS

Dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāns 2011.-2018.g. ir izstrādāts 
projekta  „Ilgtspējīgas  attīstības  veicināšana,  uzlabojot  dabas  parka  „Daugavas  loki”  resursu 
izmantošanu  un  apsaimniekošanu”  (individuālais  projekts  Nr.LV0070)  ietvaros,  kuru 
Daugavpils  novada  dome  realizē  sadarbībā  ar  Krāslavas  novada  domi,  izmantojot  Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta palīdzību. Projekts vērsts uz NATURA 2000 teritorijas, 
aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” izteiksmīgākās  daļas  – dabas parka „Daugavas 
loki”  teritorijas  ilgtspējīgu  attīstību,  uzlabojot  šīs  teritorijas  dabas  resursu  pārvaldības  un 
izmantošanas efektivitāti, tā, lai tiktu saglabātas Eiropas nozīmes dabas vērtības. 

Dabas parks "Daugavas loki" kļūst par aizvien populārāku tūrisma galamērķi, līdz ar ko 
radās  nepieciešamība  pēc  īpaša  tūrisma  plāna  gan  ilgtspējīgas  teritorijas  apsaimniekošanas 
nolūkos, gan uzņēmējdarbības veicināšanai dabas parka un Augšdaugavas aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijā.

Nozīmīgākās  dabas  parka  vērtības  ir  Daugavas  senieleja  ar  astoņiem  upes  lokiem, 
mozaīkveida ainava, apbūve ar dažādu vēstures posmu un kultūru ietekmes iezīmēm, vairāki 
tūkstoši avotu, ģeoloģiska un ģeomorfoloģiska rakstura dabas pieminekļi, vairāk nekā 100 putnu 
sugas, vairāki desmiti Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamas vaboļu un tauriņu sugas un 
nepārprotami  cilvēks,  kas  darbojoties  dabas  parkā,  ir  veidojis  šīs  teritorijas  raksturu  un 
saglabājis  dabas  un  paša  veidotās  vērtības,  veicinājis  bioloģisko  daudzveidību,  ainavas 
saglabāšanos, un ir vērtība pats par sevi.

Dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāns ietver sekojošas sadaļas: 1. 
Dabas  parka  "Daugavas  loki"  raksturojums,  2.  Dabas  parka  "Daugavas  loki"  izveide  un 
aizsardzības vēsture, 3. Citu valstu pieredze un labās prakses piemēri īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju  apsaimniekošanā  un  iesaistīšana  tūrisma  apritē,  4.  dabas  parka  tūrisma  resursu 
raksturojums,  5.  Tūrisma  produkti  un  pakalpojumi,  6.  Tūrismu  atbalstošā  infrastruktūra,  7. 
dabas  parka  "Daugavas  loki"  pārvaldē  un  tūrisma  attīstībā  iesaistītās  puses,  8.  Ceļojuma 
galamērķa  "Daugavas  loki"  raksturojums,  9.  Attīstības  vīzija,  virzieni  un  rīcības  (Tūrisma 
produkti; Tūrisma infrastruktūra un informācijas komunikācijas; Ainava; Cilvēki; Mārketings 
un Pētījumi) 10. Ceļojuma galamērķa "Daugavas loki" mārketinga vadlīnijas, 11. Dabas parka 
„Daugavas  loki”  tūrisma  attīstības  rīcības  plāna  ieviešanas  novērtējums,  tā  ieviešanas  un 
atjaunošanas priekšlikumi. 

Cerams, ka dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāns kļūs par noderīgu 
"rokasgrāmatu"  gan  dabas  parkā,  gan  kopumā  Augšdaugavā  saimniekojošiem  uzņēmējiem, 
zemes  īpašniekiem,  valsts  un  nevalstiskām  organizācijām  ar  mērķi  veidot  ekonomisko 
pienesumu teritorijai, tai pat laikā nenoplicinot dabas vērtības.
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DABAS PARKA „DAUGAVAS LOKI” RAKSTUROJUMS

Vispārīgais raksturojums

Dabas parks „Daugavas loki” atrodas  Latvijas  DA daļā,  Daugavpils  novada Naujenes, 
Tabores, Vecsalienas un Salienas  pagastā, un Krāslavas novada Ūdrīšu un Kaplavas pagastā. 
Dabas parka „Daugavas loki” teritorija atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, kas 
ir  arī  Eiropas  Savienības  nozīmes  īpaši  aizsargājama  dabas  teritorija  (NATURA  2000), 
25.02.2011.  iekļauta  UNESCO  Pasaules  dabas  un  kultūras  pieminekļu  Latvijas  nacionālajā 
sarakstā,  kā arī  ir  nominēta  kā Putniem nozīmīga  vieta  (PNA kods LV087).  Aizsargājamās 
teritorijas platība ir apmēram 12, 5 tūkst. ha.

Visos  pagastos,  kuros  ietilpst  dabas  parks,  iedzīvotāju  skaits  pakāpeniski  samazinās, 
izņemot  Naujenes  pagastu,  kurā  skaita  pieaugums  galvenokārt  skaidrojams  ar  apdzīvojumu 
lielajos,  Daugavpils  pilsētai  tuvajos  ciemos  (Krauja,  Lociki,  Vecstropi,  Stropi),  kas  atrodas 
ārpus  dabas  parka teritorijas.  Iedzīvotāju  skaita  samazinājums īpaši  jūtams Daugavas  kreisā 
krasta teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir neliels, un kuru attīstību bremzē arī labu, asfaltētu 
ceļu tīkla trūkums. Tuvu lielajām pilsētām – Daugavpilij un Krāslavai, dabas parka teritorijā 
(galvenokārt labajā krastā) izvietotas dažas jaunuzceltas vai pārbūvētas mājsaimniecības, kuru 
iedzīvotāji  brauc  uz  darbu  pilsētās.  Tālāk  no  pilsētām,  kur  nav  pieejama  kvalitatīva 
infrastruktūra (ceļu tīkls, dažviet teritorijas ģeoloģisko īpatnību dēļ nav pieejams ūdens, ir dažas 
mājas,  kurās  nav  elektrības),  lielu  daļu  iedzīvotāju  veido  pensionāri,  vai  arī  mājas  tiek 
apdzīvotas tikai vasaras sezonā. Ir atsevišķi nelieli ciemi.

Iedzīvotāju  nacionālais  sastāvs  ļoti  daudzveidīgs  – bez  latviešiem un krieviem ir  liels 
skaits poļu un baltkrievu.

Daugavas labajā krastā ir atsevišķas tūristu mītnes un citi tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 
Pašā dabas parka teritorijā  ir  ļoti  maz darba iespēju,  tādēļ  daudzi  iedzīvotāji  izvēlas  vai  nu 
braukt  uz  darbu  Daugavpilī  un  Krāslavā,  vai  pārceļas.  Dabas  parka  iedzīvotāji  uz  vietas 
nodarbināti pašvaldību un valsts iestādēs, kokapstrādē, lauksaimniecībā zemnieku saimniecībās, 
mežizstrādē, nedaudzi – pakalpojumu sniegšanā (tirdzniecība, tūrisms). Jāatzīmē, ka Daugavpils 
novada Salienas un Vecsalienas pagastā ir liels bioloģisko saimniecību īpatsvars.

Krāslavas novada Kaplavas pagastā iedzīvotāju skaits ir neliels. Lielākā daļa pagasta 
iedzīvotāju  koncentrējušies  ciemos  ārpus  dabas  parka  teritorijas.  Dabas  parka  teritorijā  no 
tūrisma  objektiem atrodas  Veckaplavas  ciema kultūrvēsturiskās  ēkas,  viesu  māja  "Vaclavi", 
Zirgu sētas "Klajumi" brīvdienu māja "Ķemeri" un "Krasti".

Krāslavas novada  Ūdrīšu pagastā dabas parka teritorijā atrodas nelieli ciemi: Tartaks – 
112 iedzīvotāji, Lielie Muļķi - 46, Užinkolns - 37, Rakuci (Rakuti) - 35 iedzīvotāji. 

Dabas parka teritorijā no tūrisma objektiem atrodas zemnieku saimniecība „Kurmīši” 
(38 ha; ārstniecības augi, dārzeņkopība, tūrisms) un tūristu mītne „Skerškāni”. 

Daugavpils  novada Vecsalienas pagastā vidējais  apdzīvojuma blīvums pagastā  ir  9,8 
iedzīvotāji uz 1 km2. Iedzīvotāju skaits Vecsalienas pagastā ar diezgan mainīgu tendenci, strauji 
iedzīvotāju skaits samazinājās 1999. gadā un 2000. gadā. 

Vecsalienas  pagasta  padome  1990.-to  gadu  beigās  savā  uzskaitē  pagastā  izdala  divas 
apdzīvotas vietas - Červonka un Tartaks (neietilpst dabas parka teritorijā).  Pārējās ir apdzīvotas 
vietas, kuras sastāv no zināma daudzuma sētu.

Daugavpils  novada  Naujenes  pagastā  dabas  parka  teritorijā apdzīvojuma  tips  ir 
izklaidus, tomēr visa teritorija ir sadalīta ciemos. 
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Ir labi attīstīta ceļu infrastruktūra. 
Pagasta  teritorijā  ir  samērā  daudz  gan pašvaldības,  gan  privāto  uzņēmumu,  ražošanas 

objektu, tomēr tie koncentrējas ārpus dabas parka teritorijas. Dabas parkā atrodas tūristu mītne 
„Ozianna”.

Daugavpils novada Tabores pagastā  apdzīvojuma tips ir izklaidus. Raksturīga iezīme 
lauku apvidos  ir  viensētu  izvietojums  grupās  (sādžās).  Uz robežas  ar  dabas  parka  teritoriju 
atrodas mazciems Elerne. Citas apdzīvotas vietas atrodas attālu no dabas parka. 

Apdzīvojuma blīvums  Daugavpils  novada  Salienas pagastā ir  7,1 iedz./km2.  Salienas 
pagasta apdzīvotās vietas - ciemi Faļtopi, Ritāni, Lielborne un Jaunborne vai nu ietilpst (daļēji 
ietilpst)  dabas  parka teritorijā,  vai  robežojas  ar to.   Faļtopos 2005. gadā dzīvoja 72 cilvēki. 
Faļtopos ir daudzdzīvokļu namu apbūve (1 daudzstāvu māja), tomēr dominējošā ir individuālo 
māju apbūve.  

Klimats

Dabas  parks  “Daugavas  loki”  ietilpst  Lubāna  zemienes  un  Latgales  augstienes 
klimatiskajā  rajonā,  Latgales  augstienes  apakšrajonā.  Salīdzinot  ar  pārējiem,  tas  ir  siltākais 
Latvijas klimatiskais rajons ar visizteiktākajām kontinentālā klimata iezīmēm. Ziemā šeit gaisa 
temperatūra  ir  nedaudz  augstāka,  bet  vasarā  zemāka  par  ģeogrāfiskā  platuma un summārās 
saules radiācijas noteikto klimatisko normu. 

Vietējo  apstākļu  ietekmē,  ko  galvenokārt  nosaka  dziļā  Daugavas  ieleja  un  apmežoto 
teritoriju īpatsvars, klimatiskie faktori (gaisa to, relatīvais gaisa mitrums u.c.) nedaudz variē arī 
paša dabas parka teritorijā.

Saskaņā ar daudzgadējiem diennakts vidējās gaisa temperatūras novērojumiem,  bezsala 
periods  (diennakts  vidējā  gaisa temperatūra  augstāka  par  0oC) ilgst  236 dienas.  Veģetācijas 
periods (diennakts vidējā gaisa temperatūra augstāka par +5oC) ilgst 187 dienas un vidēji ir par 
1 līdz 1,5 nedēļas garāks nekā Latgales augstienē. Siltummīlošo augu sugu veģetācijas perioda 
(diennakts vidējā gaisa temperatūra augstāka par +10oC) ilgums ir 140 dienas. 

Klimatu raksturo liels gaisa mitrums, liela mākoņainība un samērā daudz nokrišņu – vidēji 
līdz 730 – 760 mm gadā, pie kam nokrišņu ģeogrāfiskajā sadalījumā ir vērojama to daudzuma 
neliels  pieaugums   rietumu-austrumu  virzienā  ar  maksimumu  Krāslavas  apkārtnē.  Nokrišņi 
novērojami visos mēnešos, bet gada gaitā izpaužas vairāk kontinentāla tipa nokrišņu sadalījums 
ar maksimumu vasarā un minimumu ziemas beigās – pavasarī. Visvairāk nokrišņu (vidēji līdz 
93 mm mēnesī) izkrīt jūlijā, kad diezgan bieži novērojamas gāzienveida lietusgāzes ar pērkona 
negaisu. Aukstajā periodā nokrišņu daudz mazāk. Nokrišņu minimums novērojams martā (vidēji 
līdz 40 mm mēnesī).

Saules  radiācijas  siltuma  nelielais  pieplūdums,  ko  saņem  dabas  parka  teritorija,  nav 
pietiekams, lai notiktu pilnīga nokrišņu iztvaikošana.  Gada iztvaikošanas rādītāji  ir 58% līdz 
64%  no  izkritušo  nokrišņu  daudzuma.  Pārējais  ūdens  daudzums  veido  virszemes  noteci 
Daugavā un papildina pazemes ūdeņu krājumus, nodrošinot daudzo Daugavas ielejas avotu un 
īslaicīgu ūdensteču funkcionēšanu.

Ainava

Reljefa raksturojums
Daugava kā vienota ūdens artērija izveidojusies pirms 12 tūkstošiem gadiem, bet tās ieleja 

veidojusies  pirms  15  –  13  tūkstošiem  gadiem.  Kā  šī  perioda  liecība  Daugavas  krastos  ir 
sastopamas līdz pat 8 virspalu terases, kas galvenokārt sastāv no vairākiem metru dziļiem smilšu 
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un grants slāņiem, tāpat ģeoloģiskās attīstības laikā posmā Piedruja - Daugavpils izveidojušies 
ap1700 avotu.

Daugava  tās  tecējuma  Augšdaugavas  posmā  no  Piedrujas  līdz  Kraujai  plūst  pa  labi 
izteiktu  ieleju,  kura  šķeļ  kompakto  Baltijas  augstieņu  grēdu,  atdalot  no  tās  uz  ziemeļiem 
novietoto Latgales augstieni un uz dienvidiem novietoto Augšzemes augstieni. 

Tieši  šīs  ielejas  dziļākais,   un  pateicoties  meandru  lokiem,  savdabīgākais  posms  no 
Krāslavas līdz Naujenei,   veido dabas parka „Daugavas loki” kodolu. Līdz ar to dabas parks 
ģeomorfoloģiskajā skatījumā sadalāms divās daļās: 1) Daugavas ielejai piegulošajā teritorijā, ko 
labajā krastā pārstāv Latgales augstienes Dagdas pauguraines dienvidu nogāze, bet kreisajā – 
Augšzemes augstienes Skrudalienas pauguraines ziemeļu nogāze; 2) terasētā Daugavas ieleja ar 
8 iegrauztajiem meandriem. 

Dabas parka „Daugavas loki”  ainavas veidošanās periodi (pēc reljefa  pamatelementu 
izveidošanās) var tikt izdalīti šādi: 

1) tradicionālās  lauksaimniecības  periods  -  ciemi  (sādžas)  ar  sīkām  saimniecībām.  19. 
gadsimta  otrajā  pusē  lielai  daļai  sētu  bija  5-10  ha  zemes,  tā  tika  sadalīta  vairākos 
starpgabalos  un  kopējos  tīrumos.  Līdz  ar  to  cilvēki  strādāja  savās  zemes  strēmelēs 
(šņorēs), tie pieturējās pie zemi noplicinošas trīslauku kārtības. Šīs strēmeles var redzēt 
arī tagad. Kā apakšperiodu varētu nodalīt brīvās Latvijas periodu starp I un II Pasaules 
karu, kad strauji attīstījās lauksaimniecība;

2) kolhozu periods  – paplašinās  rūpniecība  un aug pilsētas,  mainās  tradicionālo  vērtību 
sistēma. Notika intensīva lauksaimniecības zemju izmantošana, meliorācija, lielu fermu 
būvniecība (redzamas tā laika liecības vēl tagad dažādās vietās dabas parka teritorijā, 
gan labajā, gan kreisajā upes krastā);

3) Daugavpils  HES  celtniecības  sagatavošanas  periods  –  intensīvi  izcirstas  lielas  meža 
platības  dabas  parka „Daugavas  loki” teritorijā  un apkārtējā  teritorijā.  Tika  pārceltas 
kapsētas, nomainot to vēsturisko atrašanās vietu;

4) Periods pēc Daugavpils HES celtniecības – teritorija kā dabas parks „Daugavas loki”. 
Lauksaimniecības zemes ilgstoši neizmanto, notiek renaturalizācijas process, tās aizaug 
ar krūmiem, meža platības palielinās. 

Katrs no šiem ainavas veidošanās periodiem ir atstājis savus ainavas elementus (apmetnes 
vietas, senkapus, pilskalnus, apbūvi u.c.), struktūru, kas veido šo ainavu īpašu un unikālu. Šie 
posmi veido ainavas kultūrvēsturiskos slāņus. 

Var izdalīt šādas dabas parka ainavas sfēras: 
a) rituālu  ainavu –  sakrālās  celtnes,  senkapi,  vietas,  arī  simboli,  piemēram, 
krucifiksi, kapsētas; 
b)  sociālo  ainavu –  tā  sevī  ietver  uzvedību,  sociālo  noslāņošanos,  draudzību, 
izdzīvošanas stratēģijas, attiecības kaimiņam ar kaimiņu u.c.;  
c) ekonomisko  ainavu –  tai  piemīt  pārtikas  un  materiālu  ražošanas  funkcija, 
urbanizācija,  būvniecība,  resursu  izmantošana  un  mainīgums  (zemnieku 
saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība);
d) ekoloģiskā  ainava –  ietver  klimatu,  ģeomorfoloģiju,  ģeoloģiju,  augsni, 
veģetāciju, dzīvniekus, cilvēku bioloģiju.

Sakrālās celtnes kā ainavas dominantes
Kā viena no galvenajām dabas parka ainavas vērtībām un galvenajiem dabas parka ainavu 

veidojošajiem elementiem ir baznīcas (Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca 
(skat.  2.2.1.  att.),  Elernes  Kunga  Jēzus  debeskāpšanas  Romas  katoļu  baznīca,  Kaplavas 
Vissvētās  Dievmātes  patvēruma  pareizticīgo  baznīca,  Sīķeles   evaņģēliski  luteriskā  baznīca   
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u.c.).  Baznīcas  veido  dabas  parka  vertikālo  struktūru.  Šo  sakrālo  celtņu  esamība  apliecina 
cilvēka klātbūtni ainavas struktūras veidošanā. 

Apbūves struktūra
Viena no dabas parka ainavu raksturojošajām vērtībām ir apbūve, tās struktūra, kurai ir 

raksturīgas viensētas un sādžas. Tās ainavā veido noteiktu ritmiku, ir veidojušas noteiktu zemes 
apsaimniekošanas  pieeju.  Apbūvei  ir  īpaša  šim reģionam raksturīga  arhitektūra,  kura  ēkām 
piešķir unikalitāti. Kultūras pieminekļa statuss piešķirts,piemēram, Plostnieku – zvejnieku sētu 
grupai  Augstinišķu  ciemā,  Zvejnieku  –  zemnieku  sētu  grupai  Kaplavas  ciemā  (Krāslavas 
novads, Kaplavas pagastā). Apbūve ir kā dabas parka ainavas elements, kas liek uztvert to kā 
ainavas veidotāju, un tāpēc ir turpmāk saglabājama, lai ainava nezaudētu daļu no tās unikalitātes 
un identitātes. 

Tā kā Latgalē ilgi saglabājās naturālās saimniecības paliekas un aizkavējās kapitālisma 
attīstība,  tur  ilgāk  nekā  citos  Latvijas  apgabalos  saglabājās  arī  zemnieku  mājsaimnieku 
darinājumi ar visai arhaiskām formām: kokgriezumiem rotāts logu apmalēm, jumtu vēja dēļiem, 
lieveņu stabiem, margotām klēts un dzīvojamo māju durvīm; ar augstu žogu un dekoratīviem 
vārtiem no ielas norobežotu pagalmu. Šīs formas aizgūtas no poļu, lietuviešu, baltkrievu, krievu 
un citu tautību būvniecības tradīciju sajaukuma. Šos arhitektūras elementus var redzēt Slutišķu 
sādžā,  kur  redzama  krievu  vecticībnieku  tradicionālā  apbūve,   kā  arī  Židinā  un  Markovā 
(Daugavpils novada Naujenes pagastā). Dekorējumi rada šo sādžu un viensētu unikalitāti,  un 
šādas unikālas ēkas ir tikai un vienīgi šajā Latvijas daļā, īpaši izteiksmīgas tās ir dabas parkā.

 Nozīmīgi  ainavas  elementi  ir  arī  bijušo  muižu,  piļu  un  ūdensdzirnu  drupas,  kā  arī 
saglabājušās ēkas.

Ainavas perspektīva 
Viena  no  ainavas  vērtībām  ir  perspektīva,  kuru  veido  mežu  un  lauksaimniecībā 

izmantojamās  zemes  proporcijas,  līdz  ar  to  ir  svarīgi  saglabāt  šīs  attiecības  starp  meža  un 
lauksaimniecības zemēm. Mežs dabas parka ainavā ir kā tālplāns, bet tuvplānu (priekšplānu) 
veido viensētas, sādžas, pļavas un aramzemes, līdz ar to piešķirot ainavai dziļumu. Ir svarīgi 
nodefinēt robežu, līdz kurai ir pieļaujama teritorijas apmežošanās,  lai  ainava nezaudētu savu 
kvalitāti.

Nogāžu un gravu meži
Dabas parka „Daugavas loki” unikālās vērtības ir gravas, kuras ir noteiktas kā Eiropas 

Savienības aizsargājams biotops Nogāžu un gravu meži. To skaits sasniedz 260, tām piemīt gan 
ainavas kā ekoloģiskas sistēmas raksturs, kā arī ainavas vizuālais veidols. 

Upe
Upe  ir  viens  no  ainavu  veidojošajiem  elementiem.  Daugava  ir  dabas  parka  ainavas 

pamatelements, tā met lielus astoņus līkumus, veidojot skaistu upes ieleju. Upe ir bijusi arī šīs 
teritorijas  attīstības  veicinātāja,  tās  krastos  tika  veidotas  apmetnes  un  kapsētas,  tā  ir  bijusi 
ainavas (kā dabas un cilvēka veidojuma) attīstības veicinātājs. Daugava ir viens no dabas parka 
koridoriem, tai ir ekoloģiska funkcija. Tās tecējums dabas parka teritorijā ir kolorīts. To veido 
Daugavas krāces, dažādie krasti, te lēzenas, te stāvas nogāzes, ainavu telpu atvērumi, skaņas un 
galvenais - upes līkumi. 

 Cilvēks kā vērtība dabas parkā „Daugavas loki”
Cilvēks  ir  dabas  parka  svarīga  sastāvdaļa,  ar  nozīmi  turpmākā  dabas  parka 

apsaimniekošanā  un uzturēšanā,  ainavu vērtību  saglabāšanā,  kopšanā un uzturēšanā.  Ainava 
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veidojas  dabas  un  cilvēka  mijiedarbībā.  Dabas  parkā  cilvēka  saudzīgā  darbība  ainavu  ir 
veidojusi  un  ļāvusi  tādai  pastāvēt,  tāpēc  šāda  tradicionāla  apsaimniekošana  būtu  jāturpina. 
Cilvēks, darbojoties dabas parkā, ir veidojis šīs teritorijas raksturu un saglabājis dabas un paša 
veidotās vērtības, veicinājis bioloģisko daudzveidību, mozaīkveida ainavas saglabāšanos, un ir 
vērtība pats par sevi.

Upes, strauti un avoti

Dabas parkā „Daugavas loki” ietilpstošās teritorijas hidroloģisko tīklu veido Daugava un 
tās pietekas,  kā arī  vairāki  citi  nelieli  virszemes ūdens objekti  (piem. ezeri,  palieņu ezeriņi, 
avoti, gravu strauti u.c.). Kopā zem ūdeņiem dabas parkā ir 6% teritorijas. Sociāli ekonomiskā 
vērtība – rekreācija (makšķerēšana, peldēšanās), tūrisms, zivju resursi. 

Daugavas  upe  ar  straujtecēm,  sēkļiem  un  atvariem  ir  teritorijas  ekoloģiskā  ass  un 
daudzveidības pamatnoteicēja, kas kopā ar pārējo hidroloģisko tīklu veido īpašu mikroklimatu 
un dzīvotņu daudzveidību arī pārējā dabas parka teritorijā. 

Dabas parka teritorijā  Daugava  ir nozīmīgākais upju biotopu komplekss, ko veido upes 
posmi ar atšķirīgu straumes ātrumu, grunti, augu sabiedrībām. Raksturīgākie biotopi ir:

1) Smilšainas,  nereti  arī avoksnainas un dūņainas vai oļainas un akmeņainas  sēres gar 
krastiem un salām, kas atsedzas, pazeminoties ūdens līmenim.

2) Virsūdens augāja josla un jaukta augāja josla.
4) Straujteces posmi, kur dominē akmeņaina un oļaina grunts.
Dabas  parka  „Daugavas  loki”  teritorijā  Daugavā  ieplūst  desmit  mazās  upītes.  Kreisā 

krasta pietekas ir Borne, Poguļanka, Mālkalne, Lazdukalna upīte, Muravku upīte un Logovka, 
savukārt labā krasta pietekas ir Rudņa, Balta, Puņuška un Putānupīte. 

Visu mazo upīšu gultnēs ir laukakmeņu, oļakmeņu  un oļu sakopojumi, kas veido šo upīšu 
krāčainos un ainaviskos straujteces posmus. Šāds upīšu gultnes raksturs kombinācijā ar lielo 
kritumu to lejteces posmos (piemēram, Lazdukalna upītei līdz 4,3 m uz 100 m) ir nodrošinājis 
augstu pašattīrīšanās spēju, jo krāčainajos posmos upīšu ūdens bagātinās ar skābekli un notiek 
strauja organisko vielu sadalīšanās, respektīvi – upīšu lejteces daļu straujteces posmi darbojas 
kā dabiskas attīrīšanas iekārtas. Šādi straujteces posmi ar akmeņainu un oļainu gultni ir arī ES 
nozīmes īpaši aizsargājami biotopi un dzīvesvieta retām sugām.

Daugavpils Universitātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras veiktie mazo upīšu ūdens vides 
bioloģiskās kvalitātes pētījumi 2004.-2006. gadā parāda, ka salīdzinot ar 1997.gadā iegūtajiem 
datiem, ūdens kvalitāte būtiski nav mainījusies,  ūdens ir tīrs vai vāji piesārņots. 

Dabas  parka  teritorijā  ir  arī  atsevišķas  nelielas  ūdenstilpes (attekas-vecupes,  dīķi, 
uzpludinājumi  –  Tartaka  „ezers”),  kam ir  nozīme,  piemēram,  retu  bezmugurkaulnieku  sugu 
(spāres, tauriņi) vairošanās procesā. 

Daudzviet Daugavas ielejas nogāzēs atklājas avoti. Daudzi no tiem ir interesanti, tomēr 
ne visiem ir iespējams piekļūt.

Mālkalnes avots
Avots atrodas Daugavas gultnē, pie kreisā krasta, 250 m lejpus Poguļankas upītes grīvas. 

Tas ir spēcīgākais avots dabas parka “Daugavas loki” un viens no spēcīgākajiem 
Dienvidlatgales teritorijā – debits (ūdens daudzums, kas izplūst no avota laika vienībā) ir apm. 
10 l/s. Spiedienūdens (augšupplūsmas) avots fontanē ar 5 - 8 cm augstu strūklu, iznesot baltas 
kvarca smiltis un aleirītus. Avots pilnībā atsedzas parasti vasaras otrajā pusē, zema Daugavas 
ūdens līmeņa apstākļos. 
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Sproģu avotcirku gravas
Dabas  parka  „Daugavas  loki”  austrumu  daļā,  Krāslavas  novada  Kaplavas  pagastā, 

Daugavas kreisajā krastā starp Sproģu mājām un Aizvējiņu pilskalnu atrodas ģeoloģiskais un 
ģeomorfoloģiskais  dabas  piemineklis  –  Sproģu  avotcirku  gravas  (Šis  dabas  piemineklis  ir 
iekļauts  arī  WCPA (World  Commission  on Protected  Areas)  datu  bāzē,  kā  arī  Latvijā  tiek 
reklamēts kā dabas tūrisma objekts. Daugavas ielejas kreisā pamatkrasta nogāzē starp divām 
dziļām  sānu  gravām  atrodas  avotcirku  un  gravu  izvietojuma  blīvuma,  nogāžu  ģeoloģisko 
procesu un to darbības seku daudzveidības ziņā unikāla teritorija. Šeit apmēram 1,2 km garā 
posmā 34 –  38  m augsto  upes  pamatkrastu  saposmo daudzas  gravas  un  vērojamas  nogāžu 
procesu pēdas. 

Vecpils gravas avotu ūdenskritumi
Vecpils  gravā  (Starozamkovij  rov,  Daugavpils  novada  Naujenes  pagastā)  izplūstošo 

avotu ūdens ir kaļķains. Avotu ūdens, plūzdams pa gravas gultni, ir sacementējis koku zariņus, 
saknes oļus u.c. gultnes materiālu, izveidojot divpakāpju ūdenskritumu. Pirmās kāples augstums 
ir 0,5 m, otrās kāples augstums – 0,4 m. Tas ir vienīgais pašlaik zināmais avotu ūdenskritums 
Latgalē.

Lielā Muļķu ciema svētavots (Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā)
Lielo Muļķu sādžā ir purviņš, no kura iztek avots un tek tālāk pa dziļu gravu. Avots ir bijis 

bieži apmeklēts 19. gadsimtā, kad uzskatīts par svētu.

Akmeņi

Daugavas  gultne,  paliene  un  terase  izceļas  ar  lielu  laukakmeņu  bagātību.  Te  atrodas 
atsevišķi  lieli  laukakmeņi  un  to  grupējumi  (Adamovas  dižakmens,  Ritānu  dižakmens, 
Krucifiksa, Romanova  un Slutišķu akmens). Dabas parka teritorijas tuvumā  atrodas Salienas 
dižakmens -  otrs lielākais pašlaik zināmais dižakmens Daugavpils novadā (skat. 1.5.1. att.). Tas 
novietojies Poguļankas (Salienas) upes  labajā  krastā, I virspalu terasē,  lejpus vecā arkveida 
akmens tilta (19.gs.). Netālu no tā iztek avotiņš.

1.1.1. attēls. Salienas dižakmens.
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Meži

Mežam dabas parkā ir augsta rekreācijas vērtība – sausie, atklātie meža masīvi atrodas 
tuvu Daugavpils un Krāslavas pilsētai, līdz ar to ir viegli sasniedzami ogotājiem un sēņotājiem. 
Tāpat vairākas tūristu mītnes ieskauj ainaviski pievilcīgs mežs, caur skaistiem priežu mežiem 
vijas veloceliņš un zirgu izjādes maršruti.

Dabas parkā meži aizņem vairāk kā pusi (58%) no visas parka teritorijas. Valdošā koku 
suga  ir  parastā  priede,  kas  veido  vai  nu  tīraudzes,  vai  audzes  ar  nelielu  egles  un  bērza 
piemistrojumu, vietām audzēs izveidojies samērā blīvs egles otrais stāvs. Dabas parka teritorijā 
dominē sausieņu meži – priežu lāni un priežu damakšņi. 

Mežu masīvi kopumā nav seni. Analizējot vēsturiskos datus, konstatēts,  ka, piemēram, 
Rozališķu  lokā  19.  gs  sākumā  lielākā  daļa  mežaudzes  nodegusi.  Tāpat  17-18.  gs.  kartēs 
redzams, ka meža platības bijušas nelielas, galvenokārt Daugavas loku „galotnēs”. 

Visa dabas parka teritorija  ir  bijusi  blīvi  apdzīvota,  par  ko liecina pamestās  mājvietas 
mežos un liels skaits dažādu priežu lānam un damaksnim neraksturīgu sugu (spirejas, akācijas), 
kas nelielās platībās izkaisīti visā parka mežu teritorijā.

Liela daļa priežu mežu ir mākslīgi atjaunoti, izcelsme lielākoties ir nezināma.
Vecākās mežaudzes (virs 120 gadiem) atrodas Daugavsargu un Butišķu lokā. Iespējamie 

saglabāšanās  iemesli  ir  pilsētas  aizsargjoslas  meži  Butišķu  lokā,  kam  ļoti  liela  rekreatīvā 
nozīme, bet Daugavsargu loks atrodas Daugavpils novada nomalē un uz to nav izbūvēti ceļi, kas 
veicinātu mežizstrādi.

Lauksaimniecības zemes

Lauksaimniecības zemes dabas parka teritorijā pārsvarā sadrumstalotas gan pēc īpašumu 
piederības  (nelieli  zemes īpašumi),  gan  reljefa  saposmotības  dēļ,  tādēļ  mūsdienās  intensīvai 
lauksaimniecībai maz piemērotas. Lauksaimniecības attīstību kavē arī tas, ka daudzviet augsne 
maz  auglīga  un  nav  pieejams  ūdens,  tādēļ  zeme  daudzviet  netiek  apsaimniekota.  Īpaši  šī 
tendence  izteikta  Daugavas  kreisajā  krastā,  kas  vispār  ir  mazapdzīvots.  Jāatzīmē  gan,  ka 
Daugavpils novada Vecsalienas un Salienas pagastā ir ļoti daudz bioloģisko saimniecību, kas ir 
liels  potenciāls  produktu ražošanai tūristu vajadzībām. Tomēr lauksaimniecības zemes dabas 
parka  teritorijā  tiek  izmantotas  pārāk  maz,  līdz  ar  to  aizaug  ar  krūmiem,  samazinot  gan 
ainavisko, gan bioloģisko daudzveidību. 

Tomēr lauksaimniecības zemju bioloģiskās daudzveidības pētījumi parādīja,  ka gandrīz 
visas dabas parka lauksaimniecības zemes vismaz vienu reizi pagājušā gadsimta laikā ir tikušas 
apartas vai kultivētas.

Vēsturiski 19. gs. iedzīvotāju pamatnodarbošanās Latgalē bija zemkopība un lopkopība, 
līdz ar to arī dabas parka teritorijā saimniecības bija nelielas. Zeme tika dalīta starp dēliem, 
radās ciemi – sādžas ar sīkām saimniecībām. Zemes gabalu lielums bija tikai 5 līdz 10 ha, kas 
arī  sadalīti  vairākos  starpgabalos  kopējos  tīrumos.  Savukārt  dabas  parka  Augšzemes  daļā  – 
Daugavas kreisajā krastā – zeme tika iedalīta viensētu tipa saimniecībās vai piederēja muižām.

Dižkoki

Dabas parka teritorijā atrodas maz valsts nozīmes dižkoku (četri), divi liela izmēra ozoli ir 
pārsnieguši  4  m  diametru,  tādēļ  ir  ieteicams  Daugavpils  novada  pašvaldības  teritorijas 
plānojumā tiem piešķirt vietējas nozīmes dižkoka statusu. 

14



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

Koka suga Āra bērzs 
(Betula 
pendula 
Roth)

Vīksna 
(Ulmus 
laevis Pall.)

Ozols 
(Quercus 
robur L.)

Ozols 
(Quercus 
robur L.)

Ozols 
(Quercus 
robur L.)

Baltā apse 
(Populus  
alba)

Aizsardzības 
kategorija

Valsts 
nozīmes 
dižkoks

Valsts 
nozīmes 
dižkoks

Valsts 
nozīmes 
dižkoks

Ieteicams 
piešķirt 
vietējas 
nozīmes 
dižkoka 
statusu

Ieteicams 
piešķirt 
vietējas 
nozīmes 
dižkoka 
statusu

Valsts 
nozīmes 
dižkoks

Vietējais 
nosaukums

- - Murovkas 
ozols

Lazdukalna 
ozoli

Lazdukalna 
ozoli

-

Atrašanās 
vieta

Daugavpils 
novads, 
Salienas 
pagasts 
Jaunbornes 
muižas 
parkā blakus 
krucifiksam 
ceļa malā

Daugavpils 
novads, 
Naujenes 
pagasts, 
Sandarišķi. 
300m ZR no 
Broņislava 
Liepiņa 
mājas, 
tīruma vidū

Daugavpils 
novads, 
Vecsalienas 
pagasts, ap 
1km uz R no 
Sīķeles 
baznīcas

Daugavpils 
novads, 
Vecsalienas 
pagasts 
Jaunsīķeļi, 
350m Z  no 
autobusa 
pieturas 
Lazdukalni

Daugavpils 
novads, 
Vecsalienas 
pagasts 
Jaunsīķeļi, 
400 m Z  no 
autobusa 
pieturas 
Lazdukalni

Daugavpils 
novads, 
Salienas 
pagasts 
Jaunbornes 
muižas 
parkā 
blakus 
krucifiksa
m ceļa 
malā

Apkārtmērs 3,12 4,43 5,10 4,12 4,37 5,30

Lielākā  daļa  dižkoku atrodas  Daugavas  kreisajā  krastā.  To nosaka  zemes  izmantošanas 
vēstures atšķirības Daugavas abos krastos. Tādēļ arī potenciālie dižkoki visdrīzāk meklējami 
Daugavas kreisajā krastā.

Dižkoki,  kuri  atrodas ārpus dabas parka robežas,  bet iekļaujas  kopējā teritorijas tūrisma 
piedāvājumā,  ir  uzskaitīti  1.  pielikumā.  Tāpat   2.  pielikumā  digitālā  versijā  ir  sagatavoti 
informācijas  stendu maketi  par dižkokiem dabas parka teritorijā un tūristiem interesantajiem 
dižkokiem  ārpus  dabas  parka  teritorijas.  Informācijas  stendi  izstrādāti  saskaņā  ar  īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vienoto stilu.

Sastopamo dzīvnieku, putnu un kukaiņu  sugu raksturojums

Floras  un  faunas  sastāvā  pārstāvētas  dažādiem bioģeogrāfiskiem reģioniem (boreālais, 
nemorālais  reģions)  raksturīgas  sugas.  Šāds  floras  un  faunas  sastāvs  radies  gan  teritorijas 
īpatnējā  mikroklimata  un  augšņu sastāva  dēļ,  gan  teritorijas  novietojuma dēļ,  gan  tādēļ,  ka 
Daugava kalpo kā apjomīgs sugu migrācijas ceļš – ekoloģiskais koridors. 

Tādējādi  ir  iespējams veidot  specifisku tūrisma piedāvājumu arī  plašam tūristu  lokam, 
stāstot par teritorijas unikalitāti - kādēļ šeit ir citādāks augu un dzīvnieku sugu sastāvs nekā 
citur. Visvienkāršāk ir parādīt īpatnējās augu un kukaiņu sugas sausajās pļavās, upes palienē vai 
sausajos  priežu  mežos.  Lai  parādītu  interesantās  sugas  gravu  mežos,  nepieciešams  izveidot 
apsaimniekotas laipas, tiltiņus un celiņus, pie tam rūpīgi izvērtējot, vai netiks ietekmēta trauslā 
ekosistēma.

Tā kā šeit novērotas ļoti daudzas putnu sugas, ir iespējams piesaistīt putnu vērotājus, kuri 
samērā nelielā teritorijā var novērot gan lauku, gan meža, gan ūdeņu tipiskās un retās sugas. 
Interesanti, ka pat pie pašas Krāslavas pilsētas ir novērojamas zīriņu sugas. Būtībā Krāslavā no 
tilta pār Daugavu vai no topošās krastmalas promenādes arī plašam tūristu un atpūtnieku lokam 
varētu piedāvāt novērot dažādas putnu sugas, kas lido virs upes.
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Retās un aizsargājamās sugas

Parka  teritorijā  konstatētas  vairāk  nekā  800  vaskulāro  augu  sugas,  no  tām  50  īpaši 
aizsargājamas augu sugas, no kurām 22 sugām veidojami mikroliegumi. Novērotas 139 putnu 
sugas, no tām 33 īpaši aizsargājamās Latvijas un Eiropas nozīmes putnu sugas. Konstatētas 31 
nacionālā  vai  Eiropas  līmenī  aizsargājamas  bezmugurkaulnieku  sugas,  9  sugām  veidojami 
mikroliegumi. Sastopamas četras aizsargājamas zivju un viena apaļmutnieku - nēģu suga.

Liela nozīme dabas parka teritorijai ir sikspārņu sugu, īpaši dīķa naktssikspārņa  (Myotis  
dasycneme) saglabāšanā.

Retās sugas ir potenciāls tūrisma resurss, ja to izmanto specifiska piedāvājuma izstrādei 
šauram dabas vērotāju lokam. Plašākam tūristu lokam rūpīgi jāizvēlas parādāmās retās sugas, lai 
neapdraudētu  to  izdzīvošanu.  Jāatceras,  ka  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem  2010.g.  MK 
noteikumiem  Nr.264  „Īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju  vispārējie  aizsardzības  un 
izmantošanas noteikumi” Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu 
informācijai  par  aizsargājamā  teritorijā  esošo  īpaši  aizsargājamo  sugu  dzīvotņu  un  īpaši 
aizsargājamo  biotopu  atrašanās  vietu.  Tādēļ  jebkura  šadas  informācijas  izplatīšanu  vēlams 
saskaņot  ar  Dabas  aizsardzības  pārvaldi.  Izziņas  tūrisms  īpaši  būtisks  bērnu  un  jauniešu 
ieinteresēšanai par dabu.

Dabas  parka  „Daugavas  loki”  teritorijā  sastopamas  daudzas  interesantas,  citur  reti 
sastopamas augu un dzīvnieku sugas. Daudzas no tām nav ieteicams reklamēt un izmantot kā 
apskatesobjektus, jo pārlieka cilvēku interese tās var apdraudēt. Tomēr ir vairākas aizsargājamas 
sugas, par kurām ir interesanti stāsti  , kas  dabas parkā sastopamas lielā skaitā,  un tūristi tās 
nevar apdraudēt. 

Visu tūristu  iecienīto  vietu  tuvumā ir  iespējams sagatavot   augu un dzīvnieku sugām 
veltītas interesantas ekskursijas vai ierīkot izziņu un dabas takas. Daži piemēri uzskaitīti tālāk.
Juzefovas parks. Īpaši interesantas augu sugām veltītas ekskursijas var noorganizēt pavasarī 
(aprīļa beigās – maija sākumā). Parkā vērojams platlapju mežu sugām raksturīgs nemorālo augu 
komplekss - baltais un dzeltenais vizbulis, blīvguma cīrulītis, tumšais lakacis, parastā un mazā 
zeltstarīte, kaņepenes, Kasūbijas, villainā un daudzziedu gundega. Villainā gundega ir Zemgalei 
raksturīga suga, kas pie Daugavpils sastopama vistālāk uz ziemeļiem.
Tāpat parkā vērojamas spāru un tauriņu sugas.
Adamovas  taka.  Ozolu  un  citu  lapukoku  mežiem  raksturīgas  augu  un  kukaiņu  sugas. 
Interesanti  novērot  mikrobiotopus  –  kritušus  kokus  ar  piepēm,  kukaiņu  grauzumiem  un 
izskrejām,  gravas  un   ieplakas.  Novērojamas  mēslu  vaboles  –  skarabeji.  Uz  vecu  egļu 
stumbriem redzamas mizgraužu ejas.
Markovas taka. Sausās pļavas ar raksturīgām augu sugām, sausie priežu meži, novērojamas 
vaboles – koksngrauži.
Putānu strauts – ūdenī vērojami maksteņu kāpuri.
Dinaburgas pilskalns – uz ziediem vērojamas rožvaboles, spāres, eļļas vaboles.
Butišķu loks. Alpu āboliņš – viena no retākajām āboliņu sugām (kopā ir ap 20 sugas Latvijā), 
naudiņu saulrozīte  – īpatnējs puskrūms, tā tuvākie radinieki  aug Vidusjūras baseinā,  garkāta 
ģipsene - aug kaļķainās augsnēs, kalnu grīslis - Kurzemei raksturīga suga, šeit retums.
Pie  Latgales  sētas  Slutišķu  sādžā,  kā  arī  daudzviet  Daugavas  palienes  joslā  atrodams 
maurloks. Šajā biotopā arī atrodama britu staģe – augs, kuru Latvijā mēdz kļūdaini uzskatīt par 
kalnu arniku. 
Tūristu  mītnes “Škerškāni”,  “Klajumi”,  “Ozianna”  u.c.   var  piedāvāt  kukaiņu  un  putnu 
fotomedības, nakts kukaiņu vērošanu ar spīdināšanu (kukaiņi nāk uz gaismu, var izvietot lampas 
ar  „ekrānu”  –  baltu  audumu).  “Klajumi”  var  piedāvāt  augu  un  kukaiņu  vērošanu  garajos 
pārgājienos ar zirgiem – atpūtas brīžos, kā arī skolēnu un studentu grupām sēņu un kukaiņu 
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faunas  apskati  zirgu  ganībās  (uz  mēsliem).  Mežos  daudzviet  atrodams  kārpainais  segliņš  – 
krūms, areāla ziemeļu robežā, rudenī skaisti sarkani augļi - "piekariņi". Interesanti novērot lielo 
skrejvaboli.  Pļavās maijā atrodamas eļļas vaboles – to hemolimfa indīga, indiāņi ar tām esot 
iezieduši bultu uzgaļus.
Dabas parkam vēlams izstrādāt vienkāršu augu un dzīvnieku  ceļvedi - noteicēju, kā arī augu un 
dzīvnieku  vērotāju  „ētikas  kodeksu”–  nevākt,  nenogalināt,  neplūkt,  bet  ņemt  līdzi  tikai 
fotogrāfijas un atmiņas.

Biotopi dabas parka teritorijā

Bioloģiski vērtīgākās biotopu koncentrācijas vietas ir Daugavas ieleja (applūstošā paliene, 
terases, ielejas nogāzes) - Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi  Upju straujteces  
(3260), vairāku aizsargājamu pļavu biotopu komplekss –  Upju palieņu pļavas (6450), Mēreni  
mitras pļavas (6510), Kaļķainas  smiltāju pļavas (6120*), Sausas pļavas kaļķainās augsnēs  
(6210),  Eitrofas  augsto  lakstaugu  audzes  (6430), reto  un  aizsargājamo  sugu  dzīvotnes. 
Nozīmīgas pļavu biotopu koncentrācijas vietas ir arī atsevišķas lielākas dabisko pļavu platības 
ārpus Daugavas ielejas un gravām un nelieli dabisko pļavu fragmenti.

No mežu biotopiem būtiskākie ir  gravu kompleksi  ar  lapu koku mežiem -  nogāžu un 
gravu meži (9010*) un veco priežu mežu fragmenti  - boreālie meži (9180*).

Vispiemērotākie biotopi dabas tūristu ieinteresēšanai ir mazo upīšu straujteces, Daugavas 
krasti un boreālie priežu meži. Interesanti ir arī nogāžu un gravu meži, tomēr, tāpat kā mazās 
upītes,  iepriekš  jāizvērtē,  vai  tajos  iespējams  izveidot  tūrisma  infrastruktūru (soliņus,  takas, 
nožogojumu, šūpoles, skatu torņus utml.) tā, lai neapdraudētu retās sugas un neradītu eroziju. To 
pieejamībai un saglabāšanai jāizveido tūrisma infrastruktūra (laipas, tiltiņi, celiņi, nožogojumi). 

Kultūrvēsturiskais mantojums

Dabas parka teritorijā  atrastie  senkapi,  pilskalni  un apmetnes  liecina  par  šīs  teritorijas 
nozīmīgo kultūrslāni, par teritorijā notikušajiem procesiem un tās vēsturi, etnisko sastāvu un 
tradīcijām. Plānojot dabas parka „Daugavas loki” turpmāko attīstību, jāņem vērā kultūrvēsture 
un tās procesi, kas veido šīs teritorijas raksturu un unikalitāti. 

Cilvēki  pašreizējā  dabas parka teritorijā  parādījās  apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. 
Katrs vēstures posms ir atstājis savas pēdas: seno apbedījumu vietas, apmetnes, pilskalni, un 
beidzot mūsdienu cilvēka atstātās ietekmes. Daugava ne vienmēr bijusi tautu vienotāja. Tā bija 
sava veida robežlīnija, kurai bija liela nozīme latviešu nācijas veidošanā. Tā bija kā robeža starp 
baltu un somugru ciltīm, starp Livoniju un Lietuvas valsti, robeža starp Kurzemes hercogisti un 
Poļu Inflantiju,  starp  Vitebskas  un Kurzemes  guberņas,  frontes  līnija  Pirmajā  pasaules  kara 
laikā, robeža starp Daugavpils un Ilūkstes apriņķi Latvijas brīvvalsts laikā (Jansons B., 1999).

Atrastie kultūrslāņi ir liecības, kas atspoguļo ietekmes uz latviešu kultūras attīstību. Katrs 
posms atstājis savas laika liecības. Par cilvēka apdzīvotām teritorijām akmens laikmetā liecina 
atrastie krama un kvarca naži, kasīkļi. Upes līmenis tajā laikā bijis krietni augstāks. 

Bronzas laikmeta beigas un agrīnais dzelzs laikmets (1. g. tūkst. vidus p.m.ē. – m.ē. 1. 
gadu tūkst. vidus) ir atstājis švīkātās keramikas kultūru, par ko liecina atrastās šķembas apmetņu 
vietās. Šeit var minēt  Aizvējiņu pilskalnu (Krāslavas novada Kaplavas pagasts), kur atrastas 
švīkātās keramikas lauskas. Iedzīvotāji nodarbojās ar zemkopību, audzējot miežus un kviešus 
(Jansons B., 1999).

Nākošais Daugavas ielejas apdzīvotības posms bija garo uzkalniņu kultūra, 1. g. tūkst. 
beigas un 2. g. tūkst. sākums. Nosaukums radies no tajā laikā savdabīgajiem kapulaukiem, kuri 
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bija līdz 15 m gari un 6-7 m plati smilšu pauguriņi. Dabas parka teritorijā ir atrasti vairāki šādi 
kapulauki. Šīs kultūras nesēju vidū varēja būt arī slāvu etniskie elementi (Jansons B., 1999).

Otrā gadu tūkstoša sākumā par ievērojamu novada centru izveidojās Naujene (Daugavpils 
novada Naujenes pagasts), kas senos rakstos minēta kā Novene. Novene bija svarīgs satiksmes 
ceļu krustpunkts. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka šajā vietā galvenokārt dzīvojuši latgaļi, par 
ko liecina atrastā keramika, darbarīki, rotaslietas. Par koka ēku esamību šajā teritorijā liecina 
pils  pakājē  bijusī  senpilsēta,  kuras  vairāku  metru  biezajā  kultūrslānī  tika  atklātas  koka  ēku 
paliekas (Jansons B., 1999).

Jauns posms Daugavas novada vēsturē sākās ar krustnešu iebrukumu. Novenes koka pili 
nodedzināja, un 1275. gadā krustneši šajā vietā uzcēla mūra pili, kura dažādu karu laikā tika 
nopostīta  un  atkal  atjaunota.  Diemžēl  Livonijas  kara  laikā  1577.  gadā  krievu  karaspēks  to 
nopostīja līdz pamatiem. Lejpus izpostītās pils tika uzbūvēti jauni nocietinājumi, kuri kļuva par 
tagadējās Daugavpils sākumu (Jansons B., 1999).

Dabas  parka  teritorijas  vēsturiskās  attīstības  gaitā  liela  nozīme  bija  arī  Krāslavai 
(Krāslavas novads), tās pirmsākumi meklējami jau vidējā akmens laikmetā 4. g. tūkstotī p.m.ē.. 
Savu artavu ir atstājusi arī grāfu Plāteru dzimta. Tā valdīja šajā teritorijā apmēram 200 gadus. 
Viņi  veicināja  Krāslavas  saimnieciskās  un  kultūras  dzīves  norišu  attīstību.  1755.  gadā  tika 
pabeigta Krāslavas garīgā semināra ēkas, kurā darbojās garīgais seminārs no 1757. gada līdz 
1843. gadam, un to var uzskatīt par pirmo augstskolu Latgalē un arī Latvijā. Tiek uzcelts arī 
Krāslavas pils komplekss. Līdz ar Latgales pievienošanos Krievijai Krāslavas attīstība apstājas. 
Rosība  atsākās  pēc  1865.  gada,  kad   te  uzbūvē  dzelzceļu.  Krāslava  sāk  augt,  palielinās 
iedzīvotāju skaits, nami, tirgotavas, fabrikas. Pēc Latvijas brīvvalsts izveidošanās Plāteru zemes 
īpašumu lielākā daļa agrārās reformas rezultātā tiek nacionalizēta,  arī pēdējā Plāteru dzimtas 
pārstāve 1923. gadā pārdod savus zemes īpašumus un emigrē uz Spāniju. 1923. gadā Krāslavai 
tiek piešķirts pilsētas statuss (Jansons B., 1999).

Gadsimtiem ilgi,  līdz pat  19.  gadsimta  beigām,  Daugava bija  nozīmīgs  satiksmes ceļš 
eksporta preču plūsmai. Daugava jau tiek pieminēta 5. gs. pirms mūsu ēras skandināvu sāgās. 
Mūsu ēras  1.  gadu tūkstotī  tā  bija  nozīmīgs  posms pazīstamajā  ūdensceļā  no  varjagiem uz 
grieķiem. 12. gadsimtā teritorijā parādās vācieši. Nostiprinoties Lietuvas valstij, tirdzniecība pa 
Daugavu nonāk lietuviešu kontrolē. Galvenās eksporta preces bija, vasks, ādas, graudi, kaņepes, 
lini,  un  galvenās  importa  preces  no  Rietumeiropas  bija  sāls,  siļķes,  audumi,  vīns,  tabaka. 
Diemžēl biežā karadarbība reģionā tirdzniecību ietekmē negatīvi. Liela nozīme tirdzniecībā bija 
Daugavpilij  -  pēc Livonijas  kara,   kad Daugavpils  (Dinaburga) tika pārcelta uz jauno vietu. 
Pilsēta  kļuva  par  nozīmīgu  graudu  un  citu  preču  pārkraušanas  punktu.  Tirdzniecības 
uzplaukums veicināja arī dažādu amatu attīstību. Pa Daugavu gāja arī plosti, strūgas, laivas, no 
kurām tika iekasēti nodokļi (Jansons B., 1999).

18.  gadsimtā Daugava kļuva par  nozīmīgu Krievijas  impērijas  iekšzemes  tirdzniecības 
ceļu,  līdz ar to  tika  arī  veikta  Daugavas gultnes  padziļināšana.  Tika  spridzināti  upes gultnē 
esošie laukakmeņi,  neņemot vērā to kultūrvēsturisko nozīmi. Tika sašķelts pat akmens 34 m 
apkārtmērā un 3,2 m platumā, uz kura bijis izkalts senlaiku bruņinieka vairogs, uz kura bija 
attēlota saule un uzraksts slāvu burtiem „Да не убоится душа моя врага моего яки твердою 
рукою десницы отросль Святополка Александр”1 (Jansons B., 1999).

Lai uzlabotu kuģošanu Daugavā, tika izstrādāti projekti, kuri regulētu upes līmeni. Bija 
paredzēts izbūvēt 30 slūžas. Caur Daugavpili uz Rīgu tika pludināti koki, izvesti graudi, lini, 
vilna, darva un citas preces. 19. gadsimta beigās pa Daugavu tika nosūtītas jau 1756 strūgas, 
aizpludināti 126 plosti. Bet līdz ar 19. gadsimta 60. gados izveidoto dzelzceļa tīklu Daugava kā 
transporta ceļš savu nozīmi zaudēja (Jansons B., 1999).

1 „Lai mana dvēsele nebīstas mana ienaidnieka  kā stipra roka [nebīstas] labo roku. Svjatopolka pēcnācējs  
Aleksandrs”.
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Daugavas posmā Daugavpils – Krāslava, kurā teritorijā arī dabas parks, būvēja arī laibas 
(īpaša  veida  laivas,  garums  līdz  14  asīm,  kravnesība  no  5000-6000  pudu).  Laibas  vēl  tika 
būvētas 20. un 30. gadu sākumā, līdz ar to varam secināt, ka laibu būvniecībai tika izmantota 
galvenokārt vietējā koksne. Kuģošana daudzo krāču dēļ bija bīstama, visbīstamākās krāces bija 
Krāslavas krāces. 19. gadsimtā par Daugavu sāka kursēt arī tvaikoņi.  Vēl līdz pat Pirmajam 
pasaules karam pastāv tvaikoņu satiksme starp Jēkabpili un Vitebsku (Jansons B., 1999).

Nozīmīgas  izmaiņas  lauku  kultūrainavas  infrastruktūrā  dabas  parka  „Daugavas  loki” 
teritorijā ir atstājis 20. gadsimts. Šī laika posma notikumi, Pirmais un Otrais pasaules karš, kā 
arī Padomju Savienības periods ir atstājuši savas laika liecības. Arī šie notikumi ir daļa no šīs 
vietas, viens no mūsu kultūrvēstures posmiem, kas ir veidojis šo vietu. Dabas parks „Daugavas 
loki” ir lielisks dabas, cilvēka un kultūras mijiedarbības rezultāts, kas radies ievērojamā laika 
periodā.

Dabas  parks  tika  izveidots  ar  lielu  sabiedrības  līdzdalību,  tajā  laikā  tā  bija  liela 
uzdrošināšanās  un  apliecinājums,  cik  svarīgi  ir  saglabāt  sabiedrībai  mazpārveidotu,  unikālu 
dabu. 90. gadu sākumā sabiedrības vērtību izpratne mainījās un ļāva cīnīties par ideāliem. Līdz 
ar to dabas parks „Daugavas loki” ir kļuvis arī par vienu no atmodas simboliem.

Dabas parka „Daugavas loki” teritorijai ir raksturīga savdabīga, vēsturiski izveidojusies 
dažādu tautu  kultūru  saplūšana,  kas  atspoguļojas  ainavā,  vietvārdos,  sadzīvē  un  arhitektūrā. 
Dabas parka teritorijā ir vismaz 23 arheoloģiskie pieminekļi,  pazīstamākie no tiem - Vecpils 
(Daugavpils  novada  Naujenes  pagasts),  Markovas  pilskalns  (Daugavpils  novada  Naujenes 
pagasts), Slutišķu viduslaiku apmetnes vieta (Daugavpils novada Naujenes pagasts), Vecračinas 
pilskalns (Daugavpils novada Naujenes pagasts)un Vilmaņu apmetne (Krāslavas novada Ūdrīšu 
pagasts). 20 arheoloģijas un arhitektūras pieminekļiem ir piešķirts valsts un vietējās nozīmēs 
aizsargājamo  kultūras  pieminekļu  statuss.  Valsts  aizsargājamie  kultūras  pieminekļu  karti  un 
sarakstu skat. 1. un 3. pielikumā. 
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2. DABAS PARKA „DAUGAVAS LOKI” IZVEIDES UN AIZSARDZĪBAS 
VĒSTURE

Dabas  parks  “Daugavas  loki”  ir  dibināts  1990.  gadā,  lai  saglabātu  unikālos  dabas 
kompleksus,  dabas  un  kultūrvēsturiskās  vērtības  un  maz pārveidotu  ainavu  Daugavas 
senielejas  Krāslavas  –  Naujenes  posmā  un  tam  piegulošajā  teritorijā.  Tā  izveidošanas 
lēmumā uzsvērts,  ka īpaši  aizsargājamā ainavu apgabala  „Augšdaugava” un dabas parka 
„Daugavas loki” izveidošana nepieciešama, lai saglabātu unikālu dabas teritoriju - Daugavas 
augšteces  senleju ar  visām ainavu īpatnībām,  vērtīgiem dabas  kompleksiem,  kultūras  un 
vēstures pieminekļiem, kā arī likvidētu Daugavpils HES celtniecības sagatavošanas darbu 
gaitā dabai nodarītos postījumus. 

1999.gadā  šīs  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas  statuss  nostiprināts  ar  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 83 Noteikumi par dabas parkiem, kā galveno mērķi izvirzot dabas 
un kultūrvēsturiskā mantojuma un krāšņo ainavu aizsardzību Daugavas augštecē, vienlaicīgi 
nodrošinot šīs teritorijas izmantošanu tūrisma un rekreācijas nolūkos. Dabas parkam ir 1998. 
gadā  sagatavots  dabas  aizsardzības  plāns,  20.gs.  90.-to  gadu sākumā ir  izstrādāts  dabas 
parka plānojums, bet 2010.gadā – jauns dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2010. 
līdz 2022.gadam.  Bez tam 2004. gadā dabas parks „Daugavas loki”,  kā no aizsargājamo 
ainavu apvidus „Augšdaugava” daļa, iekļauts NATURA 2000 teritoriju sarakstā. 2008. gadā 
aizsargājamas  augu  sugas  aizsardzībai teritorijā  izveidots  mikroliegums  3,09  ha  platībā. 
Minētie  aizsardzības  nepieciešamības  apsvērumi  aktualizējās  sakarā  ar  pieaugošo  tūristu 
plūsmu  un  plāniem  par  Daugavpils  HES  un  Melnās  jūras  -  Baltijas  jūras  ūdensceļa 
būvniecību.  Savukārt  2010.gadā  Latvijas  Zinātņu  akadēmija  iesniegusi  nomināciju 
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma 
Latvijas nacionālajā sarakstā. Tas ir liels novērtējums un izaicinājums, jo UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas  nacionālā  saraksta  mērķis  ir   izcelt,  apzināt  un  popularizēt  Latvijas 
kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas  
mantojuma  aizsardzību (1972)  izpratnē  ir  īpašas  nozīmes  universāla  vērtība  Latvijas, 
Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams, un nododams nākamajām 
paaudzēm. 

2.1. Tūrisma plānošanas likumiskais regulējums starptautiskajos, Latvijas un Latgales 
normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos

Galvenais tūrisma plānošanas uzdevums ir sabalansēt tūrisma aktivitāšu attīstību ar 
vides  aizsardzības,  kultūras,  sociālās  jomas  un  citu  tautsaimniecības  sektoru  interesēm. 
Attīstot ilgtspējīgu tūrismu, tūrisma un dabas interesēm lielos vilcienos ir jāsakrīt. Jo sevišķi 
tas  ir  svarīgi  plānojot  tūrismu  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijās.  Ir  būtiski  noteikt 
ierobežojumus  noteiktu  tūrisma  teritoriju  izmantošanā,  regulējot  to  ar  atbilstošu  atpūtas 
objektu, pārgājienu maršrutu izvietošanu. 

Veicot tūrisma plānošanu, it sevišķi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, jāņem vērā 
virkne  starptautisko  un  Latvijas  normatīvo  aktu,  Latvijas  un  Latgales  plānošanas 
dokumentu. 

Raugoties  no  starptautiskiem aspektiem, tūrisma plānošanā vērā ņemami sekojoši 
starptautiskie dokumenti: Kultūras tūrisma harta (1976), Hāgas tūrisma deklarācija (1989), 
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Ilgtspējīga  tūrisma  harta (1995),  Agenda  21 (Dienaskārtība  21)  ceļojumu  un  tūrisma 
nozarei (1992),  Pan-Eiropas bioloģiskās daudzveidībās un ainavu aizsardzības stratēģija, 
kas  pieņemta,  lai  veicinātu  ilgtspējīga  tūrisma  attīstību,  integrējot  dabas  un  ainavu 
aizsardzību uzdevumus tūrisma atpūtas politikā un tādējādi stimulējot tūrisma līdzsvarotu 
attīstību.  Berlīnes deklarācijā (1997) noteikts, ka tūrisma aktivitātēm jābūt saskaņotām ar 
vides, ekonomikas, sociālajiem un kultūras aspektiem, jāveicina tādas tūrisma aktivitātes, 
kas tieši vai netieši veicina dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
vietējās  sabiedrības  attīstīšanu.  Savukārt  Eiropas  Padome  ir  pieņēmusi  sekojošas 
rekomendācijas par tūrisma attīstību:  Rekomendācija nr. R(94) „Par vispārējo līdzsvarota  
un  videi  draudzīga  tūrisma  attīstības  politiku”  (1994);  Rekomendācija  nr.  R(95)  „Par  
līdzsvarota tūrisma attīstību aizsargājamās teritorijās”  (1995);  Rekomendācija nr. R(97) 
„Par  vidi  saudzējoša  līdzsvarota  tūrisma  attīstību  piekrastes  teritorijās”(1997). Eiropas 
Savienības  Eiropas  Komisija  apstiprinājusi  Zaļo  dokumentu (1995),  kura  uzdevums  ir 
veicināt un stimulēt tūrisma attīstību visās dalībvalstīs. Eiropas reģionālajai politikai ir tieša 
ietekme uz tūrisma nozares finansiālo nodrošinājumu. 

Pasaules tūrisma ētikas kodeksa (apstiprināts ANO Ģenerālajā Asamblejā 2001. gada 
21. decembrī. 3. pantā „Tūrisms – ilgtspējīgu izaugsmi veicinošs faktors” teikts, ka „tūrisma 
infrastruktūra jāizstrādā un tūrisma darbības jāplāno tā, lai aizsargātu dabas mantojumu, ko 
veido ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, un lai aizsargātu apdraudētās savvaļas sugas. 
Tūrisma  attīstībā  ieinteresētajām  personām,  jo īpaši  tūrisma  nozares  profesionāļiem,  ir 
jāpiekrīt tam, ka to darbībām tiek noteikti ierobežojumi vai robežas, ja tās tiek veiktas īpaši 
neaizsargātos apvidos (..). Šā panta 5. daļa noteikts, ka „dabas tūrisms un ekotūrisms jāatzīst 
par sevišķi bagātinošiem un vērtīgiem tūrisma veidiem, ja vien, ar to nodarbojoties,  tiek 
izrādīta cieņa dabas mantojumam un vietējiem iedzīvotājiem, un ja tiek ievērota attiecīgo 
tūrisma objektu uzņemšanas iespējas” (Ekonomikas ministrija 2010, ER).

2000. gada 20.oktobrī Eiropas Padome pieņēma  Eiropas ainavu konvenciju (Latvijā 
likumu „Par  Eiropas  ainavu  konvenciju” pieņēma  2007.gada  29.martā). Eiropas  ainavu 
konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt 
sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā.

1999. gadā tika izveidota Eiropas Savienības (ES) Ziemeļu dimensijas politika, kas ir 
ES ārējo attiecību politikas sastāvdaļa, un tās mērķi ir, izmantojot reģionālās un pārobežu 
sadarbības modeli, uzlabojot labklājību Eiropas Ziemeļu reģionā. Ziemeļu dimensijas otrais 
rīcības plāns, kas stājās spēkā 2004. gada janvārī,  kā prioritārās jomas ietver ekonomiku, 
uzņēmējdarbību un infrastruktūru, dabas resursus un reģionu attīstību.

2000. gada 7. un 8. septembrī Hanoverē CEMAT (Council of Europe Conference of 
Ministers  Responsible  for  Spatial/Regional  Planning)  12.  sesijā  tika  akceptēti  vispārējie  
ilgtspējīgas  telpiskās  plānošanas  principi  visai  Eiropai  jeb  Hanoveres  dokuments  
“Vadlīnijas  Eiropas  kontinenta  ilgtspējīgai  telpiskajai  attīstībai”,  kas  ir  rekomendējošs 
politikas  pamatdokuments,  saskaņota  stratēģija  un  kopīgas  vadlīnijas  Eiropas  kontinenta 
integrētai  un  reģionāli  līdzsvarotai  attīstībai.  Šie  principi  ieskicē  vīziju  un  koncepciju 
Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai.

2006. gada 17. martā Eiropas Kopienu Komisija izplatījusi paziņojumu „Atjauninātā  
ES  tūrisma  politika  -  veidojot  spēcīgu  Eiropas  tūrisma  partnerību”,  kurā  uzsvērts,  ka 
Komisijai ir nodoms ieviest atjaunotu Eiropas tūrisma politiku. Politikas mērķis -  uzlabot 
Eiropas tūrisma nozares konkurētspēju un radīt vairāk darbavietu un tās uzlabot, veicinot 
tūrisma noturīgu izaugsmi Eiropā un pasaulē.

Baltijas reģiona attīstības kopīgo politiku nosaka 1996. gadā pieņemtais dokuments 
„Kopīgas rekomendācijas piekrastes zonas teritorijas plānošanai Baltijas jūras piekrastē”. 
Viens no  svarīgākajiem dokumentiem ir  Agenda 21 Baltijas  jūras  reģionam –  Tūrisms. 
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Tūrisms  ir  viens  no  septiņiem  šajā  dokumentā  apskatītajiem  sektoriem.  Ir  izstrādāta 
programma, kas iesaka principus tūrisma nozares attīstībai:

• visām tūrisma apakšnozarēm un darbībām ir jāpielieto līdzsvarotas attīstības principi;
• pienācīgi plānots un kontrolēts tūrisms uzlabo dzīves un vides kvalitāti;
• kur vien iespējams, ir jālieto labākās pieejamās tehnoloģijas;
• tūrismam ir jādod labums videi, vietējai sabiedrībai, tās ekonomikai un kultūrai;
• visu  pušu  izglītošanai  ir  nenovērtējama  nozīme,  tajā  skaitā:  vietējo  pašvaldību 
apziņas  līmeņa vides jautājumos paaugstināšana,  patērētāju  informēšana,  tūrisma vadības 
rokasgrāmatas ieviešana;
• saiknes uzturēšana ar citām nozarēm, jo šī sadarbība ir būtiska, īpaši ar transporta 
nozari.

Veicot  tūrisma  plānošanu,  ir  jābalstās  arī  uz  Latvijas  nacionālās  politikas 
dokumentiem. Vairākos no tiem kā prioritāte un uzdevums ir iekļauta ilgtspējīga tūrisma 
attīstība.   

Saeimā 1998. gada 17. septembrī pieņemts Tūrisma likums, kas definē tūrisma nozares 
galvenos uzdevumus. Ar tūrisma nozari tieši saistīts normatīvais akti ir ikgadējais LR likums 
„Par valsts  budžetu  un finanšu vadību”,  kas  nosaka valsts  budžeta finansējuma apjomu 
tūrisma attīstībai.  

Latvijā  ir  spēkā  vairāki  normatīvie  akti,  kas  attiecināmi  uz  plānošanu,  resursu 
izmantošanu un aizsardzību. Darbojas LR likumi:  „Teritorijas plānošanas likums”,(2002)  
„Par  kultūras  pieminekļu  aizsardzību”(1992),  „Par  īpaši  aizsargājamām  dabas  
teritorijām”(1993), „Aizsargjoslu likums”(1997), „Meža likums”(2000). 

Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT)  dabas  aizsardzības  plānu izstrādāšanas  kārtību.  Tos  izstrādā noteiktam 
laika posmam (parasti  7-15 gadi).  Dabas aizsardzības  plāna uzdevums ir  saskaņot  dabas 
aizsardzības,  dabas resursu izmantošanas,  reģiona attīstības un citas intereses tā,  lai  tiktu 
saglabātas  teritorijas  dabas vērtības.  Dabas aizsardzības  pārvaldes uzdevums ir  organizēt 
dabas  aizsardzības  plānu izstrādi  un veicināt  to  ieviešanu  tajās  aizsargājamās  teritorijās, 
kurām nav izveidota administrācija.  Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas 
aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši   ĪADT zonējumam. Iedalījums 
zonās  (regulējamā  režīma,  lieguma,  ainavu  aizsardzības,  neitrālā)  tiek  pamatots  dabas 
aizsardzības  plānā, papildus  apstiprināts  ar  teritorijas  individuālo  noteikumu pieņemšanu. 
Dabas  aizsardzības  plāni  ir  saistoši  visu  līmeņu  teritorijas  plānojumiem  un  teritorijas 
apsaimniekotājiem. Jāņem vērā arī dabas parka “Daugavas loki” individuālie aizsardzības  
un izmantošanas noteikumi, kas nosaka teritorijas funkcionālo zonējumu. 

Tūrisma plānošanā jāņem vērā Reģionālās attīstības likums (2002.)un  Attīstības 
plānošanas sistēmas likums (2010.). 

Saskaņā  ar Likumu  par  pašvaldībām  (1994),  pašvaldības  ir  atbildīgas  teritorijas 
plānojumu izstrādi, tūrisma attīstības perspektīvas noteikšanu, resursu piešķiršanu tūrisma 
attīstībai  un tūrisma mārketingam attiecīgajā  teritorijā,  tūrisma objektu aizsardzību un to 
izmantošanas nodrošinājumu tūrisma mērķiem, dalību tūrisma informācijas centru izveidē 
un finansēšanā.

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi „Velotūrisma attīstības valsts programmu 1999.-
2015.  gadam,  kurā  noteikta  velotūrisma  attīstība  Latvijā,  velotūrisma  infrastruktūras 
sakārtošana, sadarbība ar kaimiņvalstīm un iekļaušanās EuroVelo maršrutā.

22



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

Plānojot  tūrismu  lauku  teritorijās,  jābalstās  uz Latvijas  Lauku  attīstības  valsts  
stratēģijas  plānu  2007.  –  2013.  gadam,  kas  izstrādāts  saskaņā  ar  Padomes  2005.gada 
20.septembra  Regulas  Nr.  1698/2005  par  atbalstu  lauku  attīstībai  no  Eiropas 
Lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai  (ELFLA) 11.pantu (Zemkopības  ministrija  2010, 
ER).

Plānošanas  procesā  jāņem  vērā  arī  Valsts  kultūrpolitikas  vadlīnijas  2006.-2015.  
gadam, kurās tiek definēta kultūras tūrisma nozīme. 

Ir spēkā arī Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, kas nosaka esošajās un 
potenciālajās  tūrisma  vietās  vērtīgo  biotopu  saglabāšanu,  tūrisma  plūsmas  intensitātes 
noteikšanu  populārākajos  tūrisma  un  rekreācijas  objektos,  un  atpūtas  veidu  un  prasību 
ievērošanas  kontrolēšanu,  dabas  aizsardzības  plānu  prasību  īpaši  aizsargājamajās  dabas 
teritorijās ievērošanu. 

Latvijā  ir  apstiprinātas  Vides  politikas  pamatnostādnes  2009.-2015.gadam,  kurās 
noteikts,  ka „vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un 
sakārtotā  vidē,  īstenojot  ilgtspējīgu  attīstību,  saglabājot  vides  kvalitāti  un  bioloģisko 
daudzveidību,  nodrošinot  dabas  resursu  ilgtspējīgu  izmantošanu,  kā  arī  sabiedrības 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli”.

Tūrisma  plānošanā  jāņem  vērā  arī  Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  līdz  
2030.gadam. Šajā dokumentā daba definēta kā nākotnes kapitāls, un iezīmēts Latvijas mērķis – 
būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. Dokumentā 
noteikta telpiskās attīstības perspektīva kā nacionālo interešu telpas, kas iezīmē „izcilus dabas, 
ainavu  un  kultūrvēsturisko  teritoriju  areālus,  kur  koncentrētas  tās  unikālās  vērtībās”.  Šajās 
nacionālo interešu telpās izcelta arī dabas parka „Daugavas loki” teritorija (skat. 2.1.1.attēlu) 
Dokumentā uzsvērts, ka jāveido Dabas un kultūrainavu tīkls. Kā cauraudoša telpa, kas apvieno 
visas  daudzveidīgās  valsts  telpas  (teritorijas  daļas)  ir  ainavu  telpas.  Ainavām  ir  nozīmīga 
sabiedriskā loma kultūras,  ekoloģijas,  vides  un sociālajā  jomā,  tās  ir  svarīga  cilvēku dzīves 
kvalitātes  daļa  un  nozīmīga  komponente  teritoriju  un  vietu  identitātes  veidošanā.  Īpaši 
aizsargājamo  dabas  teritoriju,  kultūrvēsturisko  teritoriju  un  ainavu  saglabāšanai  nākotnē  ir 
jānosaka īpaši vērtīgo ainavu telpas, kā arī jānodrošina vienota ainavu un īpaši aizsargājamo 
teritoriju  tīkla  izveide,  iekļaujoties  Eiropas  nozīmes  aizsargājamo  dabas  teritoriju  tīklā 
NATURA  2000  un  vienotajā  Viseiropas  ekoloģiskajā  tīklojumā,  kā  arī  jānodrošina  ainavu 
integrācija teritorijas un nozaru attīstības plānos.
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2.1.1.attēls. Nacionālo interešu telpas (Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam)

Šobrīd Latvijā ir spēkā  Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015.gadam. 
dokumentā  noteikts,  ka  Latvijas  stratēģiskajam  tūrisma  produktam  ir  jābūt  tādam,  kas 
vispilnīgāk  spēj  izmantot  Latvijas  tūrisma  stratēģiskos  resursus  –  kultūras  mantojumu, 
ainaviski  bagāto  un  daudzveidīgo  dabu,  nodrošinot  to  ilgtspējīgu  attīstību  un  racionālu 
izmantošanu. Tajā definēti konkurētspējīgākie dabas tūrisma resursi, kas ir:

• iekšējie ūdeņi (upes, ezeri un to krasti). Atzīts, ka Latvijas upes ir ainaviskākas kā 
Igaunijas  un Lietuvas  upes.  Ieteikums šo resursu izmantošanai  –  upju senielejās  jāveido 
pārgājienu maršruti.

• meži. Latvijā, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, ir lielāks mežu īpatsvars. Mežu 
tipu un biotopu daudzveidība  ir  lielāka.  Ieteikumi:  meži  teritorijās  veidojami  pārgājienu, 
velomaršruti un tūrisma produkti, kas balstīti uz dzīvnieku u.c. bioloģisko resursu saprātīgu 
izmantošanu (piemēram, dzīvnieku vērošanas produkti zinošu gidu pavadībā). Neizmantots 
resurss – ogošana un sēņošana. 

• pļavas. Jāveido uz dabas izziņu balstīti produkti, kas iepazīstina ar dažādiem pļavu 
tipiem, tajās esošajām augu sugām. 

• ainavas.  Latvijas  ainavas  unikalitāte  saistīta  ar  apstākli,  ka cilvēki  izsenis  dzīvo 
viensētās, kas veido Latvijai raksturīgu lauku ainavu. Ieteikumi: vietas, kur paveras unikāli 
skati  uz/no  iespaidīgām  reljefa  (upju  ielejas,  augstienes)  formām,  ir  jāatbrīvo  no 
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mazvērtīgiem  krūmājiem,  jāveido  skatu  stigas,  jānodrošina  regulāra  šo  vietu 
apsaimniekošana. Atsevišķās augstākās reljefa vietās jābūvē skatu torņi vai skatu vērošanas 
platformas.  Tajās  jāizvieto  informācija  par  redzamo ainavu  (ar  uzskatāmiem panorāmas 
foto) un tajā esošajiem dabas un kultūrvēstures objektiem. 

• ĪADT un NATURA 2000 teritorijas 2. Latvijā ir 681 ĪADT un 327 NATURA 2000 
teritorijas, kuru kopējā platība ir ap 12% no valsts teritorijas. Viens no teritorijas mērķiem – 
rekreācija un sabiedrības izglītošana, tādēļ nepieciešams uzlabot sadarbību un komunikāciju 
ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem un NVO, kā rezultātā tiktu izveidoti jauni tūrisma produkti, 
kas būtu vietējo uzņēmēju  inicēti, veicinot arī izpratni par to, ka aizsargājamas teritorijas 
statuss var būt priekšrocība. Jāveicina zīmola „Atrodas ĪADT  vai NATURA 2000 teritorijā” 
ieviešana un izplatība. 

• klimatiskie apstākļi. Klimats Baltijā ir relatīvi līdzīgs. Četri gadalaiki rada iespēju 
veidot tūrisma (t.sk. inovatīvus) produktus 4 atšķirīgiem gadalaikiem. Ziemā – distanču un 
kalnu  slēpošana,  braucieni  ar  zirgiem  kamanās,  pavasarī  putnu  un  plašu  ūdenstilpņu 
vērošana,  rudenī  –  produkti,  kas  saistīti  ar  rudens  norišu  (rudens  krāsas  upju  ielejās) 
vērošanu u.t.t. 

• Dokumentā nosaukti arī kultūras tūrisma konkurētspējīgākie resursi. Tie ir:
• arhitektūra (t.sk.,  nozīmīgākie  resursi  ar  attīstības  potenciālu  –  Daugavpils, 

Krāslavas un Rēzeknes vēsturiskais centrs).
• muzeji.
• nemateriālais kultūras mantojums (tradicionālā dziedāšana, dejošana, tradicionālās 

amatu prasmes, tradīcijas (Jāņi, Lieldienas, Ziemassvētki), zāļu tēju vākšana, pirts kultūra).
• sakrālais tūrisms.
• kultūrtelpas (tās, kuras vietējie iedzīvotāji un tūristi atzīst par savdabīgām ar īpaša 

(vērtīga) dzīves stila vērtībām, tradīcijām, ciemu u.c. teritorijām).
• gastronomiskais  tūrisms  (veicināt  nacionālo  ēdienu  gatavošanu  mūsdienīgā, 

tūristiem pievilcīgā veidā). 
• Latvijas Kultūras kanonā iekļautās vērtības  (t.sk.  tautas tradīcijas: latvju dainas, 

tautas tērps, rudzu maize, Latgales podniecība, Jāņi; arhitektūra un dizains: latviešu viensēta 
un tās elementi (16.-21.gs.), Latvijas nauda) (TAVA 2010, elektronisks resurss). Lieliska 
iespēja „Daugavas loku” popularizēšanā ir 10 LVL naudaszīme, uz kuras redzams Rozališķu 
loks. 

• Tūrisma  plānošanā  jāņem  vērā  arī  vairāki  dažādu  līmeņu  un  virzienu  Latgales 
plānošanas dokumenti. 

  Latgales  plānošanas reģiona teritorijas  plānojumā 2006.-2026.gadam noteiktas 
Latgales  reģiona  attīstības  stratēģiskās  prioritātes.  Viena  no  tām ir  tūrisma attīstība.  Šīs 
prioritātes īstenošanai noteikts stratēģiskais mērķis: ezeru zemes tūrisma resursu attīstība, 
bet uzdevums ir Daugavas ielejas tūrisma resursu attīstība. Dokumentā definēts arī sekojošs 
mērķis: dabas un kultūras tūrisma resursu attīstība. Uzdevumi tā sasniegšanai ir sekojoši: 
amatniecības attīstība; latgalisko un multinacionālo tradīciju attīstība; kultūras mantojuma 
saglabāšana un papildināšana; dabas tūrisma attīstība. Dokumentā noteikts, ka nepieciešams 
paaugstināt  zināšanas  par  dažādiem  dabas  teritoriju  apsaimniekošanas  modeļiem,  lai 
nodrošinātu  to  ilgtspējīgu  izmantošanu,  nekaitējot  ekosistēmām  un  vienlaikus  atbalstot 
vietējo  ekonomiku.  Kā  perspektīvie  atbalstāmie  pasākumi  minētas  sekojošas  potenciālās 
īstenojamās  aktivitātes:  Daugavas  apsaimniekošana  pašvaldībām  gar  Daugavu; 
ūdenstransporta,  atpūtas,  makšķerēšanas  vietu,  ūdens sporta  projekti;  aizsargājamo dabas 

2 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls.
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teritoriju  izmantošana  ekonomiskajām  aktivitātēm,  sportam,  aktīvajai  atpūtai;  izglītojoši, 
pētnieciski un praktiski izziņas projekti; daudzveidīgi aktīvās atpūtas veidi (ar dzīvniekiem, 
transportu, slēpošanu u.t.t.); tūrisma notikumi – gadatirgi, saieti, pārgājieni, sacensības.  
 Arī Latgales stratēģijā 2030.gadam kā viena no reģiona attīstības programmām minēta „dabas 
resursu gudras izmantošanas un tūrisma programma”. Viena no minētajām reģiona attīstības 
prioritātēm ir „Daba kā nākotnes kapitāls”, kurā Latgalei ir sekojošas intereses: 

• Integrēt tūrisma un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu reģiona ekonomikā;
• Tirgus instrumentu izveide;
• Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana;

Savukārt  Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2010.-2017.gadam Tūrisma 
un  dabas  programmā  atzīts,  ka  ekotūrisms,  dabai  draudzīgs  tūrisms,  ūdens  resursu 
izmantošana, pie Daugavas esošo pašvaldību sadarbība (..) attīstās nepietiekami. 
Jāņem vērā, ka dabas parks „Daugavas loki” ir ļoti nozīmīgs resurss pārrobežas ceļojumu 
galamērķu „Baltijas ezeru zeme”, „Bella Dvina” kontekstā, plānojot tūrismu, jābalstās arī uz 
Eiroreģiona  „Ezeru  Zeme”  izstrādāto  Lauku tūrisma  attīstības  stratēģiju  (2004.  -  2015.  
gadam), kurā tūrisma nozarei noteikti astoņi stratēģiskie mērķi:
• nodrošināt lauku tūrisma attīstības vadību un koordināciju; 
• nostiprināt svarīgāko zonu un maršrutu, kas savieno šīs zonas attīstības plānošanu; 
• eiroreģionā piedāvāt visplašākās lauku tūrisma attīstības iespējas; 
• nodrošināt vietējo iniciatīvu stimulēšanu;
• nodrošināt apstākļus lauku tūrisma resursu pastāvīgai izmantošanai;
• pastiprināt tūrisma informāciju un mārketinga pakalpojumus;
• nodrošināt eiroreģiona kā jauna lauku tūrisma galamērķa - Baltijas ezeru zemes tēlu.

Krāslavas  novada  teritorijas  plānojumā  2008.-2020.gadam norādīts,  ka  Krāslavas 
novadā tūrisms attīstās trijos virzienos: tūrisma mītnes un to piedāvājums, izziņas tūrisms, 
aktīvais tūrisms. Dokumentā noteiktas vairākas prioritātes un aktivitātes, kas ir cieši saistītas 
ar tūrisma attīstību šajā novadā. Paredzēts saglabāt un aizsargāt esošās ainavas, nodrošinot 
dabas daudzveidības saglabāšanu un veidojot kultūrainavu attīstību saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības principiem, kā arī nepieļaut Daugavas krastu (..) piesārņošanu un aizaugšanu. Tiek 
plānots veicināt jaunu kvalitatīvu tūrisma produktu izveidošanu un attīstību, īpašu uzmanību 
pievēršot  ekotūrismam,  aktīvajam  un  kultūras  tūrismam.  Ir  iecerēts  sekmēt  tūrisma 
infrastruktūras veidošanu vai modernizēšanu, saglabājot vai paaugstinot kultūras mantojuma 
potenciālu.  Programmā ir  izteikta  apņemšanās veicināt  ar  tūrismu saistītu  uzņēmumu (..) 
attīstība un piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. 

Krāslavas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijā minēts, ka 
Daugava  ir  nozīmīgs  novada  attīstības  resurss.  Arī  šajā  dokumentā  tiek  definēta  jaunu 
kvalitatīvu  tūrisma  produktu  izveidošanas  un  attīstības  nepieciešamība,  par  prioritāru 
nosakot ekotūrismu, lauku labumus, aktīvo un kultūras tūrismu, medības un makšķerēšanu. 
Viens  no  izvirzītajiem  vides  un  tūrisma  attīstības  virzieniem  ir  Daugavas  labā  krasta 
labiekārtošana,  attīstot  tā  infrastruktūru  rekreatīviem  mērķiem.  Tiek  plānots  līdz 
2013.gadam ierīkot pastaigu takas, velo celiņus, laivu piestātnes, uzstādīt skulptūru grupu 
„Daugavas racēji”  un tiltiņus.  Tiek plānots attīstīt  un labiekārtot  teritorijas pie Daugavas 
rekreatīviem mērķiem. Kā Krāslavas novada vietas tēla atpazīstamības indikators tiek minēts 
verbālais  sauklis  –  „Novads  Daugavas  lokos”.  Kā  viena  no  attīstības  prioritātēm  tiek 
uzsvērta mārketinga aktivitāte – mērķtiecīgi veidots un intensīvi reklamēts Krāslavas novada 
tēls - „Novads Daugavas lokos”. Programma paredz iedzīvotāju aptaujas veikšanu ar mērķi 
noskaidrot  respondentu  viedokli  par  Nacionālā  dabas  parka  statusa  piešķiršanu  dabas 
parkam „Daugavas loki”. 
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Daugavpils  rajona  teritorijas  plānojumā  2006.-2018.gadam atzīts,  ka  dabas  parks 
„Daugavas loki” ir apmeklētākais tūrisma galamērķis un ļoti nozīmīgs tūrisma resurss. 

Daugavpils novada Tabores pagasta teritorijas plānojumā 2006. -2018.gadam, Vecsalienas 
pagasta teritorijas plānojumā 2003. – 2015.gadam noteiktas sekojošas tūrisma attīstības 
galvenās prioritātes šajos pagastos:

1. Nodrošināt  tūrisma informācijas  saņemšanas  iespējas  par  pagasta  teritorija  esošajiem 
apskates objektiem, un attīstīt nakšņošanas, ēdināšanas iespējas un citus pakalpojumus.

2. Veidot  informatīvos  materiālus  (bukletus,  brošūras,  informācijas  un reklāmas  lapiņas 
utt.) par tūrisma iespējam pašvaldība.

3. Veicināt  lokālo  patriotismu,  ēku  un  būvju,  parku  un  skvēru  sakopšanu,  tūristiem 
pievilcīgas vides radīšanu.

4. Attīstīt mazo uznemejdarbību tūrisma pakalpojumu joma.
5. Radīt iedzīvotajos izpratni par ekotūrisma nozares attīstības potenciāliem un iespējam.
6. Sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot norādes.
7. Saudzīgi izmantot un saglabāt nākamajam paaudzēm esošo dabas un kultūrvēsturisko 

mantojumu ka ilgtspējīgas attīstības garantu. 
Dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plāns 2010.-2022.gadam ir ļoti būtisks 
plānošanas sistēmas dokuments, kurš nosaka tūrisma plānošanas un attīstības iespējas šajā 
teritorijā.  

2.1.1. Dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plāns

Dabas aizsardzības  plāna  galvenais  mērķis ir  nodrošināt  teritorijas  dabas  vērtību 
saglabāšanu,  piemērojot  konkrētai  teritorijai  nepieciešamos  apsaimniekošanas  un 
aizsardzības pasākumus. Dabas aizsardzības plānā ir izvirzīts dabas parka „Daugavas loki” 
ilgtermiņa mērķis, proti, saglabāt tā dabas un kultūrvēsturiskās vērtības – astoņus cilvēka 
neizmainītos  Daugavas  upes  lokus  un  tiem pieguļošo  teritoriju,  aizsargājot  to  ainavisko 
struktūru,  kā arī  biotopu un sugu daudzveidību,  vienlaicīgi  veicinot  teritorijas  ilgtspējīgu 
attīstību  un  līdzsvarojot  dabas  aizsardzības,  kultūrvēsturisko  vērtību  aizsardzības  un 
sociālekonomiskās intereses. Teritorijas apsaimniekošanas  īstermiņa mērķi un pasākumi 
ietver ieteikumus dabas parka administrēšanas uzlabošanai, sabiedrības izglītošanai, tūrisma 
attīstībai,  sugu  un  biotopu  apsaimniekošanai,  teritorijas  ainavas  saglabāšanai  un 
kultūrvēsturiskā  mantojuma  saglabāšanai.  Plānā  ir  ieteikts  dabas  parka  „Daugavas  loki” 
teritoriju sadalīt atsevišķās zonās (regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka, ainavu 
aizsardzības  un  neitrālajā  zonā)  ar  dažādiem  izmantošanas  noteikumiem,  atļautajām  un 
aizliegtajām darbībām, kas sniegtas nodaļā par priekšlikumiem individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektam. 

Regulējamā režīma zona – (33,7 ha – 0,27% no kopējas teritorijas) izveidota, lai saglabātu 
unikālus  gravu  biotopu  kompleksus  Juzefovas  un  Lazdukalna  upītes  gravās.  Galvenais 
mērķis – stingra sugu un biotopu aizsardzība, iespējama arī ierobežota un kontrolēta tūrisma 
infrastruktūras veidošana.
Dabas  lieguma  zona  –  (1817  ha  –  14,46% no  kopējas  teritorijas)  izveidota,  lai  saglabātu 
galvenokārt Daugavas tuvumā esošos īpaši aizsargājamus pļavu biotopus, Daugavas upi, upju 
straujteču biotopus, vērtīgos meža biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu un īpaši 
aizsargājamo augu sugu dzīvotnes. Galvenais mērķis – sugu un biotopu aizsardzība, iespējama 
arī tūrisma infrastruktūras veidošana. Konkrētie būtiskākie aizsardzības objekti katrā no dabas 
lieguma zonām uzskaitīti tālāk.
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Adamovas dabas lieguma zona
Aizsargājamā dzīvnieku suga

Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Glaucidium passerinum  apodziņš

Daugavas dabas lieguma zona

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Lacerta agilis Sila ķirzaka
Mergus albellus Mazā gaura
Mergus  merganser Lielā gaura
Pandion haliatus Zivjērglis
Dendrocopos leucotos Baltmugurdzenis
Alcedo atthis Zivju dzenītis
Dendrocopos leucotos Baltmugurdzenis
Laciniaria plicata Kroklūpas vārpstiņgliemezis
Macrogastra latestriata Skrajribu vārpstiņgliemezis
Macrogastra plicatula Krokainais vārpstiņgliemezis
Macrogastra ventricosa Vēderainais vārpstiņgliemezis
Ancylus fluviatilis Upes micīte
Lithoglyphus naticoides Upes dižhidrobija
Theodoxus fluviatilis Upes akmeņgliemezis
Unio crassus Biezā perlamutrene
Ophiogomphus cecilia Zaļā upjuspāre
Aromia moschata Zaļais vītolgrauzis
Lycaena dispar Zirgskābeņu zilenītis, lielais skābeņu zeltainītis
Lasius fuliginosus Spožā skudra
Meloe proscarabaeus Tumšā eļļasvabole
Meloe brevicollis Zilganzaļā eļļasvabole
Meloe violaceus Zilā eļļasvabole
Chalcophora mariana Lielā krāšņvabole
Aromia moschata Zaļais vītolgrauzis
Stylurus flavipes Dzeltenkāju upju spāre

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Allium schoenoprasum Maurloks
Anemone sylvestris Meža vizbulis
Anthriscus nitida Spožais suņburkšķis
Carex montana Kalnu grīslis
Carex pilosa Matainais grīslis
Carex rhizina Pēdveida grīslis
Cucubalus baccifer Melnodzene
Dactylorhiza maculata Plankumainā dzegužpirkstīte
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Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Digitalis grandiflora Lielziedu uzpirkstīte
Diphasiastrum complanatum Parastais plakanstaipeknis
Draba nemorosa Birztalas drojene
Gratiola officinalis Ārstniecības rūgtene
Gentiana cruciata Krustlapu drudzene
Helianthemum nummularium Naudiņu saulrozīte
Inula britannica Britu staņe
Jovibarba sobolifera Atvašu saulrietenis
Lathyrus pisiformis Zirņveida dedestiņa
Lycopodium annotinum Gada staipeknis
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
Myosotis sparsiflora Sīkziedu neiaizmirstule
Orobanche coerulescens Zilganā brūnkāte
Peucedanum oreoselinum Kalnu rūgtdille
Pulsatilla patens Meža silpurene
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene
Ranunculus bulbosus Sīpoliņu gundega
Ranunculus lanuginosus Villainā gundega
Silene tatarica Tatārijas plaukšķene
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Vicia tenuifolia Smalklapu vīķis
Vincetoxicum hirundinaria Ārstniecības indaine
Lunaria  rediviva Daudzgadīgā mēnesene

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
3150 Dabīgi eitrofi ezeri
6120 Kaļķainas smiltāju pļavas
6510 Mēreni mitrās pļavas
9180 Nogāžu un gravu meži
6210 Sausas pļavas kaļkainās augsnēs
6270 Sugām bagātās atmatu pļavas
6450 Upju palieņu pļavas
3260 Upju straujteces

Butišķu dabas lieguma zona

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Peucedanum oreoselinum Kalnu rūgtdille
Trifolium alpestre Alpu āboliņš

Daugavsargu dabas lieguma zona

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Dendrocopos leucotos Baltmugurdzenis
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Meloe proscarabaeus Tumšā eļļasvabole

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Arenaria procera Zāļlapu smiltenīte
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene
Lathyrus pisiformis Zirņveida dedestiņa
Diphasiastrum complanatum Parastais  plakanstaipeknis

Moravku dabas lieguma zona

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9180 Nogāžu un gravu meži

Poguļankas  dabas lieguma zona

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums

Dendrocopos leucotos Baltmugurdzenis
Alcedo atthis Zivju dzenītis
Unio crassus Biezā perlamutrene

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Myosotis sparsiflora Sīkziedu neiaizmirstule
Liparis loeselii Lēzeļa lipare
Aconitum lasiostomum Dzeltenā kurpīte
Agrimonia pilosa Spilvainais ancītis

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
6120 Kaļķainas smiltāju pļavas
3260 Upju straujteces

Rozališķu dabas lieguma zona

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Neottianthe cucullata Cepurainā neotiante
Dracocephalum ruyschiana Ruiša pūķgalve
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
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Rozališķu dabas lieguma zona II

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Carex montana Kalnu grīslis
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
Platanthera bifolia Smaržīgā naktsvijole
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Pulsatilla patens Meža silpurene
Neottianthe cucullata Cepurainā neotiante

Rozališķu dabas lieguma zona III

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums

Lasius fuliginosus Spožā skudra

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Rozališķu dabas lieguma zona IV

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9180 Nogāžu un gravu meži

Rozališķu dabas lieguma zona V

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Rozališķu dabas lieguma zona VI

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Glaucidium passerinum Apodziņš

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Carex montana Kalnu grīslis
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
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Vicia tenuifolia Smalklapu vīķis
Pulsatilla patens Meža silpurene

Rozališķu dabas lieguma zona VII

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9180 Nogāžu un gravu meži

Rudānu dabas lieguma zona

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Neottianthe cucullata Cepurainā neotiante

Rudņas dabas lieguma zona 

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums

Ciconia nigra Melnais stārķis
Mergus  merganser Lielā gaura
Alcedo atthis Zivju dzenītis
Grus grus Dzērve
Dendrocopos leucotos Baltmugurdzenis
Glaucidium passerinum Apodziņš
Ancylus fluviatilis Upes micīte
Unio crassus Biezā perlamutrene
Aeshna viridis Zaļā dižspāre
Papilio machaon Čemurziežu dižtauriņš
Anodonta cygnea Dižā bezzobe

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
Myosotis sparsiflora Sīkziedu neaizmirstule

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
3260 Upju straujteces

Tartaka dabas lieguma zona 

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Picoides tridactylus Trīspirkstu dzenis
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Tartaka dabas lieguma zona II

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums

Aegolius funereus Bikšainais apogs
Picoides tridactylus Trīspirkstu dzenis

Tartaka dabas lieguma zona II

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Glaucidium passerinum Apodziņš

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Pulsatilla patens Meža silpurene

Ververu dabas lieguma zona 

Aizsargājamās dzīvnieku sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums

Lacerta agilis Sila ķirzaka
Columba oenas Meža balodis
Glaucidium passerinum Apodziņš

Aizsargājamās augu sugas
Zinātniskais nosaukums Latviskais nosaukums
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Pulsatilla patens Meža silpurene
Lycopodium annotinum Gada staipeknis
Jovibarba sobolifera Atvašu saulrietenis
Diphasiastrum complanatum Parastais plakanstaipeknis
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
Platanthera bifolia Smaržīgā naktsvijole
Carex montana Kalnu grīslis
Vicia tenuifolia Smalklapu vīķis
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
Pulmonaria angustifolia Šaurlapu lakacis
Neottianthe cucullata Cepurainā neotiante
Trifolium alpestre Alpu āboliņš
Ajuga pyramidalis Piramidālais cekuliņš
Silene tatarica Tatārijas plaukšķene
Allium schoenorpasum Maurloks
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Zvejnieku dabas lieguma zona 

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Zvejnieku dabas lieguma zona II

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9180 Nogāžu un gravu meži

Zvejnieku dabas lieguma zona III

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Zvejnieku dabas lieguma zona IV

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Zvejnieku dabas lieguma zona V

ES aizsargājamie biotopi
Kods Biotops
9010 Boreāls mežs

Dabas  parka  zona (9254,6 ha  –  73,67%  no  kopējās  teritorijas)  izveidota,  lai  saglabātu 
bioloģiskai  daudzveidībai  nozīmīgus  mežus,  aizsargājamus  biotopus,  aizsargājamu  putnu, 
bezmugurkaulnieku,  sikspārņu  un  augu  dzīvotnes,  kā  arī  unikālus  kultūras  pieminekļus. 
Galvenais mērķis – kultūras pieminekļu,  sugu un biotopu aizsardzība,  tūrisms un rekreācija. 
Iespējama  esošās  apbūves  uzturēšana,  arī  jauna  būvniecība,  ievērojot  tradicionālās  apbūves 
principus, bet ne blīva apbūve.
Ainavu  aizsardzības  zona (1201 ha  –  9,56%  no  kopējās  teritorijas)  galvenokārt 
lauksaimniecības  zemes  ainaviski  nozīmīgajās  vietās  un teritorijas,  kurās  ainava  sakopjama. 
Vēlams ierobežot apbūves augstumu.
Neitrālā  zona (  70,34  ha  –  0,56%  no  kopējās  teritorijas)  apdzīvotas  vietas,  ciemati.  Nav 
paredzēts ierobežot zemes īpašumu sadalīšanu. Apbūves blīvumu un citus jautājumus nosaka 
pašvaldību teritorijas plānojumi.
Nepieciešams apsvērt teritorijas paplašināšanu 2 vietās:
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1) Lazdukalna upītes grava ārpus dabas parka robežas – reti augi un biotopi. Upītes krastos 
konstatēti  nogāžu  un gravu  meži  ar  ļoti  retu  un  aizsargājamu  augu  sugu bagātīgām 
atradnēm – Šultesa madaru Galium schultesii un spilvaino grīsli Carex pilosa. 

2) Salas Daugavā lejpus augšpus Krāslavas – zīriņu kolonijas. Viena sala atrodas Krāslavā 
iepretim  skatu  laukumam,  pie  Adamovas  dabas  takas  sākuma.  Otra  –  Krāslavā  pie 
Daugavas tilta.  Uz pirmās saliņas ligzdo lielie ķīri,  upes zīriņi  un mazie zīriņi,  un šī 
vieta,  acīmredzot,  ir  lielākā  mazo  zīriņu  kolonija  Latvijā.  Uz  otras  salas  atrodas 
ievērojama lielo ķīru un upes zīriņu kolonija, tāpat te ligzdo arī mazie zīriņi. Šīs unikālās 
teritorijas atrodas ārpus dabas parka – burtiski kilometra attālumā no tās, kaut gan tieši 
šo  salu  dēļ  pastāv  iespēja  domāt  par  augstāku  kategoriju  aizsargājamo  teritoriju 
veidošanu  –  Ramsāres  vieta.  Tādēļ  tiek  ieteikts  paplašināt  dabas  parka  teritoriju  pa 
Daugavas upi uz augšu pa straumi (Dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Daugavas 
loki” , 2010).

Dokumenta „Dabas parka teritoriju ietekmējošie faktoru un draudu” sadaļā, aplūkojot 
tūrismu un rekreāciju, norādīts, ka tie ir nozīmīga dabas parka funkciju sastāvdaļa. Pašlaik 
tūrisma  radīto  slodzi  var  uzskatīt  par  nelielu,  pat  nepietiekamu.  Tomēr,  intensitātei 
palielinoties,  un  ja  netiek  izveidota  nepieciešamā  infrastruktūra  –  celiņi,  takas,  norādes, 
informācijas stendi,  tas var radīt būtisku apdraudējumu sugām un biotopiem, kā arī kultūras 
pieminekļiem.  Ierobežojama  braukšana  ar  ūdensmotocikliem  un  citiem  motorizētiem 
peldlīdzekļiem  tūrisma  un  rekreācijas  nolūkos.  Jānovirza  ūdenstūristi  no  upē  ligzdojošo 
putnu kolonijām. Nav pieļaujama rāpšanās pa kraujām. Dabas aizsardzības plānā ir izstrādāti 
būtiski priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai, kas skar nozīmīgākās aktivitātes tūrisma 
attīstībai  laika  periodā  līdz  2022.gadam.  Apsaimniekošanas  pasākumu  karti  skat.  6. 
pielikumā.  
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3. CITU VALSTU PIEREDZE UN LABĀS PRAKSES PIEMĒRI ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANĀ UN 

IESAISTĪŠANA TŪRISMA APRITĒ

LATVIJA

Šobrīd (2011.g.) Latvijā ir 681 aizsargājama dabas teritorijas, t.sk. Rāznas nacionālais parks, 
Gaujas  Nacionālais  parks,  Ķemeru  Nacionālais  parks,  Slīteres  Nacionālais  parks,  Teiču  un 
Krustkalnu rezervāti,  Ziemeļvidzemes  biosfēras  rezervāts,  Engures  ezera  dabas parks,  dabas 
parks "Daugavas loki" un aizsargājamo aivanu apvidus "Augšdaugava". Latvijā aizsargājamās 
dabas teritorijas aizņem ap 12% jeb aptuveni 12, 5 tūkstoši km2. 

Gaujas nacionālais parks - Latvijas lielākais un vecākais nacionālais parks, kas dibināts 1973. 
gada 14. septembrī. Parks atrodas Vidzemē - Rīgas, Valmieras un Cēsu rajonu teritorijā. Gaujas 
nacionālā parka administrācija atrodas Siguldā. Tā platība ir 91745 ha.

  
3.1. attēls. Gaujas nacionālais parks (Foto: www.gnp.lv)

Parka  teritorijā  atrodas  Gaujas senleja (skat.  3.1.  att.).  Gaujas  nacionālais  parks  tika 
izveidots,  lai  aizsargātu tajā  esošās  dzīvnieku un  augu sugas,  kultūrvēsturiskos  pieminekļus, 
reljefa formas un mežus, kā arī veicinātu tūrisma attīstību un saglabātu Gaujas senlejas dabisko 
ainavu. 47% no parka teritorijas aizņem meži, izplatītākie tā tipi ir damaksnis, vēris, mētrājs un 
gārša. Parka teritorijā atrodas trīs pilsētas:  Cēsis,  Sigulda un Līgatne. Lielākie ezeri ir  Ungura 
ezers, Vaidavas ezers un Raiskuma ezers.

Gaujas nacionālā parka apmeklētāju centrs piedāvā iepazīt Gaujas nacionālo parku, aicinot 
doties pa kājāmgājēju maršrutiem Siguldā, kā arī ejot gar Gauju un veicot kādu no maršruta 
„Murjāņi – Sigulda – Līgatne” posmiem. Tiek piedāvātas ekskursijas ar dabas un vides gidu, 
iepazīstot  nacionālā  parka  vērtības  aktīvā  darbībā,  apvienojot  atpūtu  ar  vides  izglītību.  Pie 
Zvārtes ieža un Āraišu vējdzirnavās tiek rīkoti tādi populāri pasākumi kā Vides diena un Maizes 
diena. 

Ik gadu veiksmīgi organizēts "Meža biatlons". Meža biatlonam Gaujas nacionālajā parkā 
ir senas tradīcijas. Sacensības notiek jau kopš 1975. gada. Pirmajos gados mērķos tika šauts ar 
medību bisēm. Vēlāk tie, kam nepatīk pulvera smaka, meta šautriņas. Jau sesto gadu sacensībās 
ir savdabīgs jauninājums – visi dalībnieki šauj mērķos krāsainas lodītes ar peintbola šautenēm.

Tiek rīkota Līgatnes pārceltuves loterija "Visas upes plūst uz jūru!", atbalstot mazākā un 
senākā  priekšteča  –  Līgatnes  prāmja  popularizēšanu (skat.  3.1.2.  att.).  Vadošā  kuģniecības 
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kompānija Baltijas jūrā „TALLINK” katru mēnesi loterijas uzvarētājam pasniedz vienu dāvanu 
karti kruīza ceļojumam 1-4 personām Rīga – Stokholma – Rīga ar kuģi M/S „Romantika” vai 
M/S „Festival”. Kalējala, Ķūķu iezis un Ērgļu (Ērģeļu) klintis. 

  
3.1.2. attēls. Līgatnes prāmja pārceltuves.

Tūrisma  monitoringa  jomā  tiek  veikta  ūdenstūristu  uzskaite  Gaujā,  speciālisti  nosaka 
visnoslogotākos  upes  posmus,  populārākos  maršrutus  un  apmetnes  Gaujas  nacionālā  parka 
teritorijā. Darbojas Dabas izglītības centrs. 

Gaujas  nacionālā  parka  administrācija  organizē  ar  vides  izglītību  saistītus  pasākumus. 
Interesentiem  pieejama  avīze  «Gaujas  Nacionālā  Parka  Ziņas»  (pa  vienam  numuram  katrā 
gadalaikā) un «Tūrisma Avīze» (divās valodās – latviešu un angļu) pavasarī.

Veiksmes  stāsts Gaujas  nacionālajā  parkā  ir  Igaunijas  –  Latvijas  pārrobežu  sadarbības 
programmas projekta "Atpakaļ dabā" realizācija,  kura ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes, lai 
pilnveidotu  sabiedrības  zināšanas  un  izpratni  par  mitrājiem,  to  saudzēšanas  un  aizsardzības 
nozīmi.  Vairāk  kā  divu  gadu  darba  rezultātā  izveidotas  izstādes  par  mitrājiem,  rīkotas 
nometnes, semināri un pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī organizētas vides sakopšanas talkas. 
Būtiskākais projekta ieguvums ir izdotie izglītojošie materiāli - sugu noteicēji "Izzināsim Gaujas 
senieleju!"  un  “Izzināsim  dumbrāju",  teiku  grāmata  bērniem "Kalli  un  Modra  piedzīvojumi 
mitrājos", darba lapas par mitrāju, purvu, meža, piekrastes, palieņu pļavu izpēti latviešu, krievu 
un  igauņu  valodās,  galda  spēle  "Purva  laipas  atklājējs",  kā  arī  DVD,  kurā  iekļauta  plaša 
informācija – tostarp darba lapas, audio un video ieraksti par sikspārņiem. Visi šie materiāli 
elektroniskā veidā pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā – www.daba.gov.lv, sadaļā 
‘vides izglītība’. Tos drīkst pavairot un izmantot nekomerciālām dabas iepazīšanas un izpētes 
aktivitātēm. Projektā sadarbojušās piecas pieredzējušas dabas aizsardzības organizācijas – no 
Latvijas puses – Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācija un Gaujas 
nacionālā  parka fonds,  savukārt,  no Igaunijas  puses – Igaunijas  vides  pārvalde,  Tartu  vides 
izglītības centrs un Peipusa pārrobežu sadarbības centrs. 

Līgatnes  dabas  takas ir  lielisks  paraugs  dabas  taku attīstībai  dabas  parku teritorijā.  Gaujas 
nacionālā parka Līgatnes  dabas takas izveidotas 1975.gadā,  lai  iepazīstinātu apmeklētājus  ar 
dabu, Latvijā dzīvojošo savvaļas zīdītājdzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības 
nepieciešamību  (skat.  3.1.3.  un  3.1.4  att.).  Gaujas  krastā,  mežainām gravām bagātā  apvidū, 
vairāk nekā kā 5 km garumā ierīkotas takas, kur var novērot Latvijas faunai raksturīgos savvaļas 
dzīvniekus un putnus (skat. 3.1.5. att.). Apmeklējumam nepieciešams vidēji 2-2,5 h. Līgatnes 
dabas  takās  sastopamie  meža  dzīvnieki  atvesti  no  dažādām  Latvijas  vietām.  Tie  ir  bijuši 
ievainoti vai arī pieradināti dzīvnieku mazuļi, kas nav spējīgi izdzīvot bez cilvēku gādības un 
patstāvīgi atrast barību.
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3.1.3. attēls. Līgatnes dabas taka.

  
3.1.4. attēls. Līgatnes dabas taka.

  
3.1.5. attēls. Līgatnes dabas taka.

Līgatnes dabas takas piedāvā arī vizināties ar sniega motocikliem. Viesu namā “Lāču 
miga" lāču tēmu apspēlē visur, kur vien iespējams - viesu uzņemšanas telpās, istabās un 
restorānā (skat. 3.1.6., 3.1.7. un 3.1.8. att.). 
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3.1.6. attēls. Viesu namā “Lāču miga".

   
3.1.7. attēls. Viesu namā “Lāču miga".
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3.1.8. attēls. Līgatnes dabas takas shēma. 

Ķemeru nacionālais parks  ir trešais lielākais  Latvijas nacionālais parks, tas ir dibināts 
1997. gadā.  Parks atrodas  Zemgalē un nedaudz arī  Vidzemes teritorijā  -  Jūrmalas teritorijas 
rietumdaļā,  Jelgavas rajona Valgundes novadā,  Rīgas rajona Salas pagastā un  Tukuma rajona 
Džūkstes,  Engures,  Slampes un  Smārdes pagastos  un  Lapmežciema novadā.  Ķemeru 
nacionālais parks aizņem 38165 ha, tai skaitā 1954 ha teritorijas Rīgas jūras līcī.

Parks  izveidots,  lai  saglabātu  tā  teritorijā  esošās  unikālās  dabas,  kultūrvēsturiskās  un 
kurortoloģijas vērtības.  Ķemeru nacionālajā  parkā notiek minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu 
veidošanās process, kas agrāk ir kalpojis par pamatu liela mēroga kūrortu industrijas attīstībai. 
Ķemeru nacionālo parku raksturo galvenokārt  liela mazpārveidotu  mitrāju - augsto un zemo 
purvu,  lagūnu  ezeru,  daudzveidība  un  platība  (skat.  3.1.8.  att.).  Ķemeru  nacionālā  parka 
teritorijā atrodas lagūnas tipa ezeri  Dūņieris, Kaņieris, Slokas ezers, kā arī Valguma ezers. No 
purviem lielākie ir Lielais Ķemeru tīrelis un Raganu purvs.
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3.1.8. attēls. Ķemeru nacionālais parks

Vēl aizvien populārs tūrisma objekts ir Lielā Ķemeru tīreļa taka, kuru, domājams, apmeklējuši 
aptuveni 30 tūkstoši interesentu ik gadu.

«Life»  projekta  ietvaros  pilnveidots  jaunākais  nacionālā  parka  tūrisma  objekts  –  Dunduru 
pļavas, kur apskatāma izlīkumotā Slampes upe un tās krastos mītošās taurgovis un savvaļas zirgi 
(skat.  3.1.9.  att.).  Šogad pļavu apkārtni  ar  tās  iemītniekiem jau  varēs  vērot  no skatu  torņa. 
Izveidota arī autostāvvieta un informācijas stendi.
 

3.1.9. attēls. Ķemeru nacionālais parks tūrisma objekts– Dunduru pļavas.

Lai  attīstītu  ilgtspējīgu  un  videi  draudzīgu  tūrismu,  Sēra  dīķu  taka  būs  pieejama  tikai  gida 
pavadībā, jo 2006. gadā takas apmeklētāji nelabvēlīgi ietekmējuši dīķus – izmīdot to gultni un 
atstājot  aiz  sevis  ilgi  paliekošas  pēdas  gan  dīķos,  gan  to  ģeoloģiskajos  un  bioloģiskajos 
procesos.

Dumbrāja takā (skat. 3.1.10. att.) vērojami meži - savā starpā ir atšķirīgi, ko nosaka vairākas 
pazīmes  –  dažādi  augsnes  mitruma  apstākļi,  augsnes  auglīgums,  tajā  augošās  koku  sugas. 
Melnalkšņu  dumbrājs  pieder  pie  pārmitrajiem  platlapju  mežiem.  Šajā  mežā  ir  augsts 
gruntsūdens  līmenis,  kas  sezonāli  appludina  koku  saknes,  arī  atrašanās  tekoša  ūdens  – 
Vēršupītes  –  tuvumā  sekmē  pastāvīgu  barības  vielu  pieplūdumu.  Šeit  sastopamās  augu  un 
dzīvnieku sugas ir ļoti pielāgojušās pastāvīgajam mikroklimatam ar viduvēju noēnojumu, augstu 

41



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

gaisa  un  augsnes  mitrumu,  lielu  dažādās  sadalīšanās  pakāpēs  esošu  atmirušās  koksnes 
daudzumu,  regulāru  barības  vielu  pieplūdi  ar  palu  ūdeņiem.  Staigājot  pa  laipu,  var  iepazīt 
pavasarī applūstošus palieņu melnalkšņu mežus un Vēršupīti. Pievērsiet uzmanību dažādajām 
sūnām, kas pakāpušās augstu uz koku stumbriem, vizbulīšu un pureņu ziedu viļņiem pavasarī. 
Dumbrājs ir ļoti piemērota dzīves vieta gandrīz visām Latvijā sastopamajām dzeņu sugām, it 
īpaši ĶNP simbolam – baltmugurdzenim.

   
3.1.10. attēls. Ķemeru nacionālā parka Dumbrāju taka.

Slokas ezera taka (skat. 3.1.11. att.) gar ūdensputniem bagāta ezera krastiem vijas caur 
dažādiem mežiem. Tā sākas un beidzas pie Slokas ezera, kur atbraucējus sagaida automašīnu 
stāvlaukums, piknika vieta un 7 m augsts peldošs skatu tornis. Pastaigājoties pa taku, iespējams 
redzēt vairākus interesantus objektus – mitros mežus pie Vēršupītes, sēravotu pie Slokas ezera, 
lielo akmeni, vairākus purva ezerus. Ceļā pa taku var pārbaudīt savu fizisko formu, izmēģinot 
dažādus sporta elementus: šūpoles,  staigāšanu pa šauru koku, kāpelēšanu un citus.  Uzkāpjot 
skatu tornī, var nodoties putnu vērošanai Slokas ezerā. Pavasarī un vasaras beigās–rudenī Slokas 
ezerā pulcējas dažādi putni, kas ezerā nolaižas atpūsties un baroties migrāciju laikā. 

  
3.1.11. attēls. Slokas ezera taka.

Valguma  taka (skat.  3.1.12.  att.).  Nūjošanas  un  dabas  izziņas  taka.  Sportistiem  un 
veselīga dzīvesveida piekritējiem dabas taka sniedz iespēju izkustēties un ieelpot priežu meža 
svaigo gaisu, dodoties pastaigā ar nūjām. Skolniekiem tā ir iespēja dabā ieraudzīt to, par ko tiek 
rakstīts dabas mācības un bioloģijas grāmatās. Te var apskatīt kritalas (koku sagāzumus), egļu 
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astoņzobu mizgrauža pēdas, atsveķotās priedes, skujkoku meža ainavu, aizsargājamus biotopus, 
iežu atsegumus pie Slocenes upes, kā arī  bebru darbus un nedarbus. Dabas vērotāji  šeit  var 
ieraudzīt lapsas un stirnas, zivju dzenīti, zivju gārni, paceplīti, zeltgalvīti, ūdensstrazdu vai pat 
melno stārķi. Takā ir ierīkotas skatu platformas, lai labāk varētu aplūkot gan Valguma ezeru, 
gan Slocenes upes līkločus. 

 
3.1.12. attēls. Valguma taka. 

Dunduru pļavas (skat. 3.1.13. att.). Meža ieskautas pļavas, kurās 120 ha lielā aplokā jau 
vairākus  gadus  mājvietu  raduši  savvaļas  zirgi  un  taurgovis.  Pļavās  var  novērot  Eiropā 
aizsargājamu sugu putnus - mazo ērgli, griezi, ja paveicas, arī jūras ērgli un melno stārķi. Caur 
pļavām līkumus met  Slampes upīte  -  šeit  veikts  Latvijā  pirmais upes atjaunošanas  projekts, 
savulaik par meliorācijas grāvi pārvērstu ūdens teci no jauna izveidojot par upi. Dunduru pļavas 
piedāvā labas iespējas putnu vērošanai un savvaļas zirgu un govju apskatei. Pārskatīt Dunduru 
pļavas  palīdz  5.5  m  augsts  skatu  tornis  un  uzbērums  (kurgāns),  pie  torņa  atrodas  auto 
stāvlaukums. 

 
3.1.13. attēls. Dunduru pļavas.

Ķemeru nacionālā  parka  administrācija  organizē  izglītojošās  Dabas  skolas  nodarbības, 
gidu  apmācības,  Putnu  dienas,  Eiropas  Dabas  un  nacionālo  parku  dienas,  kad  pašvaldību 
pārstāvjiem tika sarīkots «Ķemeru maratons» ar vides spēlēm un uzdevumiem par nacionālo 
parku,  bezmaksas  ekskursijas  plašākai  sabiedrībai,  Sikspārņu  nakts,  kas  tiek  papildināta  ar 
radošo darbnīcu bērniem. 

Slīteres nacionālais parks ir mazākais no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem, tas ir 
dibināts  2000.  gadā  uz  Slīteres  dabas  rezervāta bāzes.  Slīteres  nacionālais  parks  atrodas 
Dundagas novada ziemeļos  Dundagas un Kolkas pagastu teritorijā. Tas aizņem 26 490 ha (10 
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130 ha  Baltijas jūras akvatorija). Teritoriju apskalo Baltijas jūras  Irbes šauruma un Rīgas līča 
ūdeņi, Kolkasrags ir vieta, kur satiekas "lielās" un "mazās" jūras ūdeņi. Slīteres nacionālā parka 
administrācija atrodas ārpus tā teritorijas - Dundagā, bijušās Šlīteres mežniecības ēkā.

Nacionālo parku dienvidos norobežo Šlīteres Zilie kalni, bet parka sauszemes daļa pilnībā 
ietilpst Piejūras zemienes Irves līdzenumā. Slīteres nacionālajā parkā iespējams izsekot gandrīz 
visām  Baltijas jūras attīstības stadijām. Zilie kalni ir  Baltijas ledus ezera senkrasts, kurā aug 
sugu ziņā  bagātīgs  dabiskais  platlapju  mežs.  Litorīnas  jūras atkāpšanās  laikā  ir  izveidojušās 
vairākus kilometrus garas kāpu grēdas (kangari), kas mijas ar šaurām, pārpurvotām ieplakām 
(vigām), kuras aizņem zemie purvi. Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar 
smilšaino pludmali, sausieņu pļavām un priežu mežiem apaugušām kāpām.

Slīteres nacionālajā parkā ir liela dzīvnieku, tai skaitā putnu, un augu dažādība, daudz retu 
un aizsargājamu sugu (skat. 3.1.14. att.). Tas atrodas Latvijas teritorijā nozīmīgākajā gājputnu 
ceļā,  un  Kolkasragā pavasaros  un  rudeņos  lielā  daudzumā  koncentrējas  migrējošie  putni. 
Rezervātā  aug  630 sēklaugu un paparžaugu  sugu,  no  tām 38 ir  aizsargājamas  (parastā  īve, 
Baltijas efeja,  Eiropas kāpumiezis,  jūrmalas dedestiņa,  lakši,  Brauna un  daivainā cietpaparde, 
sarkanā cefalantēra, kalnu veronika u.c.).

   

  
3.1.14. attēls. Slīteres nacionālā parks.

Slīteres nacionālā parka bagātība ir arī piekrastes lībiešu zvejniekciemi:  Kolka, Mazirbe, 
Sīkrags, Saunags un citi. Te joprojām saglabājusies lībiešu ciemiem raksturīgā kultūrvide.

Slīteres nacionālajā parkā ar katru gadu aizvien populārākas kļūst Putnu dienas un ar tām 
saistītie pasākumi, piemēram,  izstāde «Mans putns». 

Slīteres  nacionālajā  parkā  iesaistās  arī  ceļojumu  akcijās,  piem.  laikraksta  «Diena» 
organizētajā  akcijā  ««Dienas»  Lasītāju  kluba  ceļotājs»,  Talsu  rajona  Tūrisma  informācijas 
centra  ceļojumu spēlē  «Pa septiņ’» un Tūrisma attīstības  valsts  aģentūras  rīkotajā  ceļojumu 
maratonā, kur Slīteres bāka bija iekļauta tūrisma maršrutā «No raga līdz ragam». 
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Innovācijas: Slīteres dzīvnieku un putnu video par redzēt Youtube, kā arī Slīteres bākā ir 
uzstādīta webkamera, ar kuras palīdzību Slīterese nacionālo partu tiešrairē var vērot interneta 
vietnē http://slitere.lv/baltijas-zala-josta/tiesraides-kamera/.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) ir vienīgais biosfēras rezervāts Latvijā. Tas 
atrodas  valsts  un  Vidzemes ziemeļu  daļā.  Rezervāts  aizņem  4576  km2 lielu  platību,  tā 
administrācija atrodas  Salacgrīvā.  ZBR teritorija aptver 457 600 ha sauzemes un 16 750 ha 
jūras  akvatorijas,  tas  izveidots  1997.  gadā  un  jau  1997.  gada  15.  decembrī  atzīts  par 
starptautiskas  nozīmes  aizsargājamu  dabas  teritoriju  UNESCO  programmas  MaB  ietvaros. 
Biosfēras  rezervāta  mērķis  nacionālā  un  starptautiskā  nozīmē  ir  sasniegt  līdzsvaru  dabas 
daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā.

Biosfēras  rezervāts  pārstāv  starptautiski  atzītas  mērenajai  mežu  joslai  raksturīgas 
sauszemes un Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas. Rezervāta teritorija ietilpst Limbažu, Valkas 
un Valmieras rajona ziemeļdaļā un atrodas Salacas, Vitrupes, Svētupes un Liepupes basainā. 
Kopumā rezervāta teritorija aizņem 6 % no Latvijas platības un tajā ietilpst arī Salacas ielejas 
dabas  parks,  16  dabas  liegumi,  3  dabas  liegumu  zonas  (Ziemeļu  purvi,  Augstroze  un 
Vidusburtnieks,  kas  ir  putniem nozīmīga  teritorijas,  iekļautas  starptautiskas  nozīmes  mitrāju 
sarakstā,  ir  Natura  2000  teritorijas),  4  dendroloģiski  stādījumi  un  25  ģeoloģiski  un 
ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi.

Rezervāta teritorijā atrodas arī vērtīgi vēstures pieminekļi, piemēram, viena no pirmajām 
apdzīvotajām vietām Latvijā – Zvejnieku apmetne un kapulauks (5.-2. g. tūkst. pirms Kr.) kā arī 
Riņņu kalna apmetne Salacas kreisajā krastā.

No ievērojamākajiem un interesantākajiem dabas objektiem jāmin:

Randu pļavas (skat. 3.1.15. att.) Vidzemes jūrmalas posma no Ainažiem līdz Kuivižiem, kas ir 
vienīgās piejūras pļavas Latvijā ar unikālu augu sugu daudzveidību, un ir starptautiski atzīta 
putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.

 
3.1.15. attēls. Randu pļavas.
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Veczemju klintis (skat. 3.1.16. un 3.1.17. att.) jūras krastā - 200 m garš un līdz 4 m augsts 
sarkanā smilšakmens atsegums ar grotām un alām - krāšņākais jūras piekrastē Latvijā.

  
3.1.16. attēls. Veczemju klintis (Avots: www.vietas.lv)

  
3.1.17. attēls. Veczemju klintis.

Lībiešu upuralas (skat. 3.1.18. att.) - atrodas pie Kuiķulu mājām Svētupes labajā krastā 10 km 
uz austrumiem no Salacgrīvas. Viena no visgarākajām alām Latvijā vidusdevona smilšakmeņos. 
Galvenās ejas garums, ieskaitot  nozarojumus,  ir  47 m, mazākā -  19,5 m. Lībiešu apdzīvotā 
novada Metsepoles nozīmīgākā kulta vieta. 

  
3.1.18. attēls. Lībiešu upuralas

Salacas upe (skat. 3.1.19. att. ). Tās garums ir 95 km, iztek no Burtnieka ezera un ir lieska vieta 
ūdenstūrismam – ainaviski krāšņa un ar nevienmērīgu plūdumu, kur mierīgas vietas mijas ar 
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krācēm.  Slavena  ar  zivju  bagātību,  saglabāta  lielākā  dabiskā  lašu  populācija  visā 
Austrumbaltijas  reģionā,  tāpēc  upei  piešķirts  lašupes  statuss,  kas  nosaka  īpašu  aizsardzības 
režīmu.

 
3.1.19. attēls. Salacas upe.

Sarkanās klintis (skat. 3.1.20. att.) atrodas Salacgrīvas novadā, netālu no dzelzs tilta un bijušā 
dzelzceļa stigas uzbēruma Salacas kreisajā krastā. Tā ir Burtnieku svītas smilšakmens krauja, 
kas stiepjas vairāk kā 400 m garumā. Krauja nav augsta - tikai kādi 10 m, bet ļoti gleznaini, 
sevišķi rietošās saules staros. Klintī atrodams arī nelielas seklas alas un grotas, kas pieejamas 
tikai no upes puses. Iepretī klintīm Ziedoņu līcī iekārtota tūristu atpūtas vieta.

 
3.1.20. attēls. Sarkanās klintis. 

Skaņaiskalns un Skaņākalna dabas parks – īpaši ainavisks Salacas posms lejpus Mazsalacas 
(skat. 3.1.21. att.). Skaņais kalns ir 20 m augsta smilšakmens klints upes kreisajā krastā un dod 
spēcīgāko atbalsi Latvijā.
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3.1.21. attēls. Skaņaiskalns un Skaņākalna dabas parks. 

Engures ezera dabas parks izveidots 1998. gadā un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers, bet arī 
Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei (skat. 3.1.22. att.). 

3.1.22. attēls. Engures ezera dabas parks.
 

Migrāciju laikā te iespējams ieraudzīt gandrīz visas Latvijā konstatētās migrējošo putnu 
sugas, jo atsevišķas putnu grupas šo teritoriju izmanto kā spalvu maiņas, migrāciju atpūtas un 
barošanās, vai arī kā ziemošanas vietu. 

Te sastopamas retas un izzūdošas putnu sugas, piemēram, pasaules mērogā apdraudētā 
grieze, ūpis, mazais ormanītis, jūras ērglis, somzīlīte, baltais gārnis un citi. Mērsraga Piejūras 
pļavas ir nozīmīga bridējputnu un ūdensputnu ligzdošanas un atpūtas vieta caurceļošanas laikā. 
Pie  Engures  ezera  ir  uzcelti  trīs  putnu novērošanas  torņi,  lai  dabas parka apmeklētāji  labāk 
varētu apskatīt ezerā mītošos putnus, skaisto ainavu un savvaļas lopus.

Izveidotas  vairākas  gājēju  takas  -  Lāčupītes  taka  Apšuciemā,  Plieņciema,  Vecupes  un 
Engures taka Engurē un Orhideju taka. Dabas parkā pie ezera tiek ganīti vairāk kā 30 liellopi – 
‘Hailander’, ‘Šarolē’ un ‘Alpengrey’ govis un ‘Konik Polski’ šķirnes zirgi. Bet piejūras pļavās 
Mērsragā ganās ‘Latvijas zilās’ šķirnes govis. Latvijas Zilā govs ir ļoti reti sastopama šķirne, 
kas faktiski atrodas uz izmiršanas robežas.

Valsts  ganāmpulku reģistrā  atrodam ziņas  par  89 govīm. Latvijas  zilā  govs ir  unikāla 
šķirne,  par  kuras  izcelsmes  vietu  tiek  uzskatīta  Latvija  -  Kurzemes  jūrmala.  Sākotnēji  tās 
piederējušas  tikai  lībiešu  zemniekiem,  bet  kā  liecina  ieraksti  liellopu  ciltsgrāmatā,  pagājušā 
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gadsimta trīsdesmitajos gados tās bijušas sastopamas arī Valmieras un Cēsu novadā. Šīs, tikai 
Latvijai raksturīgās gotiņas, ir izturīgas gan pret aukstumu, gan lietu, gan vēju. 

Orhideju taka. Engures ezera dabas parkā aug 22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju dzimtas 
sugām. Kopējais takas garums ir aptuveni 3500 m. Sākumā taka vijas caur sausu priežu mežu, 
kur  starp  sūnām  un  mellenēm  var  atrast  sīkiem,  baltiem  ziediem  ziedošo  orhideju-  ložņu 
saulenīti. Īsta orhideju paradīze ir kaļķains zāļu purviņš šaurajā ieplakā priežu mežā, jo tajā aug 
gan mušu ofrīdas, gan naktvijoles un dzegužpirkstītes.

Savvaļas lopu aploks: 2 km pastaigas attālumā no Engures ezera ornitoloģijas centra virzienā 
uz skatu torni, sastapsiet savvaļas lopiņus, kas šeit brīvi ganās ezera mitrajās pļavās. Ja vien 
līdzi būs gumijas zābaki, varēsiet aiziet līdz pat skatu tornim, kura tuvumā ganās Latvijas zilās 
govis un savvaļas zirgi.

NORVĒĢIJA

Norvēģijā ir 39 nacionālie parki. Kopējais aizsargājamo teritoriju skaits ir 2612 vienības, 
tās pārklāj 51 074 km², jeb 15% no Norvēģijas teritorijas. 

Norvēģija ir gara un pārsvarā šaura zeme, kurai raksturīgas lielas reģionālās atšķirības. 
Visainaviskākie fjordi ir rietumdaļā, visuzskatāmākās viduslaiku liecības ir atrodamas centrālajā 
Norvēģijas daļā, turpretī ziemeļi pārsteidz ar pusnakts sauli. 

Norvēģijas rietumu piekraste 
Pasaulē nav daudz vietu,  kas savu ainavu krāšņumā var sacensties  ar  Rietumorvēģijas 

fjordiem. Daudzi no tiem ir dziļi un šauri, ar augstiem, klinšainiem krastiem, kas izaug tieši no 
ūdens,  un ūdenskritumiem,  kas gāžas  lejup no liela  augstuma.  Taču ir  arī  vieglāk pieejami, 
cilvēkam “draudzīgi” fjordi, kur, pateicoties auglīgajai zemei un jūras bagātībām, ir izveidojušās 
pārtikušas kopienas. 

Norvēģijas fjordu daudzveidībai ir arī citas izpausmes. Piemēram, vasarā var uzsākt dienu, 
slēpojot Folgefonnas ledājā, un, dienu nobeidzot, vakarā izpeldēties jūrā. Dažviet ziedoši augļu 
koki sastopas ar sniegotiem kalniem. Vērojot ūdenskritumu, kuru dēvē par Līgavas plīvuru, var 
baudīt dabas brīnumu kopā ar tehnikas brīnumu, līkumojot pa Ērnevaienas serpentīnu Troļļu 
takas ceļos. Var arī priecāties par Bergenas un Stāvangeres pilsētu apmeklējumu, kur vienuviet 
sadzīvo burvīga koka arhitektūra ar moderno kuģniecību un naftas industriju. 

3.1.23. attēls. Skats uz Geirangerfjordu (Foto: CH / Innovation Norway). 
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Norvēģijas centrālā daļa 
Norvēģijas centrālajai daļai bijusi būtiska loma valsts vēsturē. Kauja pie Stiklestādes, kas 

notika 1030. gadā, kļuva par pagrieziena punktu kristietības izplatībā Norvēģijā. Vairāk nekā 
četrus gadsimtus Nīdārūsa,  kas ir  Tronheimas sākotnējais  nosaukums, bija  valsts  politiskais, 
reliģiskais un tirdzniecības centrs, kā arī svētceļojumu galamērķis Viduslaikos. 

Nīdārūsas  katedrāle  ir  lielākā  Viduslaiku  kulta  celtne  Skandināvijā,  tā  lepojas  ar 
brīnišķīgām skulptūrām un skaistām logu vitrāžām. Sākotnējā baznīca tika uzbūvēta vietā, kur 
pēc nāves kaujā pie Stiklestādes apglabāts Sv. Ūlavs.

Tronheima ir ievērojama ar koka arhitektūru, kuras vissenākie paraugi vērojami gar ostas 
malu un upi, liecinot par pilsētas ilgo tirdzniecības vēsturi.  

Uz austrumiem no Tronheimas  atrodas  ļoti  labi  saglabātā  ogļraču pilsētiņa  Rērūsa.  Šī 
pilsētiņa ar tās unikālo baznīcu un ap simts pasakainajiem koka namiņiem ir iekļauta UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā.

3.1.24. attēls. Baznīca Rērūsā. Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS / Innovation Norway

Ziemeļnorvēģija 
Ziemeļnorvēģijā pusnakts saule lej skaidru gaismu pār noslēpumainiem salu arhipelāgiem, 

dziļiem fjordiem, sniegotiem kalniem, leknām ganībām un plašiem tīreļiem. Šī reģiona īpašās 
gaismas burvīgums ir iedvesmojis daudzus rakstniekus, mūziķus un māksliniekus.

Krāšņā Ziemeļnorvēģija  piedāvā daudz bagātību.  Vienalga  – vai  ceļosiet  ar  piekrastes 
tvaikoni, vai arī pa ceļu, skatam pavērsies burvīgi ciemati un senas tirdzniecības vietas, kur var 
iepazīties ar vietējiem ļaudīm un kultūru. Te var satikt sāmus – ziemeļu iedzimtos – un uzzināt 
daudz ko par viņu tradīcijām un mūsdienu dzīvesveidu. 

Kaut  gan šis  reģions atrodas tik tālu ziemeļos,  pateicoties  mērenajiem Golfa straumes 
ūdeņiem, kas ieskauj piekrasti, te ir maigs klimats. Tiem, kas vēlas izmēģināt naktsdzīvi, kā arī 
baudīt kultūras notikumus, ir jādodas uz Trumsi, pilsētu, ko nereti dēvē par “Ziemeļu Parīzi”. 
Var doties arī uz Nordkapu, lai izbaudītu skatu no Eiropas vistālākā ziemeļu punkta.
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3.1.25. attēls. Rambergas pludmale Lufutu salās. Foto: CH / Innovation Norway

Dienvidnorvēģija 
Šajā reģionā, kur vasarā vienmēr ir labs laiks, ir gan burvīgi kūrorti, kur dzīve kūsāt kūsā, 

gan  pasakaina  daba,  gan  plašs  kultūras  pasākumu piedāvājuma  spektrs  iekšzemes  teritorijā. 
Mazpilsētiņas  un  ciemati  ir  savērti  kā  pērlītes  gar  piekrasti,  bieži  vien  –  drošā  klinšaino 
piekrastes saliņu aizsegā.

Senatnē tirdzniecības kuģiem un zvejnieku laivām bija ļoti svarīgi, lai būtu labas, drošas 
ostas, un šīs jūras ostas pamazām attīstījās par svarīgiem tirdzniecības un kultūras centriem. 
Vasarā vietējos  tirgos ir augļu, ogu un visdažādāko dārzeņu pārpilnība un, protams, svaigas 
zivis. Bet var jau būt, ka jūs vēlētos tās zvejot paši. 

Iekšzemē, taču ne īpaši tālu no piekrastes, ir kalni un ielejas, ezeri saldūdens zvejai, rāmi 
meži un augstieņu tīreļi. Kā zināms visiem kalnu slēpošanas mīļotājiem, slēpošanas šūpulis ir 
Morgedāle Tēlemarkas rajonā. Bet turpat netālu pa Tēlemarkas kanālu var doties no piekrastes 
dziļi  zemes  iekšienē  ar  cienījamo  motorkuģi  “Victoria”.  Šis  kanāls  par  tā  atjaunošanu  un 
saglabāšanu ir ieguvis “Europa Nostra” augstāko apbalvojumu. 

3.1.26. attēls. Lingēra Dienvidnorvēģijas krastā. Foto: Matti Bernitz / Innovation Norway

Austrumnorvēģija 
Austrumnorvēģija  lepojas  ar  ainavu  dažādību,  sākot  no  līdzeniem,  paugurainiem 

lauksaimniecības apvidiem un līdz pat dramatiskiem, augstiem kalniem. Šajā reģionā atrodas 
galvaspilsēta Oslo, kā arī Norvēģijas vecākā pilsēta Tensberga, Norvēģijas lielākais ezers Mjēsa 
un Norvēģijas augstākais kalns Galdhepigens (2469 m).

Austrumnorvēģija ir visblīvāk apdzīvotais Norvēģijas reģions, kas bagātīgā klāstā piedāvā 
kultūras  pasākumus  un  brīvdabas  atpūtas  iespējas.  Lielu  daļu  no  šī  reģiona  klāj  meži,  bet 
neskaitāmie ezeri un upes piedāvā brīnišķīgas zvejas iespējas. Unikāls piedzīvojums kultūras un 
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arhitektūras iepazīšanas ziņā ir Hāmaras gandrīz 100 gadus veco katedrāles drupu apmeklējums 
pie Mjēsas ezera. 

Oslofjorda augšdaļā atrodas galvaspilsēta, kas piedāvā plašas un daudzveidīgas koncertu, 
teātru un operas, muzeju un galeriju apmeklēšanas iespējas. Oslo ir arī slavena ar tās naktsdzīvi, 
neformālajām ielu kafejnīcām, daudzajiem restorāniem un plašām iepirkšanās iepējām.

Pavisam netālu no Oslo atrodas skaistās, līkumotās Numedāles, Hallingdāles, Egedāles un 
Gudbransdāles  ielejas.  Tāpat  arī  viegli  sasniedzamā  attālumā  ir  plašas  ainavas,  gleznaini 
piekrastes ciematiņi un milzīgas, civilizācijas neskartas kalnu teritorijas. 

3.1.27. attēls. Galhēpigens. Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway

Pasaulslavenos  Norvēģijas  fjordus  veido  jūra,  kas  piekrastes  daļā  ir  dziļi  iespiedusies 
klinšainajos kalnos. 

Kuģojot pa Norvēģijas fjordiem un sēžot uz klāja, jūs varat vērot īpaši skaistu ainavu. 
Visapkārt ir majestātiskas klintis, kas tiecas augstu debesīs. Augstu virs jums ūdens un ledāji 
veido  brīnišķīgus  ūdenskritumus,  kas  mutuļodami  gāžas  lejā  no  gandrīz  vertikālajām kalnu 
grēdām.

Zem  jums  peld  visdažādākās  radības,  kas  varētu  nonākt  arī  jūsu  pusdienu  šķīvī.  Jūs 
iemetat makšķerauklu fjorda ūdeņos, laivai apkārt lidinās jūras putni, un ūdens ņirb no makreļu 
pārpilnības.  Uz šauras  klintsradzes  stāv maza,  pamesta  fermas ēka,  kas  ir  kā apliecinājums 
smagajai un vientuļajai dzīvei, kas vēl nesen šeit ritēja savu gaitu.

Visā fjordu reģionā ir izkaisīti  daudzi, mazi ciematiņi.  Infrastruktūra ir labi organizēta, 
tādēļ visi fjordu ciematiņi ir viegli  pieejami.  Nonākot fjorda galā, jūs varat izvēlēties doties 
pastaigā pa ledājiem un kalniem gida pavadībā, vai arī apmeklēt kādu restorānu, kur pasniedz 
vietējos ēdienus. Iespējams tobrīd ir jēra gaļas sezona. 

Rietumnorvēģijas fjordu un kalnu teritorijas ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā.  Spilgto  krāsu un svaigā gaisa dēļ  šie  apvidi  ir  atzīti  par  vienu no visskaistākajām 
vietām pasaulē. 

Vērtības
Norvēģijas lielākais dārgums ir tās brīnišķīgā un neskartā daba. Ievērojamākie apskates 

objekti ir Karaļpils, Vigelanda skulptūru parks, Akershus cietums, vecpilsēta, Rātsnams, Kārļa 
Džonsa un Frederika vārti, Parlamenta ēka, Nacionālā teātra ēka, Frognera parks ar skulptūrām, 
Gustava Vigelāna memoriālais  muzejs,  Edvarda Munka muzejs,  Vēstures muzejs,  Nacionālā 
galerija, norvēģu tautas muzejs, izklaides centrs - „Tusenfrūda”, Vikingu muzejs, „Kon-Tiki” 
muzejs galvaspilsētā Oslo. Netālu no galvaspilsētas atrodas Holmenkolene – slavens slēpošanas 
kūrorts, Drobaka – vasaras kūrorts ar Oskaraboras cietoksni un Jūras muzeju. Lillehammere ir 
17. Ziemas Olimpisko spēļu galvaspilsēta un izcils ziemas sporta veidu kūrorts. Telmārka ir 
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mūsdienu  kalnu  slēpošanas  dzimtene.  Netālu  atrodas  Skjēnes  atrakciju  parks,  Rjūkanas 
funikulers, Atrendēle ar vecpilsētu un Grimstāde ar Ibsena muzeju. 

Norvēģija ir slēpošanas dzimtene. Šeit tika atrastas senāko slēpju paliekas, un arī vārds 
„slēpe” ir cēlies no norvēģu valodas. Sniegotajos ziemas mēnešos Norvēģijas laukos labākais 
pārvietošanās  veids  ir  slēpošana.  Daudzās  pilsētās  tiek  rīkotas  tramplīnlēkšanas  sacensības. 
Populāri ir ikgadējie slēpošanas festivāli, tāpat arī slēpošana brīvā dabā.

Norvēģijā  dzimuši  rakstnieki  -  Henriks  Ibsens  Knuts  Hamsuns  un  Sigrija  Unsete, 
komponists Edvards Grīgs, mākslinieks Edvards Munks un pasaules apceļotājs Tūrs Heijerdāls. 

Pasaules arhitektūras vēsturē īpašu vietu ieņem norvēģu stāvbaļķu baznīcas. Atšķirībā no 
guļbaļķu būvēm, kurās baļķi novietoti  horizontāli,  šajās baznīcās sienas veidotas no vertikāli 
saliktiem baļķiem. Veidojot konstrukciju, nav izmantota neviena nagla, tomēr baļķi ir savienoti 
tā, ka ziemā iztur smago sniega segu. 

Norvēģu  virtuves  pamatā  ir  zivis  un  jūras  produkti.  Iecienītākās  ir  dažādos  veidos 
pagatavotas  mencas  un foreles,  sālītas  siļķes ar  kartupeļiem,  cepts vai  kūpināts lasis,  ceptas 
butes un ātes, vārītas krevetes, kā arī vaļa gaļa. Norvēģi pienu lieto ļoti lielā daudzumā. Par 
delikatesi  tiek uzskatīts  kazas siers. Norvēģijas  virtuve nav iedomājama bez dažādiem gaļas 
izstrādājumiem  –  steikiem,  cepešiem,  šnicelēm,  savvaļas  dzīvnieku  gaļas  un  putnu  gaļas 
ēdieniem. Populāras ir arī dažāda veida putras. Visiecienītākais dzēriens ir kafija, kuru lieto ļoti 
lielos  daudzumos,  kā  arī  kefīrs,  jogurti  un  dažādu  augļu  kompoti.  No  alkoholiskajiem 
dzērieniem populārākie ir alus, viskijs, degvīns, džins un dažādi liķieri. 

3.1.28. attēls. Norvēģu stāvbaļķu baznīca.

Maģiskā pusnakts saule 
Pusnakts  saule  ir  dabiska  parādība  – vasaras  mēnešos  saule  nenoriet.  Citiem vārdiem 

sakot, skaidrā laikā saule ir redzama 24 stundas diennaktī.
Jo tālāk uz ziemeļiem, jo ilgāku laiku ir vērojama pusnakts saule. Nūrlannes apgabalā pie 

Ziemeļu polārā loka pusnakts saule nenoriet no 12. jūnija līdz 1. jūlijam, Nordkapā Finnmarkas 
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reģionā  tā  ir  vērojama  no  14.  maija  līdz  29.  jūlijam,  bet  Ziemeļpolā  saule  nenoriet  sešus 
mēnešus. Tiek organizēti pusnakts saules safari un kruīzi. 

Veiksmīgi tūrisma piemēri ilgspējīgai dabas resursu izmanošanai Norvēģijā:
• Nordkaps - Eiropas vistālākais ziemeļu zemesrags, 300 m augsta klints, kas 

atrodas  2000  km  attālumā  no  Ziemeļpola  un  no  kuras  paveras  skats  uz 
arktiskajiem ūdeņiem;

• putnu vērošana Nordkapā;
• golfs  aiz  polārā  loka  - slavenajā  golfa  laukumā  Lofoten  Golf  Links  un 

spēlējot vērot apkārtējās dabas skaistumu un savvaļas dzīvniekus; 
• safari – vērot vaļus dienas laikā un pusnakts saulē; 
• pārgājieni, t.sk. pusnakts saulē. Šī īpašā gaisma nakts laikā piešķir kalniem 

maģisku izskatu;
• -makšķerēšana  ar pusnakts saules gaismas rotaļām; šājā laikā parasti  labi 

ķeras zivis. Lai noīrētu laivu makšķerēšanai, jākontaktējas ar tuvāko tūristu 
biroju,  administrāciju  viesnīcā  vai  arī  vienkārši  jāapjautājas  vietējiem 
zvejniekiem.  Vēl  var  doties  vērot  lidojošās  zivis  Vadsē,  Finnmarkā, 
piemēram; 

• aktīvās atpūtas piekritējiem kalnu pārgājieni, fjordi, ūdenskritumi; 
• Troļļu  klintis -  skaistas  baltas  dolomītu  formācijas,  kas  devušas  vietai 

nosaukumu Troļļi Trollholmsundā;
• Altas muzejs.   Muzejs  par Pirmo Ziemeļblāzmu observatoriju,  Kalfkjorda 

Vara atradnēm, Altas upi, 2500 -6200 gadu veci zīmējumi uz alu akmens. 
Interesanta pastaiga;

• Kāpšana  Haldentoppen  (Haldi)  kalnā  904  m  Altas  tuvumā.  Fantastisks 
skats Altafjordu un apkārtni. Kāpiena ilgums aptuveni 3-4 h.

• Tromso -  Ziemeļu  Parīze.  Pilsēta  piesaista  ar  savu  atrašanās  vietu  un 
arhitektūru. Zvejniecība, alus darīšana un smalkmehānika, kā arī tirdzniecība. 
Saule spīd 24 stundas.  Temperatūra  jūnijā  ap +9.0C.  Atrodas 300 km aiz 
Polārā  loka,  līdzīgi  kā Aļaska.  Polaria  - polārais  centrs,  kas  pēta  polāros 
apgabalus,  aizraujoša  filma  par  Svalbāru,  kur  skatītājs  jūtas  kā  ceļotājs 
ziemeļblāzmas  reģionos,  polāro  pētījumu ekspozīcija.  Ir  akvārijs  ar  polāro 
jūru  zivju  sugām.  Fjellheisen  pacēlājs  -  pacēlājs  uz  Storsteinen  (421m) 
virsotni ar fantastisku skatu uz Tromso pilsētu un tās apkārtni.

• Polārais  Zoo  -  tālākais  ziemeļos  zooloģiskais  dārzs  Eiropā.  Var  redzēt 
tuvumā lāčus, alni, lūsi, polārlapsas, vilkus, putnus, āpsi u.c.

• Malselvfossen.  Manselvas ūdenskritums Iespaidīgs ūdenskritums,  gar kuru 
var pastaigāt.

• Lofotu salas  atrodas Norvēģijas rietumu piekrastē Norvēģu jūrā. Maģiskās 
salas.

Andenes  - Lofotu  salu  ziemeļu  punkts.  Liela  zvejas  osta,  polārais  muzejs  un pasaulē 
vistālāk uz ziemeļiem novietotāraķe.u un zinātnisko gaisa balonu starta vieta. Šeit populārs ir 
viss, kas saistīts ar vaļiem.

Brauciens pa teiksmaino  Trollfjordu, kas tiek uzskatīts par šaurāko Norvēģijā. Šaurākā 
vieta ir tikai 100m plata,  un tā krasti ir tik augsti, ka jāatliec galva, lai saskatītu virsotnes. 
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Borg.  Vikingu  muzejs.  Vienīga  rekonstruētā  vikingu  virsaiša  māja,  lielākā  vikingu 
banketa zāle, pagalms un kūts ar vikingu mājdzīvniekiem un rekonstruētā vikingu Gokstades 
kuģis.

Moysalen  nacionālais  parks.  Lofotu  salu  augstākā  virsotne-  1262m.  No  virsotnes 
paveras fantastiska aina uz Lofotu salām un apkārtējām kalnu grēdām. Melnie kalni un plašie 
fjordi.

Trekings Stetind virsotnes (1392m) apkārtnē. Ļoti īpatnēja smaila virsotne. Virsotne ir 
ar vertikālām un gludām sienām. Virsotnē ilgu laiku neviens nav varējis uzkāpt. Virsotnes augša 
ir krietna futbollaukuma lielumā. Visapkārt neticami skaisti kalni, Labā laikā grūti iedomāties 
jaukākus skatus.

Saltstream - spēcīgākā ar jūru saistītā straume. Dabas fenomens. Paisuma bēguma laikā 
veidojas  milzīgi  virpuļi.  Ūdens caur  150m platu caurumu 3 km garumā plūst  ar  ātrumu 20 
mezgli stundā. Saltstraume maina virzienu ik pēc 6 stundām.

Svartisena ledājs  otrs lielākais Norvēģijā. Sadalās divos ledus šļūdoņos  - austrumu un 
rietumu. Austrumu ledājs atrodas vistuvāk ceļam. Ledus mēle noslīdējusi līdz 20m virs jūras 
līmeņa. Iespēja gar ledāju pakāpties augstāk, no kurienes paveras iespaidīgs skats uz fjordu un 
apkārtni. Gronligrotta ir 107m dziļa kaļķakmens ala ar spēcīgu ūdensstraumi, kas ietek blakus 
esošajā Setergrotas alā. Alās jānēsā aizsargķivere, nepieciešams arī lukturītis.

Nejauši sastaptie ziemeļbrieži tik neparastās vietās, kā uz šosejas, rada ne tikai sajūsmu, 
bet arī sirreālu sajūtu starp pasaku un realitāti. 

Lielāko  daļu  no  Norvēģijas  brīnumiem  un  vērtībām  ir  radījusi  pati  daba,  taču 
nenliedzami  svarīga  ir  cilvēka  darbība  un  mārketings.  Tiek  veidoti  kopīgi  maršruti 
Ziemeļvalstīm, kopā ar Somiju, arī Krieviju. 

  
3.1.29. attēls. Troļi.

  
3.1.30. attēls. Ziemeļbrieži.
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 v
3.1.31. attēls. Pastaigu maršruts 1000m virs jūras līmeņa/ Ūdens tūrisma maršruti.

 
3.1.32. attēls. Ziemeļblāzma.

Somijā: 35 nacionālie parki, kas aizņem 8150 km2. Visas aizsargājamās teritorijas Somijā 
pārklāj 33 000 km2 jeb 9,8% no valsts teritorijas. 

Lemmenjoki  Nacionālais  parks. Lielākais  Somijas  nacionālais  parks  piedāvā 
aizraujošākos pārgājienus Lapzemē. Jūs redzēsiet neskartu un mežonīgu dabu, upes, arktiskās 
ainavas un brīnišķīgo Ravadaskongas ūdenskritumu. Stāvie  Lemmenjki  upes krasti ir lielisks 
punkts,  no kura noraudzīties  Ravadaskongas  ūdenskritumā.  Parkā ir  vairāki  brīvdienu meža 
namiņi, kuros varat apmesties.

Muminu  pasaule  (Moomin  World).  Moomin  World  ir  viena  no  interesantākajām 
Somijas  atrakcijām  tieši  ģimenēm.  Tā  ir  sava  veida  Disnejlenda,  tikai  veidota  pēc  Tūves 
Jansones slaveno darbu motīviem. Galvenā parka atrakcija ir uz Kailo salas, uz kuru var nokļūt, 
izmantojot  tiltu.  Uz salas jūs izklaidēs  Mumina māja,  Pirātu forts,  Pankūku fabrika,  Čukstu 
mežs un citas interesantas vietas. Papildus tam parkā ir arī teātris, droša pludmale un minigolfa 
laukums.

Sniega pils Pasaulē lielākā sniega pils tika uzcelta 1996. gadā un kļuva tik slavena, ka 
katru  ziemu  to  uzbūvē  atkal  kopā  ar  ledus  restorānu  un  bāru,  ledus  galdiem,  kas  klāti  ar 
ziemeļbriežu ādām, ledus skulptūrām un pat īstu ledus viesnīcu.

Polijā kopējais aizsargājamo teritoriju skaits ir 8711 vienības, tās pārklāj 101 759 km2, jeb 
32.5% no Polijas teritorijas.

Belovežas  nacionālais  parks  atrodas  pirmatnējo  Belovežas  mežu 
teritorijā.  Parka  teritorija  aizņem  aptuveni  vienu  desmito  daļu  no 
sākotnējiem  Belovežas  mežiem,  kuru  bagātā  flora  un  fauna  iekļauj 
dažādas  sugas,  kas  raksturīgas  reģioniem  gan  rietumu,  gan  austrumu 
Eiropai.  Belovežas  Nacionālais  parks  ir  visvecākais  Polijā  un viens  no 
vecākajiem Eiropā, atrodas valsts ziemeļrietumos, Podļases Vojevodistē, 
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uz Polijas – Baltkrievijas robežas. Tas tika dibināts 1921.gada 29. decembrī kā meža liegums. 
Tātad šogad tas svin savu 85. gadu jubileju. Poļu Belovežas platība līdz 1996. gadam bija 5 348 
ha, bet vēlāk teritoriju paplašināja līdz 10 502 ha.                

Savukārt  Baltkrievijas  daļā  Nacionālais  parks  “Belovežas  gārša  atrodas”  valsts 
dienvidrietumos 340 km no valsts galavaspilsētas Minskas, Grodņenskas un Brestas apgabala. 
Nacionālā parka teritorija sastāda apmēram 120 tūkst ha. Oficiāli kā Nacionālais parks tas tika 
dibināts 1991. gadā, bet kā dažādu veidu aizsargājama teritorija, kopā ar Polijas daļu, ir bijis jau 
no viduslaikiem.

Parku teritorija ir unikāla ar to, ka šai teritorijā nav saskatāmas tikpat kā nekādas cilvēka 
darbības  pēdas.  Šeit  atrodas  meži,  kas  nekad  nav  tikuši  izcirsti,  kā  arī  nav 
stādīti. Tieši tādēļ arī mežonīgās ainavas ir tik savdabīgas, jo veidojušās ļoti ilgā 
laika periodā. Parkā ir koku audzes, kuru vidējais vecums ir ap 200 gadiem un 
arī  vecākas.  Tiešī  šī nemainīgā vide  šajā apgabalā ļāva saglabāties  tik plašai 
florai un faunai. Tā ir ļoti liela vērtība, kas jācenšas pēc iespējas labāk nosargāt, 
lai  mēs  zinātu,   kāda  pasaule  varētu  būt  bez  cilvēka 
iejaukšanās.  Nacionālā  parka  teritorija  atrodas  Belovežas 
pirmatnējo  mežu  centrālajā  daļā  un  ir  viens  no  vislabāk 
saglabātajiem  un  dabiskākajiem  mežu  areālā  Eiropas 
zemieņu  daļā.  Tas  ir  viens  no  pirmajiem  Nacionālajiem 
parkiem, kas atrodas uz robežas un turpinās gan vienā gan 
otrā robežas pusē. Polijas daļā tas ir Belovežas Nacionālais 
parks (Park  Narodowy  w  Bialowiezy), bet  Baltkrievijas 
pusē  tas  ir  Belovežas  Gāršas  Nacionālais  parks 
(Belaveskaya Pushcha). 

Medības
Baltkrievijas rezervātā “Belovežas gārša” ir atļauts medīt  sumbrus no valsts prezidenta 

Aleksandra Lukašenko rezervēm. Saskaņā ar valsts prezidenta rīkojumu,  šim nolūkam iedalīts 
speciāls dažu desmitu dzīvnieku liels ganāmpulks no “rezerves fonda”, ziņo www.lenta.ru.

Kā  raksta  Baltkrievijas  laikraksts  “Naša  ņiva”  (Mūsu  druva),  viena  sumbra  cena 
medniekam ir no diviem līdz astoņiem tūkstošiem eiro. Cena ir atkarīga no sumbra lieluma, viņa 
ragu un nagu izmēra, kā arī svara. Rezerves fondā skaitās sumbri, kas cieš no kādām slimībām, 
ir pārāk veci vai sakropļoti.  Visi šie dzīvnieki atrodas speciālā 30 hektārus lielā aplokā, kas 
apjozts ar divus metrus augstu metāla sētu.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem,  pavisam Belovežas gāršas Baltkrievijas daļā dzīvo 730 
sumbri, taču daži ekologi šo skaitli uzskata par pārspīlētu.

Viesnīcas un muzejs
Pavisam nesen savas durvis vēra jauna viesnīca, kas atrodas Baltkrievijas nacionālā parka 

„Belovežas  gārša”  (Belovezhskaya  Pushcha).  Viesnīcā  ir  9  numuriņi,  tai  skaitā  standarta 
vienvietīgie un divvietīgie, kā arī pusluksa un luksa. 

Drīzumā viesnīcā tiks atvērta arī konferenču zāle, 25 metru garš baseins, pirts, trenažieru 
zāle un bārs.

Jāatzīmē, ka līdz šim nacionālā parka teritorijā tūristu rīcībā bija tikai divas viesnīcas, kur 
attiecīgi  vienai  bija  12 numuriņi,  bet  otrai  18 numuriņi.  Kā arī  grāfa Tiškēviča  muiža ar  9 
numuriņiem. 

Patlaban parka administrācija iegulda lielu darbu tūrisma infrastruktūras attīstībā, proti, 
Kameņuški ciematiņā tiek rekonstruēta viesnīca ar 50 numuriņiem, parka teritorijā tiek celta arī 
jauns  administratīvais  –  ekoloģijas  centrs  ar  dabas  muzeju.  Tiek  plānots,  ka  visi  darbi  tiks 
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pabeigti  uz Belovežas  gāršas  600 gadu jubilejas  pasākumiem,  kuri  tiks  atzīmēti  2011. gada 
decembrī.

Lietuvā ir 5 nacionālie parki: Augštaitijas (robežojas ar Latgali un aizsargājamo ainavu 
apvidu "Augšdaugava"),  Dzūkijas,  Žemaitijas,  Kuršu kāpas  un Trāķu,  kā  arī   30 reģionālie 
dabas  parki.  Aizsargājamās  teritorijas  pārklāj  65  000  km²,  jeb  12% no  Lietuvas  teritorijas 
aizņem aizsargājamās dabas teritorijas.

Dažādos Lietuvas reģionos ir izveidoti 5 nacionālie parki, taču vispopulārākais no tiem ir 
Aukštaitijas Nacionālais parks. Dibināts 1974. gadā un aizņem 30 ha lielu platību. Aukštaitija – 
ezeru, pauguru un upju reģions. Īpaši jāatzīmē tādi ciemi kā Ginūči, Palūše un citi. Katrā no 
tiem ir kāda ievērojama vieta, piemēram, Ladakalnis – kalns, no kura paveras brīnišķīgs skats uz 
7 ezeriem, Senās dravniecības muzejs, kur var uzzināt par biškopības attīstību jau no senajiem 
laikiem, tāpat arī tūristus sagaida Ginūču ūdensdzirnavas – 19.gs. tehnikas piemineklis.

Ginūču Ūdensdzirnavas ir 19. gs. tehnikas piemineklis. Tās darbojās līdz 1968. gadam, 
atjaunotas 1978. gadā. Tās ir aprīkotas ar ūdens ratiem un paceļamiem mehānismiem. Dzirnavu 
ēkā ir izvietotas 2 ekspozīcijas. Viena no tām atrodas 1. stāvā. Tajā izstādītas Petra Gaižuta 
gleznas, kas stāsta par novada vēsturi un leģendām. 2. stāvā ir izstādīti senie darbarīki, kas tika 
izmantoti graudkopībā, sākot ar sēšanu un beidzot ar maizītes pasniegšanu uz galda.

Senās dravniecības muzejs atrodas Stripeiķu ciematiņā – Aukšaitijas Nacionālā parka 
ZA daļā. Tas ir vienīgais šāda veida muzejs Lietuvā. Iekārtots 1984. gadā kādā viensētā, muzejs 
ir audzis un paplašinājies,  un šobrīd ekspozīcija aizņem 6 ēkas. Ir arī brīvdabas ekspozīcija. 
Muzejā ir aptuveni 500 eksponātu, izstādītas 25 skulptūras. Apmeklējot muzeju, jūs uzzināsiet 
par biškopības vēsturisko attīstību, sākot no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Caur stiklu jūs 
varēsiet novērot, kā dzīvo bites, kā tās būvē šūnas. Šeit dzīvo aptuveni 8 bišu saimes. 2005. 
gadā šeit  mājvietu  atrada  3 bišu saimes,  kas  pieder  Lietuvas  prezidentam.  Muzejā  iekārtots 
medus bārs, kur iespējams iegādāties medus produktus, saldējumu, atspirdzinošu dzērienus. 

Sv.  Jāzepa baznīca Palūšē  ir  koka dievnams,  kas  celts  18.gs.  Runā,  kas  tas  uzcelts, 
izmantojot tikai cirvi, bez nevienas naglas. Šī baznīca attēlota uz 1 lita banknotēm.  

Aukštaitijas nacionālajā parkā notiek svētki „Dziesmas pār Aukštaitijas ezeriem”.
Ignalinā  norisinās  Tautas  mūzikas  un  nacionālo  deju  starptautiskais  festivāls  „Ežeru 

Setuva”. Pirmais festivāls Utenskas apriņķī tika rīkots 1995. gadā. Šis festivāls ir populārs ne 
tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī apriņķa viesu vidū. Katru otro gadu Aukštaitijā rīkotie festivāli 
ietver ne tikai dziesmas, dejas un mūziku, bet arī citu tautu dzīves veidu un tradīcijas.

Aukštitaijas  nacionālā  parka  teritorijā  darbojas  uzņēmums  „ROMNESA” kurā  var 
iepazīties, kā top    lietuviešu nacionālais kēkss „Šakotis”  , kura recepte jau zināma kopš 15.gs.

Jūs uzzināsiet neparastā deserta pagatavošanas leģendas un kāpēc „Šakotis” ir kļuvis par 
obligātu svētku galdu sastāvdaļu un lietuviešu kāzu neaizstājamu „rotājumu”.  

Gražute  s  reģionālajā  parkā   ir  attīstīta  tūrisma  infrastruktūra,  dabas  un  velotūrisma 
takas, viesu mājas un iespējas iznomāt tūrisma inventāru.  Teritorijā atrodas vairāk nekā 100 
kultūras mantojuma objektu, pie 60 no tiem izvietoti informatīvie stendi.

Drūkšu/Drisvjatu ezers Lietuvā ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. 
Tā izveidota putnu sugu un biotopu aizsardzībai. Būtiskās aizsargājamās sugas ir lielais dumpis 
(Bataurus  stellaris),  ūdrs  (Lutra  lutra),  kā  arī  Luscinia  svecica –  zilrīklīte,  Leucorrhinia  
pectoralis –  spilgtā  purvuspāre,  Carabus  coriaceus-  lielā  skrejvabole,  Cobitis  taenia- 
akmeņgrauzis, Triturus cristatus- lielais tritons, Egretta alba- lielais baltais dumpis, Haliacetus  
albicilla- jūras ērglis, Porzana parva- mazais ormanītis.

Par šī ezera izpēti ir ieinteresējušies Baltkrievijas zinātnieki.
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Ar  Drūkšu/Drisvjatu  ezeru  hidroloģiskā  sistēmā  saistās  arī  divas  mazākas  īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas Lietuvā – Smalvu ainavu liegums un Smalveles hidrogrāfiskais 
liegums.

Smalvu ainavu liegums ir nozīmīga teritorija biotopu aizsardzībai (8 veidi), kā arī Lēzeļa 
lipares (Liparis loeselii) un sūnas (Hamatacaulis vernicosus) aizsardzībai. Šeit sastopamas arī 
dzērves un rubeņi. Jāatzīmē, ka detalizēta sugu un biotopu izpēte šeit nav veikta.

Smalveles  hidroloģiskais  liegums  ir  nozīmīga  teritorija  putnu  un biotopu aizsardzībai. 
Būtiskākās aizsargājamās sugas ir melnais zīriņš (Chidonias niger) un ūdrs (Lutra lutra), kā arī 
L.pectoralis (spilgtā purvuspāre), ugunskrupis (Bombina bombina), mazais ormanītis (Porzana 
parva) un mazais ķīris (Larus minutus).

• 469 kukaiņu sugas (10 aizsargājamas sugas);
• 24 zivju un apaļmutnieku sugas (2 aizsargājamas sugas);
• 6 rāpuļu sugas (2 aizsargājamas sugas);
• 9 abinieku sugas (5 aizsargājamas sugas);
• 181 putnu sugas (31 aizsargājamas sugas);
• 33 zīdītāju sugas (7 aizsargājamas sugas);
• 681 augu sugas, tai skaitā sūnas (35 aizsargājamas sugas);
• 306 ķērpju un sēņu sugas (9 aizsargājamas sugas);
• 15 ES aizsargājamu biotopu veidu.

Baltkrievijas nacionālais parks "Braslavskije ozera" robežojas ar Latgali un aizsargājamo 
ainavu apvidu "Augšdaugava". Aizsargājamās teritorijas pārklāj 25 664 km² jeb 36% no 
Baltkrievijas teritorijas.

Nacionālais  p  arks  „Braslavskije  ozjora”   (Baltkrievija)-  platība  69115  ha,  dibināts 
1995.gadā.

Nacionālā  parka teritorijā  atrodas  plaša unikālu ezeru sistēma (ap 30 ezeru),  kas  savā 
starpā saistīti  ar  caurtekām.  Ezeri  ir  mājvieta  daudzām retām augu un putnu sugām. Ap 31 
tūkstošus  hektāru  meža,  kuri  pieder  jaukto  skujkoku  –  platlapju  zonai,  sastopama  bagātīga 
zīdītāju fauna un retas augu sugas.

Vērtīgi ir oligotrofo ezeru biotopi ar glaciālo reliktu sugām, dažāda veida dabiskās pļavas, 
slapjo melnalkšņu un egļu, kā arī boreālo mežu tipi.

Jāatzīmē  arī  teritorijas  rekreācijas  un  tūrisma  potenciāls  –  ir  attīstīta  atpūtas  bāzu  un 
tūrisma  atpūtas  vietu  sistēma,  daudzi  kultūrvēstures  objekti.  Teritoriju  aktīvi  izmanto 
makšķernieki un mednieki.

Teritorijai  piešķirts  Nozīmīgas  botāniskās  teritorijas  nosaukums,  jo  tajā  sastopamas 
Baltkrievijā tikai dažviet sastopamās augu sugas – Najas flexilis, Najas minor un Orobranche 
palludinosa, arī ap 10 retas augu sugas, kas atrodas uz areāla robežas, daudzas retas orhideju 
sugas (arī Liparis loeselii, Neotiante cucullata, Cypripedium calceolus).

Nacionālais parks ir viena no nedaudzajām vietām Baltkrievijā, kur sastopamas tādas ES 
aizsargājamas  sugas  kā  lācis  un  lūsis,  bieži  sastopams  vilks  un  ūdrs.  Sastopams  dīķu 
naktssikspārnis (Myotis dasycneme).

Teritorijā  sastopami  līdz  85  % Baltkrievijā  ligzdojošo  putnu.  Starp  51  aizsargājamām 
sugām  ir  melnkakla  gārgale  (Gavia  arctica),  daudzas  retas  lielo  plēsīgo  putnu,  pūču, 
dzeņveidīgo un ūdensputnu sugas.

• 10 abinieku sugas; 
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• 6 rāpuļu sugas;
• 202 putnu sugas (51 aizsargājamas sugas);
• 44 zīdītāju sugas (5 aizsargājamas sugas);
• 702 augu sugas (41 aizsargājama suga);
• 13 ES aizsargājamie biotopi :

• oligotrofu  līdz  mezotrofu  augu  sabiedrības  minerālvielām  nabadzīgās 
ūdenstilpnēs un to krastmalās (3130);

• dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju (3150);
• distrofi ezeri (3160);
• karsta ezeri (3190);
• dūņaini lielo upju krasti ar slāpekli mīlošu viengadīgu pioniersugu augāju (3270);
• upju palieņu pļavas (6450);
• neskartie augstie purvi (7110);
• degradētie augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120);
• pārejas purvi un slīkšņas (7140);
• ieplakas purvos (7150);
• minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160);
• avoti, kas veido avotkaļķus (7220);
• melnalkšņu staignāji (9080). 
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4. DABAS PARKA „DAUGAVAS LOKI” TŪRISMA RESURSU 
RAKSTUROJUMS

Tūrisma resursi ir dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piemīt tūrisma 
vietai  un  kas  piesaista  tūristu  intereses.  Daudzveidīgos  tūrisma  resursus  klasificē  dažādās 
grupās, piemēram, dabas, kultūras, dziednieciskie u.c. Tūrisma resursi, kas tiek iekļauti tūrisma 
produktā, kļūst par tūrisma piesaisti. Tūrisma resursu kodols ir unikālas dabas ainavas u.c. dabas 
objekti,  materiālais  un  nemateriālais  kultūras  mantojums,  kā  arī  sastopamās  augstvērtīgās 
tradicionālās  un  mūsdienu  kultūras  izpausmes,  saglabātā  vietējā  kultūras  daudzveidība  un 
identitāte, kas plaši pieejama arī dabas parka „Daugavas loki” teritorijā. 

4.1. Dabas resursi

Dabas parka nozīmīgākais tūrisma resurss ir ainava. Šī ainava ir  savdabīgs dabas objektu 
„brīvdabas  muzejs”  ar  tūkstošiem  avotu,  dižakmeņiem,  pamatiežu  un  kūdras  atsegumiem, 
dižkokiem, kraujām, mežiem, pļavām,  kā arī ar karengravām un termokarsta ieplakām, kādu 
nav citām Latvijas upēm, ar upītēm un pašu Daugava. Dabas parkā teritorijā esošo gravu skaits 
pārsniedz 300. Visīsāko gravu garums ir aptuveni  30 m, bet garāko – līdz pat 2,5 km. Dabas 
parka  teritorijā  ieplūst  desmit  mazas  upītes.  Daugavas  kreisā  krasta  pietekas  ir  Borne, 
Poguļanka, Mālkalne, Lazdukalna upīte, Muravku upīte un Logovka, labā krasta – Rudņa, Balta, 
Puņuška un Putānupīte. „Daugavas lokos” atrodas pieci nacionālās nozīmes dabas pieminekļi – 
Sandarišķu  karengravas,  „Daugavas  vārti”,  Sproģu  gravas  un  Adamovas  krauja  (Krāslavas 
novads). 

Dabas objektu lielākā daļa apmeklējama galvenokārt tikai aktīvās tūrisma sezonas laikā - 
vasarā.  Ir  ļoti  neliela  ziemas  sezonas   produktu  piedāvājumu  niša.  Tādejādi  dabas  objektu 
izmantošanai ir izteikts sezonāls raksturs.

Viens  no  iecienītākajiem  laika  pavadīšanas  veidiem  dabas  parkā  „Daugavas  loki”  ir 
ainavu  vērošana. Vienu  no  ainaviski  iespaidīgākajiem  skatiem  uz  Daugavas  ieleju  starp 
Daugasvargu un Ververu loku nodrošina Ververu krauja.  Pie tam šīs ainavas ir baudāmas visos 
gadalaikos. 

Vērtējot upes pēc to vizuālajām kvalitātēm, pastāv iedalījums lielās, vidēji lielās un mazās 
upēs. Lielo upju ainavās  dominē pati  upe un tās ūdensspogulis,  bet  pretējais  krasts  ir  stipri 
attālināts no vērotāja un redzams tikai kā šaura svītra, tādējādi pretējam krastam nav tik liela 
vizuālā iedarbība.  Mazo un vidējo upju pretējais  krasts iedarbojas uz vērotāju gandrīz tikpat 
spēcīgi kā pati upe. Arī uz cilvēku, kas vēro upi no laivas, lielu, vidēju un mazu upju krasti 
atstāj dažādu ietekmi. Lielāka tā ir vidēju upju krastiem. No ainavas vizuālo struktūru viedokļa 
Daugava pieskaitāma vidēja lieluma upēm. (Vilciņš J., 1991). 

Daugavas  ielejā  eksistē  trīs  paralēlu  ainavu  telpu  nepārtraukta  sistēma:  labā  krasta 
autoceļa  skatu  telpa,  kreisā  krasta  autoceļa  skatu  telpa  un  Daugavas  ūdensceļa  skatu  telpa. 
(Urtāne M., 2000) 

Vērtīgākie ainavu vērošanas posmi apskatāmi 4. pielikumā . 
Izmantojot  esošos dabas resursus, dabas parkā  ir  iespējams veidot jaunus interaktīvus 

dabas  tūrisma  produktus  –  izziņas  dabas  takas,  putnu  un  kukaiņu  vērošanu,  veidot  jaunus 
marķētus  tūrisma  maršrutus  kājniekiem,  nūjotājiem un autobraucējiem (vasaras  sezonai)  un 
distanču slēpošanas trases (ziemas sezonai), kā arī ierīkot jaunus skatu torņus un platformas 
ainavas vērošanai. 
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4.2. Materiālais kultūras mantojums

Būtiskākie kultūrvidi veidojošie elementi Latgalē ir latgaliski katoliciskā, sēliski luteriskā, 
krievu  pareizticīgā  un   krievu  vecticībnieku  kultūra,  kas  izpaužas  gan  ne  materiālajā,  gan 
materiālajā kultūras mantojumā. 

 Materiālā  kultūras  mantojuma  vistiešāk  uztveramā  daļa  ir  kultūras  pieminekļi  - 
kultūrvēsturiskas  ainavas  un  atsevišķas  teritorijas  (senkapi,  kapsētas,  parki,  apmetnes, 
vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķas ēkas, ēku 
grupas, atsevišķi kapi, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, 
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība,  un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst 
Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Kultūras mantojums palīdz veidot 
iedzīvotājos lepnumu par piederību vietai un uztur dzīvas tradicionālās kultūras vērtības, kalpo 
arī,  lai  demonstrētu  pārmaiņas  konkrētajā  teritorijā,  raksturotu  dzīves  nepārtrauktību  tajā  un 
rosinātu  iedzīvotājus  savu  sakņu  pētīšanai.  To  novietojums  ir  viens  no  nozīmīgākajiem 
pieejamības  faktoriem,  kā  arī  viens  no  nosacījumiem,  kas  ietekmē  kultūras  pieminekļu 
apmeklētāju loku un ietekmi uz sabiedrības attīstību. Labi uzturēti kultūras pieminekļi varētu 
būt liels devums tūrismam un ekonomikai kopumā, kultūrai un sabiedrībai. 

Katrs kultūras piemineklis  un katra kultūrainava ir unikāli attiecībā pret laika skalu.(..) 
Kultūrvēsturiskajam mantojumam piemīt oriģināla vēsturiskā stratifikācija, kas sākas ar objekta 
radīšanas laiku.  Tādejādi kultūras piemineklis nav atdalāms no vēstures, kuras liecinieks tas ir, 
un no vides, kurā tas atrodas. Kultūras pieminekļa viens no visietekmīgākajiem saglabāšanas 
instrumentiem  ir  saprātīga  teritorijas  plānošana  un  līdzsvarota  attīstība.  Ne  tikai  pilsētu  un 
lauku, bet arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pamats ir zināšanas par kultūras 
mantojumu.  „Kultūras  mantojumam  piemīt  daudzas  vērtības:  kultūras  vērtība  -  identitātes 
vērtība,  mākslas  vai  telpiskā  vērtība,  autentiskums;  sociālās  un  ekonomiskās  vērtības  – 
ekonomiskā, funkcionālā, izglītojošā un politiskā.”(Stūre I. 2004) 

Kultūras mantojums ir neatraujami saistīts ar kultūras tūrismu. Kultūras tūrisms ir tūrisma 
veids, kurš citu mērķu vidū vērsts uz iepazīšanos ar savas vai citu valstu mūsdienu kultūras 
norisēm, kultūras mantojumu un ievērojamām vietām.  Dabas parka „Daugavas loki” bagātais 
kultūrvēsturiskais  mantojums  un  kultūrvēsturiskā  ainava  ir  labi  priekšnosacījumi  tūristu 
interesei, kā arī gan vietējo, gan ārvalstu tūristu ceļojumiem.

Ievērojamākās materiālā kultūras mantojuma sastāvdaļas dabas parkā ”Daugavas loki” ir 
arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi. 

Arheoloģijas  pieminekļi ir  senās  dzīves  vietas  (apmetnes,  pilskalni,  ciemi,  pilskalni, 
viduslaiku mūra pilis, vēsturiskais slānis u.c.), dažāda veida senkapi un to virszemes veidojumi, 
viduslaiku kapsētas, kulta vietas (akmeņi, koki, alas, birzis), hidrotehniskās būves, ceļi, ražotņu 
paliekas, depozīti, senās kauju, apspriežu, tiesu un pulcēšanās vietas, kuģi un to kravas, senie 
priekšmeti, kas ir roku darbs. Arheoloģijas pieminekļi var atrasties zemē, virs zemes vai ūdenī.

Arhitektūras pieminekļi  ir celtnes,  kulta  celtnes,  dzīvojamās  ēkas,  sabiedriskās  ēkas, 
aizsardzības un inženiertehniskās būves, tautas celtniecības objekti, kapsētas dārzi un parki.

No  dabas  parkā ”Daugavas  loki” pieejamajiem arheoloģijas  pieminekļiem tūrismam ir 
nozīmīgākie  ir  pilskalni.  Dažādos  tūrisma  produktos  tiek  izmantots  Vecpils  un  Markovas 
pilskalns. Tūrisma maršrutos tiek iekļauta arī Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne, kā arī 
Vecpils kapsētas piemiņas vieta un Markovas kapsēta. Pārējie arheoloģijas pieminekļi, it sevišķi 
senkapi, viduslaiku kapi un apmetnes, dabā ir grūti identificējami,  un bez īpašiem pielāgošanas 
em tie nav pieejami. 
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4.2.1. Pilskalni

Aizvējiņu pilskalns (skat. 1. pielikumu.)
Atrodas  Krāslavas  novada  Kaplavas  pagastā,  Daugavas  kreisajā  krastā,  4  km  lejpus 

Krāslavas, 200 m Z no Aizvējiņu mājām. Relatīvais augstums 35 m, plakums 70x55 m. Atrodas 
starp 2 gravām, ļoti stāva nogāze pret Daugavu. Atklāts 0,9 m biezs, intensīvi melns kultūrslānis 
ar švīkāto keramiku. Pilskalns datējams ar I g.t.p.m.ē. – m.ē. I g. t. vidu. Viens no pēdējiem 
Latvijā atrastajiem pilskalniem.  

Markovas pilskalns (skat. 1. pielikumu.)
Atrodas  Daugavpils  novada  Naujenes  pagasta  teritorijā.  Ir  valsts  nozīmes  kultūras 

piemineklis. Pilskalns ierīkots savrupā ap 40 m augstā smilšu paugurā starp veco Daugavpils – 
Krāslavas  ceļu  un  Putānu  strauta  gravu  uz  ziemeļrietumiem  no  bijušās  Slutišķu  kapsētas. 
Pilskalns daļēji  postīts.  Tā dienvidaustrumu daļa norakta, jo te rūpnieciskos apjomos iegūtas 
smiltis. Saglabājusies pilskalna rietumu un ziemeļrietumu daļa. Ziemeļaustrumu daļā skatāma 
15  -  20  m  garā  posmā  mākslīgi  veidota  terase  un  apdraudētākajā  rietumu  gala  nogāzē 
saglabājušās trīs  pārrakumu vietas – aizsardzības  būvju paliekas.  Pilskalna Dienvidaustrumu 
pakājē uzstādīta (1998) tēlnieka Viļņa Titāna laukakmenī kalta grezna piemiņas zīme, kuru rotā 
cilnī  veidots  nocietinājuma rekonstrukcijas  attēls  un uzraksts  – Markovas pilskalns,  akmeņa 
pretējo plakni – Kultūras fonda zīme – laiva. Kultūrslānis apmēram 0,2-0,3 m biezs. Pilskalns 
noaudzis ar kokiem.  Tam līdzās 1994. gadā izveidota Markovas izziņu taka. Takas garums - 1,6 
km.  

4.2.1.1.  attēls. Markovas pilskalns.
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Vecpils pilskalns un Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas  (skat. 1. pielikumu.)
Viens no vispopulārākajiem dabas parka ”Daugavas loki” apskates objektiem un viens no 

Daugavpils  novada  vietas  tēla  atpazīstamības  simboliem.  Vecpils  pilskalns  un  Dinaburgas 
viduslaiku pilsdrupas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti kā Dinaburgas 
viduslaiku pils.  Taču tūrisma maršrutos un ceļvežos pieņemts izmantot Vecpils  pilskalna un 
Dinaburgas  viduslaiku  pilsdrupu  nosaukums,  un  tas  atbilst  īstenībai,  jo  viduslaiku  pils  līdz 
mūsdienām  nav  saglabājusies,  vien  tikai  pilsdrupas.  Tādejādi  viduslaiku  pils  nosaukuma 
izmantošana  šā  objekta  popularizēšanai  ir  maldinoša.  Pilskalns  atrodas  ”Naujenes  pagasta 
Butišķu meandra loka ziemeļrietumu daļā  grūti  pieejamā vietā  Daugavas  senlejas  stāvkrastā 
starp  dziļām  sānu  gravām.  Pirmie  arheoloģiskie  izrakumi  veikti  19.gs.  (A.Plāters).  II  gadu 
tūkstoša sākumā šeit atradās Novenes pils. 1275.gadā Livonijas ordenis šeit uzcēla akmens – 
mūra  pili,  lai  nostiprinātu  dienvidaustrumu robežas  un  kontrolētu  tirdzniecību  pa  Daugavu” 
(Jansons B., 1999).  Pilskalna virsotnē aplūkojams pils makets, kas uzstādīts 1997.gadā (autors: 
Igors Manžoss).

4.2.1.2.  attēls. Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas ar maketu (Foto: M. Nitcis).

4.2.1.3.  attēls. Bruņenieku laukums pie Vecpils pilskalna.
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Vecračinas pilskalns (skat. 1. pielikumu.)
Atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā Daugavas labajā krastā uz 18-27 m augsta 

zemes  raga.  Pilskalns  ir  valsts  nozīmes  kultūras  piemineklis.  Kādreiz  tā  ir  bijusī  spēcīga 
nocietinājuma vieta, to1941. gadā atklāja A. Gusārs. Pilskalns ierīkots zemes mēlē, ko norobežo 
Daugavas senlejas augstais krasts un līdz 27 m dziļa strauta grava. Nocietinājumu veidojuši trīs 
vaļņi, no kuriem 1986. gadā ārējais valnis bija jau nopostīts,  bet divi saglabājušies sapostīti. 
Starp  otro  un  trešo  valni  vēl  redzams  līdz  2,4  m  dziļš,  7  m  plats  grāvis.  Spriežot  pēc 
nocietinājumu sistēmas, domājams, ka tas saistīts ar 10.-13. gs.   Plakums 60x30 m liels. Tagad 
apaudzis ar zālāju. Ziemeļaustrumu stūrī uzstādīts iespaidīgs vecticībnieku koka kusts un metāla 
plāksne ar uzrakstu – Vecračinas pilskalns. Vietējie stāstīja, ka veicot pārapbedīšanu,  uzieti 
trīsstūrveida  laukakmeņi,  kad  datēti  ar  17.  gs.  gadskaitļiem  (1999.  gada  info).  Pilskalns 
uzskatāms par izpostītu, jo tajā ap 200 gadu bijusi vecticībnieku kapsēta un, rokot ar buldozeru 
apbedījumus pārvešanai, viss pilskalns ir izrakņāts.  

4.2.2. Kapsētas, apmetnes, iznīcināto kapsētu vietas,  kulta vietas

Senkapi     (skat. 1. pielikumu.)

Janomoles senkapi
Senkapi atrodas Daugavas kreisajā krastā nepilna kilometra attālumā uz ziemeļrietumu no 

Janomoles  māju  vietas.  Senkapu  uzkalniņi  ir  redzami,  kopumā  vieta  atstāj  monumentālu 
iespaidu. 20.gs. 80.-ajos  gados tika veikti pētījumi. Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija 
veica izrakumus Daugavpils hidroelektrostacijas ūdenskrātuves zonā. Kapulauks sastāv no trim 
uzkalniņu  grupām.  Kopējais  uzkalniņu  skaits  ap  100.  Uzkalniņi  ir  gari,  ovāli  apaļi  un 
konusveida.  „Mirušie  dedzināti  ārpus  kapulauka,  kauli  savākti  un  ievietoti  īpaši  sagatavotā 
vietā. Daugavas kuģotājiem tā bijusi ļoti bīstama vieta, prasījusi lielu izveicību un māku, ņēmusi 
arī  upurus.  Pieņemts  domāt,  ka  tur  dzīvojuši  kriviči,  slāvu cilts,  taču  to  pavisam droši  var 
apgalvot par, teiksim, 12. gadsimtu.  10. gs. apbedījumi liecina,  ka etniskais process vēl nav 
beidzies, jo sastopami arī citi, piemēram, baltu un somu, etniskie komponenti”. 

Židinas senkapi
Senkapi  atrodas  Daugavā  ietekoša  strauta  deltas  rietumu  krastā  apmēram 400 m uz 

ziemeļaustrumiem no Markovas ciema (Daugavpils novada Naujenes pagasts)katoļu kapsētas. 
Vietējie iedzīvotāji te piemin senus vecticībnieku kapus. Tie ierīkoti nelielas gravas austrumu 
nogāzē pašā upes krastā.  

Nitišu senkapi
Nitišu senkapi atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā, Butišķu lokā. Tie ir valsts 

nozīmes  kultūras  piemineklis.  To  atrašanās  vieta  pašlaik  tiek  precizēta  –  tika  uzskatīts,  ka 
senkapi  Daugavpils  celtniecības  sagatavošanas  darbu  laikā  norakti  grantī.  Tomēr  tagad 
arheologi uzskata, ka senkapi atradušies tuvāk Daugavai nekā agrāk uzskatīts. Kā arheoloģijas 
piemineklis Nitišu senkapi kļuva pazīstami 1971. gadā. Nitišu senkapi ierīkoti Daugavas labajā 
krastā.  Tie  ir  uzkalniņu senkapi  -  pavisam 15. Uzkalniņi  4 līdz  15 m diametrā,  līdz  1,5 m 
augstumā.  Piemineklis  nozīmīgs  Latvijas  austrumu  daļas  iedzīvotāju  etniskās  vēstures 
izzināšanā. 
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Rudānu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) 
Senkapi  atrodas  Daugavpils  novada Naujenes  pagastā,  Rudānos.  Tie  ir  valsts  nozīmes 

kultūras piemineklis. Senkapi ierīkoti  priežu silā Daugavas labajā krastā, kuras rietumu daļu 
nosedz tāda paša nosaukuma tagadējā kapsēta. Senākās kapsētas teritoriju ierobežo ap 1 m plats 
grāvis, jauno kapsētu iežogo 0,8 m augsts zemes valnis. Vecās kapsētas dienvidaustrumu stūrī 
uzstādīts  iespaidīgs balti  krāsots katoļu koka krusts un metāla plāksne ar uzrakstu :  Rudānu 
senkapi. Tika atrasti arī citi senkapi ar tādu pašu nosaukumu. Senkapi atrodas Rudānu mežā 
senā Daugavpils – Krāslavas ceļa labajā pusē starp bijušā šaursliežu dzelzceļa uzbērumu. 1,5-2 
m  augstā  paugurā.  Senkapi  meklējami  1-1,5  km  uz  dienvidaustrumiem  no  Rudānu  ciema 
tuvākās mājas. Līdz ar to ir divi pieminekļi – Rudānu viduslaiku kapsēta un Rudānu senkapi 
( M. Ruša, 1999). Kā arheoloģijas piemineklis Rudānu senkapi kļuva pazīstami 1926. g. Kapi 
ierīkoti  Daugavas  labā  krastā,  nelielā  līdz  2  m  augstā  pacēlumā.  Aizņem  40x80  m  lielu 
teritoriju. Tā sarakņāta ar bedrēm. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem, te izrakti cilvēku kauli un 
senlietas. Minēti atradumi nav saglabājušies. Senkapu teritorija noaugusi ar kokiem. Piemineklis 
nozīmīgs  Latvijas  austrumu  daļas  iedzīvotāju  materiālās  un  garīgās  kultūras  izzināšanā. 
Pieminekli nav iespējams datēt, jo trūkst materiāla. 

Misjūnu senkapi
Senkapi  atrodas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā.  Misjūnu apaļo uzkalniņu kapulauks 

datēts ar 10.gs.   Senkapi atrodas Rudņas upītes labajā krastā pie tās ietekas Daugavā. Tas ir 
uzkalniņu kapulauks. Viena grupa ar 10-12 uzkalniņiem atrodas ap 100-150 m uz rietumiem no 
Mišūna mājām, otra grupa ar 3-5 uzkalniņiem uz ziemeļiem no mājām. Uzkalniņu vairums ap 4-
6  m  diametrā,  līdz  1.5  m  augsti.  Grupā,  kas  uz  rietumiem  no  mājām,  izceļas  divi  lielāki 
uzkalniņi. Tie 10-12 m diametrā, līdz 2,5 m augsti. Senkapu teritorija noaugusi ar priežu mežu 
(Informācija no 1979. gada). Uzkalniņu kapulauki ir slāvu cilšu pieminekļi. To atklāšana tik tālu 
rietumos ir zinātniski nozīmīgs un interesants fakts. Šo kapulauku pilnīga izpēte ir ļoti svarīga 
ne  vien  to  hronoloģijas  un etniskās  atribūcijas  precizēšanai,  bet  arī  Austrumlatvijas  etnisko 
problēmu risinājumam vispār (J. Graudonis, 1973.). Pieminekļa  datējums - 13.-15. gs. Līdzās 
Misjūnu uzkalniņu kapulaukam atklāta 13.- 15. gs. apmetne.  

Lejas Romuļu senkapi
Senkapi atrodas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, starp Lejas un Kalna Romuļu ciemiem 

300 m uz ziemeļaustrumiem no nelielā Romuļu ezeriņa. Tie ierīkoti ap 2-3 m augstā paugurā. 
Uzskatāmi par daļēji iznīcinātiem. Pieminekļa datējums ir 10-12. gadsimts. 

 
Viduslaiku kapi un apmetnes     (skat. 1. pielikumu.)

Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne
Viduslaiku kapsēta un apmetne atradusies tagadējā Daugavpils novada Naujenes pagasta 

Slutišķu  ciema  teritorijā  starp  galveno  ielu  un  Daugavu.  Ierīkota  Daugavas  labajā  krastā, 
apmēram 150-200 m attālumā. Aizņem plašu teritoriju 200x400 m. Atrastas ripas keramikas 
māla trauku lauskas. Netālu no apmetnes atrodas senkapi. Tie aizņem 80x100 m lielu teritoriju. 
Uzstādīts  laukakmens  ar  iekaltu  uzrakstu:  Slutišķu  viduslaiku  kapsēta.  Mirušie   glabāti  gan 
zārkos, gan bez tiem. Mirušie guldīti  rindās ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā. Kapa 
vietās atrasts arī kapa inventārs. Slutišķu kapsēta un apmetne attiecināma uz 15. – 17. gadsimtu. 
Atsegti  189  apbedījumi  apmēram  80  cm  dziļumā.  Zemi  tur  sāka  apstrādāt  visai  vēlu. 
Neraugoties  uz  baznīcas  aizliegumu,  apbedījumos  manāmas  pagāniskās  tradīcijas.  Daudzas 
senlietas liecina par lietuviešu izcelsmi. Slutišķos un Augustiniškos kādreiz ir bijuši lietuviešu 
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ciemi. Vēlāk te ienākuši krievu vecticībnieki, kuri,  neko par agrākajiem laikiem nezinādami, 
uzcēluši savu ciemu tieši virsū kapsētai.  
Vilmaņu apmetne un viduslaiku kapsēta (Kapu pļaviņa)

Apmetne un kapsēta atrodas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā. Vietējās nozīmes kultūras 
piemineklis.  Apmetne  atrodas  50  m uz  dienvidaustrumiem  no  Vilmaņu  kapsētas,  60  m  uz 
ziemeļrietumiem no Staņislava Vilmaņa mājām. Tā ierīkota Razbojas upītes labā krasta nogāzē 
pie  tās  ietekas  Daugavā.  Apmetne  aizņem  ap  100x80  m  lielu  platību.  Tās  teritorija  tiek 
apstrādāta kā tīrums. Kultūras slānis saarts, pelēcīgs, līdz 0,4 m biezs. Teritorijā atrastas ripas un 
bezripas lauskas (informācija no 1980. gada). Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka te izrakti cilvēku 
kauli, par senlietām ziņu nav. 

Šajā kompleksā ietilpst viduslaiku kapi (16-17.gs.), viduslaiku apmetne un zem tās – agrā 
dzelzs laikmeta dzīvesvieta, datēta ar mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem. Te tika atklātas celtņu 
vietas,  pavardi,  saimniecības  bedres.  Īpaši  bagāti  bija  keramikas  atradumi.  Dominē  švīku 
keramika.  Kapsēta  nav bijusi  liela:  27  apbedījumi  (Zvaigzne  Nr.  4  1988.g.). Piemineklis  ir 
nozīmīgs ar apbedīšanas tradīciju atspoguļojumu.  

Rakutu viduslaiku kapsēta
Senkapi atrodas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, Krāslavas – Daugavpils ceļa kreisajā 

pusē, 550 m no Krāslavas p. Tie ierīkoti ap 11 m augstā kalnā. Tas agrāk ticis apstrādāts. Atrasti 
cilvēku kauli, par senlietām ziņu nav. Apaudzis ar priedēm, bērziem. Tautā to sauc par senču, 
kara, franču, zviedru kapiem, mēra laika kapiem, kā arī par naudas un mantas kalnu.

  
Kerkūzu apmetne

Kerkūzu apmetne ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Atrodas  Daugavpils novada 
Salienas pagastā. Kerkūzu apmetnē plašus arheoloģiskos izrakumus ir veicis vēstures profesors 
Andrejs Vasks. Kerkūzu apmetne izvietota plašā, lēzenā zemes mēlē, kuru no rietumu puses 
norobežo augsta kalna nogāze, dienvidos – gravā tekoša upīte, bet austrumos – kāda cita grava. 
Vēstures  institūta  Kerkūzu ekspedīcija  1986.  un 1987.  g.  turpināja  izrakumus Kerkūzu agrā 
dzelzs  laikmeta  apmetnē  un  vēlo  viduslaiku  kapsētā  „Franču  kapi”.  Kultūrslāņa  biezums 
sasniedz  0,5  –  0,6  m.  Tika  atrasta  keramika,  kā  arī  norādījumi  par  celtniecību.  Apmetnes 
apdzīvotībā izšķirami divi lielāki posmi. Agrākais attiecas uz 1. g. t. p.m.ē., kad lietošanā vēl 
bija vēlajam bronzas laikmetam raksturīgie akmens kalti un cirvji. Otrais galvenais posms sākās 
1.  g.  t.  p.m.ē.  beigās  un  turpinājās  m.  ē.  1.  g.  t.  pirmajā  pusē.  No  raksturīgiem  apmetnes 
atradumiem minami  dažādi  dzelzs  priekšmeti.  Par krāsaino metālu apstrādi  liecināja  atrastie 
māla tīgeļu un lejveidņu fragmenti. Kerkūzu apmetnei raksturīga švīkātā keramika, kas liecina 
par  to,  ka  šo teritoriju  apdzīvojušas  baltu  ciltis.   Šī  apmetne  pastāvējusi  līdz  mūsu ēras  5. 
gadsimtam. Blakus Kerkūzu apmetnei  atrodas „Franču kapi” – mākslīgi  uzbērts  vaļņveida 
smilšu paugurs ar stāvām nogāzēm. Tā garums 20 m, augstums 2 m, platums pie pamatnes 6 m, 
virsotnē 1m. Izpētītajā paugura ziemeļrietumu galā 0,2-0,9 m dziļumā atklāja 7 apbedījumus, 
guldītus ar galvām uz rietumiem Vienā kapā bija koka zārka paliekas. Kapa inventārs bija tikai 
vienas sievietes apbedījumā. Apbedītie acīmredzot ir Kerkūzu vēlo viduslaiku ciema iedzīvotāji.

Izpētot  32  kapus  tika  atklāti  vēl  vairāki  apbedījumi.  Apmetne  aizņem ap 0,7 ha  lielu 
teritoriju. Apmetnes lokalizācijā izpaužas raksturīgie principi – tā atrodas nelielas upītes krastā, 
zemes pacēlums pasargāja apmetni no Daugavas palu ūdeņiem, bet pamatkrasta nogāze – no 
valdošajiem vējiem. Vietas izdevīgumu pastiprināja garām plūstošā Daugava – tā bija gan laba 
zvejvieta, gan nozīmīga satiksmes artērija. (dabas aizsardzības plāns).
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Līdaku apmetne
Atrodas līdzenā Daugavas krastā pie Poguļankas upītes ietekas Daugavā. Apmetne tika 

apzināta 1971. gadā.  

Sīķeles apmetne
Vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Atrodas Daugavpils novada Vecsalienas  Sīķelē, 

Daugavas kreisajā krastā. Apmetnes teritorija agrāk arta, tagad vairākus gadus atstāta atmatā. 
Teritorija  iekļaujas  Sīķeles  baznīcai  piederošajā  zemē,  kuras  platība  ir  50  ha  liela.  Sīķeles 
apmetne atrodas Daugavas krasta malā, kas to norobežo no rietumu puses, un zemāku  ieplaku 
pretējā austrumu pusē. Pa pašu Daugavas krasta malu ir ceļš, kurš ved uz Kaplavu (Krāslavas 
novada Kaplavas pagasts). Apmetnes vidusdaļā no lielceļa nogriežas ceļš uz kokos ieaugušo 
Sīķeles  evaņģēliski  luterisko  baznīcu.  Pie  Sīķeles  baznīcas  atrodas  arī  kapsēta.  Baznīcā 
dievkalpojumi notiek regulāri. Apmetnē ir labi saskatāmi kultūrslāņi. Apmetnes ziemeļu daļā 
tika atrasti jēldzelzs gabali, ķieģeļu drumslas. Apmetnē atrastas vēlās ripas keramikas šķembas, 
kuras  un  arī  citi  atradumi  ir  nodoti  Latvijas  Vēstures  muzeja  Arheoloģijas  nodaļai.  Sīķeles 
apmetne iezīmē kādu vēlo viduslaiku ciema vietu. Apmetne atklāta 1971. gadā.

 

4.2.1.2. attels. Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne.

Elernes Āboltiņu apmetne
Elernes  Āboltiņu  apmetne  ir  valsts  nozīmes  kultūras  piemineklis.  Apmetne  atrodas 

Daugavpils novada Tabores pagastā pie Āboltiņiem. Āboltiņu mājas atrodas Daugavas otrajā 
virspalu terasē lejpus mācītāja muižas. Kultūrslānis gar Daugavu aizņem  ap 50-70 m garu un 
40-50 m platu teritoriju. Atrasti krama kasīkļi, akmens kalts, tīģeļa fragments, gludās un ripas 
keramikas lauskas liecina par ilgstošu pastāvēšanu.  
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Latvijas Brīvības cīņās   (1919.-1920) cīņās kritušo Polijas karavīru kapa vietas  
Polijas armijas daļas Latvijas teritorijā ienāca 1919. gada augusta beigās un pēc mēneša 

pilnībā atspieda Sarkano armiju  no Daugavas kreisā krasta,  nostiprinoties  Ilūkstes apriņķa 
austrumu daļā. 1920. gada 3. janvārī kopā ar Latvijas armijas daļām, Polijas armijas I un III 
Leģiona  divīzijas  daļas  devās  uzbrukumā  pāri  Daugavai,  tajā  pašā  dienā  atbrīvojot 
Daugavpili, vēlāk – Krāslavu, Višķus, Rušonu, Dagdu u.c. apdzīvotas vietas. Cīnoties kopā ar 
Latvijas armijas Kurzemes divīzijas daļām poļu ģenerāļa E. Ridza-Smiglija karaspēka grupa 
līdz februārim atbrīvoja Dienvidlatgali,  bet 1920. gadā atstāja Latviju.  Līdz vasarai neliela 
Polijas armijas karaspēka nodaļa vēl palika Daugavpilī”(Jēkabsons 1994).  

Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā Polijas karavīru apbedījumi ir Daugavpils novada 
Salienas pagasta  Jankišķu katoļu un luterāņu kapsētā (jauktajā). Te uzstādīts balts betona 
krusts  ar  melna  granīta  plāksni  un  uzrakstu  latviešu  valodā  „1919.-1920.  gadā  par  Latvijas 
neatkarību  kritušo  poļu  karavīru  kapi”.  Jankišķu  kapi  ir  viena  no  nedaudzajām Daugavpils 
novada kapsētām, uz kuru ir norāde - Poļu leģionāru kapi. 

4.2.1.3. attēls. Poļu leģionāru kapi.

Naujenē (Daugavpils novada Naujenes pagasts)  pie Daugavas netālu no Juzefovas atrodas 
Polijas armijas I Leģiona brigādes pulka karavīru apbedījuma vieta. Te tika apbedīti karavīri, 
kas  krita  1920.  gada  3.  janvārī  forsējot  Daugavu.  1930.  gadā  šajā  vietā  te  bijis  uzstādīts  
ozolkoka krusts.  

Šīs  Polijas  karavīru  kapa  vietas  ir  nozīmīgi  tūrisma  resursi,  kurus  vērts  iekļaut 
kompleksajos tūrisma maršrutos, jo to apkārtnē ir vairāki ievērojami kultūrvēsturiskie un dabas 
objekti.  Iespējams  veidot  arī  atsevišķus  tematiskos  maršrutus,  piemēram,  „Latvijas  Brīvības 
cīņas”, „Pa poļu pēdām” u.c.
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Iznīcināto kapsētu vietas

Veicot  gatavošanās  darbus  Daugavpils  hidroelelektrostacijas  būvniecībai  un  plānojot 
teritoriju  appludināšanu,  tika  pieņemts  lēmums  likvidēt  vairākas  kapsētas,  veicot  mirstīgo 
atlieku pārapbedīšanu.  1986.gadā dabas parka teritorijā  tika iznīcināta  Vecpils  un Markovas 
kapsēta (Daugavpils novada Naujenes pagasts). 

Vecpils kapsētas piemiņas vieta
Atrodas netālu no Daugavpils Naujenes pagastā esošā Vecpils pilskalna stāvā upes krastā. 

Kapsētu esot apjozis krautu akmeņu žogs, kas nav saglabājies. Šajā vietā aplūkojami trīs balti 
krusti un Vecpils kapsētas piemiņas plāksnīte (1991). 

Markovas kapsētas piemiņas vieta
Tā bija tipiska Daugavas ielejas iedzīvotāju pēdējās atdusas vieta, kas atradās  Daugavas 

ielejas terasē starp divām sānu gravām netālu no Slutišķu sādžas (Daugavpils novada Naujenes 
pagasts).  Kapsētu apjoza krautu akmeņu žogs, kura fragmenti labi saglabājušies un saskatāmi 
arī  patlaban.  1986.  gada  vasarā,  uzsākot  Daugavpils  hidroelektrostacijas  celtniecības 
sagatavošanas darbus, mirušo pīšļi tika pārapbedīti jaunajā Spruktu kapsētā (Daugavpils novads 
Naujenes pagasts). 1991. gadā kapsētu vietā uzstādīja trīs baltus krustus un piemiņas plāksnīti. 

Abas šīs vietas ir iekļautas dabas parka „Daugavas loki” maršrutā un velomaršrutā. Tā kā 
iznīcinātās  kapsētas  atrodas  līdzās  nozīmīgiem  apskates  objektiem  un  daudzas  no  tām  ir 
labiekārtotas un pat iezīmētas, arī turpmāk to izmantošana ceļojumu maršrutos un kompleksajos 
piedāvājumos ir visnotaļ pozitīvi vērtējama.

 
Kulta vieta     (skat. 1. pielikumu.)

Svētavots – kulta vieta
Svētais  avots  atrodas  Krāslavas  novada  Ūdrīšu  pagastā,  uz  ziemeļrietumiem no Lielo 

Muļķu ciema iedzīvotājas Veronikas Gerķis mājām. Tas iztek no purva un, izgrauzdams dziļu 
gravu ap 15 m augsta kalna nogāzē, ietek Rudņas upītē. Avots ticis uzskatīts par svētu. Ar tā 
ūdeni  ārstējuši  acu  slimības,  rozi.  Vēl  20.gs.  40.-jos  gados  avots  izmantots  ārstnieciskos 
nolūkos, pie avota arī ziedojuši, metuši ūdenī naudu, pie kokiem sējuši lentas,  nesuši maizi, 
olas. V. Gerķis atcerējās, ka jau viņas tēvs no avota zvejojis ārā naudu un pircis par to viņiem 
konfektes. Avota ūdens ziemā nesalstot, bet vasarā esot ļoti vēss (informācija no 1979. gada).

Avots  bieži  apmeklēts  19.  gs.,  kad  uzskatīts  par  svētu  arī  no  kristiešu  viedokļa.  Pie 
svētavota kādreiz augusi egle, pie kuras stāvējis krusts ar Kristus attēlu. Viena no daudzajām 
vietām, kur kristietība ir respektējusi un pārņēmusi baltu reliģiskās tradīcijas. 

Muļķu ciemi ir cienījami ar to, ka iedzīvotāji 80. gados noraidīja ideju sādžas pārdēvēt. 
Muļķu sādžas cilvēki gan ir mierīgi, pašapzinīgi un asprātīgi. Agrāk Lielajos Muļķos bija kādi 
36 saimnieki, Mazajos 12, tur, kur agrāk bija sādžas centrs. Kalnā bija skatu tornis, kur svinēja 
Jāņus (I. Ziedonis, R.Ziedonis, 2006.). 

4.2.3. Sakrālie objekti

Tāpat kā visā Latgales teritorijā, arī dabas parkā „Daugavas loki” dominē Romas katoļu, 
pareizticīgo un arī evaņģēliski luteriskie dievnami,  kas veido sakrālo tūrisma resursu kodolu 
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(skat.  5.  pielikumu).   Taču  līdz  mūsdienām  dabas  parka  teritorijā  saglabājies  neviens 
vecticībnieku lūgšanu nams, kaut gan vēstures avotos atrodamas liecības, ka tie šeit ir bijuši.

Līdz  Otrajam  pasaules  karam  58%  Latgales  iedzīvotāju  bija  katoļticīgie,  16% 
pareizticīgie,  14% vecticībnieki,  8% protestanti,  5% mozus ticīgie.  (Daugavpils  Universitāte 
2011, ER).Sākot ar 14. gadsimta vidu līdz pat mūsu dienām Latgale ir palikusi katoliska, un tās 
ļaužu  garīgā  struktūra,  caur  poļu  un  lietuviešu  priesteriem  un  bīskapiem  ir  veidojusies 
homogēnās latīņu civilizācijas ietekmē un ir atšķirīga no tiem garīgās dzīves vērtību avotiem, ko 
ir devusi protestantiskā Ziemeļeiropas kultūra. (Puisāns 1988).

Savukārt  pareizticība Latvijā  ir  vēsturiska kristīgā konfesija,  kura iegājusi  tautas dzīvē 
brīvā ticības sludināšanas ceļā. Daudzi Latgales valdnieki un dižciltīgie ļaudis bija pareizticīgie. 
Pareizticīgās  baznīcas  bija  uzceltas  Jersikā  un  Koknesē.  Kristietību  bija  pieņēmuši  Jersikas 
valdnieks  Visvaldis,  Tālivaldis  ar  saviem  bērniem  Tālavā  un  Kokneses  valdnieks  Vetseke. 
Pareizticība  nākusi  no  Krievijas  -  no  Polockas,  kur  bija  tuvākā  bīskapa  katedra.  Par  to,  ka 
pareizticība bija sākusi izplatīties jau tajos senajos laikos, liecina arī vārdi: svēts, svētais, svētki, 
baznīca,  grāmata,  gavēnis,  krusts, klanīties,  lepoties  un citi,  kurus bija  atnesuši pareizticības 
misionāri no Polockas. (-a, Latvijas Pareizticīgo baznīca 2011,  elektronisks resurss).  

Daugavas  kreisajā  krastā,  kas  vēsturiski  ir  bijis  Sēlijas  novads  un  kādreiz  atradies 
Kurzemes hercogistes sastāvā, aplūkojamas arī evaņģēliski luteriskās   baznīcas. 

Sakrālie objekti  ir ļoti nozīmīgs dabas parka „Daugavas loki”  tūrisma resurss, svarīga 
ainavu  dominante,  kā  arī  vēstures  un  arhitektūras  sastāvdaļa.  Sakrālie  objekti  tiek  iekļauti 
praktiski visos ceļojumu maršrutos. Taču iesaistot tūrisma apritē dievnamus, jāņem vērā, ka tās, 
pirmām  kārtām,  ir  funkcionālas  celtnes.  Tūrismā  iesaistītie  dievnami  joprojām  pilda  savas 
sākotnējās  –  lūgšanu  nama  –  funkcijas,  tādēļ  tūristiem  jārēķinās  ar  dievnama  draudzes 
interesēm. Lielākā daļa dievnamu ikdienā ir slēgta, un tie aplūkojami tikai no ārpuses. 

Katoļu dievnami     

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu  baznīca (skat. 1. un 5. pielikumu).

Atrodas Daugavpils novada Naujenes pagasta Spruktos.  Baznīca uzbūvēta no cementa 
ķieģeļiem par draudzes un arhibīskapa līdzekļiem 1933. – 1938.g. Prāvests V.Kozlovskis, kas 
jaunībā  bija  Daugavpils  būvtehniķis,  pats  izstrādāja  baznīcas  būvplānu  un   vadīja  tās 
celtniecības darbus.

Agrāk Spruktos esot bijusi sava  koka  kapela.   Vienos dokumentos teikts, ka tā celta 
1820. g., bet citos, ka 1785. gadā. Jau 1866. gadā kapela bija novecojusi. Tagadējo  Spruktu 
draudzi  nodibināja 1933. gadā. 1933. g. 10. septembrī Krāslavas dekāns J. Kiselis iesvētīja 
jaunās baznīcas pamatus. Tajā pašā gadā uzcēla dzīvojamo māju un tajā ierīkoja pagaidu kapelu. 
Baznīcas celšanai līdzekļus deva draudze un arhibīskaps.  Jūnijā  baznīcu iesvētīja dekāns J. 
Kiselis. Vēlāk prāvestu V. Kozlovski pārcēla  par vikāru  uz Varakļāniem.  1935.  g. 8.  augustā 
Spruktos iebrauca prāvests V. Litaunieks. Viņš uzcēla Spruktu baznīcai  torņus. 1938.   gadā 
par   Spruktu   draudzes   prāvestu iecēla Staņislavu Kokinu, kas pabeidza baznīcas celšanu. 
Baznīca  ir 28 m gara,  16 m  plata,  12 m augsta ar diviem torņiem.   Lielajā altārī ir sv. Antona 
glezna, kas atvesta no Izvaltas baznīcas. Sānu altārī ir niša ar lielu Jaunavas Marijas statuju, kas 
arī atvesta no Izvaltas. Trešajā altārī ir Jēzus Sirds glezna, ko veidojusi māksliniece Žilvinska.

 Juzefovas  (Jezupovas)  Sv.  Pētera  un  Pāvila  Romas  katoļu  baznīca  (skat.  1.  un  5. 
pielikumu).

Atrodas Daugavpils novada Naujenes pagasta Juzefovā. Baznīcu sāka būvēt 1934.gadā un 
pabeidza 1961. gadā. Pēc uzcelšanas dievnamu atņēma un nodeva kluba ierīkošanai. 1989. gadā 
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baznīcu atgrieza draudzei. 1989. gada 27. decembrī bīskaps V. Nukšs to konsekrēja.  1990. gadā 
veica   iekšpuses pārbūves darbus,  piešķirot baznīcai  agrāko veidolu.  Tā būvēta no tēstiem 
laukakmeņiem.

Juzefovas  pirmā  koka  baznīca  celta  jau  pirms   1685.  gada. Bīskaps N. Poplavskis 
1685. gadā iesvētīja Jezupavas baznīcā vienu altāri. Šī baznīca Jezupovā pastāvēja  vismaz  97 
gadus.  1782. gadā   par   Staņislava   Šadurska   līdzekļiem Jezupovā tika uzcelta jauna koka 
baznīca, un  tā   bija  veltīta  sv.   Pētera Pāvila godam. Šī baznīca pastāvēja 162 gadus, līdz tā 
nodega 1944. gadā,  vāciešiem   atkāpjoties. Pāri palika  kāda  draudzes  māja.  Daugavpils 
dekāns Vladislavs Zundo šajā mājā  ierīkoja   lūgšanu  namu  un  tur  noturēja dievkalpojumus.

Juzefovas  mūra baznīcu saka celt prāvesta I. Broka laikā (1934—1936). 1936. gada 29. 
jūnijā Aglonas ģimnāzijas direktors, dekāns Aloizs Broks iesvētīja pamatus. Prāvesta I. Broka 
laikā baznīcu uzcēla līdz logiem, bet prāvesta A. Turka vadībā tā tika uzcelta līdz jumtam. Tad 
nāca  kara  gadi,  celtniecību,  protams,  pārtrauca.  Tāda,  nepabeigta,  šī  celtne  bija  līdz  1959. 
gadam. Prāvesta St. Petuško un Garīgā semināra audzēkņa Oļģerta Daļecka vadībā 1961. gadā 
tās  celtniecību  pabeidza,  bet  pavisam drīz  baznīcas  ēku atsavināja.  Līdz  16.  gs.   Juzefovas 
(Jezupovas)   jeb   Naujenes   teritorijā    atradās  vecā Daugavpils.  Tagadējā  (1582. gadā 
Stefana Batorija  dibinātā) Daugavpils no vecās Daugavpils  atrodas  19 km pa Daugavu lejup. 
Jezupovā (Naujenē), kas tolaik saucās Dünaburg, jau no 1275. gada atradās ordeņa pils un pie 
tās, protams, bija arī baznīca. Reformācijas laikā to pārņēma luterāņi. Pēc reformācijas baznīca 
atkal piederēja katoļiem. Iespējams, ka jau 1626. g. to pārcēla uz tagadējo Daugavpili, un, ka tā 
ir tā pati baznīca, par kuru Gustavs Manteifels rakstīja, ka Daugavpilī jezuītiem piederēja koka 
baznīca, celta 1626. gadā.  

4.2.3.1. attēls. Juzefovas (Jezupovas) Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca.

 
Elernes Kristus debesīs kāpšanas Romas katoļu baznīca (skat. 1. un 5. pielikumu).

Zīmīgi, ka  Elernes Romas katoļu baznīcas (Daugavpils novada Tabores pagasts)  un 
Sīķeles evaņģēliski luteriskās baznīcas (Daugavpils novada Vecsalienas pagasts) vēsture ir 
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neatraujami saistīta. Elernes baznīcas mūra ēku 1650. gadā  uzbūvēja Heinrihs Tinens. Līdz 
1761. gadam tā kalpoja luterāņu draudzes vajadzībām. Tās arhitektūra gan apjomos, gan detaļās 
sasaucas  ar  citām šai  laikā  Kurzemes  hercogistes  teritorijā  celtajām baznīcām.  Arī  interjera 
apdarē tā iekļāvās  laikmeta tradīcijās.  Par to liecina atsevišķi  manierisma stila  kokgriezumu 
fragmenti,  šur tur telpā izkaisītās  eņģeļu galviņas  un cilnis  ar  Marijas pasludināšanas sižeta 
atveidu.  Tikai  1775.g.  10.februārī  Jelgavas  prāvests  A.  Folkmanis  relācijā  par  Kurzemes 
baznīcām  rakstīja  prāvesta  nuncijam  Varšavā:  “36  jūdzes  no  Jelgavas  atrodas  Elerna, 
C.Falkerzāma muiža, kur uzturas katoļu prāvests”. 1771.vai 1777.gadā Muravkā mežā uz augsta 
pakalna, apmēram 2 km no Elernes, uzcēla nelielu koka baznīcu katoļiem sv. Andreja godam. 
Pēc nostāstiem, šo koka baznīcu uzbūvēja mežiem bagātajā Valdajā, Daugavas augštecē. Tad 
baznīcu izjauca, sakrāva uz baržām un pārveda uz Elerni. Kad vakara krēslā baržas tuvojušās 
Elernei,  uz tām aizdegtas  sveces,  kas  tālu atspīdējušas  Daugavas  ūdeņos.  To redzot  Elernē, 
cilvēki saukuši: “ Čudo! Čudo!”  (Brīnums! Brīnums!). Tā ir paša Dieva griba, lai Elernē būtu 
baznīca!”. Tautā šo baznīcu uzskatīja par Dieva sūtītu, kas “atpeldēja” pa Daugavu. To uzskatīja 
par svētceļojuma vietu, kas apveltīta bagātām Dieva žēlastībām.

Izrādījās, ka Muravkā pie katoļu koka baznīcas pārsvarā dzīvoja luterāņi, bet Elernē pie 
luterāņu  baznīcas  –  katoļi.  Kad  Elernes  muiža  nonāca  katoļticīga  muižnieka  īpašumā,  viņš 
apmainīja baznīcas: luterāņiem nodeva Muravkas (Sīķeles) katoļu koka baznīcu, bet katoļiem 
Elernes luterāņu mūra baznīcu. Arī vēlāk katoļi nepārstāja apmeklēt un lūgties savā vecajā koka 
baznīcā. Kad to atrada aizslēgtu, sita ārā logus un kāpa iekšā lūgties “savā – šai Dieva sūtītajā” 
baznīcā.  Šāda rīcība  ļoti  nepatika luterāņiem. Tāpēc viņi  nojauca koka baznīcu un tās vietā 
1819.gadā Muravkā uzcēla tagadējo Sīķeles mūra baznīcu.
Tagadējā Elernes katoļu mūra baznīca celta gotu stilā, ar vienu torni, kuram smaile uzbūvēta 
1911.gadā. Tās lielums: 9,5x4,5 asis. Altāri ir trīs, visi darināti kokā. Lielais altāris celts 1878.g. 
sv.  Jura  godam,  ar  svētā  gleznu  virsū.  Starp  kolonnām zeltītos  rāmjos  -  Jaunavas  Marijas 
“Assumpta” glezna. Kreisajos sānos Jaunavas Marijas pasludināšanas godam veltīts altāris ar 
gleznu.  Starp kolonnām Jēzus  sirds  glezna.  Krusta  ceļa  bildes  baznīcā ievietotas  ar bīskapa 
Presneviča ierosinājumu un indultu no 1879.g. Grīdā iemūrēta plāksne, kuras apakšpusē iekalts 
kontrakta teksts par baznīcas apmaiņu ar luterāņiem. 
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4.2.3.2. attēls. Elernes Kristus debesīs kāpšanas Romas katoļu baznīca.

 Jaunbornes Sv. Krusta Romas katolu baznīca (skat. 1. un 5. pielikumu).
Atrodas Daugavpils novada Salienas pagasta Jaunbornē. Baznīca uzcelta  1859. gadā pēc 

poļu  muižnieka  Juliusa  Sivicka(1812.  - 1877.)  gribas,  1890.gadā  pārbūvēta,  1921.  gadā 
atjaunota. Mākslas cienītāju šeit var interesēt atsevišķi priekšmeti, no kuriem interesantākie – 
ērģeļu  prospekta  kokgriezumi,  kas,  iespējams,  ir  daļa  no  Elernes  baznīcas  manierisma  stila 
iekārtas. Ap baznīcu izkārtojusies lauku kapsēta, kurā centrālo vietu ieņem Juliusa Sivicka un 
viņa ģimenes apbedījumi.

Jaunbornes baznīca ir mūra, celta krusta veidā, no ārpuses balti krāsota, ar cinkotu skārda 
jumtu, vienu torni un mazu tornīti uz baznīcas jumta vidus. Baznīcas lielums: 15m x 7m. Tornī 
2 nelieli zvani. Virs ieejas durvīm uzraksts poļu valodā “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums.”

Baznīcā  ir  trīs  altāri.  Lielajā  altārī  Pestītāja  krusts.  Labajā  pusē  Dievmātes  pastāvīgā 
palīga altāris  ar Dievmātes un sv. Jāzepa gleznām, kreisajā pusē Jēzus Sirds altāris ar Jēzus 
Sirds un sv. Nikolaja gleznām. 
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4.2.3.3. attēls. Jaunbornes Sv. Krusta Romas katolu baznīca

Evaņģēliski luteriskās baznīca  s     

Sīķeles   evaņģēliski luteriskā baznīca   (skat. 1. un 5. pielikumu).  
Atrodas Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Muravkā. Dievnama aprakstu skat. pie 

Elernes  Kristus  debesīs  kāpšanas  Romas  katoļu  baznīcas,  jo  abu  dievnamu  pastāvēšanas 
interesesantā un savdabīgā vēsture ir neatraujami saistīta. 

4.2.3.4. attēls. Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca.

Vecbornes evaņģēliski luteriskā baznīca (skat. 1. un 5. pielikumu).
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Atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagasta Vecbornē. Agrāk Vecbornē atradās koka 
baznīciņa, kas bija celta 1537.gadā un to sauca par Bornes baznīcu. 1937.gadā tā tika pārvesta 
un uzstādīta Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Zīmīgi, ka uz muzeja  80 ha zemes ir 
saglabātas 118 senceltnes, no kurām Bornes baznīca ir vissenākā (Tournet 2011, ER). Tagadējā 
Bornes baznīca celta un iesvētīta 1939.gadā.  

Pareizticīgo baznīca

Kaplavas pareizticīgo baznīca (skat. 1. un 5. pielikumu).

Atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagasta  Veckaplavā.  Kā minēts  baznīcas  metrikas 
grāmatās, Kaplavā pareizticīgo draudze nodibinājās 1794. gadā un uzcēla šeit baznīcu. „Rīgas 
Eparhijas Vēstīs” 1895. gada numurā (1096. lpp.) rakstīts, ka tā „bija nabadzīga, veca, neliela, 
zema baznīciņa un atstāja nomācošu iespaidu. Tā kā vietējie zemnieki baltkrievi, bijušie uniāti, 
pārsvarā nabadzīgi,  jaunas baznīcas celtniecībai nebija nekādas iespējas”. Tagadējā Kaplavas 
baznīca  celta  gleznainā  vietā  -  Daugavas  krastā,  senāk,  vēl  pirms  Daugavpils  –  Vitebskas 
dzelzceļa  uzbūvēšanas.   Tās  vienīgie  labdari  bija  strūdzinieki.  Pavasarī  tie  parasti  devās  uz 
Kaplavas  baznīcu;  ja  strūgu  karavāna  nepiestāja  krastā,  tad  mācītājs  laivā  pārcēlās  pie 
strūdziniekiem un noturēja aizlūgumu Sv. Nikolajam, kurš ir  visu ceļotāju aizgādnim. Taču ar 
laiku šī atbalsts baznīcai mazinājās. („Rīgas Eparhijas Vēstis” 1894., 1156. lpp.). 19. gs. otrajā 
pusē Kaplavas baznīca bija tiktāl novecojusi, ka arhibīskaps Arsēnijs, apsekojot to 1889. gadā, 
atzina jaunas baznīcas celšanas nepieciešamību Kaplavā. Šim nolūkam tika piešķirti 6500 rubļi. 
5000  rubļus  bija  ziedojusi  valdības  padomnieka  atraitne  Anna  Ļebedkina,  bet  1500  rubļus 
atvēlēja Jānis Sergijevs (Sv. Kronštates Jānis), kurš bez tam vēl ziedoja 100 rubļus baznīcas 
inventāra iegādei.     Baznīcas celtniecība noritēja 1894.-1895. gadā un tika pabeigta 1895. gada 
29. augustā, kad arī iesvētīta par godu Dievmātes Patvērumam. Dievnama izmēri:  21 x 8 x 7,8 
m).  Tas  ir  mūra,  grezns  iekšpusē  un  lieliski  izdaiļo  tuvējo  apkārtni.  „Ar  jaunas  baznīcas 
uzcelšanu”, kā minēts „Rīgas Eparhijas Vēstu” 1907. gada numurā (848. lpp.), „garīgi atdzima 
un kļuva priecīgāki vietējie baltkrievi, redzot, ka nu viņu baznīca atbilst savai misijai.  Pārāk 
sāpīgi bija uzklausīt vietējo citticībnieku pārmetumus un izsmieklu par baznīcu, kuras vienīgā 
atšķirība no pārējiem vecajiem namiņiem bija krusts. (-b, Latvijas Pareizticīgo baznīca 2011, 
ER). 

Krucifikss

Jaunbornes krucifikss (kapel  a)   (skat. 1. un 5. pielikumu).

Atrodas Daugavpils novada Salienas pagasta Jaunbornē  netālu no  katoļu baznīcas ceļa 
malā. Izmēri: 2m x 1,5m x 2m. Novietots uz laukakmeņa, kura virszemes izmēri ir 3,6 m x 2,5 
m x 0,9 m.  Būtībā  kapela   ir  mūra  stabs ar  nišu, kurā atrodas Jaunavas Marijas pastāvīga 
palīga  glezna  koka  rāmī.  Uz  rāmja  uzraksts  poļu valodā:  1907. g.  15. oktobrī. Tālāk 
lūgums uz  Dievmāti,  lai  dod veselību.  Zem nišas  misiņa  skārda  plāksnīte  ar  uzrakstu  poļu 
valodā:  “MATKO BOSKA NÌEUSTAJACEJ POMOCY MÒDL SÌĘ ZA NAMI” (Tavā patvērumā). Par   šīs 
kapelas   rašanos  ir   šāds   nostāsts:  “Kādam   zemniekam 1907. gadā dienas laikā uzbruka 
ļaundari, lai to noslepkavotu. Tam laimējās izbēgt. Ļaundari,  lielā   niknumā,   metās   to gūstīt. 
Zemnieks,   bēgot   nespēkā pakrita pie lielā akmens un zinādams, ka ļaundari to tūlīt panāks, 
sāka skaitīt lūgšanu:  “ Tavā patvērumā”.  Ļaundari  zemnieku   neievēroja   un  paskrēja garām, 
jo  savu   acu   priekšā  it  kā  arvienu  redzēja   skrejošo  zemnieku.  Zemnieks,  pateicībā   par 
izglābšanos  no  drošās  nāves,  uzcēla   Dievmātei  šo  kapelu.” Otrs  nostāsts  vēstī,  ka  kapelu 
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uzbūvējusi Jaunbornes muižniece sava vīra piemiņai, kas pazudis poļu sacelšanās laikā 19.gs. 
beigās.

4.2.3.5. attēls. Jaunbornes krucifikss (kapela).

4.2.4. Muižas un muižu parki

Nozīmīga  esošo un potenciālo  tūrisma produktu  daļa  ir  materiālā  kultūras  mantojuma 
objekti  –  muižas,  to  apbūves  kompleksi  un  parki.  Tie  ir  arī  reģiona  nozīmīgākie 
kultūrvēsturiskie objekti, kas ir ievērojama kultūras tūrisma sastāvdaļa. Dabas parka teritorijā un 
tai līdzās esošās līdz mūsdienām saglabājušās muižas veidojušās 18.gs. otrajā pusē līdz 20.gs. 
sākumam un ietver tradicionālo apbūvi – muižas pili, saimniecības ēkas u.c. būves. Muižas ēkas 
visbiežāk ietver parks un apstādījumi, nereti arī dīķis. Senie parki, kuru vecums pārsniedz vairāk 
kā 100 gadus, un kuros vēl arvien saglabājušās svešzemju koku sugas, savulaik bijuši Freitāgu 
fon Loninghonenu, Engelhartu, Plāteru-Zībergu u.c. muižkungu dzimtu lepnums un ieguldījums 
tā  laika  infrastruktūras  attīstībā.  Daugavas  kreisajā  –  Augšzemes  –  krastā  izvietojušās  trīs 
muižas.  To noteicis  šī  krasta  īpašais  ainaviskums un  neskartā  daba.  Pie  Rudņas loka upes 
kreisajā krastā netālu viena no otras virknējas Vecbornes un Lielbornes muiža. Muižu tehniskais 
stāvoklis kopumā vērtējams stipri viduvēji, jo vairākas ēkas netiek apsaimniekotas un pamazām 
iet bojā. Taču tās tiek iekļautas tūrisma maršrutos un ceļvežos, jo ceļotājiem ir interese par šiem 
objektiem. 

Lielbornes muiža (skat. 1. un 5. pielikumu).

Atrodas Daugavpils novada Salienas pagastā gleznainā stāvā vietā netālu no Daugavas 
krasta.  Muiža ir baronu Freitāgu fon Loninghonenu kādreizējais īpašums (19.gs. pirmā puse; 
19. un 20. gs. mijā pārbūvēta). Saglabājusies muiža un saimniecības ēkas. Muižas ēkas apdarē 
vērojamas interesantas koka detaļas,  telpās saglabājušās senās kāpnes un koka margas. Taču 
muižas  nams stipri  nolaists  un netiek  apsaimniekots.   Muižas  pagalmā – Daugavpils  rajonā 
zināmā dziļākā aka (35 m). Muižas ēkas apkārtējo vidi stipri degradē tās apkārtējā apbūve: gan 
pussabrukušās saimniecības ēkas, gan padomju laikā uzbūvētās celtnes, gan tuvumā dzīvojošo 
iedzīvotāju izraisītā degradētā vide. 2010.gada vasarā,  veicot objekta apsekošanu, konstatēts, ka 
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piekļūšana muižas ēkai nav iespējama, parka teritorija aizaugusi ar krūmājiem un nātrēm. Uz 
objektu ir norāde. 

4.2.4.1. attēls. Lielbornes muiža.

Vecbornes muiža un parks (skat. 1. un 5. pielikumu).

Atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagasta Vecbornē. Muižas senais nosaukums: Alt-
Born. Vecbornes muižas kungu māja tapusi 19.gs. 80.-ajos gados. Tā ir divstāvu ēka ar lēzenu 
divslīpju  jumtu.  Ēka  ir  19.gs.  II  puses  villu  arhitektūras  paraugs,  ko  iedvesmojusi  itāļu 
renesanses arhitektūra.  Ēkas stūrus papildina lēzena profila  lizēnas,  zelmiņa daļu no apjoma 
atdala triglifu-metopu frīze, kā interesenats papildinājums gala fasādes apdarei ir kokā veidoti 
spāru  gali  un  Šveices  vasarnīcu  stilā  ieturēts  lievenis.  No  ārpuses  ēka  izskatās  salīdzinoši 
pieticīgi, tās lielākā vērtība ir interjera dekoratīvā apdare, kas brīnumainā kārtā saglabājusies 
līdz pat mūsdienām. grezni koka paneļi, baltu podiņu krāsns, masīvu dzegu ierāmēti griesti un 
stuka plafons ar augu un ziedu vītnēm apskatāmi nama otrā stāva zālē, agrāk to visu papildināja 
ziedu un augu kompozīciju griestu gleznojumi starp dzegām Bijušie īpašnieki: no 1630.g. - fon 
Engelhartu  dzimta;  no  1897.g.  -  barons  Rūdolfs  fon  Engelharts,  muižas  pārvaldnieks 
J.Sarkovskis  no  Kaplavas.  LR  zemes  reformas  gaitā  sadalīta  29  saimniecībās  un  zemes 
piegriezumos citām saimniecībām (koppl. 645,81 ha). Vecbornes muižas centrs tika ieskaitīts 
valsts zemju fondā, bet muižas kungu mājā ierīkoja Kaplavas pagastskolu   Vecbornes muižas 
dzīvojamās  ēkas  zāles  (19.gs.beigas)  interjera  dekoratīvā  apdare  ir  valsts  nozīmes  mākslas 
piemineklis (LPMA 2011, ER). 
Muižas parkā „aug  tādi reti koki kā tūjas, mūžzaļie ciedru koki, Sibīrijas lapegles. Ļoti īpatnējs 
un eksotisks koks ir „lietussargs”.  Šī goba ir īsts dabas brīnums. Īpatnēja ir visa parka augu 
valsts. Vecbornes parku pārsvarā apmeklē tūristi, kuri jāj ar zirgiem, jo šis parks ir iekļauts zirgu 
izjāžu maršrutā, kā arī tūristi, kuri izvēlējušies atpūtai tieši Kaplavas pagastu.  

Juzefovas (Jezupovas) muižas parks (skat. 1. un 5. pielikumu).

No  Juzefovas  (Jezupovas)   muižas pils  (Daugavpils  novada  Naujenes  pagasts,) 
saglabājušās tikai pamatu aprises (pils nodedzināta 1942. gadā), taču Naujenes pagasta padome 
sakopusi un labiekārtojusi muižas parku, kurā atrodami dažādu svešzemju koku stādījumi, kā arī 
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ierīkojusi  pastaigu  taku  „Marijas  taka”.  Parkam  sagatavots  un  tiek  realizēts  īpašs 
apsaimniekošanas plāns. Tā ir vieta, kur sākas dabas parks „Daugavas loki”. Parka platība – 6 
hektāri, no tiem 0,06 ha aizņem dīķis. No rietumu un austrumu puses parku ietver alejas, vidū 
brīvi izvietotas eksotu grupas un solitieri.

Parka sākotnējais nosaukums bija “Hofzumberg”, kas tulkojumā no vācu valodas nozīmē – 
māja uz kalna. 18. gs. beigās parku pārdēvēja par Juzefovas (Jezupovas) parku.

Parks atšķīrās ar neparastu koku sugu daudzveidību. Šis parks atradās otrajā vietā (pēc 
Rīgas Botāniskā dārza) pēc inflanto augu daudzuma. Tajā tika rīkotas zinātniskas ekskursijas. 
Parkā stādītas vietējās un eksotu koku un krūmu sugas. No vietējām daudz ozolu. Liepu, lazdu, 
bārbeļu,  Eiropas  segliņu.  Eksoti:  Eiropas  lapegle,  Eiropas  ciedru  priede,  parastā  un dzeltenā 
zirgkastaņa, baltā apse, Tatārijas zaļmizas kļava, Krimas liepa u.c. (Zilgalvis J., 1998). 
No parka iztek avots. Uzskata, ka avota ūdenim piemīt dziednieciskas īpašības – tas satur daudz 
sērūdeņraža. Uz parku ir norāde, bet tam līdzās ierīkots auto stāvlaukums, tualetes un uzstādīts 
informatīvais stends. 

4.2.4.2. attēls. Juzefovas (Jezupovas) muižas parks.

Jāatzīmē,  ka  dabas  parka  teritorijas  tuvumā  atrodas  vairākas  citas  muižas,  kuras  var 
iekļaut maršrutos. Krāslavas muižas pils – Krāslavā, Daugavpils novadā - Birkineļu pusmuiža 
(J.Raiņa  māja  Berķenelē,  Daugavpils  novada Kalkūnu pagasts),  Tabores  muiža  (Daugavpils 
novada Tabores pagasts),   Červonkas (Daugavpils novada Vecsalienas pagasts), Muižu apskatei 
dabas parka „Daugavas loki” teritorijā ir  iespējami vairāki maršrutu varianti.  Daugavpilī un 
Krāslavā iespējams šķērsot Daugavu, tādējādi  vienu maršruta  daļu veicot  pa Daugavas  labo 
krastu, taču, ņemot vērā kreisā krasta kultūrvēstures un ainavu bagātību,  iespējams maršrutu 
izveidot tikai kreisajā krastā – sākot no Krāslavas, uz Vecbornes un Jaunbornes muižu, pa ceļam 
apskatot  Bornes  evaņģēliski  luterisko  baznīcu,  Kaplavas  pareizticīgo  baznīcu,  Jaunbornes 
Romas katoļu baznīcu un krucifiksu, Sīķeles evaņģēliski luterisko baznīcu  un  Elernes katoļu 
baznīcu, un turpmākajā ceļā apmeklējot Tabores (Daugavpils novada Tabores pagasts) muižu. 
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4.2.4.3. attēls. Červonkas muižas pils un parks.

4.2.4.4. attēls. Tabores muiža.

4.2.5. Apbūves un arhitektūras tradīcijas

Būtiskākie kultūrvidi veidojošie elementi Latgalē ir latgaliski katoliciskā, sēliski luteriskā, 
krievu  pareizticīgā  un  krievu  vecticībnieku  kultūra,  kas  izpaužas  gan  materiālajā,  gan 
nemateriālajā kultūras mantojumā.  Tautas būvniecību pārstāv lauku sētas, kas mainījušās līdz ar 
saimniecisko kārtību un pārdzīvojušas citu būvniecības kultūru ietekmi. Līdz 20.gs. 20-to. gadu 
zemes reformai  Latgales  iedzīvotāji  pārsvarā dzīvoja  sādžās,  kuru apbūvi  noteica  cara laiku 
noteikumi. Pēc iziešanas viensētās daļēji saglabājās slēgtie pagalmi (dvori), kam apkārt augsts 
žogs, dzīvojamās telpas apvienojums ar kūti.  Mājām bieži izplatīti dekoratīvie pakši, lieveņi, 
kokgriezumi, logu aizvirtņi.

Viena no dabas parka ainavu raksturojošajām vērtībām ir apbūve, tās struktūra, kurai ir 
raksturīgas viensētas un sādžas.  Tās ainavā veido noteiktu ritmiku un ir veidojušas noteiktu 
zemes apsaimniekošanas pieeju. Apbūvei piemīt  un šim reģionam raksturīga arhitektūra, kura 
ēkām  piešķir  unikalitāti  un  kultūrvēsturiska  pieminekļa  statusu,  piemēram,  Plostnieku  – 
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zvejnieku  sētu  grupa Augstinišķu  ciemā  (Krāslavas  novada  Ūdrīšu  pagasts),  Zvejnieku  – 
zemnieku sētu grupa Kaplavas  ciemā (Krāslavas  novada Kaplavas  pagasts)  (skat.  1.  un 5. 
pielikumu). Apbūve ir kā dabas parka ainavas elements, kas liek uztvert to kā ainavas veidotāju 
un tāpēc ir turpmāk saglabājama, lai ainava nezaudētu daļu no tās unikalitātes, identitātes. 

19. gs. Latgales  iedzīvotāju pamatnodarbošanās bija zemkopība un lopkopība, līdz ar to 
arī šajā dabas parka teritorijā saimniecības bija nelielas. Latgalē bija spēcīga slāvu tautu kultūru 
ietekme, kuras rezultātā visās dzīves jomās,  arī dabas parkā „Daugavas loki”,  izveidojās gan 
daudz lokālu īpatnību, arī tuvība ar austrumslāvu tautu kultūru. Tas ļoti labi ir saskatāms ēku 
arhitektūrā. 

Zeme tika dalīta starp dēliem. Radās ciemi – sādžas ar sīkām saimniecībām. Zemes gabalu 
lielums bija tikai 5 līdz 10 ha, kas arī bija sadalīti vairākos starpgabalos kopējos tīrumos. „Tādēļ 
sādžinieki bija spiesti apstrādāt savas zemes strēmeles (šņores) reizē, audzēt to pašu, ko citi, 
pieturēties pie zemi noplicinošas trīslauku kārtības. Tomēr ne tikai zemes trūkums un tradīcijas 
noteica  Latgales  sādžu  apbūves  raksturu.  Pēc  valdības  izdotās  19.gs.  I  puses  celtniecības 
instrukcijas dzīvojamās mājas bija jābūvē ar logotajiem istabu galiem paralēli mājai vienā vai 
abās tās pusēs, bet izveidojušies regulārie pagalmi jānoslēdz ar žogiem un vārtiem. Rija parasti 
bija vairākiem saimniekiem viena jeb tikai dažas uz visu sādžu, tāpat arī akas, bet pirtis rindojās 
aiz katras sētas sakņu dārziem.” 

Dabas parka teritorijā  izplatītākie  zemnieku apmetņu veidi  ir  rindu sādžas  un izklaidu 
sādžas. Sādžās zemnieku sētām varēja būt vairāki ēku izvietojuma plānojumi,  dabas parkam 
raksturīgākie ir divi vai trīs, par trešo nav īstas pārliecības. Latgales zemnieku materiālo kultūru 
raksturo  vieglas  formas  ar  diezgan  bagātiem  dekoratīviem  elementiem.  Tā  kā  Latgalē  ilgi 
saglabājās naturālās  saimniecības  paliekas  un aizkavējās kapitālisma attīstība,  tur ilgāk nekā 
citos Latvijas apgabalos saglabājās arī zemnieku mājsaimnieku darinājumi ar visai arhaiskām 
formām: kokgriezumiem rotāts logu apmales, jumtu vēja dēļi,  lieveņu stabi, margotas durvis 
klētīm un dzīvojamām mājām;  ar  augstu žogu un dekoratīviem vārtiem no ielas  norobežots 
pagalms.” Šos arhitektūras elementus izteikti var redzēt Daugavpils novada Naujenes pagasta 
Slutišķu sādžā,  kā arī Židinā un Markovā, kur, galvenokārt, dzīvo vecticībnieki.  

4.2.6. Vecticībnieku arhitektūras tradīcijas Slutišķu sādžā

Viena  no  unikālākajām  dabas  parka  vietām  ir  Slutišķu  sādžā  (Daugavpils  novada 
Naujenes  pagasts).  Slutišķu  vārds  vēstures  avotos  pirmo reizi  minēts  1765.gadā.  (Ābers  B. 
1917).  Tagadējā  Naujenes  pagasta  teritorijā  vecticībnieki  sāka  apmesties  teritorijās,  kas 
piederēja  grāfam  Plāteram,  kurš  labprāt  pieņēma  bēgļus  no  Pleskavas  un  Novgorodas. 
Vecticībnieku apmešanos sekmēja izveidojusies smagā situācija – pēc Ziemeļu kara daudzas 
sētas  bija  tukšas  vai  izpostītas,  vietējo  iedzīvotāju  skaits  bija  samazinājies,  bet  aramzeme 
pārvērtusies atmatā. Trūka darbaroku izpostīto foļvarku (pusmuižu) saimniecību atjaunošanai. 
Vienīgā izeja šajā situācijā bija atnācēju – vecticībnieku darba spēka piesaiste. 
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4.2.6.1. attēls. Slutišķu vecticībnieku māja.

Tādejādi 18.gs. laikā vecticībnieki samērā blīvi sāka apdzīvot Naujenes pagasta teritoriju. 
19.gs.  beigās  Naujenes  pagastā  dzīvoja  1096  vecticībnieku  ģimenes,  turklāt  45  no  125 
Dinaburgas  stārastijas  sādžām  bija  tipiskas  vecticībnieku  apmetnes,  tostarp,  arī   Slutišķi. 
(Пухдяк О., Борисов Д. 2003). Vecticībnieku reliģija, vairāk nekā jebkura cita, tiecās savus 
sekotājus norobežot no saiknes ar ārējo pasauli, baidoties no jel kādiem jauninājumu iespiešanās 
viņu sadzīvē un kultūrā. Slutišķu sādžas novietojums - no vienas puses Daugavas terase, no 
otras – Markovas pilskalns un savdabīgais reljefs – atbilda vecticībnieku pašizolācijai no ārējās 
pasaules. Iespējams, pateicoties tieši šai izolētībai, vecticībnieki saglabāja savas materiālās un 
nemateriālās kultūras vērtības, kuru izpausme vērojama arī tagad: sādžas plānojums („ielas tipa” 
apbūve – viena galvenā sādžas iela un visai sādžai viena aka), apbūve (logu apmales) un māju 
apdare, augsti sliekšņi un zemas durvis; sadzīvē – krievu krāsns izmantošana, kā arī dzīvojamās 
mājas  funkcionālajā  dalījumā  –  priekšnams,  „aukstā”  istaba,  sarkanais  un  melnais  stūris. 
Vecticībnieku dzīvojamā māja bija ģimenes slēgtā pasaule, kurā no ārpuses nedrīkstēja iekļūt 
redzamie un neredzamie ļaunie spēki, kurus kristietības periodā sauca par velniem (бесы). Māju 
no tiem pasargāja durvis, logi ar slēģiem, kā arī jumtu un sienu savienojošā vieta – paspārne. 
Paspārnē bieži  vien redzams tā  saucamais  „dvielis”  – koka dēlis  ar  Saules  un Zemes  zīmi. 
Zelmini  gar  jumta  slīpi  ierāmēja  ar  debesu ūdeņu un lietus  simboliem.  Zelmiņu bagātīgaus 
dekorējums turpinājās ar vienu vai vairākām kokgrebuma līnijām dzegā un sienu apmalēs. Līdz 
mūsdienām  saglabājušies  pieminekļi  pierāda,  ka  vislielākā  uzmanību  tika  pievērsta  māju 
logiem, kurus bagātīgi rotāja ar koka dekoriem. 
Nepieciešama nozīmīgā kultūras pieminekļa saglabāšana, veicot kultūras pieminekļu 
aizsardzības normām atbilstošus pasākumus – sakopšanu,  restaurāciju, rekonstrukciju. Muzeja 
„Slutišķu vecticībnieku sēta” uzturēšana un remonts nepieciešams arī  tūristu piesaistei. 
Iespējams daļēji izmantot šo ēku apmeklētāju informēšanai, līdz radīsies finansiālas iespējas 
izveidot lielāku apmeklētāju informācijas centru. Zīmīgi, ka 2005.gada vasarā Slutišķos filmētas 
seriāla „Likteņa līdumnieki” 3.daļas „Nārbuļu dēli” Sibīrijas ainas. 

4.3. Nemateriālais kultūras mantojums

2008.gadā Ministriju kabinets apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādāto  „Koncepciju par 
nemateriālā  kultūras  mantojuma  saglabāšanu”.  Šī  koncepcija  nosaka  sekojošas  nemateriālā 

82



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

kultūras mantojuma izpausmes -  „paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un 
prasmes,  kā  arī  ar  tiem  saistītus  instrumentus,  priekšmetus,  artefaktus  un  kultūrtelpas,  ko 
kopienas,  grupas un,  dažos gadījumos,  indivīdi  atzīst  par sava kultūras  mantojuma daļu.  Šo 
nemateriālo  kultūras  mantojumu,  kas  tiek  nodots  no paaudzes  paaudzē,  kopienas  un grupas 
nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas 
veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību 
un  cilvēka  radošo  darbību.  Nemateriālais  kultūras  mantojums  cita  starpā  izpaužas  arī  kā 
mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, 
izpildītājmākslas,  paražas,  rituāli  un  svētki,  zināšanas  un  prasmes,  kas  saistītas  ar  dabu  un 
Visumu,  tradicionālās  amatniecības  prasmes.”Savukārt  nemateriālā  kultūras  mantojuma 
saglabāšana – Konvencijas izpratnē tas nozīmē veikt darbības, kuru mērķis ir nodrošināt NKM 
dzīvotspēju,  ieskaitot  tā  identifikāciju,  dokumentēšanu,  pētniecību,  saglabāšanu,  aizsardzību, 
popularizēšanu, vērtības nostiprināšanu, tālāknodošanu (..) atdzīvinot šāda mantojuma dažādus 
aspektus.  Viens  no  nemateriālā  kultūras  mantojuma  izmantošanas  veidiem ir  tā  iesaistīšana 
dažādu tūrisma produktu  veidošanā.  Bez tam nemateriālais  kultūras  mantojums jāaplūko kā 
ekonomiskās attīstības instruments tūrisma plānošanas procesā” (Kultūras ministrija 2011, ER). 

4.3.1. Latgaliešu valoda

Latgaliešu valoda  ir īpaša  novada kultūras mantojuma daļa. Tas ir brīnišķīgs instruments 
jaunu tūrisma produktu radīšanā.  Ieksžemes tūristi  no citiem Latvijas  reģioniem, braucot  uz 
Latgali,  grib ikdienas saziņā grib dzirdēt skanam latgaliešu valodu, vēlas dzirdēt folkloru un 
mūziku latgaliski.   Valodas un latgaliešiem raksturīgo tradīciju  sargātāji  un kopēji  ir  dažādi 
mākslinieciskie  kolektīvi,  ansambļi,  kapelas,  tautas  deju  ansambļi,  folkloras  kopas.   Īpašs 
latgaliešu  kultūras  izpausmes  veids  ir  maija  dziedājumi  un  lūgšanas  pie  sādžas  krustiem 
latgaliešu valodā,  kas ir  ierakstīti  Latvijas  Kultūras kanonā.  Līdz šim šajā lauciņā darbojas 
galvenokārt pusmūža vecuma cilvēki, taču jaunā paaudze šo kultūras un etnisko vērtību maz 
pamazām sāka zaudēt.  2005. gads ienesa jaunas vēsmas latgaliešu valodas popularizēšana, jo 
Latgales jauniešu grupa „Borova MC”, izpildot dziesmas latgaliešu valodā, spēja pievērst visas 
Latvijas  mūzikas  cienītāju  uzmanību savai  valodai,  to  veiksmīgi  sintezējot  ar  repa  mūzikas 
žanru, tādejādi gūstot pārliecinātu uzvaru dažādās mūzikas aptaujās. Interesi latgaliešu valodai 
piesaista arī grupas „Bez PVN”, „Laimas myzikanti” bet augstas vietas Latvijas šlāgermūzikas 
aptaujās - grupa „Baltie lāči”, „Patrioti.lg”, kuru populārās dziesmas „Daugaveņa” video klips 
filmēts dabas parkā „Daugavas loki”. Svarīgs resurss ir arī Latgales radio, kas sāka darboties 
2006. gadā,  tādejādi palīdzot latgaliešu valodu no resursa attīstīt par  tūrisma produktā.  

4.3.2. Latgales kulinārais mantojums

Nacionālais  ēdiens ir jebkura ceļojuma galamērķa stiprākā pozīcija,  jo tūrists ceļojuma 
laikā vienmēr tiecas iepazīt, nogaršot un izbaudīt reģiona tradicionālo virtuvi. 

Tradicionālās  Latgales  ēdienu  receptes  nākušas  no  vietējām  saimniecēm,  ko  tās 
izdomājušas pašas vai arī aizguvušas no saviem senčiem. Parasti tie  bijuši vienkārši ēdieni, jo 
laukos nekad jau nav bijis daudz laika veltīt ēdiena gatavošanai. Ātrs, sātīgs ēdiens un – aši 
tīrumā vai citos lauku darbos! Pašu rokām sarūpētie un pieticīgie ēdieni gadu no gada ir darījusi 
stiprus Latgales ļaudis. Virtuves tradīcijas Latgalē ir bijušas cieši saistītas ar gadalaiku maiņu. 
Pa vasaru nobarotu cūku kāvuši decembrī, tādēļ Ziemassvētku galdā bijis daudz gaļas un dažādu 
desu.  Sālīto  speķi,  ko  var  ilgi  uzglabāt,  atstājuši  siena  laikam.  Gaidīt  gaidīti  bijušo  jaunie 
kartupelīši  ar gurķiem krējumā. Saimi allaž ir priecējusi  jauno graudu pirmā rudens maizīte. 
Saules atspulgs sviesta pikā, zemes brūnums kraukšķīgi apcepta gaļas šķēlē, mīcīto kartupeļu 
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pauguriņi, no kuru skata siekalas saskrien mutē... Laiki mainās, un tiem līdzi arī tradīcijas un 
ēšanas ieradumi. Jaunie Latgales ēdieni jeb, kā tos tagad dēvējam, kulinārā mantojuma ēdieni 
nav  vairs ne tik sātīgi, tie ir modernāki un ar izdomu bagātāki (Kulinārā mantojuma tīkls 2011, 
elektronisks resurss).   

2004. gadā Latgale iestājās Eiropas reģionālajā kulinārā mantojuma tīklā, tādejādi kļūstot 
par pirmo Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla reģionu Latvijā. Eiropas reģionālajm Kulinārajam 
mantojumam ir raksturīgi reģionālie,  no vietējiem resursiem gatavotie ēdieni u.c.produkti.    
Eiropas reģionālā Kulinārā mantojuma logo ir pavāra cepure.   

4.3.3. Zirgkopības tradīcijas

Latvijā  zirgi  jau  gadsimtiem  ir  bijuši  ierasti  mājdzīvnieki.   Bez  tiem  dzīve  nav 
iedomājama arī Latgalē.  Zirgus izmanto ne tikai saimniecības darbos, bet arī sportā,  tūrismā, 
atpūtā un arī ārstnieciskos nolūkos – izmantojot reitterapijas metodi. Dabas parka „Daugavas 
loki” teritorijā darbojas z/s „Klajumi” zirgu sēta „Klajumi”, kas ir specializējusies lauku tūrismā 
un jau vairākus gadus piedāvā zirgu izjādes, zirgu pārgājienus, kā arī piedāvā reitterapiju, kas  ir 
viena  no  rehabilitācijas  metodēm,  kurā  tiek  izmantota  jāšana  ar  zirgu.  To  plaši  izmanto 
terapeitisko,  neiroloģisko,  ortopēdisko  u.c.  slimību  ārstēšanai,  kā  arī  pacientiem  ar  garīga 
rakstura  traucējumiem,  lai  uzlabotu  vai  daļēji  atjaunotu  ķermeņa  kustības.    Tādejādi  zirgu 
izmantošanai cilvēku atpūtas organizēšanai dabas parka „Daugavas loki”  ir plašas iespējas, jo 
izjādes brīvā dabā palīdz gūt garīgu atslodzi un tuvina dabai, gūstot arī estētisku baudījumu.  

4.3.4. Amatniecības tradīcijas un podniecība

Latgalei  raksturīgi  amatnieki,  kas  kopj  seno  amatu:  podniecības,  aušanas,  pīšanas, 
rokdarbu,  metālapstrādes  un  kokapstrādes  tradīcijas.  Ceļotājiem  tiek  piedāvāts  iesaistīties 
keramikas izstrādājumu darināšanā un cepļu atvēršanā. Daži amatnieki apmeklētājus piesaista 
ar pirts apmeklējumu un ekskursiju maršrutiem.  Lieliska iespēja iepazīsties ar amatniecības 
tradīcijām Latgalē šodien, apmeklēt amatnieku darbnīcas, iegādāties viņu produkciju un par 
iespējām  ne  tikai  vērot  amatnieku  izstrādājumu  tapšanas  brīnumu,  bet  arī  pašiem  aktīvi 
līdzdarboties - iemēģināt roku, izgatavojot kādu darbiņu, vai pat apgūt aroda pamatus. Dabas 
parkam līdzās  esošais  Daugavpils  novada Naujenes  novadpētniecības  muzejs  sadarbībā  ar 
Krāslavas  keramiķi  Valdi  Pauliņu,  piedāvā  jaunu  muzejpedagoģisko  programmu,  kuras 
ietvaros ir iespēja iepazīties   keramikas tapšanas procesu un pašiem piedalīties keramikas 
izstrādājumu darināšanā..  Daugavpils  un Krāslavas novadā un Krāslavā darbojas keramiķi, 
mākslinieki,  pinēji,  audējas,  no  dažādiem  dabas  materiāliem  tiek  darināti   mūzikas 
instrumenti.  Arvien  populārāka  kļūst  zīda  lakatu  apgleznošana,  filcēšana,  dekupāža,  brošu 
izgatavošana u.c. 

Ar amatnieku izstrādājumiem un amata prasmju demonstrējumiem dabas parka teritorijā 
var  iepazīties  Starptautiskā  tautas  mākslas  festivāla  „Augšdaugava”  laikā,  kas  katru  gadu 
norisinās maija beigās Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķos, kad festivāla ietvaros 
notiek arī amatnieku tirdziņš. Ar amatniecības tradīcijām plaši var iepazīties arī katru vasaru 
notiekošajos Krāslavas pilsētas svētkos. 

Dabas parka „Daugavas loki” teritorija perspektīvā varētu būt lieliska vieta, kur aktīvās 
tūrisma sezonas laikā pastāvīgi norisinātos amatnieku tirdziņi,  plenēri,  meistardarbnīcas un 
izstādes. Lielisks potenciāls šādu pasākumu rīkošanai varētu būt Slutišķu sādža. 
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Latgales amatniekus noteikti vajadzētu iesaistīt dabas parkam raksturīgu suvenīru skiču 
izstrādāšanā  un  suvenīru  sērijas  izgatavošanā.  Vērā  ņemams  ir  Daugavpils  novada  Valda 
Grebeža priekšlikums katrai dabas parka tūristu koncentrēšanās vietai izstrādāt savu suvenīru. 

Nepieciešama ciešāka sadarbība starp tūrisma uzņēmējiem – tūristu mītņu, ēdināšanas 
iestāžu  saimniekiem  un  amatniekiem.  Lai  iekšzemes  un  ārvalstu  ceļotājiem  būtu  iespēja 
izbaudīt  autentisku  latgalisku  vidi,  jārada  arī  atbilstošs  interjers,  kura  izstrādāšanā  un  tā 
elementu izgatavošanā varētu iesaistīt  amatniekus.   Tūristu mītnēs ēdieni  un dzērieni  būtu 
jāpasniedz Latgales  keramiķu traukos. Tūristu mītnēs un ēdināšanās iestādēs varētu izvietot 
nelielas vitrīnas, kurās pārdošanai būtu izvietoti Latgales amatnieku darinātie suvenīri. 

4.3.5. Folklora, mitoloģija un vēsture: teikas, pasakas un nostāsti

Latvijas vietvārdu atlantos un uzziņu literatūrā līdzās latviskajam nosaukumam Daugava 
minēts tās nosaukums vācu valodā  Düna  (senākā  forma:  Dina), kā  arī lībiešu valodā  Vēn  / 
Veina.  Domājams,  ka  pēdējais  saistīts  ar  skandināvu  teikās  un  leģendās  sastopamajiem 
hipotētiskajiem Daugavas apzīmējumiem: Tuna, Vina, Veina. Šie apzīmējumi lietoti islandiešu 
Gutasāgā (6.gs.), dāņu vēsturnieka Sakša Gramatiķa pierakstītajā Hadinga sāgā (7.gs. beigas) 
un ar 10.gs. datētajā Frodinga sāgā. Tāpat Bēnestades rūnakmens (Zviedrija, ap 1000.-1075.g.) 
uzrakstā  pieminēts kāds vikings Sumars, kas „miris austrumos pie Daugavas  (Dyna)  grīvas”. 
(Švābe  A.  1937).  Šie  materiāli  liecina,  ka tā  saucamajā  vikingu  laikmetā  no  7.  līdz  11. 
gadsimtam  Daugavas  vārds  bija pazīstams  Skandināvijā,  jo  šajā  laika  posmā  Daugavas 
ūdensceļš bija daļa no starptautiskās satiksmes ceļu sistēmas,  kas savienoja Baltijas jūru ar 
Melno jūru. Vēstures literatūrā šī sauszemes un ūdens komunikāciju sistēma ir pazīstama kā 
„ceļš no varjagiem uz grieķiem”. (Pāvulāns V. 1971). Vācu nosaukuma latinizētā forma Dvna 
izmantota vēl 17. gadsimtā zviedru mērnieku zīmētajās Vidzemes teritorijas kartēs. Dunsdorfs 
E.  Lielvidzemes  kartes  17.  gadsimtā.  –  Melburna,  1986.)  Filologs  Konstantīns  Karulis 
uzskatīja,  ka  minētie  Daugavas  nosaukumi  izveidojušies  no  senākā  Daugavas  vārda,  kas 
latviešu  valodā  ir  izzudis.Pēc  viņa  domām,  senākais  Daugavas  nosaukums  (pārveidojot  to 
latviešu transkripcijā)  bija  Dueinā  ar  paralēlo  formu  Dunā,  kas  sakņojas  pirms 6000-7000 
gadiem lietotajā  indoeiropiešu pirmvalodā. No  šīs vārda formas radies gan seno skandināvu 
izmantotais nosaukums Dyna, gan vēlākais vācu Düna.   Nosaukums Duna saistībā ar Daugavu 
daudzkārtminēts  viduslaiku  hroniku  un  dokumentu  latīņu  tekstos,  arī  senākajā  Latvijas 
rakstītās
vēstures avotā  – Livonijas Indriķa hronikā, kas sarakstīta ap 1227. gadu. Tā  nozīmei ir divi 
atšķirīgi skaidrojumi:  1) uzskats, ka nosaukuma pamatā  ir  darbības vārds ar nozīmi „putot, 
virpuļot,  brāzties”  atbilst  Daugavas  dabiskajām  ģeoloģiskajām  īpatnībām,  tās  krāčainajai 
gultnei  ar  spēcīgo  straumi;  2)  versija,  ka  upes  senākais  nosaukums  saistīts  ar  tās  lejtecē 
esošajām smilšu kāpām, salīdz. ar vācu die Düne – kāpa. Vēl 14. gadsimta sākumā islandieša 
H. Erlendsona sastādītajā upju sarakstā minēta Zemgales upe Duna. Tieši 14. gadsimts ir laiks, 
kad varētu būt radies upes tagadējais nosaukums latviešu valodā  Daugava,  kas pēc dažādu 
20.gs. valodnieku (Augusta Bīlenšteina,  Ernesta Bleses, Jāņa Endzelīna un Jozefa Zubatija) 
domām ir saistīts ar  īpašības vārdu „daudz”. Tātad  Daugava  sākotnēji nozīmēja „liels, plašs 
ūdens” vai „spēcīga straume”. (Karulis K.1991). Līdz ar to nosaukums  Duna  uzskatāms par 
autentisku  apzīmējumu,  kas  atvasināts  no  senākā  Daugavas  vārda  un  ticis  lietots  līdz  pat 
viduslaiku  posma beigām un  jauno  laiku  sākumam,  kad to  pakāpeniski  –  no  14.  līdz  17. 
gadsimtam – latviešu valodā nomainīja tagadējais nosaukums: Daugava.

Interesanta šķiet Latvijas svētvietu pētnieka Ivara Vīka izvirzītā hipotēzē par Daugavas 
vārda tulkojumu no senjapāņu valodas. Pirmā zilbe ir Dau- (Lielais, garais ceļš), kas mūsdienu 
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valodā pārvērtusies par skaņu Do. Bet vārda otrā daļa –gava – upe. Tādejādi ja tiek pieņemts 
šāds Daugavas vārda tulkojums, tad tas loģiski sasaucas ar latviešu folklorā minēto Daugavu 
saistībā ar cilvēka pārdzimšanu. Respektīvi, Daugava ir dzīvības ceļš, un upē nonākušo dvēseli 
Daugava ienes jūrā, kur jūras krastā tā no jauna pārdzimst. Latviešu tautas dziesmās to Visuma 
daļu, kuru apdzīvo cilvēki, simboliski dēvē par Daugavas šo krastu, bet paralēlās pasaules tiek 
apzīmēts kā Daugavas viņš krasts (pretējais krasts). Tādejādi Daugava ir ne vien fiziska upe, bet 
arī robeža starp divām pasaulēm. „Cilvēks, nomodā būdams, nevar to pāriet, bet viedajos sapņos 
iespējams ieraudzīt, kas viņā krastā notiek (Vīks I. 2006).  Latviju dainās Daugava minēta 1740 
reizes. Tā minēta arī aptuveni 60 mitoloģisko dziesmu variantos saistībā ar dievību dzīvi un 
darbību. Daugava ir cieši saistīta  ar Sauli, Saules meitām, Mēnesi, Pērkonu un Dieva dēliem, 
kas bieži vien minēti kā Saules meitu precinieki. 

Gustavs Manteifels 1869.gadā Jelgavā publicēja „Latvīšu tautas dzīsmes  nu Kroslovas 
apgabala   Celīnes  Plāteres  salaseitas”,  bet  folkloras  vācēji  1939.gadā Krāslavas  pagastā  pie 
Izidora Ancāna pierakstīja tautas dziesmu par Daugavu:

„Portecēju Daugaveņu –
Izsolušu, nasolušu.

Kur vīteņa nasoleuse,
Tur aug zalta purineni.

Pīsaplyču purineņu,
Nūsaveju vainadzeņu.
Kai uzlyku gaļveņā,

Kai sauleite atmirdzēja.
Kai nūjieme tautu dāls,

Kai sauleite nūrietēja.” (1683,57)

No Krāslavas nākusi arī šāda tautas dziesma:
„Šuldu, buldu vaicais dads
Aiz Daugavas sīnu pļaun;

Maizes ryka ozutē,
Svīsta pačka padusē.” (363,7326)

 Profesore Janīna Kursīte norāda, ka Daugava folklorā ir:
1.)Būtiska kosmosa sastāvdaļa, bez kuras pasaule nav pilnīga, nav radīta līdz galam: „Kad 

Dievs jau bija radījis kokus, zvērus, putnus, zivis, tad Daugavas vēl nebijis.”
2.)Galvenā  svētupe,  kas  mītiskajās  dainās  pretsatīta  visām  citām  upēm.  Šis  pretstats 

veidots pēc binārā principa, proti, Daugava ir tāda, cita upe nav tāda: „Gauja tek džinkstēdama,  
Daugaviņa skanēdama; Gauja nesa sudrabiņu, Daugaviņa tīru zeltu.”

Tādejādi Latvju senās garamantas – dažādi folkloras veidi ir augstas morāles informācijas 
nesēji. Tautas dziesmas atspoguļo mitoloģiskos priekšstatus, sākot ar dabu un beidzot ar cilvēku 
visās viņa dzīves jomās un attieksmē pret pasauli. Daugavas motīvs tautas dziesmās skan ne 
tikai tieši raksturojot dabas parādības, bet arī runājot par dziesmām un dziedāšanu, dzīvesveidu, 
darbu, zvejošanu utt. Seno latgaļu dzīvesvietu – seno apmetņu, pilskalnu atrašanās vietu upes 
krastos  noteica  ne  tikai  estētiskie  faktori,  par  kuriem  runāts  tautas  dziesmās,  bet  arī 
saimnieciskās  priekšrocības  –  upes  palienes  pļavās  bija  labākās  ganības  lopiem  un  siena 
savākšanas vietas. 

Folklora ir ļoti plašs informatīvais apjoms, kuru šodien varētu veiksmīgi izmantot kultūras 
tūrisma produktu attīstīšanā dabas parka teritorijā.

Folkloras krājumos  atrodas arī tautas ticējums, kas nācis no Naujenes, proti, „Kartupeļi  
jādēsta tādā nedēļas dienā, Daugavā sāka iet ledus” (935,27485).  Ir pierakstīta arī viena mīkla: 
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„Viņā pusē Daugovas molku cārt, ūtrā pusē skaidas  kreit”. Atminējums: Zybaksnis (zibens) 
(224,215). 

Kultūras produktu veidošanā noteikti  būtu jāizmanto teika par Daugavas rakšanu, kurā 
piedalījušies  zvēri  un   kurā  rodams  izskaidrojums,  kā  upe  ieguvis  lokus.  Šajā  sakarā  ļoti 
inovatīva šķiet Krāslavas novada domes iecere Krāslavā uzstādīt skulpturālu grupu „Daugavas 
racēji”. Arī teika par Latvijā lielākā  laukakmens – Nīcgales Lielā akmens (Daugavpils novada 
Nīcgales  pagasts)  izcelsmi  saistāma  ar  Daugavu.  „Velnam  reiz  uznākusi  liela  skaudība  pa  
Daugavas teiksmaino un vareno tecējumu. Viņš nodomājis reiz tam darīt galu, aizbērt Daugavu  
visā tās tecējumā Latvijas zemē. Kaut kur ziemeļos viņš piegrābis pilnu savu velnišķīgu retu  
sietu ar akmeņiem un traucies uz Daugavu. Netālu no Daugavas  pamanījis, ka visi akmeņi jau  
izbiruši  Latvijas  ziemeļos,  izņemot vienu lielu akmeni,  kas nevarējis  izkrist  caur reto sietu.  
Dusmās grūdis arī to laukā, kas nokritis Nīcgaļa purvā, netālu no Daugavas. Šis akmens vēl arī  
šodien guļ turpat, izslējis savus divus kuprus un apsedzies ar sūnām.”

Folkloras krājumos tikpat kā nav  nostāstu par vietām, kas atrodas dabas parka teritorijā. 
Tas  tiekot  skaidrots  ar  visai  niecīgo  apdzīvotības  blīvumu  abos  upes  krastos.  Ir  stāsti  par 
nogrimušām  pilīm  –  Naujenē  un  Salienā,  kur  nogrimusi  pils,  kad  māte  meitu  nolādējusi. 
Vissenāko  nostāsta  pierakstu  devis  A.  Bīlenšteins:  „Jāņudienā  nobraucām  uz  Lielkaplvas  
muižu,  no kurienes  izstaigājām un izbraukājām to šauro Kurzemes asti… Veckaplavā mežā  
atkal vienu pilskalnu dabūjām apskatīties. Te arī stāsta par freileni, kas bez miera tai kalnā  
mitusi; priesteris ar misām to nabaga dvēseli esot apmierinājis, ka vairs nestaigājot.”

Juzefovas parka (Daugavpils novada Naujenes pagasts) dienvidaustrumu stūrī atrodas 82 
cm garš, 46 cm plats un 10 cm augsts pelēkas krāsas laukakmens, kura plakanajā virsmā iekalts 
krusts. Pēc muižas pēdējā grāfa Bogdana Šahno ģimenes aukles Annas Ratkēvičas stāstījuma, ar 
krustakmeni saistīti traģiski notikumi, kas tur gatavojās kāzām, bet kalponi bija iekārojis vecais 
grāfs un precības nav atļāvis. Kalpone uzvilkusi līgavas kleitu un izmetusies pa logu, tā padarot 
sev galu. Līgavainis nav spējis pārdzīvot iecerētās nāvi un parkā pakāries. Muižas ļaudis tajā 
vietā novietojuši akmeni un iekaluši tur krustu. 

Nostāsts ir arī par Lielo Muļķu ciema (Krāslavas novada Ūdrīšu pagasts) avotu, kas  esot 
svēts tāpēc, ka tekot pret sauli. Lielās Ceturtdienas rītā ciema iedzīvotāji tur nākuši mazgāt acis, 
lai būtu redzīgas un skaidras. Arī aukstās ziemās neaizsalstošais avots iztek no kalna vidus un 
ietek Tartaka upītē.  Gan par šo, gan par citām pagasta vietām klīst  dažādas leģendas,  grāfu 
Plāteru laikos caur Muļķu ciemu vedis zviedru ceļš, pa kuru tie veduši sazagtās bagātības, bet 
kādā sen nozāģētā eglē strauta krastā bijis iekārts krusts ar Kristus attēlu.

Vērā ņemams nemateriālā mantojuma resurss ir vecticībnieku nemateriālais mantojums. 
Tas  sevī  ietver  ar  baznīcas  kultūru  saistītos  dziedājumus,  garīgie  dzejoļi  un  gavēņa  laika 
dziesmas;  dažādas  muzikālās  balādes  un liriskas  balādes  tipa dziesmas;  rekrūšu un karavīru 
dziesmas; rotaļu dziesmas; joku un bērnu dziesmas; kāzu dziesmas, mitoloģiskie stāsti, kā arī 
balalaikas un ermoņikas melodijas. Savdabīgi un ievērības cienīgi ir vecticībnieku rokdarbnieču 
darinājumi: austie izstrādājumi, izšūšana un mezglu darināšana. 

risinājušies 1922. gadā. Divi jaunieši – muižas kalpone un staļļa puisis 
Viena no dabas parka „Daugavas loki” kultūrtelpas sastāvdaļām ir vietvārdi – toponīmi un 

hidronīmi. Lielākā daļa Daugavas hidronīmu ir krievu un baltkrievu plostnieku un strūdzinieku 
doti. 

Vēsturnieks  J.  Sapunovs  1893.gada  izdevumā  „Река  Западная  Двина.  Историко  – 
географический обзор” ir uzskaitījis Daugavas krāču un sēkļu nosaukumus. Tie ir:
1. Augšējā Kriveca krāce.
2. Doroveiku sēklis – Daugavā ar Lazdukalna upītes ieteku. 
3. Duga – sēklis Daugavā augšup Slutišķu kraujai.
4. Koreta – sēklis Daugavā starp Slutišķu un Ververu krauju.
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5. Kriveca krāces – Daugavā strap Sīķeles baznīcu un Elerni. Veido  3 akmeņu grēdas upes 
gultnē.  Upes dziļums tikai ap 0,5m. Izdala 3 atsevišķu posmus: Augšējā Kriveca krāce, 
Židovskaja boroda un Lejas Kriveca krāce. 

6.  Muravkas sēklis – Daugavā lejpus Muravkas upītes ietekai. 
7. Olšaņņik, Olšanka -  sēklis Daugavā augšpus Rudņas ietekai.
8. Popova sēklis – Daugavā pretī Sandarišķiem.
9. Zabora – sēklis Daugavā lejpus Vasargelišķu kraujai.
10. Židovskaja  boroda  –  Kriveca  krāču  vidējā  daļa  Daugavā,  uz  leju  no  Logovkas 

ietekas. 

Lielos Daugavas lokus sauc pēc tur esošo apdzīvoto vietu vārdiem. Arī Daugavas krastu 
garāko atsegumu un krauju apzīmējumiem doti apdzīvoto vietu nosaukumi – Ververu krauja, 
Slutišķu krauja u.c. Daugavas gultne, paliene un terase izceļas ar lielu laukakmeņu bagātību, bet 
tikai nedaudziem ir zināmi nosaukumi, lielākoties tie ir nosaukti tuvējo apdzīvoto vietu vārdos. 
Dabas parka vietvārdi ir ļoti maz pētīti. Taču ilgā laikā uzkrātie nosaukumi glabā sevī ziņas par 
dabas īpatnībām, iedzīvotāju nodarbošanos, vēsturiskiem notikumiem. Tas viss veido stāstus, 
kuru  varam  izmantot  veidojot  tūrisma  produktus.  Piemēram,  Daugavpils  novada  Salienas 
pagastā Daugavsragi senos laikos ir saukti Sibirka, jo apkārtne bijuši ļoti akmeņaina un grūti 
apstrādājama. Lazdukalnu agrāk sauca par Nikolajevku. Ir saglabājušies ļoti daudzi interesanti 
hidronīmi  un  toponīmi.  Piemēram,  Žuka grāvis  –  Daugavas  labā  pieteka  Naujenes  pagastā; 
Buļļu grāvis  – Daugavas  labā krasta  pieteka  Naujenes  pagastā  pretī  Elernei;  Židiņupīte  (arī 
Melderskaja krjučka, Guļina) – Daugavas labā krasta pieteka Naujenes pagastā, tek pa gravu; 
Aļeksandrin  rov  –  gara,  sausa  grava  Daugavas  labajā  krastā,  lejpus  Putānu  strauta  ietekai 
Daugavā; Begučij rov – grava Daugavas labā krasta ziemeļos un ziemeļaustrumos no Vecpils 
pilskalna, pavasaros pa gravu tek strauts; Ksendza grava – Daugavas kreisajā krastā Daugavpils 
novada Tabores pagastā pie Elernes; Panskij rov – Daugavas labā krasta pieteka Daugavpils 
novada Naujenes  pagastā,  pie  Juzefovas  katoļu  baznīcas,  ap 1 km lejpus  Vecpils  pilskalna; 
Romanova  akmens  –  Daugavā  pie  tās  labā  krasta,  pret  Romanova  gravu;  Zavoda  kalns  – 
Daugavas labajā krastā Daugavpils novada Naujenes pagastā pie bijušās Šandarišķu kapsētas. I 
Pasaules kara laikā te bijusi maizes ceptuve. 

Neizmantots potenciāls ir Muļķu sādža, kurā atrodas Svētavots (Krāslavas novada, Ūdrīšu 
pagasts). Lai arī Latgalē nav pieņemts sādžas apzīmēt ar apdzīvotu vietu norādījuma zīmēm, šī 
sādža  varētu  būt  izņēmums.  Uz  to  vajadzētu  uzstādīt  gan  norādi,  gan  apdzīvotas  vietas 
norādījuma  zīmi.  Turklāt  Muļķu  sādžā  varētu  būt  izveidota  kāda  amizanta  skulptūra  vai 
skulpturāls  veidojums,  kas  raksturotu  šo  vietu,  pie  kura  varētu  nofotografēties,  veikt  kādu 
rituālu (pieskaršanos,  paberzēšanu).  Raugoties tālākā nākotnes perspektīvā te  varētu izsniegt 
sertifikātu, kas apliecinātu to, ka ceļotājs bijis Muļķu sādžā. Interese par savdabīgo vietvārdu un 
iespēja  saņemt  sertifikātu,  būtu  atraktīvs  tūrisma  produkts,  kas  piesaistītu  papildus  tūristu 
plūsmu.  

4.3.6. Pasākumi

Ievērojamākais  pasākums,  kas  tiek  rīkots  dabas  parkā,  ir  tautas  mākslas  festivāls 
„Augšdaugava”,  kas katru gadu norisinās Slutišķu sādžā. Pasākuma moto: „Pie Daugavas es 
dzīvoju un ticēju un mīlēju...”  (A.Pumpurs)  Pasākuma mērķis ir  popularizēt  Augšdaugavas 
teritorijas  dabu,  kultūrvēsturiskās  tradīcijas,  kultūras  mantojumu,  veicināt  amatniecības  un 
tūrisma attīstību,  sekmēt Daugavpils  novada iedzīvotāju radošo aktivitāti,  stiprināt sadarbību 
starp novadiem un pierobežas valstīm. 
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Šo Daugavas  svētku  atzīmēšana  aizsākās  1994.  gada  14.  maijā  kad  dabas  parkā 
“Daugavas loki” Daugavpils rajona padome atklāja Markovas izziņas taku (Daugavpils novada 
Naujenes  pagasts),  klātesot  valsts  prezidentam Guntim Ulmanim,  komponistam Raimondam 
Paulam, citām prominentām personām, Markovas pilskalna pakājē tika uzstādīta tēlnieka Vilņa 
Titāna  veidota  piemiņas  zīme  ar  kādu Latvijas  Kultūras  fonds iezīmēja  Latvijas  pilskalnus. 
1998. gadā Naujenes pagasta padome uzsāka ikgadējo “Augšdaugavas” dienu tradīciju. Kopš 
2000. gada tās tika svinētas kā tautas  mākslas svētki  ar mērķi  pētīt  un rādīt  sabiedrībai  pie 
Daugavas  dzīvojošo  dažādu  tautu  kultūras  bagātības  (amatniecība,  t.sk.  seno  amatu 
demonstrējumi (podniecība, plostu dzīšana u.c.) , folklora, tautas dejas, amatierteātris).

Šim pasākumam šobrīd ir lokāls raksturs, jo to galvenokārt apmeklē Daugavpils novada 
un Daugavpils  pilsētas  iedzīvotāji.  Taču tam ir  ļoti  lielas  iespējas  kļūt  par  būtisku Latvijas 
mēroga  kultūras  tūrisma  produktu.  Ir  nepieciešams  veikt  tā  saturisko  uzlabošanu,  ieviešot 
inovācijas,  padarot  to  par  divu dienu pasākumu.  Ir  nepieciešama savlaicīga  informācija  par 
pasākuma programmu un vispatverošas mārketinga aktivitātes. Bez tam ir jāpārskata pasākuma 
norises diena. Pašreizējā prakse, ka šis vienas dienas pasākums tiek rīkots svētdienā, no tūrisma 
viedokļa nav pieņemams.

Dabas parka „Daugavas loki” potenciālie apmeklētāji  varētu būt arī tie interesenti,  kas 
apmeklē citus  lielākos pasākumus, kas tiek rīkoti ārpus šīs teritorijas, piemēram, Daugavpils 
pilsētas svētki „Mana pils Daugavpils” un Krāslavas pilsētas svētki. 

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Zemnieku saimniecības „Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba 
ierosina ieviest jaunu tradīciju, sarīkot Ūdens festivālu, kura rīkot vairākas sestdienas pēc kārtas, 
katru sestdienu pa Daugavu (sākot no Piedrujas) nobraukt atsevišķu posmu, kura noslēgumā tiek 
rīkota  zaļumballe  u.c.  izklaides.  Līdz  beidzot  festivāla  pēdējā  sestdienā,  kas  pārvarēti  visi 
iezīmēti posmi, rīkot noslēguma pasākumu, kurā notiek dalībnieku apbalvošana. Šāds festivāls 
dotu arī ekonomisko pienesumu, jo katrā vietā, kur noslēgsies festivāla kārtējais posms, notiks 
pasākums, būs nepieciešami tūristu mītņu, ēdināšanas u.c. pakalpojumi.

Daugavpils novada Biedrības „Sporta klubs „Beibuks””vadītājs Ilmārs Lociks ir gatavs 
uzņemties  laivinieku  un  plostnieku  pasākuma  organizēšanu  Slutišķos (Daugavpils  novada 
Naujenes pagasts). Idejas autora iecere ir no visas Latvijas sapulcināt vienkopus laiviniekus, 
plostniekus  un  uzstādīt  Ginesa  rekordu  –  dalībnieku  skaita  ziņā  lielāko  laivu  un  plostu 
nobraucienu pa Daugavu. Vakara noslēgumā varētu sarīkot bardu dziesmu vakaru. 

4.3.7. Resursi literatūrā, mākslā un mūzikā

Viens no redzamākajiem kultūrvēsturiskajiem blokiem, kas Daugavu saista ar Livonijas 
laikmetu,  ir  vācu  uzceltā  Dinaburgas  pils (Daugavpils  novada  Naujenes  pagasts),  par  kuru 
dažādos  literatūras  un  vēstures  resursos  rodams  plašs  faktoloģiskais  materiāls.  Pilij  ir  sava 
vēsture, kas cieši saistīta ar Latgales kopīgo vēsturi, savs veidols ar akcentiem apkārtējā vidē, ar 
pētnieku un ceļotāju  piesaisti.  Katrai  pilij  ir  vieta  senajās  hronikas,  arī  Dinaburgas pils  nav 
izņēmums.  Bagāts   izziņas  materiāls  atrodams  „Atskaņu  hronikā”  (1290  –  1296),  kurā 
aprakstīts, ka drīz pēc pils uzcelšanas lietuviešu kņazs Traidens ar savu mūru graujamo mašīnu 
(tā no 2000 soļu attāluma spēja raidīt pudu smagus akmeņus pret mūri) uzsāka pils aplenkšanu. 
Dzejas  formā  atainots,  ka  pirmos  lietuviešu  uzbrukumus  ar  spēcīgām  lingām,  stiprās  pils 
aizstāvji atvaira. Hronikas pilnu tekstu latviešu valodā var izlasīt www.historia.lv . 

14.gs. pils bija Dinaburgas komtura centrs  un sēdeklis. Līdz mūsdienām saglabājies tā 
zīmogs, kura augšējā daļā ir Livonijas aizgādnes Marijas attēls ar Bērnu klēpī; apakšējā – ceļos 
nometies bruņinieks, rokām sargājoši aptvēris pils sienu. Pilī atradusies bieza bruņinieku statūtu 
grāmata, kuru katram bruņieniekam bija jāizlasa vismaz trīs reizes gadā. Bruņinieki dalījušies 
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bruņiniekos-karavīros  un  mūkos.  Mūkiem pēc  statūtiem bijis  stingri  noteikts  viņu  īpašums: 
kreklu pāris,  bikšu (bridžu) pāris,  divi apavu pāri,  viens apmetnis  vai mētelis,  viens palags, 
viens guļammaiss, lūgšanu grāmata un nazis. Esot varējis audzēt bārdu, bet galvu vajadzējis 
cirpt „uz nulli”. Drīkstējis medīt vilkus un lāčus, tikai bez dzinējsuņiem. Gulēt vajadzēja kreklā, 
šaurajās  bridža  biksēs un zābakos.  Personīgās  mantas  glabāja  somā,  kuru guļot  nebija  ļauts 
aizsiet ciet. Taču stingrajā likumu grāmatā bija fiksēta kāda priekšrocība: ordeņa brāļi drīkstēja 
tirgoties savu radinieku labā. Tas bija viens no ordeņa degradācijas un sairuma iemesliem. Kad 
Dinaburgas apkārtnē parādījās pirmie jezuīti, viņi ziņoja savai Romas priekšniecībai, ka ordeņa 
brāļi- svētnieki klaiņo pa mežu medīdami, lasīdami ogas un sēnes, nodarbojas ar tirdzniecību, 
bet vietējie iedzīvotāji zem ozoliem pielūdz senču dievus. (Dunsdorfs E., Spekke E. 1964). 

No  1842.  gada  līdz  1849.gadam  poļu  kultūras  darbinieks  Kazimirs  Buiņickis  izdeva 
Latgalē pirmo periodisko izdevumu „Rubon” („Daugava”), kas bija veltīts Latgalei (iznāca 10 
sējumi, vairāk nekā 2800 lpp. kopapjomā). Zīmīgi, ka senie grieķi Daugavu sauca Rubon. Šajā 
izdevumā  ir iespēja iepazīties ar grāfa Ādolfa Plātera publikācijām par Dinaburgas pili, kā arī 
aplūkot pils zīmējumu un plānu. Ādolfs Plāters rakstīja, ka līdz pat 19.gs. 60.-ajiem gadiem pa 
Daugavu ik gadu līdz Rīgai tika pludināts 1500 strūgu, dažu gadu 2000 strūgu, kuru komandās 
bija  pāri  par  50 000  cilvēkiem.  Saglabājušies  nostāsti,  ka  Daugavas  krastos  veidojušās 
strūdzinieku kapsētas. 

Ļoti vērtīgs daiļdarbs ir Kazimira Buiņicka romāns „Priestera Jordāna atmiņas” (1842), 
kurā aprakstīts laika periods no 1625.gada līdz 1673.gadam, kas sniedz izsmeļošas liecības par 
Daugavu un tās  apkārtni  šajā  laika  posmā.  Autors  raksta,  ka Jordāna dzīvesvietā  – Aulejas 
apkārtnē biezi meži mijas ar purviem, bet tālāk – līdz Daugavas labajam krastam ir vairāk mežu 
nekā klajumu. Buiņickis apraksta Daugavu, pa kuru lejup sūta Latgales labību un kokus. Darbā 
uzskatāmi iezīmēti galvenie tā laika satiksmes ceļi.  Viens no tiem ir ceļš gar Daugavas labo 
krastu – caur Indricu, Krāslavu, Daugavpili, tālāk – uz Rīgu. Tas tiek saukts par Dinaburgas 
ceļu. Pie vecā Dinaburgas cietokšņa atrodas pārceltuve pār Daugavu, un tālāk ceļš caur Braslavu 
uz Lietuvu (Lietuvas ceļš). No grāmatas dokumentālā materiāla izriet, ka Latgalē visumā bija 
mazapdzīvota,  visvairāk  apdzīvotu  vietu  bija  gar  Daugavu.  Atsevišķs  fragments  veltīts 
Krasnoluku ciemam Daugavas krastā. Baltkrievu plostnieki un baržotāji šo skaisto vietu upes 
ielocē nosaukuši par  Krasnaja (kr. – krasa – skaists) luka (kr. – loks) – Skaisto loku. Te atradies 
pamatīgs krogs, kur apstājas un nakšņo gan zemes ceļa, gan upes ceļa braucēji. Apkārt tam – 
zvejnieku mājiņas ar laivām un tīkliem. 

Ļoti nozīmīgs avots ir Gustava Manteifela sastādītais greznais albums „Terra Mariana” 
(„Māras zeme”), kas 1888.gadā priesterības 50.gadu jubilejā tika pasniegts pāvestam Leo XIII, 
kas sniedz ne vien informāciju par Livonijas ordeņa vēsturi un tā ordeņmestriem, bruņinieku 
dzimtām,  bet  arī  rada  vizuālu   priekšstatu  par  ordeņmestru  zīmogiem,  bruņinieku  un grāfu 
dzimtu ģerboņiem un senajām pilīm (arī Dinaburgas pili) un baznīcām. 

 Nozīmīgas kultūrvēsturiskās liecības par Dinaburgas pils agrāko veidolu 19.gs. beigās 
sniedz  novadpētnieka  un  vēsturnieka  Alekseja  Sapunova  publikācijas.  Aprakstot  1888.gadā 
veiktos arheoloģiskos izrakumus viņš stāsta, ka pilī bija kapliča, un kā liecina atrastie fragmenti, 
tā bijusi rotāta ar freskām. Līdzās kapličai bijusi ordeņa biedru sapulču zāle-kapituls, aiz tās – 
ēdamistaba.  A.Sapunovam ir liela nozīme pētot jautājumu par vienu no vareniem dižakmeņiem, 
kas  atradās  pie  Krāslavas,  bet  19.gs.  gāja  bojā,  jo  tika  uzspridzināts.  A.Sapunovs  publicēja 
izrakstus  no  Daugavas  kuģniecības  pārrauga  podporučika  Debonala  dienasgrāmatas.  Tajā 
stāstīts,  ka  1818.gadā   Debonala  vadībā  karavīru  spridzinātāju  komanda  tīrījusi  Daugavas 
ūdensceļus no Disnas līdz Dinaburgai, spridzinot un iznīcinot strūgām un plostiem bīstamos, 
atsevišķos lielos akmeņus un akmeņu sakopojumus. Dienasgrāmatas oriģināls,  kā rakstīja A. 
Sapunovs, viņa laikā atradās Maskavā Rumjanceva muzejā, mūsdienās šā rokraksta esamību, 
šķiet, neviens nav pārbaudījis. Tādejād 1818.gada 25.oktobrī dienasgrāmatā veikts šāds ieraksts: 
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„Сим  числом  работа  производилась  истреблением  гряды  по  середине  Двины  около  
местечка Креславки, (..) и между оной работы выбуравлен камень 16 с., вышиною в 1 ½  
с.,  в  плоской  фигуре,  на  котором  выбит  щит  древних  рыцарей,  на  коем  солнце  и  
славянскими литерами надпись «Да не убоится душа моя врага моего яко твердую рукою  
десницы отрасль  Святополка Александр» -  которому дано было шесть дыр,  каждая  
шесть  четвертей  и  разстрелян  в  мелкие  дребезги,  от  коего  только  три  куска  
отвалились по1 ½.” Daugavas kultūrvēsturisko akmeņu pētnieks Juris Urbāns, uzskata, ka šis 
teksts,  kas tomēr nav pilnībā  izprotams,  latviskā tulkojumā varētu  skanēt  šādi:  „Piektdiena,  
25.oktobris. Šajā dienā darbi notika iznīcinot [akmeņu] grēdu Daugavas vidū pie Krāslavas.  
(..)Šo darbu laikā saurbts 16 saženus liels un pusotru saženu augsts akmens, kura līdzenajā  
skaldnē iekalts  seno bruņienieku vairogs uz kura [iekalta] saule un uzraksts  slāvu burtiem:  
„Lai mana dvēsele nebīstas mana ienaidnieka  kā stipra roka [nebīstas] labo roku. Svjatopolka  
pēcnācējs Aleksandrs”. Akmenī tika izveidoti  seši caurumi,  katrs no tiem sešas četvertes un  
[akmens] saspridzināts sīkās šķembās, tikai trīs gabali pusotru saženu lieli atkrita nesadragāti.” 
Profesors B.Jansons un novadpētnieks L. Trukšāns  devuši citu šā uzraksta tulkojumu:  „Lai  
nebaidās  dvēsele mana no mana ienaidnieka, jo stingra ir labā roka Svjatopolka pēctecim.  
Aleksandrs” (Jansons B. 1999).  Nav īsti skaidrs, ko Debonals domājis, rakstot, ka akmens ir 16 
saženus liels. Jāpieņem , ka ar to domāts akmens apkārtmērs, jo maz ticams, ka tas varētu būt 
akmens caurmērs, jo tad akmens izmēri izrādītos pārāk grandiozi. Pārvēršot metriskajā sistēmā , 
saspridzinātā akmens apkārtmērs ir bijis ap 34,1 m , bet augstums 3,2 m. Tātad tā apkārtmērs ir 
bijis  lielāks  nekā  Nīcgales  Lielajam  akmenim,  bet  augstums  –  mazāks”  (Urbāns  J.  2007). 
Tādejādi  mūsu  rīcībā  ir  interesants  stāsts,  kas  palīdz  radīt  priekšstatu  par  to,  kā  Daugava 
izskatījusies  pirms  gandrīz  200 gadiem.  Šo stāstu  var  izmantot,  vadot  ekskursijas  pa  dabas 
parku. 

Interesanta ir Veckaplavas  ciemata (Krāslavas novada Kaplavas pagasts) vēsture, kuru 
saistošā formā varētu izmantot ekskursijās, ieskicējot tā laika vidi, sadzīvi un kolorītas cilvēku 
personības. Vēstures liecības liecina,  ka Augšzemes kultūrvēsturiskajā novadā 20.gs. sākumā 
bija vairāki miesti, tostarp Kaplavā – Kaplavas miests. „Jau 17.gs. bija zināma apmetne, kas  
iznīka 1710.gada lielajā mēra sērgā. 18.gs. šajā vietā apmetās uz dzīvi ienācēji – baltkrievi, kas  
1794.gadā uzcēla pirmo baznīcu. Tā bija maza un zema koka ēka, kas skaidroja ar šeit ienākušo  
zemnieku  –  uniātu,  nabadzību.  Baznīcā  Dievu lūdza ne  vien  vietējie  cilvēki,  bet  arī  garām  
braucošie  Daugavas  plostnieki  un  strūdzinieki.  19.gs.  60.-ajos  gados  Kaplavā  dzīvoja  80  
iedzīvotāji,  bija  20  dzīvojamās  mājas,  80  saimniecības  ēkas,  un  to  dēvēja  par  „slobodu”  
(amatnieku, zemnieku ciems). 19.gs. beigās Kaplava kā neliels miests piederēja pie Vecbornes  
muižas. Sākot ar 19.gs. beigām, miests ieguva arvien lielāku sabiedriskā centra nozīmi, jo no  
1890.gada  tur  atradās  Kaplavas  pagasta  pārvalde  un  pagasta  tiesa,  vēlāk  kārtībnieka  
(uradņika) māja, pagaidu cietums, pastnieka – Hansa māja. 1895.gadā vecās koka baznīciņas  
vietā uzcēla mūra dievnamu, kas saglabājies līdz mūsdienām. 

Kaplavas  miestu  ar  ārpasauli  saistīja  nevien  Grīvas -  Priedaines  lielceļš,  bet  arī  
ūdensceļš  –  Daugava,  kuras  ūdeņos  20.gs.  sākumā  sāka  kursēt  Dinaburgas  tvaikonis  un  
pieturēja  miesta  piestātnē.  Saimniecisko  dzīvi  miestā  rosināja  trīs  tirgotavas  un  krogs.  
Veikalniekam Roham Municam piederēja jauktu preču tirgotava. Tur viņš tirgojis zivis un citas  
noderīgas lietas, piemēram, konfektes, ko bērni iesaukuši par „blusiņām”, jo bijušas gandrīz  
nesaskatāmas. Pinhusam Baronam piederēja veikals, kurā tirgoja petroleju, tabaku un cukuru.  

Miestā  dzīvojošie  ebreji  –  Hellermans  un  Zaks  –  uzpirka  no  vietējiem  zemniekiem  
kokmateriālus. Tos turpat sēja plostos un laida Daugavā. Bet skroderis Mendels bija slavens  
visā apkārtnē ar savu kažoku šūšanas prasmi, bet Samuels Munics – ar savu kurpnieka amatu.  
Kalēja  amatu  pārzināja  Sosnovskis.  Miestā  bijušas  divas  ādas  mītuves,  kuras  piederēja  
Aleksandram  Sviļukam  un  Jūlijam  Parvaņickim.  Miesta  garīgo  dzīvi  uzturēja  ne  vien  
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pareizticīgo  baznīca,  bet  arī  sinagoga. 1892.gadā izveidoja pareizticīgās  baznīcas  draudzes  
skolu, kuru uzturēja svētā sinode. Tā nodega pirms I Pasaules kara. Šīs skolas vietā dibināja  
Ministrijas skolu, kurā mācības notika krievu valodā. Skolai blakus atradās skolotāja māja. Pie  
pareizticīgo baznīcas bija popa māja, pie sinagogas – rabīna māja. Attālāk no miesta centra  
bija trīs kapsētas: katoļu, pareizticīgo un ebreju. 

I Pasaules kara laikā bojā aizgāja liela daļa miesta apbūves, palika tikai sešas ēkas.  
Latvijas  Republikas  laikā  vairākas  mājas  atjaunoja,  taču  miesta  attīstība  vairāk  nebija  tik  
dinamiska, tāpēc  1928.gadā tam vairs nebija lemts iegūt pilsētas statusu.  Tas ieguva biezi  
apdzīvotas  statusu.  20.gs.  30.-ajos  gados te  dzīvoja 31% baltkrievu,  30,9% latviešu,  25,1% 
poļu, 9,6% krievu, 1,8% lietuviešu, 1,6% veidoja ebreji un vācieši. 1936.gadā ciemā bija četras  
tirgotavas. Munica veikalā apkārtējie ļaudis varēja pārdot savus Daugavā nozvejotos lomus.  
Par vienu mārciņu raudu Munics  maksāja 10 santīmus,  bet  par  2,5 mārciņām līdaku – 50  
santīmus.  Ja  gadījās  lielāks  loms,  to  vedu  uz  Krāslavu,  kuru  ar  Daugavas  kreiso  krastu  
savienoja  „divu  zirgu  pārceltuve”.  No  1926.gada  darbojās  Minnai  Prauliņai  piederošais  
pārvadājamais gateris ar 39 zirgspēkiem. Zemkopības ministrijas Mežkopības departamentam  
te  Daugavas  krastā  bija  vairāki  nelieli  zemes  gabaliņi,  kurus  izmantoja  kokmateriālu  
savākšanai  un  tālākai  transportēšanai.  Ziemā  tur  varēja  viegli  piebraukt  un  pievest  
kokmateriālus,  bet pavasarī  -  ērti  siet  plostus,  jo Daugavas straume šinīs vietās bija lēna.  
Daugavā ieplūstošās upītes krasts bija ļoti piemērots liellaivas piestātnei malkas iekraušanai  
lielajos pavasara ūdeņos”. (Tora G. 1996)

Ir  nostāsts  par  apdzīvotu  vietu  Muravku  (saglabājusies  autobusu  pietura  Daugavas 
kreisajā  krastā  –  netālu  no  Sīķeles  evaņģēliski  luteriskās   baznīcas,  Daugavpils  novada 
Vecsalienas pagastā).  Stāsta,  ka te agrāk bijis  krogs un krodzinieks vārdā Muravka. Lūk, tā 
radies  vietvārds.  Interesants  nostāsts  ir  par  Sīķeles  evaņģēliski  luteriskās  baznīcas  izcelsmi, 
proti, „stāsta, ka šis koka dievnams darināts Daugavas lejtecē – Valdajā. Tad tas pa Daugavu  
ar  baržām vests  uz  Elerni.  Vakara  krēslā,  kad baržas  tuvojušās  Elernei,  uz  tām aizdegtas  
sveces. Sveču liesmiņas trīsuļodamas atspīdējušas ūdenī. Ļaudis to redzot, saukuši – „Brīnums!  
Brīnums!” Vēlāk katoļi ar luterāņiem baznīcas apmainījuši. Elernes luterāņu dievnams kļuva  
par  katoļu  baznīcu.  Par  neparasto  darījumu vēsta  ieraksts  plātnē  Elernes  katoļu  baznīcas  
grīdā. Zīmīgi, ka senais  dievnams Elernē saglabājies līdz mūsdienām. Sīķelē koka baznīcas  
vietā uzcelts  mūra dievnams (1819.g.)”. Ar nostāstiem apvīts  arī  Jaunbornes krucifikss: „To 
uzbūvējis kāds zemnieks, kam 1907.gadā gaiša dienas laikā  pie akmens izdevies noslēpties no  
ļaundariem,  kas  gribējuši  viņu  nogalināt.  Otrs  nostāsts  vēstī,  ka  krucifiksu  uzbūvējusi  
Jaunbornes muižniece Savicka vīra piemiņai, kas bez vēsts pazudis  poļu sacelšanās laikā.”

Mūsdienās dzirdēti „jauno laiku” nostāsti, ka Daugavā pie Naujenes (Daugavpils novada 
Naujenes  pagasts)  esot  redzēts  kaut  kas  līdzīgs  krokodīlveidīgai  būtnei.  Bet  Daugavā  starp 
Daugavpili un Krāslavu Daugavā esot manīta dīvaina zemūdens būtne, kas reizēm esot peldējusi 
pat netālu no krasta. Sākotnēji šķitis, ka tas ir noglumējis baļķis, taču esot locījies kā zutis. 

Maz izmantots resurss ir dzejnieka Jāņa Jaunsudrabiņa poēma par Daugavu, kas tēlo ne 
tikai upes tecējumu no Krievzemes uz Baltijas jūru, bet arī radoša cilvēka un sevis paša dzīves 
ritmu. Dzejnieks Rainis savā daiļradē Daugavai atvēlējis īpašu lomu, atzīdams, ka „Saule un 
Daugava – divi spēki manā dzīvē”. Epā „Saules gadi” atrodama dziesma „Daugavas klēpis”. 
Visai zīmīgs ir Raiņa dzejolis „Daugavas krasti”:

„Daugava, tu rotaļājies
Kā ar vēja rautu lapu

Tā ar mani, kā ar citiem…”
Vērā  ņemams  darbs  ir  Raiņa  poēma  „Daugava”  (1919),  kurā  izmantota  arī  teika  par 

Daugavas  rakšanu,  bet  atsevišķs  fragments  pārtapis  izcilajā   komponista  Mārtiņa   Brauna 
dziesmā  „Saule,  Pērkons,  Daugava”.  Portālā  www.dziesmas.lv ir  pieejami  vairāk  nekā  150 
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dziesmu vārdi par Daugavu, kas arī būtu noderīgs resurss, piemēram, Daugavas dziesmu diska 
ierakstā. Dabas parka teritorija ir ļoti pateicīga vieta dažādu dziesmu videoklipu uzņemšanai, 
piemēram, grupas „Patrioti.lg” dziesmas „Daugaveņa” videoklips u.c. 

Kultūrvēsturiskā  mantojuma  saglabāšanu  un  nodošanu  nākamajām  paaudzēm  caur 
dziesmām,  dejām  un  rotaļām  veic  Daugavpils  novada  Naujenes  pagasta  folkloras  kopa 
„Rūžeņas”. Kopas dalībnieces ir savākušas šim novadam raksturīgās Daugavas ielejas dziesmas, 
kas  vienkopus  ir  ierakstītas,  un  ir  izdots  disks.  Folkloras  kopā  darbojas  dažādu  paaudžu 
dalībnieki, tādējādi vecākā paaudze nodod tradicionālo dzīvesziņu jaunajai paaudzei.

 Tēla brošūrās u.c. materiālos noteikti būtu jāizmanto jau minētie senie pieejamie attēli, 
t.sk.  arī  Napoleona  Ordas  zīmētās  arhitektūras  ainavas.  N.  Orda  no  1875.-  1876.  gadam 
uzturējās  Latgalē,  zīmēdams  un  akvarelēdams  dažādas  arhitektūras  ainavas.  Ievērojams  ir 
Krāslavas ainavas atveidojums, raugoties no pils loga uz Daugavu, kur priekšplānā  - liela bērza 
un egļu ielokā iekārtots soliņš atpūtai, tālāk – neliela būdiņa, bet tālumā – aizvijas Daugavas 
līklocis ar zvejnieku laivām un burinieku. 

Daugavpilī  dzīvoja  un strādāja  mākslinieks  Kārlis  Mudelis   (1904-1966).  Viņš  dzimis 
Rīgā,  beidza  Latvijas  Mākslas  akadēmiju,  profesionālās  zināšanas  papildināja  Parīzē.  Kopš 
1945.gada dzīvoja Daugavpilī, strādāja Daiļamatniecības skolā. Apbedīts Daugavpils Luterāņu 
kapos. Savos darbos attēloja Latgales dabas skatus, tostarp daiļradē spilgti dominē Daugavas 
tēma – tās ūdeņi, krasti, ielejas, mājas. Darbi „Krasts”, „Daugava”, „Daugavas krastā”. Viņa 
darbiem  piemīt  sirsnība,  dziļa  dabas  izpratne,  mīlestība  un  smalks  kolorīts.  Daugavpils 
novadpētniecības  un  mākslas  muzejā  glabājas  mākslinieka  darbu  kolekcija.  Arī  K.  Mudeļa 
mākslinieciskais pienesums būtu veiksmīgi izmantojams tēla brošūru veidošanā. 

Liela nozīmē tēla brošūru noformējumā varētu būt senajām atklātnēm. Līdz 1940.gadam 
„Daugavas loki” – upe starp Krāslavu un Daugavpili tika maz fotografēta. Daugavas muzeja 
kolekcijā ir divu vecmeistaru K. Vībura un V. Upīša darbi. Tās ir 20.gs. 30.-ajos gados izdotās  
pastkartes un daži fotonegatīvi ar Slutišķu, Račinas, Ververu kraujas un Naujenes attēliem. No 
mūsdienu foto  māksliniekiem Daugavu un tās apkārtni visvairāk fotografējis Gunārs Binde, 
iemūžinot gan ainavas, gan arhitektūras, vēsture pieminekļus un lauku sētas. 

 Jāatzīmē, ka Latvijā pirmā skaņu kultūrfilma bija "Daugava māmuliņa" (1933). Savukārt 
filma  "Daugava"  (1934) – savdabīga  skatu  filma  ar  spēles  elementiem,  kurā  trīs  jaunieši – 
neprofesionāli tēlotāji – ceļo pa mūsu skaisto upi. Filmā ietverti kadri, kuros nofilmēti Daugavas 
krastos dzīvojošie kultūras darbinieki. Mūsdienās Slutišķu filmētas seriāla „Likteņa līdumnieki” 
sērijas. 

Tūrisma  produktu  veidošanā  un  jaunu  stāstu  radīšanā,  kas  varētu  būt  saistoši 
potenciālajiem  tūristiem,  varētu  izmantot  arī  dažādas  slavenas  personības,  piemēram, 
Napoleonu, kura armija no Dinaburgas (Daugavpils) devās virzienā uz Baltkrieviju,  pa ceļu, 
kas ved gar Daugavas labo krastu. 
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5. TŪRISMA PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

5.1. Tūristu mītnes un pirtis

Kaut  arī  dabas  parks  „Daugavas  loki”  ir  vērtējams  kā  viens  no  nozīmīgākajiem 
dienvidaustrumu  Latvijas  tūrisma  galamērķiem,  parka  teritorijā  atrodas  ļoti  niecīgs  tūrisma 
mītņu skaits ar ļoti nenozīmīgu kapacitāti (skat. 6. pielikums). Tādejādi nav iespējas izmitināt 
lielas ceļotāju grupas, kas ceļo organizēti ar autobusu.

Daugavas labajā krastā     (skat. 6. pielikums).

Kempings ”Ozianna” (Diļeviči, Daugavpils novada Naujenes pagasts)  
Piedāvā:

• Komfortablu atpūtu 4 guļbūves namiņos Daugavas krastā (22 gultasvietas);

• Banketu zāli un pirti;
• Sporta laukumu;
• Atpūtu lapenē;
• Velosipēdu nomu;
• Makšķerēšanas iespējas, laivu nomu un izbraucienus;
• Telšu vietas.
• Svinību telpas un naktsmītnes jaunajā krogā, kas atrodas ārpus dabas parka teritorijai - 

līdzās Naujenes novadpētniecības muzejam (Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads). Organizē galdu klāšanu un  svinību rīkošanu. 

5.1.1. attēls. Kempings „Ozianna”.

Lauku māja "Pūcītes" (Diļeviči, Daugavpils novada Naujenes pagasts)
Piedāvā: 6 gultasvietas,  3 istabas. Telšu vietas.  Viesus uzņem tikai vasaras sezonā. 
Brīvdienu māja „Skerškāni” (Skerškāni, Krāslavas novada Ūdrīšu pagasts)
Piedāvā:
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• 20 gultasvietas (ar papildvietām);
• 20 telšu vietām;
• Krievu un somu pirti ar bērza, ozola, jauktās lapukoku, ārstniecības augu slotas.
• Laivu un piepūšamo plostu nomu un piestātni.
• Peldvietu.

Līdzās parka teritorijai Daugavpils novada Naujenes pagasta Viļušos Biedrība „Sporta klubs 
„Beibuks”” piedāvā divstāvu guļbūves namiņu, kurā ir pirts un naktsmītnes 16 personām, kā arī 
telšu vietas.  Naujenes  pagasta  Viļušos  atrodas  viesu māja  „Pie  draugiem” ,  kas  piedāvā 13 
gultasvietas   komfortablos  numuros,  pirti,  svinību  telpas,  ērnuϖ rotaļu  laukumu,  sporta 
laukumu, telšu vietas.

Daugavas kreisajā krastā     (skat. 6. pielikums).

Atpūtas vieta Elernē, Elerne, Tabores pagasts, Daugavpils novads
Piedāvā:

• naktsmītnes 30 personām;
• pirti. 

Brīvdienu māja „Vaclavi”, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads
Piedāvā:

• naktsmītnes 26 personām;
• pirti;
• telšu vietas, ugunskura vietu; atpūtu zem nojumes;
• makšķerēšanu dīķos. 

Zirgu sēta „Klajumi”, „Klajumi”, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads
Piedāvā: 

• Zirgu izjādes un pārgājienus dabas parkā "Daugavas loki" un Latvijas-Baltkrievijas 
pierobežā;

• Naktsmītnes komfortablos brīvdienu namiņos "Klajumos" 9 personām, "Klajumu 
Ķemeros"-8 personām, "Klajumu Krastos" - 6 personām;

• Lauku pirts, melnā pirts, pirts slotas, pirtnieka pakalpojumi, aromterapija; 
• Brīvdabu svinību/piknika/pasēdēšanas vietu (piknika vieta ar baļķu galdu un soliem zem 

ozola, grilu un kamīnu, šūpoles, smilšu kasti);
• Telšu vietas.
•

„Klajumiem” piešķirts arī Zaļais sertifikāts, kas ir videi draudzīgas saimniekošanas kvalitātes 
zīme. Tas ir vienīgais tūristu mītņu piedāvājums parka teritorijā upes kreisajā krastā. 

   
Plašāks naktsmītņu piedāvājuma spektrs ir atrodams dabas parkam blakus esošajās 

pilsētās – Daugavpilī un Krāslavā.  
Saskaņā Pārtikas aprites uzraudzības likumu, kurš nosaka, ka „pārtikas uzņēmumi drīkst 

iesaistīties pārtikas apritē, ja to darbība katrā pārtikas aprites posmā un vietā ir atzīta un tiem ir 
piešķirts atzīšanas numurs” (Latvijas Vēstnesis 2011, ER). Tas nozīmē, ka arī tūrisma mītņu 
īpašniekiem jāveic uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārā dienestā. Saskaņā ar Ministru 
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kabineta noteikumiem Nr. 269 „Higiēnas prasības pārtikas apritē”, pārtikai jāizstrādā un jāuztur 
paškontroles  sistēma,  jānosaka  riski  un  punkti,  kur  var  rasties  riski.  Tūristu  mītņu  servisā 
vērojama tendence, ka daudzu naktsmītņu īpašnieki ir atteikušies no ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas.  

Esošo  tūristu  mītņu  saimniekiem  vajadzētu  dažādot  pakalpojumu  klāstu.  Viens  no 
virzieniem  varētu  būt  veselības  tūrisma  attīstīšana.   Veselības  tūrisms  ar  katru  gadu  kļūst 
aktuālāks  ne  vien  Latvijā,  bet  arī  citās  Eiropas  valstīs.  Sabiedrība  strauji  noveco,  stresam 
pieaugot,  cilvēkus  arvien  māc nogurums,  un  saspringtais  dzīves  ritms  diktē  nepieciešamību 
atpūsties. Veselības tūrisma attīstība nākotnē varētu sekmēt sezonalitātes mazināšanos. Pašreiz 
galvenais  piedāvājums,  kas  attiecināms uz veselības  tūrismu,   ir  pirtis  un saunas.  Līdz  šim 
veselība  tūrisma  attīstībai  nav  apgūts  viss  Latgalē  esošais  dabiskais  ārstniecības  līdzekļu 
potenciāls: medus, ārstniecības augi, ogas, dabīgās sulas,  ārstnieciskās dūņas, minerālūdeņi un 
māli. Uzņēmējiem ir nepietiekamas zināšanas par  dažādu  procedūru pareizu veikšanu, trūkst 
profesionālu un sertificētu speciālistu, kas varētu, piemēram, veikt masāžas.

Nepieciešama  jaunu  lauku  tūrisma  atpūtas  kompleksu  izveide (skat.  6  pielikumā) 
norādītajās  vietās.  Daugavas  kreisajā  krastā  īpaši  nepieciešams attīstīt  tūrisma piedāvājumu, 
tādēļ pie bijušo Prauliņu māju drupām saskaņā ar zemes īpašnieka izteikto vēlmi pieļaujama 
lauku tūrisma atpūtas kompleksa attīstība.

Bez  tam  būtu  svarīgi  veicināt  Latvijas  nacionālās  vides  kvalitātes  zīmes  „Zaļais 
sertifikāts” ieviešanu dabas parka tūrisma mītnēs. „Zaļā sertifikāta” un tā principu ieviešana 
gan minētajās, gan arī plašākā teritorijā (piemēram, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū) 
veicinātu videi draudzīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību minētajās teritorijās. Šobrīd  „Zaļais 
sertifikāts” piešķirts divām saimniecībām: viesu mājai "Skerškāni" un zirgu sētai "Klajumi" 
Krāslavas novada Kaplavas pagastā.

5.2. Ēdināšanas pakalpojumi

Sabiedriskās  ēdināšanas  infrastruktūras  attīstība  Latgalē  kopumā  notiek  visai  gausi. 
Lielākajai daļai ēdināšanas  uzņēmumu ir maza kapacitāte, tāpēc ir visai problemātiski uzņemt 
lielas ceļotāju grupas.  Savukārt dabas parka teritorijā šobrīd neatrodas ēdināšanas uzņēmumi, 
kas  lielā  mērā  izskaidrojams  ar  izteikto  tūrisma  sezonalitāti,  salīdzinoši  nelielo  parka 
apmeklētāju  skaitu  un  blakus  esošo  pilsētu  –  Daugavpils  un  Krāslavas  piedāvājumu  (u.c. 
faktoriem) ar kuru šī brīža apstākļos mazie ēdināšanas uzņēmumi nespēj konkurēt.

5.3. Izziņas, dabas takas un skatu torņi

Dabas parka teritorijā ir vairākas izziņas un dabas takas, kā arī skatu torņi un skatu vietas, 
kas  dod iespēju  iepazīt  dabas,  kultūrvēsturisko  resursu  un  ainavu  perspektīvu  daudzveidību 
(skat. 1.4.5.un 6. pielikumu). 

Marijas  izziņas  taka  atrodas  Juzefovas  muižas  parkā  (Daugavpils  novada  Naujenes 
pagasts),  aptuveni  1,5  km gara,  citur  dēvēta  par  Juzefovas  kultūrvēsturisko taku.  Taka  bija 
izveidota savdabīgā gravā, bet sākas muižas parkā. Pašlaik nepieciešama takas rekonstrukcija. 
Marijas taka agrāk ir turpinājusies pa Juzefovas gravu pāri upītei līdz pat Daugavai. Pēc tiltiņa 
sabrukšanas  taka  kļuvusi  nepieejama,  tomēr  ieteicams  šo  maršrutu  atjaunot,  uzceļot  tiltiņu 
bijušajā vietā, izvietojot norādes un nostiprinot takas segumu – dažviet augsne te avotaina, tādēļ 
iespējams šajās vietās izvietot laipas. Pašā gravā nav ieteicams būtiski paplašināt takas trasi, 
izvietot atpūtas vietas utt., jo gravā sastopamas daudzas retas sugas un aizsargājami biotope.
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Izziņas  taka  "Dinaburga  -  Daugavpils  priekštece" (Daugavpils  novada  Naujenes 

pagasts) ir ~1,2 km gara. Ceļā uz Dinaburgas pili taka ved pāri Iemīlējušos tiltiņam. Unikālākais 
objekts  takā  ir  Dinaburgas  pils  makets,  kurš  uzstādīts  Naujenes  vai  Vecpils  pilskalnā.  Tam 
līdzās ir Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas, no kurām maz kas ir palicis pāri. Livonijas ordeņa 
mestrs Ernests fon Raceburgs 1275. gadā 19 km uz austrumiem no tagadējās Daugavpils sāka 
celt  Dinaburgas pili.  Taka piedāvā lielisku iespēju iejusties  bruņinieku vidē -  tiltiņi,  gravas, 
avoti, stāvas kalnu nogāzes, šauras taciņas, īsts viduslaiku gars un krāšņa daba. Pilskalna pakājē 
ir  bijusi  sena apmetnes  vieta.  Atpakaļceļā  šķērsojot Vēlēšanos tiltiņu,  nonāksiet  līdz bijušās 
Vecpils kapsētas vietai, ko iezīmē trīs balti krusti.

Markovas  izziņu  taka.  Markovas  pilskalna  (Daugavpils  novada  Naujenes  pagasts) 
apkārtnē ierīkota nepilnus 2 km garā Markovas izziņas taka, kas aptver 42 m augsto Slutišķu 
krauju.  Takā ir  vairāki  apskates objekti:  Markovas kapsēta,  Markovas pilskalns,  projektētās 
Daugavpils  hidroelektrostacijas  ūdenskrātuves  līmeņa  atzīme,  Putānu  strauts,  Putānu  strauta 
akmens, Lazdukalns.  Te sastopamas vairākas aizsargājumu augu sugas: meža vizbuļi,  atvašu 
saulrieteņi u.c.
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5.3.1. attēls. Atpūtas vieta Latgales sēta pie Markovas izziņas takas.

Adamovas dabas taka (Krāslavas novada Ūdrīšu pagasts)
Krāšņu ainavu ieskautā 1,4 km garā dabas taka ved uz pilskalna virsotni, no kuras paveras 

skaists skats uz Krāslavu un Daugavu.   Taka Daugavas ielejas labā pamatkrasta nogāzē starp 
Adamovas pilskalnu un mežsarga māju, kas administratīvā iedalījuma ziņā ietilpst  Krāslavas 
pilsētas  un  Ūdrīšu  pagasta  teritorijā.  Šeit  ir  iespēja  iepazīt  dabu tās  daudzveidībā  –  baudīt 
krāšņās ainas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus. Takas konfigurācija ir 
sarežģīta – tā met cilpas, virzās gan uz augšu, gan uz leju. Takas sākums ir Krāslavā, no skatu 
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laukuma (iebraucot pilsētā no Daugavpils puses). Takas garums ir 1,8 km. Piemērota nelielām 
grupām:  10  –  20  cilvēkiem.  Vietējais  uzņēmējs  iesaka  pagarināt  Adamovas  taku līdz  pat 
Adamovas kraujai, lai ceļotāji  varētu iepazīties ar iespaidīgo ģeoloģisko pieminekli.  Ja būs 
pieejami līdzekļi takas izveidei, takas maršruts jāplāno vietās, kur tūristu plūsma nepalielinās 
erozijas risku (vēlams pa kraujas apakšu).

Zirgu  sēta  “Klajumi”  piedāvā  izstaigāt   “Klajumu  ODU  taku” (Krāslavas  novada 
Kaplavas pagasts) ar meža, purva ainavām - cūkauši, nārbuļi, meža bites, purva „koncertzāle”, 
egļu vēris, mežacūku rakumi, īpatnēji saauguši koki (bērzi, egles un priedes).

Vasargališķu skatu tornis
Atrodas  Daugavpils  novada  Naujenes  pagasta  Vasargališķos.  Uzkāpjot  24m augstajā 

skatu tornī, no putna lidojuma var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus.  Te redzams 
redzams Rozališķu loks, kas attēlots uz 10 latu naudas zīmes.

5.3.2. attēls. Vasargališķu skatu tornis.
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5.3.3. attēls. Pie Vasargališķu skatu tornis.

Priedaines  skatu tornis (Priedaine,  Krāslavas  novads)   uzbūvēts  INTERREG  IIIA 
programmas  projektā  "Velo  maršrutu  tīkla  attīstīšana  Baltijas  ezeru  zeme",  tam  izvēlēta 
ainaviska vieta pie Krāslavas blakus t.s. Raimonda Paula pļaviņai. No torņa paveras skats uz 
Daugavas lokiem un Krāslavu, tālumā saskatāms pat Daugavpils TV tornis, bet dūmakā tīta vīd 
Baltkrievija. Tas ir Latvijā augstākais skatu tornis – 32 m. 

Sistemātiski  nepieciešams  veikt  skatu  torņu apsekošanu,  un  nepieciešamības  gadījumā 
jāveic  bojāto  koka  konstrukciju  nomaiņu. Perspektīvā  jāieplāno  Vasargelišķu  skatu  torņa  
rekonstrukcija. Tā kā skatu tornis galvenokārt veidots no koka, dažu gadu laikā tā konstrukcija 
būs  nolietojusies,  līdz  ar  to  būs  nepieciešama  jaunas  skatu  torņa  koka  konstrukcijas  būve. 
Vasargelišķu  tornis  ir  populāra  tūristu  piesaistes  vieta,  līdz  ar  to  tā  rekonstrukcija  ir  ļoti 
nozīmīga. 

 Līdz 2010.gadam piekļūšana pie Vasargelišķu skatu torņa bija par maksu, taču ieejas 
maksu  Naujenes  pagasta  pārvalde  atcēla.  Tas  veicināja  nekontrolētas  ceļotāju  plūsmas 
palielināšanos,  it  sevišķi tuvējās  apkārtnes  iedzīvotāju  uzturēšanos  skatu  torņa  pakājē.  Ļoti 
daudzi Daugavpils iedzīvotāji līdz tornim atbrauc ar automašīnām, kurina ugunskurus, nesavāc 
atkritumus un piesārņo apkārtni.  Tāpēc nepieciešama pastiprināta uzraudzība, kārtības kontrole 
un atkritumu savākšana. 

Ieteicams   uzcelt  skatu  torni  Daugavas  ielejas  kreisajā  krastā  pie  Lodēm  vai  Vītiņu 
apkārtnē, jo  ainava  šobrīd  ir  uzskatāma  par  dabas  parka  teritorijā  maz  izmantotu,  taču  ļoti 
nozīmīgu resursu. Ainavas un putnu vērošana uzskatāma kā videi draudzīga rīcība. 

Skatu torņa izbūve  autoceļa  P69 posmā starp Lodēm un Vītiņiem (Daugavpils  novada 
Vecsalienas  pagasts),  kur  vērojamas  izteikta  Augšzemes  augstienes  un  Daugavas  ielejas 
saskares  vieta  ar  lieliskām  ainavām  un  skatu  perspektīvām.  Iespējamie  torņu  varianti  kā 
Vasargelišķos vai Adamovas lokā (Valsts akciju sabiedrība  „Latvijas Valsts meži”).

Lai pilnveidotu tūrisma produktu piedāvājumu, nepieciešams izveidot jaunu  kājāmgājēju 
taku Butišķu lokā („Laika taka”)  un Ververu lokā,   kā arī  papildināt  un pagarināt  esošās – 
Adamovas taku līdz Adamovas kraujai, atjaunot taku uz Sproģu gravām/Aizvējiņu pilskalnu un 
Marijas  taku Juzefovas gravā. Ieteicams izveidot  jaunas  kājāmgājēju  takas  ekspertu Butišķu 
lokā („Laika taka”) un Ververu lokā. Tiks izveidota jauna taka 6,1 km garumā Butišķu lokā un 
12,46 km garumā Ververu lokā. Dabas parka teritorija ir apskatāma lielākoties no ceļa un arī no 
speciāli  ierīkotām vietām, neielaižot cilvēku dziļāk teritorijā.  Ir svarīgi ļaut ceļotājam ienākt 
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teritorijā, izjust ainavas struktūru, tās dinamiku, līdz ar to tiek piedāvātas divas jaunas takas, 
kuru mērķis ir cilvēkam parādīt ainavas izmaiņas dabas parkā, kā arī dabas parkā esošos dabas 
procesus. 

„Laika taka” ir iespēja cilvēkam iet pretī laikam, sadzirdēt, saredzēt, sajust un izjust. Jo 
mūsdienu cilvēks steidzas un nepamana sīkumus, kas ir tam blakus. „Laika taka” ir veidota ar 
nodomu  pretēji  upes  tecēšanas  virzienam,  jo  svarīgs  ir  virziens  pret  straumi.  Taku  būtu 
ieteicams veidot, lai cilvēks varētu iziet  cauri dažādām ainavas struktūrām, līdz ar to izjūtot 
laika, telpas, vietas dažādību. Taku varētu  iedalīta 24 dažādās ainavas struktūras telpās. „Laika 
takā” ir paredzētas atpūtas un telšu vietas, informācijas zīmju un stendu vietas, tualetes, kā arī ir 
izveidojamas speciālas automašīnu novietošanas vietas. 

Plānotais  „Laika  takas”  garums  ir  aptuveni  6,1  km.  Tā  ir  iespēja  cilvēkam  pašam 
izvēlēties to veikt vienā dienā vai divās. Ir paredzēts, ka tā ir pieejama dažādos gadalaikos, līdz 
ar to dabas parks būs atraktīvs cilvēkiem arī ziemas periodā. 

Ziemā šī taka iegūtu citu struktūru un raksturu, citas skaņas, citus skatus, citas krāsas, 
citas izjūtas. Ziemā tajā varētu izjust vientulības sajūta, jo dabas procesi ir apstājušies, valda 
klusums, ir sadzirdams katrs mazākais solis. Tas, ko cilvēks nespēja saredzēt,   apmeklējot šo 
taku vasarā, varēs redzēt ziemas periodā. 

Taka  Daugavsargu  lokā (1,8  km)  ieplānota,  lai  tūristi  varētu  apskatīt  pašlaik  grūti 
pieejamo Ververu krauju (Daugavpils novads Vecsalienas pagasts) Takas maršruts virzītos pa 
dažāda vecuma priežu audzēm, šķērsotu vairākas gravas un iekļautu jau labiekārtotu atpūtas 
vietu (atpūtas vietas apsaimniekotājs Valsts akciju sabiedrība   „Latvijas valsts meži”).

Uz Sproģu gravām  (Krāslavas novads Kaplavas pagasts) ved tūristu iemīļots maršruts, 
kas  tomēr  minimāli  labiekārtots.  Te  vēlams izvietot  norādes,  stendu par  dabas  parka  dabas 
vērtībām  un  ģeoloģisko  un  ģeomorfoloģisko  pieminekli  „Sproģu  gravas”  un  Aizvējiņu 
pilskalnu, nostiprināt esošo taciņu lejup līdz Daugavai, izveidojot kāpnītes, kā arī pagarināt taku 
augšup līdz pilskalnam.

Turpmāk nepieciešams veikt esošo dabas taku infrastruktūras elementu atjaunošanu un  
turpmāku apsaimniekošanu.  Pasākums nepieciešams, lai saglabātu pozitīvu teritorijas tūrisma 
tēlu, iespēju robežās garantētu taku apmeklētāju drošības aspektus, virzītu tos pa šim mērķim 
paredzētām  vietām  un  teritorijām.  Dabas  takas  šobrīd  ir  viens  no  atraktīvākajiem  un 
populārākajiem dabas parka tūrisma piedāvājumiem.

 Tā kā visās takās atsevišķi elementi ir iznīcināti, vai arī to koka daļas ir skārusi trupe un 
citi  dabiski  procesi,  nepieciešams  to  atjaunošana  un  turpmāka  uzturēšana.  Finansējums 
nepieciešams  bojāto  un  bojā  gājušo  infrastruktūras  elementu  atjaunošanai  un  turpmākai 
uzturēšanai.

Nepieciešams veikt nozīmīgāko skatu vietu labiekārtošana un turpmāka uzturēšana. Skatu 
vietu labiekārtošana Adamovas takā un tās apkārtnē, Markovas pilskalnā, pie Slutišķu sādžas, 
Daugavas  labajā  krastā  iepretim  Ververu  kraujai,  Veckaplavā,  pie  Sproģiem.  Skatu  vietas 
labiekārto, paplašinot skatu stigas, izveidojot skatu platformas u.c. Skatu vietas ļauj iegūt citas 
skatu perspektīvas, veicināt teritorijas izziņu. 

5.4. Makšķerēšanas iespējas

Lielākā daļa tūristu mītņu, kas atrodas dabas parka teritorijā, piedāvā iespēju makšķerēt 
Daugavā, piedāvājot arī inventāru.  Daugavas krastos ir daudz makšķerēšanai piemērotu vietu, 
ar  stihiski  izveidotām makšķerēšanas vietām,  uz kurām ved makšķernieku iestaigātas  stigas. 
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Makšķerējot Daugavā, jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.31 “Makšķerēšanas noteikumi”. 
Ir nepieciešams apzināt vietas, kas varētu būt iekārtotas makšķernieku vajadzībām, respektīvi, 
iekārtotas  ērtas autostāvvietas un labiekārtotas atpūtas vieta, ar ugunskura vietām, ar iespējām 
no loma pagatavot zupu,  lai šurp makšķernieks varētu doties kopā ar visu ģimeni vai kuplākā 
draugu  pulkā.  Lai  popularizētu  makšķerēšanas  iespējas  Daugavā,  pēc  labiekārtotu  vietu 
ierīkošanasm  nepieciešams  izdot  makšķerēšanas  vietu  kārti,  iekļaujot  visu  nepieciešamo 
informāciju par makšķerēšanas vietām, inventāra nomas iespējām,  tūristu mītnēm u.c. noderīgu 
informāciju. Pašlaik dabas parka teritorijā ir tikai viena tieši makšķerniekiem ierīkotā vietā – 
Nitišu makšķernieku atpūtas vieta (Daugavpils novada Naujenes pagasts, Butišku lokā), kura 
izveidota„Ilgtspējīgas  attīstības  veicināšana,  uzlabojot  dabas  parka  „Daugavas  loki”  resursu 
izmantošanu un apsaimniekošanu” (Nr.LV0070) ietvaros. 

5.5. Velomaršruti un velo noma

Velotūrisms kļūst arvien izplatītāks aktīvā tūrisma veids. Tādēļ braukšana ar velosipēdu 
ideāls  veids,  kā ne vien uzturēt  sevi  labā  fiziskajā  formā,  bet  arī  izbaudīt  dabas  skaistumu. 
Interreg programmas projekta  "Exciting Cycling in the Baltic Country of Lakes " (2005.-2007.) 
ietvaros dabas parkā ierīkots marķēts velo maršruts Nr.22 “Daugavas loki” (Naujene –Tartaks – 
Krāslava), kura kopgarums ir aptuveni 35 km (skat. 5. un 6. pielikums). Tas ved gar Daugavas 
laobo krastu. Maršrutā iekļauts Juzefovas parks,  Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu 
baznīca,  Dinaburgas  pils  drupas  un  pils  makets,  Vasarģelišķu  skatu  tornis,  Markovas 
kultūrvēsturiskais komplekss,  Slutišķu vecticībnieku sādža, Daugavas pieteka Rudņa, Vilmaņu 
kapsēta,  Adamovas  pilskalns  un  Krāslava.   Minētie  obejkti  iekļauti  arī  pārrobežu  tūrisma 
maršrutā - "Velomaršruts Baltijas Ezeru zemē", kura kopgarums Latvijas pusē ir - 564 km, bet 
Lietuvā – 331 km. Šobrīd ļoti problemātiski doties ceļojumā pa Daugavas kreiso krastu, kur ir 
šaurs  ceļš  ar  grants  segumu.  Velosipēdu  nomu  izbraucieniem  pa  tuvējo  apkārtni  piedāvā: 
kempings „Ozianna”. 

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs piedāvā velomaršrutu “Saulkrastu taka” un 
“Daugavas loki”.  

Nepieciešams  veikt  esošā  velomaršruta  „Daugavas  loki”  marķējuma  zīmju  regulāra 
atjaunošana un velomaršruta  turpinājums Daugavas kreisajā  krastā.  Šis  varētu būt viens no 
populārākajiem Latgales  novada  velotūrisma  maršrutiem.  Velotūrisma  maršruta  turpinājums 
otrā  Daugavas  krastā  nodrošinātu  iespēju  velobraucējiem atgriezties  izejas  punktā  (apļveida 
velomaršruts), kā arī veicinātu tūrisma piedāvājumu attīstību mazāk attīstītajā Daugavas kreisajā 
krastā. Apļveida maršruta izveide ar turpinājumu Daugavas kreisajā krastā pašlaik iespējama 
divos  variantos.  Pirmajā  variantā  maršruts  plānojams pa asfaltēto  ceļu  un meža ceļiem līdz 
Veckaplavai, kur vēsturiskajā vietā nepieciešams ierīkot prāmi velosipēdistu, citu tūristu, kā arī 
vietējo  iedzīvotāju  pārcelšanai  uz  Augustinišķiem  (un  atpakaļ)  (Krāslavas  novads  Ūdrīšu 
pagasts).  Tālāk  velomaršruts  pievienojas  esošajam maršrutam.  Otrajā  variantā  nepieciešams 
izveidot jaunu veloceliņu paralēli autoceļam Kaplava-Elerne, vismaz grantētajā posmā, jo citādi 
ceļa  segums  maz  piemērots  riteņbraukšanai  (putekļi,  nelīdzens,  segums  ar  liela  izmēra 
šķembām) un daudzviet līkumains un nepārskatāms. Tad maršruts var tikt pabeigts Daugavpilī. 
Finansējums nepieciešams gan infrastruktūras (marķējums, atpūtas vietas ar galdu un soliem, 
velostatīvi,  informācijas  stendi  u.c.),  tualetes,  atkritumu  urnas,  izveidei  Daugavas  kreisajā 
krastā,  gan  arī  turpmākai  tās  uzturēšanai.  Veloceliņa  maršrutā  ietilpstošie  ceļi  uzturami  un 
rekonstruējami prioritārā kārtā.

Nepieciešams  izveidot  velomaršrutu  Daugavsargu  lokā,  uzstādot  norādes  uz  šosejas, 
maršruta garumā, nelielus informācijas stendus un uzlabojot ceļa segumu. Pašlaik veloceliņa 
maršruta  izveide  ir  uzsākta  VAS Valsts  akciju  sabiedrības  „Latvijas  valsts  meži”  teritorijā. 
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Nepieciešams izvietot norādes uz autoceļa, lai celiņš būtu atrodams, un atrisināt ceļa seguma 
jautājumu.

Taču  šobrīd  nav  neviena  uzņēmuma,  kas  piedāvātu  velosipēdu  nomu,  piegādājot  tos 
konkrēta  ceļojuma sākumpunktā  un  savācot  tos  ceļojuma  noslēguma  galamērķī.  Velosipēdu 
noma  nav  pieejama  ne  Daugavpilī,  ne  Krāslavā.  Turklāt  pilnībā  nav  attīstīts  velosipēdu 
apkalpošanas serviss – remontdarbnīcas. 

5.6. Ekskursiju piedāvājums un tūrisma maršruti

Lielākā daļa dabas parka „Daugavas loki” labajā krastā esošo apskates objektu  iekļauti 
vairāku Latvijas tūrisma operatoru, piemēram, „Impro”, kā arī tūrisma aģentūru „Skaisto skatu 
aģentūra”,  „Rīgas  tūristi”  u.c.  tematiskajos  Latgales  ekskursiju  piedāvājumos.  Atsevišķas 
Daugavpilī strādājošās tūrisma firmas „Gertruda”, „Mari”, „Mandarina Travel”u.c  ekskursijas 
uz dabas parku piedāvā skolēnu grupām. Taču šādu uz Latgali kā ceļojuma galamērķi orientētu 
ekskursiju  salīdzinājumu ar maršrutu skaitu  uz citiem Latvijas  reģioniem,  ir  vismaz par  2/3 
mazāk.  Dabas  parks galvenokārt  ir  iekšzemes ceļotāju  galamērķis.  Ne Latvijas,  ne Latgales 
mērogā  nav  neviena  tūrisma  operatora,  kas  ceļojuma  galamērķi  „Daugavas  loki”  pārdotu 
ārvalstu tirgū. Tā ir brīva niša Latgales reģionā veidot tūrisma operatoru, kas gatavotu jaunus un 
saistošus  ekskursiju  maršrutus  prioritārajos  ārvalstu  tirgos.  Pirmais  solis  šādu  produktu 
virzīšanai varētu būt kaimiņvalsts Lietuvas tirgus.

Naujenes  novadpētniecības  muzejs  2011.gada  sezonai  piedāvā  vairākus  interesantus 
tematiskos tūrisma maršrutus pa dabas parku kopā ar gida pakalpojumiem latviešu, krievu un 
angļu valodā,  piedāvājot  maršrutu  „Daugavpils  novada pērles”,  „Dinaburgas pils  bruņinieku 
noslēpumi” , divu dienu maršruts „Dabas parks "Daugavas loki”, „Poļu mantojums Naujenes 
pagastā”, „Slāvu un latgaliešu mantojums: kopīgais un atšķirīgais”. 

Daugavpils novada tūrisma informācijas (Daugavpils novada TIC) centrs piedāvā vairākus 
kompleksos  ceļojuma  maršrutus,  kas  pieejami  Daugavpils  novada  TIC  oficicālās  vietnes 
www.visitdaugavpils.lv maršrutu sadaļā. Tie ir: 

1. Atrodi sakrālās pērles Daugavpils pusē!
2. Caur dabas parka "Daugavas loki" līkločiem
3. Daugavpils novada zelta loks
4. Iepazīsti Daugavpils novada muižas un pilis!
5. Iepazīsti pierobežas reģionu Daugavpils – Zarasi! Dabas maršruts
6. Laimes loks - nostāsti un teikas
7. Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
8. Tavas zaļās brīvdienas Daugavpils pusē.

Šajos  maršrutos  iekļauti  arī  tie  objekti,  kas  atrodas  Daugavas  kreisajā  krastā.  Grupu 
ekskursijām Daugavpils novada TIC piedāvā gida pakalpojumus latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodā. Gidi nav štata darbinieki, bet tie speciālisti ar kuriem noslēgti sadarbības līguma. Taču 
Daugavpils  novada  TIC  speciālisti  tūrisma  sezonas  laikā  izjūt  gidu  trūkumu.  Konkurences 
trūkums,  it  sevišķi  to  gidu  vidū,  kas  ekskursijas  vada  angļu  un  vācu  valodā,  ievērojami 
sadārdzina šā pakalpojuma cenu. Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā nav neviena vides 
gida. Nepieciešams piesaistīt finansējumu sertificētu gidu un sertificētu vides gidi sagatavošanā. 
Vides gida sertifikāts būtu jāiegūst, piemēram, Naujenes novadpētniecības muzeja speciālistēm, 
kurām ir vairāku gadu pieredze ekskursiju vadīšanā pa dabas parku.  
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Latgales tūrisma informācijas centru darbinieki ir izstrādājuši vairākus kopīgus maršrutus, 
kuros iekļauts dabas parks, kā arī sadarbībā ar Aukštaitijas (Lietuva) un Vitebskas apgabala 
(Baltkrievija) tūrisma speciālistiem vairākus pārrobežu tūrisma maršrutus, kas pieejami 
www.turisms.latgale.lv maršrutu sadaļā. Tie ir: 

1. Atklāj Dienvidlatgales burvību
2. Latgales senču aicinājums
3. Vācu krustnešu leģendas Latgalē
4. Pie seno amatu pratējiem Baltijas Ezeru zemē
5. Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robežas
6. Laimes loks Latgalē un Aukštaitijā – nostāsti un teikas
7. Zirgs veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai
8. Baltijas Ezeru zeme gardēžiem
9. Pār sniegotajiem Baltijas ezeru zemes pakalniem
10. Tavas zaļās brīvdienas Baltijas ezeru zemē – dabas tūrisms Latgalē un Aukštaitijā
11. Piedzīvojumu tūrisms
12. Labsajūta Latgales burvībā
13. Izbaudi Baltijas Ezeru zemes veldzējumu!
14. Svētceļojumā pa Baltijas ezeru zemi. 
15. Automaršruts  „ Bella Dvina”
16. Automaršruts „Svētā zeme”
17. Automaršruts „Gar Rietumu Dvinu pa sentēvu pēdām”
18. Velomaršruts „Mioru ceļojums apkārt zemeslodei”
19. Tūrisma karte „Bella Dvina”

Būtu  nepieciešams  izveidot kājnieku  -  nūjotāju  tūrisma  maršrutu. Šobrīd  dabas  parka 
teritorijā nav neviena kājnieku tūrisma maršruta, kas savienotu vairākus loģistiskus punktus. Tā 
kā  esošais  velomaršruts  nav  pārāk  noslogots,  uz  tā  bāzes  varētu  veidot  maršrutu  minētajai 
mērķauditorijai, kas sekmētu videi draudzīgu tūrisma un pārvietošanās veidu, kā arī veicinātu 
vietējo  uzņēmējdarbību.  Esošā  velomaršrutu  „Daugavas  loki”  iespējams  pielāgot  kājnieku 
tūristu un nūjotāju vajadzībām, izveidojot atbilstošu marķējumu un informāciju.  Finansējums 
nepieciešams gan infrastruktūras izveidei, gan arī turpmākai tās uzturēšanai.

5.7. Maksas pakalpojumi atsevišķos tūrisma objektos

Atsevišķu apskates objektu apmeklējums dabas parkā ir par maksu. 
Maksas pakalpojumi dabas parka „Daugavpils loki” teritorijā   (uz 2011.gada sākumu)  
1. Kultūrvēsturisko objektu apmeklējums dabas parkā „Daugavas loki” – „Markovas izziņu 
taka”, „Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas”:
1.1. Skolēniem (uzrādot skolēna apliecību) – 0.10 Ls/pers.
1.2. Pilna laika studentiem (uzrādot studenta apliecību) un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
(uzrādot pensionāra apliecību vai invaliditāti apliecinošu dokumentu) – 0.20 Ls/pers.
1.3. Pieaugušajiem – 0.40 Ls/pers.
1.4. Ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem – 0.60 Ls/ģimenei
1.5. Bērniem līdz 7  gadu vecumam, Naujenes pagasta teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
trūcīgām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, skolēniem (uzrādot 
dokumentu, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu – bezmaksas
2. Automašīnu stāvvietas izmantošana kultūrvēsturiskajos objektos Slutišķu ciemā, „Markovas 
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izziņu taka” un „Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas” (vienai automašīnai):
- Vieglā automašīna – 0,50 Ls/h
- Mikroautobuss (līdz 20 vietām) – 1.00 Ls/h
- Autobuss – 1.50 Ls/h
3. Iebraukšana un uzturēšanās ar vieglo autotransportu atpūtas laukumā „Latgales sēta” (1 
automašīna) cilvēkam ar īpašām vajadzībām (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu vai 
attiecīgu uzlīmi uz mašīnas – 1 h bezmaksas
4. Atpūtas laukuma „Latgales sēta” un „Bruņinieku laukums” izmantošana:
- Grupām līdz 15 cilvēkiem: 
1 h – 1.00 Ls
2 h – 2.00 Ls
2-6 h – 3.00 Ls
Diennakts – 6.00 Ls
- Grupām no 15 līdz 30 cilvēkiem: 
1 h – 2.00 Ls
2 h – 4.00 Ls
2-6 h – 6.00 Ls
Diennakts – 12.00 Ls
- Malka:
Ugunskuram – 6.00 Ls
Āra kamīnam – 3.00 Ls
- Telts vieta – 2.00 Ls

Gan individuālie ceļotāji, gan tūristu grupu gidi vairākkārt izteikuši neapmierinātību par to, ka 
šo objektu apmeklēšanai nav ieviesta viena biļete un pie katra apskates objekta tiek iekasēta 
maksa  par  transporta  līdzekli.  Jau  vairākus  gadus  tika  diskutēts  par  vienotas  ieejas  biļetes 
ieviešanu,  kurā  būtu  iekļauta  cena  par  objektu  apskati  un  transporta  līdzekļu  novietošanu. 
Diskusijas par šo tēmu jāturpina un jānonāk pie loģiska kopsaucēja.

5.8. Nobraucieni ar plostiem un laivām pa Daugavu

Dabas parka teritorijā, ārpus tā un citviet Latvijā ir uzņēmumi, kas nevien ūdenstūristiem 
piedāvā inventāra nomu, bet arī   sniedz ceļošanas pakalpojumus pa Daugavu, nodrošinot arī 
citus komplekos pakalpojumus. 

 Biedrība „Sporta klubs „Beibuks”, kas darbojas Daugavpils novada Naujenes pagasta 
Viļušos piedāvā ceļojumus ar koka plostiem un kanoe laivām pa Daugavas lokiem, iepazīstot 
gleznaino Daugavas senleju. Maršruti aplūkojami biedrības mājas lapā www.plostilatgale.lv . 
Piedāvā:
 Koka plostu nomu līdz 50 cilvēkiem;
 Kanoe laivu nomu līdz 30 cilvēkiem;
 Guļbūves pirtiņu līdz 15 cilvēkiem;
 Naktsmītnes  10 – 15 cilvēkiem;
 Telšu vietas;
 Ceļojuma laikā nepieciešamo inventāru;
 Pasākumus un sporta spēļu organizēšanu brīvā dabā ar izmitināšanu un ēdināšanu;
 Transporta pakalpojumus līdz ceļojumasākumvietai un sagaidīšanu maršruta noslēgumā;
 Dažādus ūdens tūrisma maršrutus pa Daugavu individuāli katra klienta vēlmēm.
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5.8.1. attēls. Sporta klubs „Beibuks”.

Brīvdienu  māja  „Skerškāni”  (Skerškāni,  Ūdrīšu  pagasts,  Krāslavas  novada)  piedāvā 
laivu un piepūšamo plostu nomu un piestātni.

Viesnīca  “Piedruja” (Krāslavas  novads,  Piedrujas  pagasts)  piedāvā  vairākdienu 
maršrutus pa Daugavu ar plostiem un nakts zveju no plostiem.  

Krāslavā izstrādāts un tiek piedāvāts ūdensmaršruts pa Daugavu ar plostu „Mazs 
piedzīvojums  lielajā  Daugavā” 1  -  9  dienu  ceļojums  pa  Daugavu  ar  plostu:  Krāslava  – 
Jēkabpils. Maršrutā ugunskurs, nakšņošana teltīs uz plosta. Personu skaits līdz 20. Krāslavas 
maršrutā  plosta  komplektā motors,  navigācijas  kartes,  3-vietīgas  teltis  uz  plosta,  glābšanas 
vestes, galdiņi, soliņi, ugunskurs uz plosta, malka un viena 3-vietīga kanoe laiva. Šis maršruts 
iekļauts pārrobežu tūrisma maršrutā „Baltijas ezeru zemes veldzējums”.

Zirgu sēta  „Klajumi”  (Krāslavas  novads Kaplavas pagasts),  kas piedāvā  pārgājienus 
zirgu mugurās, pēc viesu vēlmēm var tos kombinēta ar laivu braucieniem vai plostu.

Līdzās  dabas  parkam  Kaplavas  pagastā  atrodas  viesu  māja  „Arkādijas”,  kas  piedāvā 
braucienus ar laivām pa Daugavu, laivu nomu un transportēšanu. 

Nepieciešama  apsaimniekotu  ūdenstūristu  apmetņu  tīkla  izveide  Daugavas  krastos  un 
ūdenstūrisma  maršruta  izveide.  Potenciālās  vietas:  Krāslava,  Skerškāni,  Prauliņi,  Lielborne, 
Slutišķi,  Diļeviči,  pie  Naujenes  pilskalna.  Apgrūtinošs  faktors  šādu  apmetņu  ierīkošanai  ir 
privātīpašumi upes krastos. 

   Daugava ir viena no populārākajām Latgales ūdenstūristu upēm, kuras krastos dabas 
parka  teritorijā  nav  pietiekamā  skaitā  izveidotas  ūdenstūristu  apmetnes. Šobrīd  Daugavas 
krastos,  izņemot  Slutišķu  sādžu  un  Skerškānus,  nav  izveidotas  piemērotas  vietas,  kur  būtu 
ūdenstūristiem  nepieciešamā  infrastruktūra  (telts  vietas,  tualetes,  laivu  piestātne,  malka, 
ugunskura vieta u.c. pakalpojumi). Tas negatīvi ietekmē upes krastus un mazina Daugavas loku 
kā galamērķa pievilcību. 

Tādējādi  nepieciešams izveidot pēc vienota stila veidots un apsaimniekots ūdenstūristu 
apmetņu tīkls un ūdenstūristu iekāpšanas – izkāpšanas vietas. Apmetne ietver tādus  sekojošus 
elementus: nojumes, galdus, solus, ugunskura vietu, atkritumu urnu, sauso tualeti, informācijas 
stendu (pēc Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā 
stila - apmetņu karte, informācija par uzvedības noteikumiem dabas parkā, norāde uz apmetni, 
malka  u.c.).  Ja  apsaimniekotājs  uzskata  par  vajadzīgu,  visās   6.  pielikumā     atzīmētajās   
ūdenstūristu atpūtas vietās var izveidot laivu piestātnes.
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Līdztekus  jāizstrādā  mehānisms  šo  apmetņu  apsaimniekošanai,  proti,  ūdenstūristu 
apmetņu un tūristu atpūtas vietu uzturēšanai, vismaz reizi mēnesī izpļaujot zāli, un atkritumu 
savākšanai   un  izvešanai. Lai  gan dažas  apmetnes  un  atpūtas  vietas  iekārtotas  bioloģiski 
vērtīgajos  zālājos,  tomēr  to  apsaimniekošanai  nepieciešama  biežāka  zāles  pļaušana,  nekā 
paredzēts bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas nosacījumos. Apsaimniekošana veicama 
pēc objektu apsaimniekotāju finansiālajām iespējām un objektu pieejamības dažādās sezonās, 
tomēr vasarā vēlama zāles izpļaušana vismaz reizi mēnesī.

Finansējums  nepieciešams  gan  infrastruktūras  izveidei,  gan  arī  turpmākai  apmetņu 
apsaimniekošanai,  jo pašreizējais  ūdenstūristu skaits  un potenciālie  ienākumi no tiem nespēj 
nodrošināt pat apmetņu uzturēšanas izmaksas. Apmetnes regulāri apsaimniekotu vai nu vietējie 
uzņēmēji vai pašvaldības.

Sadarbībā  ar  tūrisma  uzņēmējiem  jāizstrādā  un  detalizēti  jāapraksta  ūdens  maršruti 
individuālajiem  ceļotājiem, nodrošinot to pieejamību elektroniski.

Tādēļ galvenais nākotnē veicamais uzdevums ūdens tūrisma attīstībai - izveidot papildus 
infrastruktūru, kas saistīta ar šī tūrisma veida un rekreācijas vietu Daugavas krastos turpmāko 
attīstību un mazinātu pastāvošo antropogēno slodzi.

Entuziastu  grupa  Daugavpilī  sadarbībā  ar  individuālo  komersantu  „Skedija”,  kas 
nodarbojas ar laivu, kuteru un jahtu izbūvi, ir izstrādājuši kutera „Eridan” projektu un piesaistot 
stratēģisko investoru, plāno uzbūvēt kuteri un izveidot jaunus tūrisma maršrutus pa Daugavu. 
Izstrādāti sekojoši potenciālie kutera kursēšanas maršruti: 

1. Daugavpils – Mežciems (ārpus dabas parka teritorijas).
2. Daugavpils – Vecpils pilskalns – Vasargelišķi – Slutišķi.
3. Korporatīvo pasākumu apkalpošana.
4. Iesaistīšanās kultūras pasākumos.
5. Pēc klientu vēlmēm iespējami arī citi maršruti.

Kuteris varētu uzņemt tūristu grupas 12- 15 cilvēkus. Kutera pamatkonstrukcijas plānotas 
no koka, un arhitektoniski tas veidots klasicisma stilā (19.gs. otrā puse – 20. gs. sākums). Kutera 
dzinēja  tehniskie  parametri  un  darbība  izprojektēta  tā,  lai  tas  videi  būtu  nekaitīgs.   Kutera 
piestāšanai  Daugavas  krastos  nav nepieciešamības  būvēt  piestātnes,  jo  kutera  komplektācijā 
ieplānots kompakts saliekams traps. Kutera tehniskie parametri:

• garums – 9.5 m
• platums – 4.5 m
• maksimālā iegrime – 0.30 m
• dzinēja jauda – 56 z.s.
• ātrums – 12 – 15 km /h

Ja  izdotos  īstenot  šo  projektu,  tūrisma  tirgū  tiktu  radīts  autentisks  īpašā  piedāvājuma 
produkts, kas dotu iespēju galamērķim piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu. 

5.9. Apskates saimniecības

Viens  no  speciālo  interešu  tūrisma  veidiem  ir  apskates  saimniecības  un  netradicionālās 
saimniecības.  Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā ir unikāls tūrisma piedāvājums - zemnieku 
saimniecība  „Kurmīši”  (Krāslavas  novada Ūdrīšu  pagasts),  kas  audzē  ārstniecības  augus,  savā 
saimniecībā  rīko  ekskursijas  un  piedāvā  ārstniecisko  tēju  drogas,  t.sk.  arī  arī  ļoti  pievilcīgā 
iepakojumā. Tādejādi tēju drogu paciņas ir ne vien vērtīgs pirkums, bet arī ļoti veiksmīgs suvenīrs. 
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Latgalē  kopumā   gadu  no  gada  pamazām  sāk  attīstīties  apskates  saimniecības,  izņēmums  ir 
Daugavpils  novads,  kurā  līdz  šim  nav  nevienas  apskates  saimniecības,  kurā  tiek  uzņemti 
individuālie ceļotāji un ceļotāju grupas. Taču kopumā Latgales reģionā ir ļoti maz saimniecību, kur 
sētās  tiek  gaidīti  ceļotāji.  Tā  faktiski  ir  brīva  niša  lauku  vides  dažādošanai  un  jaunu  tūrisma 
produktu izveidošanai arī dabas parka „Daugavas loki” teritorijā.   

5.10. Īpašie piedāvājumi

Pie īpašajiem piedāvājumiem tūrismā attiecināmi tādi piedāvājumi, kuriem nav analogu, 
piemēram, vienas valsts  vai reģiona ietvaros. Īpašā piedāvājuma izveidi diktē vairāki faktori, 
tostarp, šāda tūrisma produkta unikalitāte un autentiskums, kuru daudzējādā ziņā nosaka vide un 
vieta,  kurā  produkts  tiek  piedāvāts.  Daugavas  loku  teritorijā  tie  ir  zirgu  sētas  „Klajumi” 
(Krāslavas novada Kaplavas pagasts) piedāvātie produkti – zirgu izjāžu  un pārgājienu maršruti, 
kurus  iespējams  veikt  dažādās  kombinācijas.  Turklāt  produkti  ir  izveidoti   tā,  ka  ir  arī 
piedāvājums ziemas sezonai. Viennozīmīgi „Klajumu”  piedāvātais produkts ir Latvijai unikāls, 
un  tas  rada  iespēju  videi  draudzīgā  veidā  iepazīt  dabas  parku  no  zirga  muguras.  Turklāt 
saimniecības piedāvājums neaprobežojas tikai ar zirgu izjādes un pārgājienu maršrutiem, tas ir 
komplekss un vērsts uz dažādām mērķgrupām.

„Klajumi”  2007.gadā  saņēma  Bērnu  un  ģimenes  lietu  ministrijas  GODA  rakstu  par 
Ģimenei draudzīgākās atpūtas vietas Latgalē statusa iegūšanu, kā arī uzvarēja konkursa „Sējējs 
– 2007” Ekotūrisma grupā. Zirgu sētai  „Klajumi” piešķirts arī Zaļais  sertifikāts,  kas ir videi 
draudzīgas saimniekošanas kvalitātes zīme. 

Zirgu  sēta  „Klajumi”  piedāvā  sekojošus  produktus,  ar  kuriem detalizēti  var  iepazīties 
mājas lapā www.klajumi.lv 

Zirgu izjāžu maršruti gida pavadībā:
1. Zvainieku loks. Izjāde notiek dabas parkā „Daugavas loki” ar lielu varbūtību ieraudzīt 

meža  dzīvniekus,  klausīties  putnu  balsīs  un  izjust  citus  Daugavas  ielejas  jaukumus. 
Straujas  jāšanas  cienītājiem ir  plašas  iespējas  auļot  pa  meža ceļiem un laukiem.  No 
pavasara  līdz  rudenim  dabas  krāsu,  noskaņu  un  skaņu  maiņa.  Vizbuļu,  kreimeņu, 
sveķeņu, lupīnu, pīpeņu un meža zemeņu dienas un nedēļas. Neskartas un neapdzīvotas 
dabas teritorijas. (1-3 stundu maršruti). 

2. Priedaines loks. Izjāde dabas parkā „Daugavas loki” ar pikniku. Sproģu gravas, Sproģu 
dižpriede, Saulkrasti,  Ulmaņa pludmale, R.Paula pļava, Priedaine (izjājam pa centrālo 
ielu, apskatot multinacionālo Krāslavas apbūvi un dzīvesstilu), 2km gar pašu Daugavas 
krastu, atpūtas vieta „Arkādija”, Stirbļi, mājupceļš. (4-5 stundu maršruts). 

3. Ieskats Kaplavas, Vecbornes, Lielbornes un Jaunbornes kultūrvēsturē. Vecbornes 
barona Engelharda dzīvojamās mājas un saimniecības ēku, Bornes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas,  Lielbornes  muižas  un Faļtopu,  Veckaplavas  pareizticīgo  baznīcas  un valsts 
nozīmes kultūrvēsturiskā koka ēku kompleksa apskate, kā arī dabas parka “Daugavas 
loki” ainavu baudīšana. Zemnieku saimniecības ”ERLAIN” sporta zirgu apskate. (2 -5 
stundu maršruti). 

4. “Skats pāri Latvijas-Baltkrievijas robežai”. Zirga mugurā nav nepieciešama vīza, lai 
vērotu  aiz  baltajiem  robežstabiem  paverošos  Baltkrievijas  mozaīkveida  ainavu  ar 
pakalniem, ēkām un Pļusu ciemu un ezeru, Baltkrievu robežsargu tiltiem, Matulišķu – 
Pļusu  robežšķērsošanas  punktu  ap  LV  un  BY  valstu  karogiem  un  robežstabiem. 
Baltkrievija – kā uz delnas! (2-3 stundu maršruti). 

5. Sēlijas ainavas. Gan šauri meža celiņi, gan pakalnu skats ar Sēlijai raksturīgu ainavu - 
pakalni, tīrumi, mazi mežu pudurīši un savrupas viensētas. (1-2 stundu maršruti). 
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6. Neiepazītais  egļu  mežs  Latvijas  –  Baltkrievijas  pierobežā. Nemelošu,  ja  teikšu  – 
noslēpumaini, pasakaini un mazliet baisi... neiepazītā egļu meža līkloču ceļā, kam šķiet 
nav vairs ne gala, ne malas..  Tomēr mala tam ir! Tā atklāj  skatienam pagājušā gadu 
simteņa sākumā būvētus koka namiņus, sen aizmirstu greznību un šodienas realitāti. (4-5 
stundu maršruts, var būt ar pikniku). 

7. Ceļojums  uz  Šilovkas  ezeru. (7  stundas  turp,  nakšņošana  un  5  stundas  atpakaļ). 
Dvorišče, Rožupole, ugunsdrošības tornis ar paverošos pasakainu ainavu uz Daugavas 
ieleju, Šilovkas mežs un ezers. Makšķerēšana, ogošana, sēņošana, pastaigas, peldēšanās. 

Izjādes un braucieni pajūgos: 
• Izjāde manēžā;
• Izjāde apvidū; 
• Individuāla izjāde 1 personai vai ar paaugstinātu intensitāti (max rikšos un lēkšos);
• Brauciens pajūgā ((droškās (2 pers), ratos (5-6pers) vasarā, kamanās (3-4 pers.) – 

ziemā);
• !!! Sevišķi iecienīts ir kamanu brauciens ziemā ar pikniku Daugavas ielejā vai Bangu 

kalnā – 2,5h
• Kāzu/svinību droška 5km rādiusā ap „Klajumiem” 
• Kāzu/svinību droška līdz 15km rādiusā ap „Klajumiem” 
• Kāzu/svinību droškas eskorts (jājamzirgi) 5km rādiusā ap „Klajumiem”
• Kāzu/svinību droškas eskorts (jājamzirgi) līdz 15km rādiusā ap „Klajumiem” 
• Iespējama zirgu un pajūgu pārvešana pēc pasūtījuma, taču šādā gadījumā. 

Vairākdienu  (1-7  dienas)  pārgājieni  zirgu  mugurās (dabas  parkā  „Daugavas  loki”  un 
Latvijas – Baltkrievijas pierobežā) Cenā ietilpst gida – instruktora pavadība, zirgs ar ekipējumu, 
nakšņošana, ēdināšana, 1 vakaru pirts. Pēc viesu vēlmēm programma var tikt kombinēta ar laivu 
braucieniem vai plostu. Vismaz 2 dalībnieki). 
Reitterapija/ relaksācija zirgam mugurā (vingrojumi soļos, rikšos, lēkšos - sēdus taisni, 
atmuguriski, sāņus, uz ceļgaliem, stāvus).  
Citi pakalpojumi:

• Iesācēju apmācība. Literatūra un filmas par zirgiem, zirglietām, zirgu motivāciju, 
trenēšanu un reitterapiju. 

• Voltizēšana, relaksācijas un atpūtas vingrojumi uz zirga, reitterapija bērniem un 
pieaugušajiem. 

• Dzīva mūzika - romantiska stabules mūzika, jestras latgaliešu dziesmas un dažādu 
paaudžu krievu romances un deju mūzika. 

• Piedāvājums ziemai – izjādes un izbraucieni kamanās ar ugunskura kurināšanu, gaļas 
cepšanu, karstvīna dzeršanu un citām izklaides aktivitātēm. 

• Piedalīšanās kāzu ceremonijās un citās viesībās. 

Ieteicams veidot jaunus pārgājienu ar  zirgiem maršrutus   un turpināt  esošo uzturēšanu. 
Šādas aktivitātes iekļautu maršrutu marķēšanu, kā arī atbilstošu informācijas stendu izvietošanu. 
Ir ieteikums jauna maršruta izveidei no Juzefovas parka (Daugavpils novada Naujenes pagasts) 
uz Juzefovas Romas katoļu baznīcu (ap 0, 7 km), atjaunojot  bijušo tiltu pāri  gravai un ceļa 
posmu ap 0,3 km. Pa šo ceļu Juzefovas barons esot braucis karietē no muižas uz baznīcu. 
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TŪRISMU ATBALSTOŠĀ INFRASTRUKTŪRA

Kā pozitīvs apstāklis ir jāmin vietējās iniciatīvas, kuru rezultātā dabas parka teritorijā jau 
kopš 20.gs. 90.-to vidus ir sistemātiski un pārdomāti radīta tūrisma infrastruktūra – norādes, 
dabas takas, velotūrisma maršruti un cita veida vietējo uzņēmēju piedāvājums, kas kopumā ir 
veicinājis  šīs  teritorijas  ekonomisko  attīstību  un  padarījis  Daugavas  lokus  par  atpazīstamu 
Latgales  novada  tūrisma  areālu.  Savukārt  kā  negatīvs  aspekts  ir  jāmin  sliktā  grantēto  ceļu 
kvalitāte,  īpaši  Daugavas kreisajā krastā, kas līdztekus relatīvi  mazām sabiedriskā transporta 
iespējām, neveicina dažādu tūrisma veidu, t.sk. velotūrisma un velotransporta attīstību. 

Teritorijas,  kā  vienota  galamērķa  attīstību  traucē  arī  tās  atrašanās  divos  upes  krastos, 
vairākās administratīvās teritorijās - divi novadi (tūrisma nozares attīstība katrā administratīvā 
vienībā  tiek  plānota  atšķirīgi,  arī  informācija  ir  atrodama  galvenokārt  par  administratīvu 
teritoriju, ne vienotu tūrisma galamērķi), kā arī fakts, ka labajā Daugavas krastā publiskās, t.sk. 
tūrisma  infrastruktūras  stāvoklis  kopumā  ir  vērtējams  kā  daudz  labāks,  nekā  kreisajā  upes 
krastā.

Svarīgi,  lai  šī  vieta  būtu  pieejama  arī  ar  sabiedrisko  transportu.  No  Daugavpils  un 
Krāslavas  dabas  parks  ar  automašīnu  ir  sasniedzams  20  minūšu  laikā.  Ir  svarīgi  attīstīt 
sabiedrisko  transportu,  jo  šādu  teritoriju  vērtība  nākotnē  tikai  palielināsies  un  līdz  ar  to 
palielināsies arī apmeklētāju skaits. Ieteicams Zviedrijas paraugs - speciāli autobusi NATURE 
BUS, kuru maršrutā ir tikai aizsargājama dabas teritorija.  Cilvēks tiek nogādāts vēlamajā vietā 
teritorijā un viņam ir iespēja konkrētos laikos atkal iekāpt autobusā un atgriezties vai pārbraukt 
uz citu interesējošu vietu. 

Ceļu  tīkls –  dabas  parka  „Daugavas  loki”  teritorijā  ir  salīdzinoši  blīvs  ceļu  tīkls,  - 
galvenokārt  grantēti  ceļi,  arī  meža ceļi.  Ziemeļos  no dabas parka teritorijas atrodas A6 ceļa 
Daugavpils – Krāslavas posms, bet dienvidos no parka – autoceļš P 69 Krāslava – Saliena – 
Daugavpils. Teritorijas tūrisma un citu ekonomisko nozaru attīstību kavē sliktā ceļu kvalitāte 
Norādes.  Lielākajai daļai apskates objektu ir norāde, kas vērtējams kā ļoti pozitīvs šo objektu 
pieejamības un atrodamības aspekts.

Sabiedriskais transports. Regulāra autobusu satiksme ir pieejama galvenokārt Daugavas 
labajā krastā posmā Daugavpils – Krāslava (autoceļš A6, nešķērso parka robežu, bet robežojas, 
vai atrodas tuvu tai)  - 1 līdz 2 reizes stundā.  Daugavas kreisajā krastā posmā Daugavpils – 
Kaplava (autoceļš P69) autobuss kursē tikai divas reizes dienā, bet Krāslava – Kaplava - trīs 
reizes  dienā.  Viens  no tiem kursē tikai  mācību gada laikā,  kas  nozīmē,  ka tūrisma sezonas 
(vasaras) laikā tas nav pieejams. Tādējādi,  lielākā daļa dabas parka teritorijas ir pieejama tikai 
ar  personīgo  autotransportu,  divriteni,  laivu  vai  kājām.  No  vienas  puses  tas  kavē  tūrisma 
attīstību, no otras – ir sava veida priekšnosacījums dažāda aktīvā tūrisma veidu attīstībai.

Ūdenstūristu  apmetnes –  Daugavas  krastos  nav  izveidots  vienots  un  regulāri 
apsaimniekots  ūdenstūristu  apmetņu  tīkls,  kā  piemēram  Gaujas  nacionālā  parka  teritorijā. 
Izkāpšanas/iekāpšanas vietas un telts vietas tiek piedāvātas Skerškānos un Slutišķu sādžā.

Ēdināšanas  uzņēmumi  –  dabas  parka  teritorijā  šobrīd  neatrodas  atsevišķi  ēdināšanas 
uzņēmumi, kas lielā mērā izskaidrojams ar izteikto tūrisma sezonalitāti, salīdzinoši nelielo parka 
apmeklētāju  skaitu  un  blakus  esošo  pilsētu  –  Daugavpils  un  Krāslavas  piedāvājumu  (u.c. 
faktoriem) ar kuru šī brīža apstākļos mazie ēdināšanas uzņēmumi nespēj konkurēt.

Sabiedriskās tualetes – izvietotas pie nozīmīgākajiem tūrisma objektiem – Dinaburgas 
pilskalna, Vasargelišku skatu torņa, Slutišķu sādžas, Adamovas takas.

Norādes  un  informatīvie  stendi –  dabas  parka  teritorijā  uz  populārākajiem  tūrisma 
objektiem  izvietotas  „brūnās”  u.c.  veida  norādes.  Pie  dažiem  (piemēram,  Slutišķu  sādža, 
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Adamovas taka, velomaršruts „Daugavas loki”) ir izvietoti informatīvie stendi.  Dabas takas un 
velomaršruti ir marķēti ar virziena norādēm. Dabas parkam tuvākie tūrisma informācijas centri 
atrodas Daugavpilī, Naujenē un Krāslavā.

Gidi  –   Dabas  parka  teritorijā  vai  tā  tuvākajā  apkārtnē  ir  pieejami  atsevišķu  gidu 
pakalpojumi. Piemēram, Naujenes novadpētniecības muzejā.

Pašlaik dabas parka teritorijā izveidojušās un attīstītas galvenās tūristu piesaistes vietas ir 
Daugavpils  novada  Naujenes  pagastā,  kurās  ir  vairāk  vai  mazāk  izveidota  atbilstoša 
infrastruktūra tūristu  uzņemšanai.  Tūristus interesē arī  citas  teritorijas,  kurās pašlaik tūrisma 
infrastruktūras tikpat kā nav. Upju krastus apmeklē daudz makšķernieku, vasaras sezonā dažās 
vietās  cilvēki  peldas.  Visi  infrastruktūras  elementi  veidojami  saskaņā ar  Dabas  aizsardzības 
pārvaldes  izstrādāto  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju  vienoto  stilu,  lai  veicinātu  īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju popularizēšanu. 

Tilta atjaunošana un ceļa posma rekonstrukcija Vecbornē. Ainavisks ceļa posms, kas ved 
no Veckaplavas uz Vecborni, pašlaik nav izmantojams, jo ir sabrucis tilts  pāri upītei  blakus 
agrākajām  dzirnavām.  Tilta  atjaunošana  un  ceļa  posma  rekonstrukcija  sniegs  iespēju 
daudzveidīgāk izmantot tūrismam un rekreācijai dabas parka teritoriju.

Esošo dabas taku infrastruktūras elementu atjaunošana un turpmāka apsaimniekošana. 
Pasākums nepieciešams, lai saglabātu pozitīvu teritorijas tūrisma tēlu, iespēju robežās garantētu 
taku  apmeklētāju  drošības  aspektus,  virzītu  tos  pa  šim  mērķim  paredzētām  vietām  un 
teritorijām.  Dabas  takas  šobrīd  ir  viens  no  atraktīvākajiem  un  populārākajiem  dabas  parka 
tūrisma piedāvājumiem.

Norādes  zīmju  sagatavošana un izvietošana uz  nozīmīgākajiem dabas  parka  tūrisma  
objektiem. Norādes  zīmju  („brūnās  norādes”)  izvietošana  pie  nozīmīgākajiem  tūrisma 
objektiem,  kuriem  nav  šādas  zīmes. Pasākums  veicinās  tūrisma  objektu  atrašanu  un 
atpazīstamību, samazina degvielas patēriņu, kas rodas, meklējot dabā nemarķētu objektu.

Informācijas stendu (pēc īpaši aizsargājamo dabas teritoriju  vienotā stila) sagatavošana  
un  izvietošana Minēto  stendu  izvietošana  pie  nozīmīgākajiem  tūrisma  objektiem.  Iekļauta 
lietotājiem viegli uztverama informācija par minētajiem objektiem, teritorijas vērtībām, un videi 
draudzīgas  ceļošanas  principiem.  Pie  dižkokiem izvietojamo  stendu  maketi  (digitāla  formā) 
atrodami   2.  pielikumā.  Aktivitāte  veicinās  teritorijas  dabas  un kultūrvēstures  izziņu,  kā arī 
mazinās  videi  nedraudzīgas  aktivitātes.  Stendu  sagatavošanā  tiek  izmantots  vienotais  stils. 
Jāpiezīmē,  ka  stends  Butišķu lokā  izvietojams  tikai  tādā  gadījumā,  ja  tiek  izveidota  „Laika 
taka”.

Informācijas stendos nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:

• vietas nosaukums;
• galvenie fakti un saistoša informācija par objektu, pie kura stends ir uzstādīts;
• informatīvs  tālruņa  numurs,  kur  iespējams iegūt  informāciju  par  vietas  izmantošanas 

kārtību,  papildus  pakalpojumiem  (naktsmītņu  piedāvājumu,  iespēju  ieturēt  maltīti 
u.tml.),  kā arī saskaņot vietas apmeklējumu ar tās apsaimniekotāju,  ja nepieciešams 
(piemēram, Naujenes pagastā Latgales sētā, Bruņinieku laukumā);

• karte vai shēma ar atainotiem tuvākajiem apskates objektiem un pakalpojumu sniegšanas 
vietām, kas palīdz plānot tālāko ceļojuma maršrutu un labāk orientēties teritorijā;

• brīdinājumi, ja vietā ir apmeklētāju drošību apdraudoši apstākļi;
• labas uzvedības ieteikumi, vietas izmantošanas ierobežojumi un maksa, ja tāda noteikta;
• informācijas kopsavilkums angļu un krievu valodā.
• papildus prasības stendiem, kuri uzstādīti peldvietās un laivu piestātnēs:
• informācija par izstrādātajiem laivu maršrutiem un laivu nomas iespējām;
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• informācija par makšķerēšanas iespējām un vietu, kur iespējams iegādāties 
makšķerēšanas licenci, ja tāda nepieciešama;

• informācija par alternatīvām atpūtas iespējām;
• operatīvo dienestu tālruņa numuri.

Papildus prasības stendiem, kuri uzstādīti dabas takās, pārgājienu vai nūjošanas maršrutos:

• īsa informācija par takas vai maršruta izveides mērķi;
• informāciju par maršruta garumu, grūtības pakāpi, tā veikšanai 

nepieciešamo laiku, izmantoto marķējumu;
• dabas takas vai maršruta karte vai shēma ar norādītiem apskates, atpūtas 

un pakalpojumu sniegšanas vietām;
• informācija par maršrutā vai tā tuvumā esošajām apskates, atpūtas un 

pakalpojumu sniegšanas vietām;
• informācija par to, vai dabas taku vai maršrutu iespējams izbraukt ar 

bērnu ratiņiem, ratiņkrēslu, velo.
• papildus prasības stendiem, kuri uzstādīti velo vai ūdens tūrisma 

maršrutos:
• informācija par maršruta garumu, grūtības pakāpi un tā veikšanai 

nepieciešamo laiku;
• maršruta karte vai shēma ar norādītiem apskates objektiem, atpūtas un 

pakalpojumu sniegšanas vietām;
• informācija par velo un ūdens transporta inventāra nomas un servisa 

iespējām.
• informācijas stendus un norādes uzstādīt tikai pie labiekārtotiem, apskatei 

vai tūrisma aktivitātēm piemērotiem objektiem ar sakārtotu infrastruktūru. 

Teritorijas  apmeklētājiem,  apsaimniekotājiem,  kā  arī  uzraugošajām  institūcijām 
nepieciešama dabas parka teritorijas apzīmēšana dabā – “ozollapas” zīmes izvietošana dabas 
aizsardzības plānā paredzētajās vietās. Aizsargājamo teritoriju un to funkcionālo zonu robežas 
attēlo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos. Aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lieto 
speciālas informatīvas  zīmes -“ozollapas”,  kuru paraugus, lietošanas un izveidošanas kārtību 
nosaka  Ministru  kabinets.  Plāksnītes  ar  zīmi  saņemamas  Dabas  aizsardzības  pārvaldē  bez 
maksas, jānodrošina tikai to izvietošana. 

Liel  u ieguldījumu parka teritorijas labiekārtošanā deva    Daugavpils novada pašvaldības 
projekts  „Ilgtspējīgas  attīstības  veicināšana,  uzlabojot  dabas  parka  „Daugavas  loki”  resursu 
izmantošanu un apsaimniekošanu” (individuālais projekts Nr.LV0070), kuru Daugavpils novada 
dome  realizē  sadarbībā  ar  Krāslavas  novada  domi,  izmantojot  Eiropas  Ekonomikas  zonas 
finanšu  instrumenta  palīdzību.  Projekta  ietvaros  tika  pilnveidota  parka  infrastruktūra  dažās 
populārākajās  vietās  -  izveidotas  3  jaunas  automašīnu  stāvvietas  pie  baznīcām  Daugavas 
kreisajā  krastā  Daugavpils  novada  teritorijā,  jauna  makšķernieku  atpūtas  vieta  Daugavas 
Butišku lokā, veikti uzlabojumi esošajā automašīnu stāvvietā Daugavpils novadā pie Markovas 
izziņu  takas  un  pilnveidota  infrastruktūra  pie  atpūtas  vietas  „Latgales  sēta”,  veikta  dažu 
Daugavpils  un  Krāslavas  novadu  autoceļu  periodiskā  uzturēšana.  Parka  vides  pievilcību 
uzlaboja arī Daugavpils novada Elernes kapsētas žoga rekonstrukcija Tabores pagastā. Parka 
teritorijā  bija  izvietoti  arī  5  informācijas  stendi  ar  dabas  parka  ”Daugavas  loki”  karti  un 
tūristiem noderīgu informāciju. 

112



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

Svarīgs tūrisma attīstības priekšnosacījums ir kvalitatīvi sakari un komunikāciju.   Sakaru 
pakalpojumus  dabas  parka  „Daugavas  loki”   teritorijā  nodrošina  visas  Latvijā  darbojošās 
telekomunikāciju  kompānijas.  Mobilo  tīklu  sakaru  pārklājums   dabas  parka  teritorijā  ir 
vērtējams kā optimāls. Galvenajās tūristu vietās nav zonas uztveres traucējumu.

Interneta nodrošinājums parka teritorijā ir ļoti viduvējs. Lielā parka daļā pieejams tikai 
mobilā interneta savienojums ar nepietiekamu datu pārraides ātrumu, kas ierobežo uzņēmēju 
iespējas  nodrošināt  aktuālu  informāciju  par  uzņēmuma  piedāvājumu  interneta  vidē.  Tas 
ierobežo arī apmeklētāju iespējas piekļūt informācijai dabas parka apceļošanas laikā. Publiski 
pieejami  interneta  punkti  ierīkoti  pagastu  bibliotēkās,  tomēr  to  pakalpojumi  orientēti  uz 
vietējiem iedzīvotājiem,  un aktīvākajā  ceļošanas  laikā  (svētdienās  un svētku dienās)  tie  nav 
pieejami.
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7. DABAS PARKA „DAUGAVAS LOKI”   PĀRVALDĒ UN TŪRISMA 
ATTĪSTĪBĀ IESAISTĪTĀS PUSES

Tūrisma attīstības  virzieni  Latgalē,  t.sk.  arī  dabas  parka  „Daugavas  loki”  teritorijā   ir 
saistīti  ar  vietējo  pašvaldību  un  Latgales  plānošanas  reģiona  plānošanas  attīstības,kā  arī 
pārobežu  sadarbības  dokumentiem,  kas  nosaka  reģiona  tūrisma  nozares  attīstības  virzienus, 
stratēģiju un mērķus tās sasniegšanai, kā arī ar teritorijas dabas aizsardzības plānu.  Kaut dabas 
parkam un tā apkārtnei piemīt nozīmīgs tūrisma potenciāls, un dažādos plānošanas dokumentos 
tūrisma attīstība minēta kā viena no nozīmīgākajām teritorijas attīstības prioritātēm,  ne Latgales 
reģionā,  ne dabas  parkā „Daugavas  loki”  nav izveidota  organizācija,  kas  būtu atbildīga  par 
reģiona tūrisma attīstību un apmeklētāju piesaisti.   Taču  tūrisma galamērķa attīstībā tieši vai 
pastarpināti  dažādos līmeņos  ir  iesaistītas  vairākas  puses,  kuras  savas  kompetences ietvaros 
realizē dažādas tūrisma attīstību veicinošas aktivitātes.

Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija
Par  Latvijas  tūrisma  politikas  izstrādi  ir  atbildīga  Latvijas  Republikas  Ekonomikas 

ministrija (EM). Tās galvenie uzdevumi ir likumprojektu un normatīvo aktu izstrādāšana, valsts 
atbalsta  plānošana,  starptautisko sadarbības līgumu sagatavošana un īstenošana,  starptautisko 
projektu izstrādes koordinēšana. Ministrijas ietvaros par tūrisma jomu atbild Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas departamenta Tūrisma nodaļa. 

Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Ekonomikas ministrijas pakļautībā darbojas Tūrisma attīstības valsts aģentūra  (TAVA), 

kuras misija ir  Latvijas valsts tūrisma politikas ieviešanas nodrošināšana. Aģentūras galvenie 
uzdevumi ir Latvijas tūrisma tēla atpazīstamības veicināšana un Latvijas kā tūrisma galamērķa 
popularizēšana, tūrisma attīstību veicinošu pasākumu realizēšana, tūrisma attīstības finansējuma 
piesaistīšana,  sadarbības  veicināšana,  tūrisma  tirgus  izpēte,  tūrisma  attīstību  ietekmējošo 
normatīvo  aktu  pilnveidošanas  priekšlikumu  izstrādāšana  un  tūrisma  nozares  kvalitātes 
pārvaldības  ieviešana.  Minēto  uzdevumu  veikšanai  TAVA  ik  gadu  izdod  dažādus  tūrisma 
informatīvos materiālus, t.sk., Latgales tūrisma karti latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu un 
igauņu  valodā  un  dažādus  tematiskos  tūrisma  izdevumus,  uztur  Latvijas  tūrisma  portālu 
www.latvia.travel. 

Latgales plānošanas reģiona administrācija
Latgales  plānošanas  reģions  (LPR)  ir  RAPLM  pārraudzībā  esoša  valsts  iestāde,  kas 

nodrošina  Latgales  reģiona plānošanas  dokumentu  izstrādi,  sekmē  to  ieviešanu,  veicina 
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, realizē reģiona interešu aizstāvību valsts 
līmenī, informē par pieejamajiem finanšu instrumentiem un veicina to apgūšanu. LPR veicina 
arī  tūrisma  attīstību,  reģiona  plānošanas  dokumentos  norādot  tūrisma  attīstībai  nozīmīgākās 
teritorijas,  perspektīvākos  tūrisma  attīstības  virzienus  un  rīcības  tūrisma  attīstības 
nodrošināšanai. 

Plānošanas  reģiona  attīstības  padomes  uzdevumā  īsteno  Latgales  reģiona  attīstības 
aģentūra  (LRAA).  LRAA  dibināta  1999.gadā  ar  mērķi  nodrošināt  reģiona  attīstības  plānu 
ieviešanu  un  pārraudzību.  LRAA  īsteno  vērienīgus  tūrisma  infrastruktūras  un  tūrisma 
mārketinga  pārrobežu  projektus,  uztur  Latgales  tūrisma  portālu  www.turisms.latgale.lv, 
www.visitlatgale.com, sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centriem nodrošina Latgales 
reģiona tūrisma piedāvājuma reklamēšanu Starptautiskās tūrisma izstādēs – gadatirgos Latvijā, 
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Lietuvā,  Igaunijā,  Krievijā  un  Baltkrievijā.  LRAA  pēdējo  gadu  laikā  īstenotie  vērienīgākie 
projekti: 

• Baltijas  jūras  reģiona  pārrobežu  sadarbības  programmas  projekts  “Jauna  tūrisma 
galamērķa  radīšana,  apvienojot  Latgales  un  Rytu  Aukstaitija  pierobežas  reģionu 
piedāvājumu” (2005./2007.g., realizēts sadarbībā ar Eiro reģionu “Ezeru zeme”, LRTA 
un  TAVA),  kura  ietvaros  izveidota  vienota  Latgales,  Lietuvas  un  Baltkrievijas 
pierobežas  reģionu  tūrisma  informācijas  sistēma,  sasaistot  www.latgale.lv, 
www.ezerukrastas.lt un  www.balticlakes.com  mājas  lapas  vienotā  tīklā,  izstrādāti 
tūrisma maršruti,  izdota  reģiona  tūrisma karte,  tūrisma  bukleti  un brošūras,  realizēta 
reklāmas kampaņa, organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni.

• Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Uz ūdens balstīta kopēja 
tūrisma  piedāvājuma  radīšana  Latgalē  un  Utenas  apgabalā”  (2009./2011.g.,  realizēts 
sadarbībā ar LPR un 11 Latvijas un Lietuvas pašvaldībām), kura ietvaros labiekārtotas 
Latgales  un  Lietuvas  pilsētu  peldvietas,  izveidots  aktīvā  tūrisma  centrs  Līvānos, 
izstrādāti  tūrisma  maršruti,  izdotas  tūrisma  kartes  un  brošūras,  realizētas  apmācības, 
pieredzes  braucieni  un  reklāmas  kampaņas  projekta  ietvaros  organizēto  pasākumu, 
izstrādāto maršrutu un labiekārtoto atpūtas vietu reklamēšanai.

• BJR  INTERREG  III  B  Pārrobežu  programmas  INTERREG  III  Dienvidu  prioritāte 
(Latvija  –  Lietuva  –  Baltkrievija)  apstiprinātais  projekts  “Bella  Dvina”.  Projekta 
vispārējais mērķis: sekmēt tūrisma attīstību Baltkrievijas - Latvijas pierobežas reģionos 
radot kopīgu pārrobežu tūrisma telpu gar Daugavas rietumu krastu. Projekta ietvaros tika 
izstrādāts  tūrisma  informācijas  portāls  www.belladvina.com;    izstrādāti  kopīgi 
pārrobežu tūrisma maršruti, izdoti informācijas materiāli un kartes; īstenoti mārketinga 
pasākumi - dalība 2 tūrisma izstādēs Minskā un Rīgā. 

Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”
Eiroreģions “Ezeru zeme” izveidots ar nolūku veicināt Baltkrievijas Republikas, Latvijas 

Republikas  un  Lietuvas  Republikas  pierobežu  reģionu  (Eiroreģionu)  pārrobežu  sadarbību 
sociāli ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Eiroreģions ir Baltkrievijas Republikas, Latvijas 
Republikas  un  Lietuvas  Republikas    pierobežu  reģionu  vietējo  un  reģionālo  pašvaldības 
iestāžu un institūciju brīvprātīga apvienība, kas ievēro attiecīgās vienošanās starp minētajām 
valstīm. 

2004. gadā tika īstenots Eiroreģiona "Ezeru zeme" PHARE 2001 programmas projekts 
"Kulinārijas pakalpojumu pilnveidošana Latgalē, pamatojoties uz Kulinārā mantojuma 
koncepciju”, kura mērķis: uzlabot kulinārijas servisu Latgalē un sekmēt gastronomiskā tūrisma 
attīstību. Projekta ietvaros tika izdota „Latgales pavārgrāmata”, kurā apkopotas senas novadam 
raksturīgas  ēdienu  receptes.  Notika  noslēguma  pasākums  „Kāzas  Latgalē”.  Projektā  tika 
iesaistīti 25 ēdināšanas uzņēmumi, kas ieguva iespēju izmantot Kulinārā mantojuma logo. Tajā 
piedalījās arī 7 arodvidusskolas.

2005. gada maijā  Eiroreģions "Ezeru zeme" uzsāka tūrisma projekta  "Iepazīsti  Ezeru 
zemi" realizāciju. Šis  projekts bija 2004. gadā  īstenotā PHARE 2001 programmas projekta 
"Kulinārais  mantojums  Latgalē"  turpinājums.  Projekts  tika  realizēts  INTERREG  III  A 
programmā. Projektā no Latvijas puses iesaistījās Daugavpils dome, Daugavpils rajona padome, 
Krāslavas rajona padome, Preiļu rajona padome, Rēzeknes dome un Rēzeknes rajona padome. 
Savukārt  projekta  partneri  ir  Utenas  apgabala  pašvaldība  Lietuvā,  kā  arī  Braslavas,  Mioru, 
Glubokoje, Postavu un Verhņedvinskas rajonu padome Baltkrievijā. Projekta tiešā mērķgrupa 
bija  Latvijas  un  Lietuvas  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  lauksaimniecības  produkcijas 
ražotāji  un  pārstrādātāji,  kā  arī  tūrisma  informācijas  centri.  Projekta  ietvaros  tika  izstrādāti 
kombinēti eiroreģiona "Ezeru zeme" tūrisma maršruti, sarīkota Kulinārā mantojuma tīkla desmit 
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gadu  jubilejai  veltīta  konference,  tiek  veikta  Eiropas  reģionālā  kulinārā  mantojuma  tīkla 
interneta  datu  bāzes  www.culinary-heritrage.com papildināšana  ar  informāciju  par  reģionu, 
dalībuzņēmumiem,  notikuši  uzņēmēju  pieredzes  apmaiņas  braucieni  uz  Lietuvu  un  Vāciju, 
jaunie maršruti tika prezentēti sešās tūrisma izstādēs Latvijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Somijā 
un Polijā. Projekta noslēgumā Krāslavas rajonā notika konference "Jauno reģionālo eiroreģiona 
"Ezeru  zeme"  tūrisma  produktu  integrācija  Eiropas  tūrisma  industrijā"   un  plaša  kultūras 
programma  - starptautiskais folkloras mūzikas festivāls.

2006. gadā tika uzsākts  projekts  „Velomaršruta tīkla attīstība Ezeru zemē SII-037”. 
Tas tika īstenots Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes rajona pašvaldībās, kā arī Lietuvā 
un Baltkrievijā.  Projekta  ietvaros tapa atpūtas  vietas,  kurās izvietoja  norādes,  vel”omaršruta 
aprakstu  stendi,  lapenes,  soli,  šūpoles,  atkritumu  urnas,  sausās  tualetes  un  izveidoti  jauni 
velomaršruti, t.sk. dabas parka “Daugavas loki”. Priedainē pie Krāslavas tika izveidots Latvijā 
augstākais koka skatu tornis, no kura paveras dabas parka ainavas. Latgales reģionā tas bija 
vērienīgākais velotūrisma attīstības projekts. 

Daugavpils novada un Krāslavas  novada pašvaldības
Saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu par pašvaldībām (1994), pašvaldības ir atbildīgas 

par  teritorijas  labiekārtošanu  un  sanitāro  tīrību  (ielu,  ceļu  un  laukumu  būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, atkritumu 
savākšanas  un  izvešanas  kontroli),  sadzīves  atkritumu  un  notekūdeņu  apsaimniekošanas 
organizēšanu,  sabiedriskā  transporta  pakalpojumu  organizēšanu.  To  pienākums  ir  sekmēt 
tradicionālo  kultūras  vērtību  saglabāšanu,  tautas  jaunrades  attīstību  un  kultūras  pieminekļu 
saglabāšanu, gādāt par iedzīvotāju izglītību, veicināt uzņēmējdarbību u.tml. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas   Tūrisma  likumu  (1998),  pašvaldības  izstrādā  attīstības  plānus  un  teritorijas 
plānojumus,  kuros  definē  pašvaldību  tūrisma  attīstības  perspektīvas,  nodrošina  resursus  un 
pasākumus  tūrisma  attīstībai,  piedalās  tūrisma  informācijas  centru  un  punktu  izveidē  un 
finansēšanā, veicina izglītojošo darbu tūrisma jomā, popularizē aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 
Būtisku  ieguldījumu  dabas  parka  tūrisma  piedāvājuma  pilnveidošanā  īstenojusi  Naujenes 
pagasta  padome  (pašlaik  -  Daugavpils  novada  Naujenes  pagasta  pārvalde),  dabas  parkā 
Naujenes pagasta teritorijā labiekārtojot tūrisma infrastruktūru un izveidojot tūristu piesaistes 
vietas, iekasējot ieejas maksas un veicot objektu apsaimniekošanu. Daugavpils novada domē 
strādā Dabas parka “Daugavas loki” nodaļa. 

Daugavpils rajona padome 2007.-2008.g. sadarbībā ar Baltkrievijas kolēģiem  piedalījās 
Zviedrijas valdības finansētajā projekta “Panorama Dvina/Daugava” īstenošanā. Projekts  bija 
vērsts  uz  tūrisma  un  pārrobežu  sadarbības  attīstību,  izmantojot  kopīgās  kultūrvēsturiskās 
vērtības. 

 Projekta gaitā tika īstenotas sekojošas aktivitātes:
• organizēti informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni;
• dalība  divos  Ziemeļvalstu  tūrisma  gadatirgos  TUR 2006  un   TUR 2007  Gēteborgā 

(Zviedrija); prezentējot Daugavpils un Vitebskas reģionu tūrisma resursus;
• studiju vizītes organizēšana Baltkrievijas un Daugavpils  rajona speciālistiem Gēteborgā. 
• Slutišķos  atrodas  Vecticībnieku  māja,  kas  ir  Daugavpils  novada  Kultūras  pārvaldes 

pakļautībā  esošā  Naujenes  novadpētniecības  muzeja  ārpusmuzeja  ekspozīcija. 
Naujenes  pagasta  muzeja  speciālisti  dabas  parka  teritorijā  izstrādā  jaunus  tūrisma 
produktus (maršrutus) un piedāvā gida pakalpojumus. 
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Citi lielākie īstenotie projekti  

Kopējais budžets: 
4600 Ls, tajā skaitā: 
biedrība Daugavas 
Savienība: 500 Ls
Krāslavas rajona padome; 
1000 Ls;
Krāslavas novada dome: 
900 Ls
Ūdrīšu pagasta padome: 
2000 Ls. 

● 200 koka pakāpienu un 7 koka tiltiņu 
izgatavošana un uzstādīšana Adamovas 
dabas takas teritorijā.
 

Kopējais budžets: 
1350 Ls, tajā skaitā:
biedrība Daugavas 
Savienība: 630 Ls;
Krāslavas rajona padome; 
120 Ls;
Krāslavas novada dome: 
600 Ls

● 12 informatīvo koka stendu, 2 koka soliņu, 
tualetes un koka norāžu izgatavošana un 
uzstādīšana Adamovas dabas takas 
teritorijā.

Kopējais budžets:
1040 Ls, tajā skaitā 
biedrība Daugavas 
savienība: Ls 940, 
Naujenes pagasta padome 
Ls 100.

● Uzlabot tūrisma aktivitātes un to 
pieejamību Naujenes pagasta tūrisma 
objektā „Latgales sēta”;

● Laivu, plostu piestātnes izveidošana un 
bērnu šūpoļu uzstādīšana

 
Tūrisma informācijas centri

Informāciju  par tūrisma iespējām dabas parkā un informatīvos materiālus var saņemt 
Daugavpils  novada  un  Krāslavas  novada  tūrisma  informācijas  centrā  (TIC),  tūrisma 
informācijas birojs darbojas arī Naujenes novadpētniecības muzejā. Informācija par tūrisma 
iespējām dabas parkā var iegūt Krāslavas novada mājas lapā www.kraslava.lv un Daugavpils 
novada TIC oficiālajā  vietnē  www.visitdaugavpils.lv,  kā arī  Daugavpils  novada Naujenes 
pagasta  mājas  lapas  www.naujene.lv tūrisma  sadaļā,  kuru  izstrādājuši  Naujenes 
novadpētniecības muzeja speciālisti. 

TIC juridisko darbību nosaka Latvijas Republikas  „Tūrisma likums” (1998). Papildus 
likumā noteiktajām funkcijām, TIC bieži vien pilda arī tūrisma aģentūras starpnieka funkcijas 
starp  klientiem  un  tūrisma  operatoriem  vai  citiem  pakalpojumu  sniedzējiem  un  tūrisma 
operatora funkcijas, izstrādājot un pārdodot tūrisma pakalpojumus (piemēram, ekskursijas). 
TIC darbības sfērā ir arī: 

• Konsultāciju  sniegšana esošajiem un jaunajiem tūrisma uzņēmējiem.
• Dalība projektos. 
• pašvaldības tūrisma attīstības nodaļas funkciju veikšana. 
• TIC un TIB finansējuma galvenais avots ir pašvaldību finansējums, kā arī ieņēmumi 

no pašu saimnieciskās darbības un finansējums dažādu projektu īstenošanas laikā. 
Daugavpils novada un Krāslavas novada TIC ir  divi pastāvīgi darbinieki.  TIC tehniskais 
nodrošinājums ir apmierinošs. Katrā TIC ir divi datori, printeris, kopētājs, skeneris, telefona 
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un faksa aparāts, pastāvīgais interneta pieslēgums un fotoaparāts. Daugavpils novada TIC ir 
bezmaksas interneta pieejas kiosks. 

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”
Latgales tūrisma asociācija sākotnēji  bija bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

kopš 2004. gada tā ir biedrība. Tās dibinātāji ir atsevišķi Latgales tūrisma informācijas centri, 
pašvaldības,  Rēzeknes  Augstskola  un neliels  skaits  tūrisma uzņēmēju.   Asociācijai  ir  sava 
mājas lapa www.latgaletourism.lv. Asociācijas darbs vērtējams  ļoti viduvējs, jo tās finanšu un 
cilvēkresursu kapacitāte nespēj nodrošināt projektu īstenošanu, mārketinga materiālu izdošanu 
un Latgales reģiona tūrisma piedāvājuma pozicionēšanu iekšzemes un ārvalstu tirgū. 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.  Krāslavas rajona partnerība
Daugavpils un Ilūkstes novada, un Krāslavas novada kopienu partnerības ir nevalstiskas 

organizācijas,  kuras  dibinātas,  lai  sekmētu  lauku  teritoriju  sociālo  un  ekonomisko  attīstību, 
uzlabotu vietējo kopienu kapacitāti un aktivizētu vietējos iedzīvotājus vietēja līmeņa problēmu 
risināšanā un sakoptas,  labvēlīgas un radošas vides veidošanā.  Ar šo partnerību starpniecību 
novadu iedzīvotājiem ir iespēja īstenot dažādus projektus, t.sk. tūrisma piedāvājuma attīstīšanai. 

Tūrisma uzņēmēji
Tūrisma  uzņēmēji  ir  tie,  ka  veido  tūrisma  produktus,  kurus  patērā  ceļotāji  un  tūristi. 

Uzņēmēju loma ir ļoti būtiska, jo no to darbības kvalitātes un savstarpējās sadarbības, kā arī 
sadarbības ar pārējām tūrisma attīstībā iesaistītajām pusēm, ir  atkarīgs,  vai tūrisma attīstībai 
parka teritorijā būs nākotne. Dabas parkā strādājošie uzņēmēji īsteno arī šā ceļojuma galamērķa 
mārketingu, izdodot bukletus, izveidojot mājas lapas.  Lai nākotnē veidotos jauni piedāvājumi, 
nostiprinātos  uzņēmēju  konkurētspēja,  starp tiem nepieciešama ciešāka  sadarbība  – ne  tikai 
vienas pašvaldības, bet gan visa ceļojuma galamērķa teritorijā. 

Zemes īpašnieki
Dabas parka  tālākās  teritorijas  attīstībā  ļoti  liela  nozīme ir  zemes  īpašniekiem.  Šobrīd 

atgriezeniskā saite starp teritorijas apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm un zemes īpašniekiem 
ir  ļoti  zema.  Zemes  īpašnieki  neizrāda  aktivitātes  informējot  par  savas  darbības  tālākajiem 
mērķiem. Nereti zemes īpašnieku zemes platības netiek koptas, tās aizaug degradējot vidi; uz 
zemes  gabaliem  atrodas  dažādu  ēku  drupas  un  grausti,  kas  ir  ļoti  nepievilcīgi  un  degradē 
ceļojuma galamērķa pievilcību. Nereti īpašnieki, uz kuru zemes gabala atrodas senas autentiskas 
dzīvojamās ēkas un koka apbūve, to renovācijā izmanto mūsdienīgus materiālus. Pēc īpašnieku 
gaumes  un  ieskatiem  tiek  būvētas  videi  neatbilstošas  dzīvojamās  ēkas,  kuru  „modernisms” 
neiederas dabas parka vidē. Tādejādi neatgriezeniski tiek ierobežotas ainavu perspektīvas un 
zūd autentiskums.  

Izglītības un pētniecības iestādes
Nozīmīgu  atbalstu  dabas  parka  izpētē  sniedz  Daugavpils  Universitāte,  kā  arī  Latvijas 

UniversitāteDaugavpils Universitāte dabas parka teritorijā veic regulārus pētījumus, šeit notiek 
arī studentu apmācība.

Ir virkne institūciju, kas dabas parkā  veic   dabas,  vides un kultūras mantojuma 
saglabāšanas,  uzņēmējdarbību u.c.  uzraugošās funkcijas. 

Meža  apsaimniekošanu  un  izmantošanu  reglamentējošo  normatīvo  aktu  ievērošanu 
uzrauga Valsts meža dienests.  Dienests savas kompetences ietvaros izsniedz dažādas ar mežu 
apsaimniekošanu, izmantošanu, transformāciju, medībām un to organizēšanu saistītas atļaujas, 
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apliecības un apliecinājumus, pieņem lēmumus, sniedz atzinumus, sastāda aktus un protokolus 
par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī 
administrē valsts un ES finansētās mežsaimniecības atbalsta programmas. 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” pārvalda valstij piederošos komerciāli 
izmantojamos  mežīpašumus,  un  līdztekus  meža  apsaimniekošanai,  ieskaitot  kokmateriālu 
realizāciju,  attīsta  arī  citus  darbības  veidus:  sniedz  medību  un rekreācijas  pakalpojumus  un 
iegüst  selekcionētas  sēklas  un  stādus  mežu  atjaunošanai.  Realizē  valsts  intereses  meža 
apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un maksimāli iespējamos 
ienākumus.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tai skaitā 
sugu un biotopu aizsardzības jomā, organizē un uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un 
atjaunošanu aizsargājamām teritorijām, kā arī veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu. DAP 
nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu dabā aizsargājamo teritoriju ārējo robežu apzīmēšanai. 
veicina  sabiedrības  (tai  skaitā,  zemes  īpašnieku)  iesaistīšanu  aizsargājamo  teritoriju  un 
mikroliegumu  apsaimniekošanā  un  sugu  un  biotopu  aizsardzībā.  Nodrošina  bioloģiskās 
daudzveidības  informācijas  apmaiņas  sistēmas "Informācijas  un sadarbības tīkls"  darbību un 
datu apmaiņu, veic atbildīgās institūcijas funkcijas,  nosaka to aizsargājamās teritorijās esošu 
īpaši aizsargājamo sugu un īpaši  aizsargājamo biotopu sarakstu,  kuru dzīvotņu vai atrašanās 
vietu atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai, kā arī ierosina ierobežot, apturēt vai aizliegt sugu 
un biotopu izmantošanu, ja tā var apdraudēt sugu populāciju un biotopu eksistenci.

Vides  aizsardzību  un  dabas  resursu  izmantošanu  reglamentējošo  normatīvo  aktu 
ievērošanu kontrolē  Valsts  Vides  dienests.  Dienesta  pārziņā  ir  vides  aizsardzības  un  dabas 
resursu  izmantošanas,  t.sk.,  zvejas  un  makšķerēšanas noteikumu  un  aizsargjoslu  likuma 
ievērošanas  kontrole,  dažādu  dabas  resursu  izmantošanas  atļauju  un  tehnisko  noteikumu 
izdošana un saskaņošana.

Lauksaimniecības  un  lauku  atbalsta  politikas  īstenošanu,  kā  arī  normatīvo  aktu 
uzraudzīšanu  lauksaimniecības  jomā realizē  Lauku  atbalsta  dienests  (LAD).  Dienests 
administrē valsts un Eiropas Savienības (ES) lauku attīstības, lauksaimniecībasmežsaimniecības 
un zivsaimniecības  atbalstu,  izsniedz  atļaujas  un  apliecinājumus,  veic  valsts  un ES atbalsta 
saņēmēju kontroli, nodrošina meliorācijas sistēmu ekspluatācijas uzraudzību, likumā noteiktajos 
gadījumos izskata administratīvo pārkāpumu lietas u.c.

Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības politikas īstenošanu, kultūras mantojuma 
apzināšanu, izpēti un aizsardzību realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(VKPAI). VKPAI uztur valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru, izsniedz atļaujas un 
saskaņojumus  būvniecības,  konservācijas,  restaurācijas,  remonta,  rekonstrukcijas  un  citu 
saimniecisko  darbību  veikšanai  kultūras  pieminekļos  vai  to  aizsardzības  zonās,  pieņem 
lēmumus par saimnieciskās darbības apturēšanu kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja 
tiek pārkāpti  kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi,  organizē pasākumus, kas saistīti  ar 
arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās un 
veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Tūrisma uzņēmējdarbība ir  saistīta   ar   Valsts   Uzņēmumu reģistru,  Valsts  ieņēmumu 
dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu u.c. 

2010.gadā  pēc Daugavpils novada domes, Krāslavas novada domes un vietējo interešu 
grupas  iniciatīvas  Eiropas  Ekonomikas  zonas  finanšu  instrumenta  un  Norvēģijas  valdības 
divpusējā  finanšu  instrumenta  prioritātes  „Ilgtspējīga  attīstība”  individuālā  projekta  LV0070 
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„Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu 
un apsaimniekošanu” ietvaros tika izveidota Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvā padome, 
kuras  mērķis  ir  saskaņot  dabas  aizsardzības  intereses  un  saimniecisko  darbību  dabas  parka 
teritorijā  un  kura  darbojas  uz  brīvprātības  principiem.  Tajā  ir  pārstāvētas  gandrīz  visas 
organizācijas, kuras ir iesaistītas parka teritorijas apsaimniekošanā – Daugavpils novada dome, 
Krāslavas  novada  dome,  Daugavpils  Universitāte,  Dienvidlatgales  virsmežniecība,  Valsts 
kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  Latgales  reģionālā  nodaļa,  biedrība  „Daugavas 
Savienība”, Daubas aizsardzības pārvalde.

 
Dabas  parka  „Daugavas  loki”  ilgtspējīgai  attīstībai  nepieciešams  izveidot  nevalstisko 

organizāciju  (NVO),  kas veiktu  vienojošo  aktivitāšu  ieviešanu,  nodrošinot  finansu  piesaisti, 
veidojot  saikni  starp  parka  apsaimniekošanā  iesaistītajām  pusēm,  vietējiem  iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem,  zemes  īpašniekiem,  dodot  pienesumu  arī  tūrisma  attīstībā,  veicot  arī  tūrisma 
attīstību  koordinējošās  funkcijas  uzdevumus.  Tā  kā  dabas  un  kultūras  vides kvalitāte  veido 
galvenos dabas  parka  tūrisma resursus,  biedrība   vienlaikus  ar  tūrisma attīstību  nodrošinātu 
ilgtspējīga dabas resursu izmantošanu,  vides kvalitātes  saglabāšana un negatīvu antropogēno 
ietekmju samazināšanu.  NVO būtu nepieciešams apvienoties novadu, uzņēmējiem, pašvaldību 
un valsts  iestāžu pārstāvjiem, vietējiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem u.c.  interesentiem, 
kuriem rūp teritorijas tālākā attīstība. 
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8. CEĻOJUMU GALAMĒRĶA „DAUGAVAS LOKI” RAKSTUROJUMS

8.1. Tūristu koncentrācijas zonu raksturojums

Jebkurā ceļojumu galamērķī ir koncentrēts liels skaits tūristu, tūristu piesaistes objektu. 
Jebkuras vietas izveidošana par ceļojumu galamērķi ir atkarīga no tās pievilcības, ko veido tādi 
elementi, kā, piemēram, tūristu piesaistes, tūrisma infrastruktūra, pieejamība, vietas tēls. 

Salīdzinoši  ar  daudzām citām Latgales  īpaši  aizsargājamajām dabas  teritorijām,  dabas 
parkā „Daugavas loki” ir ļoti plašs dažādu tūrisma un rekreācijas veidu attīstības potenciāls, no 
kura daļa jau līdz šim ir bijusi  veiksmīgi īstenota. Zemāk uzskaitīti un īsi raksturoti galvenie 
šobrīd esošie tūrisma veidi un ar tiem saistītās aktivitātes dabas parka teritorijā.

Kājnieku tūrisms – galvenokārt koncentrējās šobrīd esošajās dabas takās. Tā apjomi nav 
izvērtēti,  taču  šī  tūrisma  aktivitāte  ir  izteikti  lokāla,  jo  takas  nav  garākas  par  dažiem 
kilometriem. Vienas līdz vairākdienu ilgi pārgājienu maršruti, kas šķērsotu visu vai lielāko daļu 
parka teritorijas, nākotnē varētu būt potenciāls dabas parka tūrisma produkts. Tā rezultātā parka 
apmeklētāji  paildzinātu  savu uzturēšanos un dotu lielāku ekonomisko ieguldījumu turpmākā 
teritorijas attīstībā.

Ūdenstūrisms – šobrīd viens no populārākajiem aktīvā tūrisma veidiem teritorijā, kura 
attīstībai  vēl  nav  izveidots  adekvāts  infrastruktūras  nodrošinājums,  t.sk.  apsaimniekots 
ūdenstūristu apmetņu tīkls. Diemžēl, nav pieejama arī statistika par šīs aktivitātes apjomiem, 
tādēļ par tā ekonomisko efektu šobrīd ir grūti spriest.  Kā pozitīvs aspekts ir jāmin fakts, ka 
ūdenstūristi nereti izmanto vietējo uzņēmēju laivu nomu pakalpojumus, jo laivu transports no 
citiem Latvijas reģioniem līdz Augšdaugavai ir salīdzinoši dārgs pasākums.

Velotūrisms –  līdz  ar  marķētu  maršrutu  izveidi  dabas  parka  teritorijā  un  tā  apkārtnē 
aizvien vairāk parka apmeklētāju dodas vienā no populārākajiem Latgales  velomaršrutiem – 
„Daugavas  loki”,  kas  sākas  Krāslavā  (Krāslavas  novads)  un  beidzas  Juzefovā  (Daugavpils 
novada Naujenes pagasts). Velobraukšana ir ļoti piemērots un videi draudzīgs aktivitātes veids 
dabas  parka  teritorijā.  Nākotnē  būtu  vēlams  Daugavas  loku  velomaršrutu  pagarināt  līdz 
Daugavpilij, pilnībā aprīkot ar norādes zīmēm un iespēju robežās to turpināt arī gar Daugavas 
kreiso krastu ar iespēju atgriezties tā sākumpunktā (divu – trīs dienu apļveida velomaršruts).

Pārgājieni ar zirgiem – no dažu stundu līdz vairāku dienu garus pārgājienus ar zirgiem 
dabas parka teritorijā un tā apkārtnē organizē Zirgu sēta „Klajumi” (Krāslavas novada Kaplavas 
pagasts).  Tā kā šāda veida pasākumi notiek tikai  pa mazām takām un lauku ceļiem,  mazās 
grupās,  to  saturā  ir  iekļauta  izglītojoša  ideja  par  dabas,  cilvēka  un  dzīvnieka  mijiedarbību, 
nākotnē būtu jāveicina šāda tūrisma veida turpmāka attīstību dabas parka teritorijā.

Citi tūrisma veidi. Populārākā dabas parka apskates saimniecība ir zemnieku saimniecība 
„Kurmīši” (novads/pagasts), kas piedāvā ekskursiju pa saimniecību, zāļu tēju iegādi u.c. 

Dabas  parka apmeklētājiem ir  iespēja  iepazīties  ar  bagāto kultūrvēsturisko mantojumu 
(pilskalni, baznīcas, muižas, Slutišķu sādža), kas ir nozīmīgs kultūras un izziņas tūrisma resurss.

Dabas tūrisms, tai skaitā  putnu un citu dzīvnieku, ainavu vērošana, vairāk uzskatāms kā 
šobrīd maz izmantota iespēja.

Daugavas krasti lielāko tiesu tiek izmantoti kā pasīvās atpūtas elements, kas ietver atpūtu 
pie/uz ūdens, tai skaitā makšķerēšanu, izbraucienus ar laivu u.c. aktivitātes.

Pēc dabas parka „Daugavas loki” teritorijas apsekojumiem var secināt, ka lielākā tūristu 
plūsma  šobrīd  koncentrējas  šādos  dabas  parka  „Daugavas  loki”  dabas  vai  infrastruktūras 
objektos un maršrutos:

• Naujenes pilskalns ar Dinaburgas pils maketu, apskates taka;
• Vasargelišku skatu tornis;
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• Slutišķu sādža;
• Markovas izziņas taka;
• Adamovas taka;
• Velomaršruts „Daugavas loki”;
• Ūdenstūrisma maršruts Daugavas posmā starp Krāslavu un Daugavpili.

Visi no augstāk minētajiem objektiem atrodas Daugavas labajā krastā. No tūrisma un 
rekreācijas viedokļa ietekmēm visvairāk pakļautā zona ir upei pieguļošās krastu teritorijas, kur 
koncentrējas vietējie atpūtnieki, vienas dienas apmeklētāji, makšķernieki, ūdenstūristi u.c. Tieši 
šajā  zonā  ir  vērojamas  vairums  ietekmju,  kas  saistītas  ar  krasta  eroziju,  ugunskuru  vietu 
patvaļīgu  izveidi,  veģetācijas  nomīdījumu  un  atkritumiem,  kā  arī  pārvietošanos  ar 
mehāniskajiem  transporta  līdzekļiem  pa  vietām,  kur  tas  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem 
normatīviem, nav atļauts, tai skaitā „bezceļu braukšanu”. 

8.2. Tūrisma pieprasījums dabas parkā „Daugavas loki”

Precīzu  ceļotāju  skaitu  galamērķī  iespējams  konstatēt  tikai  pēc  atsevišķos  objektos  pārdoto 
biļešu skaita.  Dabas parku „Daugavas loki” 2007.gadā apmeklēja ap 12 000 tūristu, 2008. gadā 
- 19 000, 2009.gadā – ap 16 000, 2010.gadā – ap 12 000. 
Daugavpils novada TIC apmeklētāji:
2007. gadā - 13 004 (tai skaitā ārvalstu tūristi 2299)

5.lielākie ārvalstu tirgi 2007. gadā: Vācija (606), Polija (441), Lietuva (259), Lielbritānija 
(161), Igaunija (96).

2008. gadā – 8796  (tai skaitā ārvalstu tūristi 2657)
5.lielākie  ārvalstu tirgi  2008.gadā:   Vācija (534), Polija  (386), Lietuva (339), Zviedrija 
(193), ASV (138)/ Krievija  (133)/ Igaunija (116)

2009.gadā – 7937 (tai skaitā  ārvalstu tūristi 2792)
5.lielākie ārvalstu tirgi 2009.gadā: Vācija  (596), Polija (511), Lietuva (430), Baltkrievija 
(242), Holande (131)/ Igaunija  (130)/ Krievija (115). 

2010. gadā– 13 016 (tai skaitā   ārvalstu tūristi - 4517)

5. lielākie ārvalstu tirgi 2010.gadā: Polija (973), Lietuva (829), Krievija (529), Vācija (492), 
Igaunija (294)/Lielbritānija (252) 

Katru gadu aptuveni 10% Daugavpils novada TIC apmeklētāji interesējas par dabas parku 
„Daugavas loki”. Aptuveni 98% interesentu ir iekšzemes tūristi, pārējie – Lietuvas, Vācijas un 
Polijas tūristi. 

Daugavpils novada TIC apmeklētāju – tūristu portrets (2010.g.)
Latvijas ceļotāji:     

• Ģimenes ar bērniem; 
• Ģimenes bez bērniem; 
• Organizētas draugu vai domubiedru grupas; 
• Darījumu ceļotāji 

Pārvietošanās veids: automašīna, mikroautobuss (autobuss) un vilciens,  arī velosipēds.  
Ārvalstu ceļotāji:     

• Pensionāri (visbiežāk kopā ceļo vairāki pāri);
• Precēti pāri; 
• Jauniešu – draugu grupiņas (2-6 cilvēki); 
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• Individuālie ceļotāji (tā saucamie „vieninieki”); 
• Darījumu ceļotāji (komandējumi, konferences, pieredzes apmaiņas programmas).

Pārvietošanās veids: automašīna, kemperis un velosipēds, vilciens un autobuss.

Ārvalstu ceļotāju galvenie segmenti (2010.g.)

A  tpūtnieki  Baltijā   –  atvaļinājuma  laiku  pavada  apceļojot  Baltijas  valstis  (tai   skaitā     arī 
Daugavpili).  Interesē  arhitektūra  un  daudzi  šā  segmenta  tūristi  no  Daugavpils  dodas  arī  uz 
Krieviju vai Baltkrieviju. 
Kultūras cienītāji - svarīga ir pilsēta kā kultūras vienība. Vienlaikus viņu saista neskarta daba un 
nepiesārņota vide.

Pēc  Krāslavas  novada TIC aplēsēm 2010.gadā  ieņēmumi  no tūrisma nozares  Krāslavas 
novadā sastādīja aptuveni 866 620 Ls. 

Pamatojoties  uz  Krāslavas  novada  TIC  un  Daugavpils  novada  TIC  statistikas  datiem, 
dabas  parka  “Daugavas  loki”  teritorija  ir  viena  no  visvairāk  tūristu  apmeklētākajām vietām 
Krāslavas  un  Daugavpils  novadā  pēdējo  3  gadu  laikā.  Tas  tika  secināts,  ņemot  vērā  TIC 
apmeklētāju pieprasīto informāciju, kā arī pamatojoties uz Naujenes novadpētniecības muzeja 
datiem, kas, balstoties uz pārdoto biļešu skaita, reģistrē teritorijas apmeklētājus. Bez tam dabas 
parkā pastāv arī tā saucamais neorganizētais tūrisms, kad individuālie ceļotāji un tūristu grupas 
apceļo dabas parka teritoriju sava gida pavadībā vai arī ārpus biļešu kašu darba laika, tāpēc reāli  
apmeklētāju skaits dabas parkā ir lielāks. 

Ņemot  vērā,  ka  tie  koncentrējas  galvenokārt  šim  mērķim  labiekārtotās  vietās,  šobrīd 
minētais  skaits  nav  uzskatāms  par  reālu  draudu  dabas  parka  dabas  un  kultūrvēsturiskajiem 
resursiem. Dabas parka teritorijas apsekojumu gaitā netika konstatēti konkrētu tūristu objektu 
piemēri,  kas  cietuši  no  apmeklētāju  noslodzes,  vai  to  neapzinātas  rīcības.  Lai  mazinātu  un 
novērstu dažādas ietekmes esošajos objektos, nākotnē pirmām kārtām nepieciešama regulāra un 
pārdomāta dabas taku turpmāka apsaimniekošana un uzturēšana.

Dabas parkam “Daugavas loki”  2008. gadā piešķirts tituls "Ģimenei draudzīgākā atpūtas 
vieta  Latgalē  2008".  Aptaujas  dalībnieki,  izvirzot  un atbalstot  „Daugavas lokus”,  visaugstāk 
novērtējuši gan iespēju doties ekskursijās gandrīz pilnībā neskartā dabā, gan pastaigāties koptā 
vidē un vienlaikus iepazīt reģiona vēsturi un baudīt neatkārtojami skaistos dabas skatus. Augsti 
tika  novērtēta  arī  īpašā  aura,  kas  raksturīga  šim dabas  parkam,  iespējas  brīvā  dabā  aplūkot 
putnus, dzīvniekus un reti sastopamus augus. 

Dabas  parka  teritorijā ietilpstošais  Daugavpils  novada  Naujenes  pagasts  ir  konkursa 
„Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” Latgales novada uzvarētājs un sekojošu ar vides un tūrisma 
nozarēm saistītu nomināciju laureāts: Sakoptākā uzņēmējdarbības vide, Vides aizsardzība. 2008. 
gadā  Naujenes  pagasta  padomei  piešķirta  Vides  ministrijas  gada  balva  „Ābols  2008”  par 
ieguldījumu vides aizsardzībā.

8.3. Tūrisma resursu vērtējums

Apkopojot  pieejamos  informācijas  avotus,  identificējot  tūrisma  resursus  un  objektus, 
jāsecina,  ka  šobrīd  liela  to  daļa  jau  ir  uzskatāmi  par  vairāk  vai  mazāk  populāriem tūrisma 
objektiem, kā arī tādi resursi, kuriem piemīt neizmantots tūrisma potenciāls.   
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Tūrisma resursi tika raksturoti pēc Vidzemes Augstskolas docenta tūrisma eksperta Jura 
Smaļinska izstrādātas vērtēšanas sistēmas, kas iekļauj sekojošus kritērijus:

Norāde  - speciāli izgatavota informācijas zīme, kas attēlo objekta atrašanās virzienu un 
dažkārt arī attālumu līdz tam;

Atrodamība - raksturo to, vai objekts nezinātājam ir viegli vai grūti atrodams;
Pieejamība  -  viegli  pieejams  vai  grūti  pieejams  objekts,  kas  var  izpausties  kā 

nepieciešamība  pēc  orientācijas,  dažādu  dabisku/mākslīgu  šķēršļu  pārvarēšana,  ar  īpašuma 
tiesībām saistītie ierobežojumi u.c.;

Labiekārtojums  no tūrisma konteksta  raugoties  – pie objekta  ir  izvietoti  informācijas 
stendi,  speciāla,  tūristiem  radīta  infrastruktūra  un  tās  elementi  (piemēram,  laipas,  tualetes, 
atkritumu urnas, pieejami gidu pakalpojumi u.c.);

Drošība – subjektīvs, bet no tūrisma viedokļa raugoties – svarīgs aspekts;
Apsaimniekošana,  kas  izpaužas  kā  rūpes  par  objekta  un  tā  apkārtnes,  kā  arī 

labiekārtojuma (t.sk. tūrisma) uzturēšanu;
Ainaviskums – vērtēts galvenokārt ar dabu saistītiem objektiem;
Popularitāte  – subjektīvs  kritērijs,  kas  balstīts  uz autora  novērojumiem,  jo  par  dabas 

parka teritorijā esošajiem tūrisma objektiem (izņemot Slutišķu sādžu) nav  pieejama objektīva 
un ilgstoša apmeklētāju uzskaites statistika.

No veiktās tūrisma resursu analīzes, izriet šādi galvenie secinājumi:
• Šobrīd kā nozīmīgākie dabas parka „Daugavas loki” tūrisma resursi (atsevišķi 

dabas vai kultūrvēsturiskie objekti, apskates saimniecības, infrastruktūras objekti 
u.c.), kas atbilst vairumam no augstāk minētajiem kritērijiem, kā arī šobrīd jau ir 
reāli tūrisma nozares apritē iesaistīti objekti, jāmin:

• Elernes Romas katoļu baznīca
• Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca;
• Jaunbornes Romas katoļu baznīca;
• Jaunbornes krucifikss;
• Veckaplava;
• Kaplavas pareizticīgo baznīca;
•  Marijas taka (sākas Juzefovas (Jezupovas) parkā);
• Juzefovas (Jezupovas) Romas katoļu baznīca;
• Vecpils pilskalns ar Dinaburgas pils maketu, apskates taka;
• Vasargelišku skatu tornis;
• Kempings “Ozianna”;
• Spruktu Romas katoļu baznīca;
• Slutišķu sādža;
• Naujenes novadpētniecības muzeja ārpusmuzeja ekspozīcija - "Slutišķu vecticībnieku 
māja". Tajā ir iekārtota vecticībnieku sadzīves tematikai veltīta ekspozīcija, kas vasaras 
sezonā vienmēr ir atvērta apmeklētājiem;
• Markovas pilskalns;
• Markovas izziņas taka;
• Z/S „Kurmīši”
• z/s Skerškāni;
• Adamovas pilskalna vieta ar skatu vietu uz Krāslavu;
• Adamovas dabas taka;
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• Kā objekti, kuriem piemīt zināms tūrisma potenciāls, bet šobrīd tas pilnībā netiek 
izmantots, ir jāmin:

• Ķiploku vīksna;
• Ververu krauja;
•  Aizvējiņu pilskalns ar Sproģu gravām;
• Slutišķu krauja;
• Vecračinas pilskalns;
• Vairākas skatu vietas uz Daugavas senleju.
Bez augstāk minētajiem esošajiem vai  potenciālajiem tūrisma resursiem dabas  parkam 

„Daugavas loki” jāmin arī tādi nozīmīgi resursi kā: Daugava kā galvenā teritorijas „artērija” – 
ūdensceļš ar augstu ūdenstūrisma attīstības potenciālu. 

Ainava, ko veido Daugavas ielejas krastu nogāzes – līdz šim faktiski neizmantots 
resurss (dabas parka teritorijā viens skatu tornis, divas labiekārtotas  skatu vietas);

Bioloģiskās vērtības, kuras šobrīd tiek eksponētas dažās takās (Markovas, Adamovas), 
bet kopumā izmantotas nepilnīgi.

8.4. Tūrisma attīstības plāna īstenošanas ietekme uz vidi

Tā  kā  tūrisma  attīstības  plāns  izstrādāts  īpaši  aizsargājamai  dabas  teritorijai  –  dabas 
parkam,  Natura  2000  vietai,  ir  jāpievērš  īpaša  uzmanība  plānoto  aktivitāšu  potenciālajai 
ietekmei uz vidi. Tāpat jāplāno ietekmju mazināšanas un novēršanas pasākumi.

Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma pamatprincipiem (ietekmes uz vidi novērtējums 
jāveic pēc iespējas agrākā plānojuma sagatavošanas brīdī, jānodrošina sabiedrības līdzdalību) 
jau tūrisma attīstības plāna izstrādes sākumposmā tiek izvērtēti  piedāvātie  pasākumi tūrisma 
attīstībai un par vērtējumu informēta sabiedrība (sabiedriskā apspriešana, sanāksmes ar interešu 
grupām,  darba  grupas  sanāksmes).  Pielietotās  novērtējuma  metodes  –  informācijas  analīze, 
diskusijas  ar  bioloģijas  nozaru  ekspertiem  un  tūrisma  speciālistiem,  pašvaldību  attīstības 
speciālistiem, sabiedriskā apspriešana.

Tūrisma attīstības plāna dabas parkam „Daugavas loki” vispārējs raksturojums ietekmes 
uz  vidi  kontekstā.  Tūrisma attīstības  plāna  realizācija  neapdraud vides  aizsardzībai  būtiskas 
teritorijas.  Tūrisma  attīstības  plāns  šai  teritorijai  vērsts  uz  dabas  parka  „Daugavas  loki” 
popularizēšanu  un  tūrisma  piedāvājumu  bagātināšanu,  vienlaicīgi  plānojot  tūrisma 
infrastruktūras  attīstību,  vienmērīgāku  tūrisma  resursu  izmantošanu  visā  teritorijā  un  tās 
apkārtnē,  novirzot  tūristu  plūsmu  no  tradicionāli  apmeklējamām  un  noslogotām  vietām  uz 
mazāk  populārām,  kā  arī  sniedzot  ieteikumus  sezonalitātes  mazināšanai  –  tūristu  piesaistei 
ziemas sezonā. Sabalansēta un ilgtspējīga šī plāna ieviešana var uzlabot vides stāvokli teritorijā 
gan tieši – uzlabojot atkritumu savākšanu un izvešanu, samazinot slodzi uz jutīgajiem biotopiem 
un  populārākajiem  objektiem,  gan  pastarpināti  –  ja  tūrisms  uzlabos  ekonomisko  stāvokli, 
iedzīvotāji vairāk apsaimniekos savus īpašumus, un tiks samazināts pļavu aizaugšanas ātrums, 
saglabāta  mozaīkveida  ainava  teritorijā.  Labiekārtotas  atpūtas  vietas  un  apskates  objekti 
piesaista tūristus konkrētā, šim mērķim labiekārtotā vietā, tādējādi mazinot ietekmi uz apkārt 
esošām dabas  vērtībām.  Tūrisma maršruti  ļauj  novirzīt  apmeklētāju  plūsmu no jutīgākajiem 
biotopiem un sugu  dzīvotnēm.Tomēr  ir  arī  zināmi  palielinātas  slodzes  radīti  riski,  kaut  arī 
pašlaik  teorētiski  –  patlaban  tūrisma  slodze  dabas  parkā  uzskatāma  par  nelielu  un  pat 
nepietiekamu. Riskus iespējams novērst, laicīgi veicot šajā plānā paredzētos pasākumus. Tā kā 
plānota  popularizēšana  un  lielāks  piedāvājumu  klāsts,  kā  arī  teritorija  2011.  gadā  iekļauta 
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, ir prognozējama tūristu intereses 
pastiprināšanās par dabas parku un tajā atrodamajiem objektiem. Tādēļ nepieciešams turpināt 
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prioritāri  ieguldīt  līdzekļus  infrastruktūras  attīstībā  (ceļi,  celiņi,  takas,  tilti,  norobežojumi, 
autostāvvietas, atkritumu urnas un konteineri, informatīvie stendi ar „uzvedības ieteikumiem” 
tūristiem,  jaunas  tūristu  mītnes),  marketinga  aktivitātes  uzsākot  pakāpeniski.  Tāpat  plāna 
ieviesējiem un vides aizsardzības institūcijām periodiski jāizvērtē, vai apmeklētāju radītā slodze 
nav pārmērīga teritorijā kopumā un populārākajās apmeklējumu vietās. 

Tūrisma attīstības  plānā  ņemtas  vērā  2010.  gadā apstiprinātā  dabas  aizsardzības  plāna 
dabas  parkam  „Daugavas  loki”  prasības,  kā  arī  citi  normatīvie  dokumenti:  starptautiskās 
konvencijas,  Eiropas  Savienības  direktīvas  un  regulas,  Latvijas  valsts  likumi  un  Ministru 
kabineta noteikumi vides aizsardzības jomā. Ja, tūrisma attīstības plānu ieviešot, rodas pretrunas 
ar spēkā esošo dabas aizsardzības plānu, tad dabas aizsardzības plāna prasības ir primārās. 

Slodzes  izvērtējumam  var  izmantot  valsts  Vides  monitoringa  datus,  kā  arī  teritorijas 
tūrisma objektu  apsekojumu,  vismaz vizuāli  novērtējot,  vai  nav radušās negatīvas  izmaiņas, 
piemēram,  atkritumi,  erozija,  nomīdīts  augājs.  Lai  nodrošinātu  biotopu  un  sugu  labvēlīgu 
aizsardzību dabas parkā, jāņem vērā visas vides ietekmes (gaiss, ūdens, augsne), kas ietekmē 
teritorijā esošos biotopus un sugas. Jāizvērtē arī ietekme uz dabas parka ainavu.

Ja tiks  panākts būtisks apmeklētāju pieplūduma palielinājums,  vēlams veikt  potenciālo 
tūrisma slodžu novērtējumu un modelēšanu.

Rūpīgi jāplāno atkritumu savākšana un izvešana no apmeklētākajām vietām un ceļiem, jo 
jau pašlaik ir saņemti iebildumi no vietējiem iedzīvotājiem par tūristu atstātajiem atkritumiem. 
Jebkurā gadījumā jārūpējas par to, lai vietējos iedzīvotājus tūristu aktivitāte neapgrūtinātu, bet 
gan  radītu  jaunus  ienākumu  avotus.  Pašreizējā  pozitīvā  vai  neitrālā  attieksme  pret 
apmeklētājiem ir  viena no dabas parka pašreizējām vērtībām,  ko iespējams zaudēt,  nevērīgi 
izturoties.

Konkrēto tūrisma attīstības plānā iekļauto rīcību būtiskās ietekmes novērtējums.
Jebkura saimnieciskās darbības aktivizēšanās rada ietekmi uz vidi, un ir nepieciešams šīs 

ietekmes apzināt, paredzēt to attīstības scenāriju un savlaicīgi plānot pasākumus šīs ietekmes 
mazināšanai, ja tā ir negatīva. 

Liela daļa plānā iekļauto pasākumu jau sākotnēji ir plānoti kā vides ietekmi mazinoši, līdz 
ar to tiem paredzama pozitīva ietekme. Šādi pasākumi ir esošās infrastruktūras uzlabošanas un 
renovācijas  pasākumi,  dabas  parka  teritorijas  iezīmēšana dabā,  krūmu izciršana  ainaviskajās 
vietās.  Šiem pasākumiem paredzama tikai  neliela,  īslaicīga ietekme pašā konkrētās  darbības 
īstenošanas laikā. Paredzēti  izglītojoši  pasākumi dabas un kultūras vērtību iepazīšanai,  „Zaļā 
sertifikāta” iegūšana un dabas vērošanas tūrisma produkta izveide tūrisma mītnēm, kam būs 
tikai pozitīva ietekme. 

Jaunā tūrisma infrastruktūra jāplāno, izmantojot dabas aizsardzības plānā dabas parkam 
„Daugavas  loki”  noteikto:  objekti  jāizvieto  vai  nu  plāna  pielikumos  noteiktajās  vietās,  vai 
maksimāli saudzējot sugu atradnes un biotopus, pēc spēkā esošajiem noteikumiem saskaņojot ar 
atbildīgajām vides aizsardzības institūcijām. Šādi tiks mazināta iespējamā ietekme. Būvniecības 
laikā  paredzama neliela,  pārejoša  ietekme.  Nav pieļaujama ūdensteču  piesārņošana,  augsnes 
piesārņošana būvniecības laikā.

Ūdenstūrisma maršruti jāplāno, apejot putnu (zīriņu) ligzdošanas vietas Daugavā. 
Vikingu kuģu ceļa un ostas izveidē dabas parka teritorijā nav pieļaujami būtiski Daugavas 

gultnes padziļināšanas darbi.
„Krastošanas” maršrutiem jāizvēlas  upes vai  upītes,  kuru krastos un gultnē konkrētajā 

maršrutā nav apdraudētu biotopu un sugu, ko šī aktivitāte var ietekmēt.
Jaunu  atpūtas  kompleksu  būve  pēc  spēkā  esošajiem  noteikumiem  jāsaskaņo  ar 

atbildīgajām vides  aizsardzības  institūcijām,  kas  sniedz detalizētus  nosacījumus  ietekmes  uz 
vidi mazināšanai. 

Papildu ieteikumi tūrisma slodzes mazināšanai uz dabas vērtībām:
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• Veicināt  vides  gidu  darbību.  Arī  vides  gidi  var  novirzīt  apmeklētāju  plūsmas  no 
jutīgākajiem  dabas  objektiem,  ir  iespējams  izmantot  stāstījumu  par  interesantām, 
raksturīgām, plaši sastopamām sugām tā vietā, lai tūristi patstāvīgi meklētu retās sugas.

• Veidot jaunus tūrisma piedāvājumus pavasara, rudens un ziemas sezonai.
• Tūrisma  piedāvājumā  vairāk  iekļaut  vietējo  iedzīvotāju  sniegtos  pakalpojumus  un 

saražotos produktus, lai uzturētu pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzības sniegtajām 
iespējām. 

• Iesaistīt  ieinteresētās  puses  (iedzīvotājus,  uzņēmējus,  pašvaldības)  izglītojošos 
pasākumos - semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, svētki u.c.

Citi  attīstības  scenāriji.  Analizējot  dabas  parka  “Daugavas  loki”  esošo  izmantošanu 
tūrismam un salīdzinot to ar plānoto teritorijas izmantošanu, tiek piedāvāts alternatīvais variants 
– “nulles” variants – ja izstrādātais tūrisma attīstības plāns netiek realizēts. 

Pašreiz  tūrisma  attīstība  dabas  parka  teritorijā  ir  nevienmērīga:  gandrīz  visi  tūrisma 
piedāvājumi koncentrējušies Daugavas labajā krastā, pie tam aktīvāk apmeklētie tūrisma objekti 
ir Naujenes pagasta teritorijā. Ir izteikta tūrisma sezonalitāte: pārsvarā dabas parku apmeklē un 
visi pasākumi notiek vasarā. Ir maz iespēju iegādāties vietējo lauksaimniecības produkciju, arī 
Vecsalienas un Salienas pagastos plaši pārstāvēto bioloģiskās lauksaimniecības produkciju, un 
vietējos suvenīrus. Lai gan ir  lieliski  dabas resursi  tūrisma attīstībai,  tie  tiek maz izmantoti. 
Tūrisma  attīstības  plānā  piedāvāti  šo  problēmu  risinājumi.  Izvēloties  „0”  alternatīvu  – 
neīstenojot tūrisma attīstības plānu paredzams, ka ar laiku vides kvalitāte var pazemināties.

Kompensējošie  pasākumi.  Netiek  paredzēts,  ka,  īstenojot  tūrisma  attīstības  plānu,  tiks 
negatīvi  ietekmētas  Natura  2000  teritorijas.  Tādēļ  arī  kompensējošie  pasākumi  nav 
nepieciešami.

Iespējamā  pārrobežu  ietekme.  Nav  paredzēta  tādu  objektu  būvniecība  vai  esošo 
paplašināšana, kuri varētu ietekmēt Lietuvas vai Baltkrievijas teritoriju.

8.5. Dabas parka „Daugavas loki” biežums interneta vidē

Viens  no  būtiskākajiem  ceļojuma  galamērķa  tirgvedības  elementiem  ir  tā  biežums 
interneta  vidē.  Visbiežāk potenciālie  ceļotāji  informāciju par ceļojuma galamērķi  un tūrisma 
iespējām  tajā,  meklē  izmantojot  google  meklēšanas  sistēmu.  Kā  rāda  prakse,  informācijas 
meklētājs  Google meklēšanas  sistēmā  visbiežāk  aplūko  tās  interneta  vietņu  saites,  kas 
meklēšanas brīdī pieejamas 1.lapā.  Ierakstot  www.google.lv meklēšanas lodziņā „Daugavas 
loki”  (meklējums  veikts  2011.gadā)  latviešu  valodā   ir  pieejami  vairāk  nekā  20 000 avotu. 
Vadošā mājas lapa ir Daugavpils novada TIC oficiālā vietne www.visitdaugavpils.lv , tad seko 
tūrisma  ceļveža  www.vietas.lv portāls,  kā  arī  www.turisms.latgale.lv ,  tūrisma  aģentūru 
„Skaistie  skati”  un  „Relaks  tūre”  mājas  lapas,  TAVA portāls  www.latvia.travel un  1.lapas 
meklējumus noslēdz Lolitas  Kozlovskas sociālajā  vietnē  www.draugiem.lv izveidotais  dabas 
parka „Daugavas loki” profils. 

Tā  kā  krievu  valodā  „Daugavas  loku”  nosaukumu  mēdz  tulkot,  ierakstot  tulkojumu 
„Излучины Даугавы”,  atrodami  1750 rezultāti,  te  kā vadošās  jāmin  sekojošas  mājas  lapas: 
www.visitdaugavpils.lvwww.visitdaugavpils.lv,  www.latvia.travelwww.latvia.travel,  www.viesnicas.lvwww.viesnicas.lv,  www.mammadaba.lvwww.mammadaba.lv, 
www.turisms.latgale.lvwww.turisms.latgale.lv .   Savukārt  ierakstot  nosaukumu  „Даугавас  локи”,  pieejami  vairāk 
23 000  resursu,  no  tiem  vadošie  ir  wikipedia,  nevar  uzskatīt  par  pilntiesīgu  objektīvas 
informācijas  iegūšanas  avotu,  tad  seko  www.turisms.latgale.lvwww.turisms.latgale.lv,  www.visitdaugavpils.lvwww.visitdaugavpils.lv, 
www.baticlakes.comwww.baticlakes.com un 2010.gadā izveidotā mājas lapa www.latviantour.ruwww.latviantour.ru .

Angļu  valodā  meklējot  pēc  nature  park  „Daugavas  loki”  ir  1250  resursi,  vadošie: 
www.visitdaugavpils.lvwww.visitdaugavpils.lv,  www.latvia.travelwww.latvia.travel ,  www.turisms.latgale.lvwww.turisms.latgale.lv ,  www.balticlakes.comwww.balticlakes.com, 
savukārt ierakstot nature park „Daugava valleys” pieejami vairāk kā 3000 resursi, bet ierakstot 
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– Daugava river bang – 1080 rezultāti, un augstāk minētie rezultāti.
Aplūkojot  Daugavpils  novada  TIC  vietnes  administrēšanas  sistēmu,  redzams,  ka 

2010.gadā  no  vairāk  nekā  500 000  www.visitdaugavpils.lvwww.visitdaugavpils.lv apmeklētāju  informāciju  par 
„Daugavas lokiem” meklējuši gandrīz 30 000 interesentu, turklāt 85% no tiem – latviešu valodā. 

Iegūtie  rezultāti  apliecina,  ka  dabas  parks  ir  nozīmīgs  tūrisma  galamērķis,  kura 
pozicionēšanai  būtu  nepieciešama  kvalitatīvi  izstrādāta  un  pareizi  pozicionēta  (caur  google 
sistēmu  atrodama  1.lapā)  mājas  lapa,  kurā  atrodama  kompleksa  informācija  par  šo  dabas 
teritoriju, t.sk. tūrisma iespējām. 

8.6. Izdotie materiāli ceļojuma galamērķa popularizēšanai

Latgales tūrisma informācijas centros plašā klāstā ir pieejami pārrobežu projektu ietvaros 
2010.gadā izstrādātās  tūrisma maršrutu  kartes  un bukleti,  kuros  ir  pieejama informācija  par 
dabas parka „Daugavpils loki” tūrisma resursiem un produktiem. 

Tie ir: 
1. Pie seno amatu pratējiem Baltijas Ezeru zemē
2. Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robežas
3. Laimes loks Latgalē un Aukštaitijā – nostāsti un teikas
4. Zirgs veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai
5. Baltijas Ezeru zeme gardēžiem
6. Pār sniegotajiem Baltijas ezeru zemes pakalniem
7. Tavas zaļās brīvdienas Baltijas ezeru zemē – dabas tūrisms Latgalē un Aukštaitijā
8. Piedzīvojumu tūrisms
9. Labsajūta Latgales burvībā
10. Izbaudi Baltijas Ezeru zemes veldzējumu!
11. Svētceļojumā pa Baltijas ezeru zemi. 
12. Automaršruts  „ Bella Dvina”
13. Automaršruts „Svētā zeme”
14. Automaršruts „Gar Rietumu Dvinu pa sentēvu pēdām”
15. Velomaršruts „Mioru ceļojums apkārt zemeslodei”
16. Tūrisma karte „Bella Dvina”
17. Brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā” (latviešu, krievu, angļu, 
vācu un lietuviešu valodā).

2011.gadā Krāslavas novada TIC izdevis tūrisma brošūru „Krāslava – novads Daugavas 
lokos”, iepriekšējos gados tika izdota tūrisma karte „Krāslava – novads Daugavas lokos” (visa 
informācija  pieejama  latviešu,  krievu  un  angļu  valodā)  un  noplēšamās   velomaršrutu 
“Saulkrastu taka” un “Daugavas loki” kartes. 

2011.gadā Daugavpils novada TIC izdeva Daugavpils novada karti latviešu, krievu un 
angļu valodā, iepriekšējos gados tika izdots buklets Daugavpils novads un Daugavpils rajona 
bukleti un izdevums „Dabas parks „Daugavas loki””. 

Taču  šobrīd  nav  pieejams  ceļvedis  par  vienu  no  Latgales  interesantākajiem  tūrisma 
galamērķiem,  kur  tas  tiek  apskatīts  kā  vienota  ĪADT  un  NATURA  2000  teritorija.Tāpēc 
nepieciešama   dabas  parka  „Daugavas  loki”  tūrisma  ceļveža  sagatavošana  un  izdošana. 
Izdevums veicinātu videi draudzīga tūrisma un tūrisma uzņēmējdarbības attīstību.    Tas būtu 
izglītojošs  materiāls,  kurā  iekļauta  informācija  par  teritorijas  apskates  objektiem,  vietējo 
uzņēmēju piedāvāto tūrisma produktu un videi draudzīgas ceļošanas principi, kā arī dabas parka 
„iekšējās kārtības” noteikumi. Ceļvedis var tikt izdots tipogrāfiskā un sagatavots arī e – formātā 
(brīvi pieejams ikvienam lietotājam Internetā), metiena apjoms 10 000 eks.
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Atsevišķi būtu vēlams izdot tūrisma maršrutu lapas, kā arī speciālu informatīvo lapu tiem 
interesentiem, kas dabas parkā dosies vērot augus. 

Nepieciešama  arī  tūrisma  kartes  „Daugavas  loki  -  dabas  parks”  izdošana. Tematiskas 
tūrisma  kartes  „Daugavas  loku dabas  parks”  mērogā  1:  100 000 sagatavošana  un  izdošana, 
metiena apjoms 5000 eks. Pašlaik, ceļojot pa teritoriju nepieciešamas vairākas kartes, kas nereti 
ir izpildītas dažādos mērogos un stilos. Kartē būtu iezīmēti visi tūrisma resursi, maršruti u.c. 
apmeklētājiem nepieciešamā informācija.

Atsevišķas  sadaļas  par  dabas  parku  „Daugavas  loki”  ir  atrodamas  ietilpstošo  pagastu 
mājas lapās. Tomēr būtu nepieciešama atsevišķa sadaļa vai mājaslapa, kur sagatavota kvalitatīva 
un aktuāla  informācija  par  dabas parku kā vienotu  tūrisma teritoriju  (ne sadalītu  pa diviem 
novadiem). Tajā jābūt iekļautiem arī videi draudzīgas ceļošanas padomiem - „iekšējā kārtība”.

2011.gadā individuālā projekta „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka 
„Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” (EEZ, LV0070) tika  izdota grāmata 
„Dzīvības loki.AugšDaugava” (autors Dainis Īvāns), kura ir veltīta dabas parkam „Daugavas 
loki” . Grāmata ir daļa no prezentācijas materiālu komplekta,  kurā ietilpst  arī karte ar dabas 
parka galvenajiem tūrisma objektiem un maršrutiem un kompaktdisks, kurā ir:

• Videofilma (3 min.  īss parka teritorijas un tajā notikušo masu pasākumu videoapskats); 

• Dakas parka tūrisma karte (kurā ir atzīmēti galvenie apskates objekti un maršruti); 

• īsa  informācija  par  dabas  parku  "Daugavas  loki",  t.sk.  informatīvais  saraksts  par 
pieejamām  naktsmītnēm,  telšu  vietām,  laivu  nomām  utml.,  kā  arī  galveno  tūrisma 
maršrutu apraksts ;  

• informācija  par  dabas  parka  "Daugavas  loki"  ,  kura  satur  arī  īsu  informāciju  par 
galveniem parka maršrutiem un pieejamiem ar tūrismu saistītajiem pakalpojumiem;

• īsa informācija par dabas parka "Daugavas loki" konsultatīvo padomi ;

• īsa informācijas par dabas parka vides informācijas sistēmu (VIS); 

• īsa  informācijas  par  dabas  parka  galvenajiem  apsaimniekošanas  noteikumiem  un 
ieteikumiem (uz dabas parka dabas aizsardzības plāna pamata); 

• īsa  informācija  (saraksts ar  īsu  aprakstu  un  attēliem)  par  dabas  parka   vērtībām  - 
aizsargājamajām sugām, kultūras pieminekļiem u.tt. 

Ievērojamu ienesumu vienotās informācijas veidošanā un vienotu aktivitāšu ieviešanā – 
bez robežām starp pašvaldībām, bez pretnostājas starp dažādām organizācijām, kuras darbojas 
dabas parka teritorijā – deva Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās padomes izveidošana 
2010.gadā. 

8.7. Tūrisma nozare ceļojuma galamērķa „Daugavas loki” sociālekonomiskajā attīstībā

Tūrisma nozares  attīstība  Latvijā  ir  pierādījusi,  ka tā  ir  saistāma ar  iespēju risināt  pat 
vairākus reģiona sociālekonomiskās attīstības jautājumus, piemēram, ekonomikas dažādošanu, 
jaunu darba vietu radīšanu, infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Izvērtējot  esošo  situāciju  tūrismā  dabas  parka  “Daugavas  loki”  teritorijā,  t.i.  tūrisma 
piedāvājumu  dažādošanu,  infrastruktūras  attīstību,  ES  fondu  līdzekļu  piesaisti,  jāsecina,  ka 
tūrisms dabas parkā tiek atzīts par vienu no prioritātēm teritorijas attīstībā un tas ir pamatoti, jo 
tūrismam šajā teritorijā ir milzīgs potenciāls. 

Labumi, ko iegūst no tūrisma nozares attīstības:
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Vietējie iedzīvotāji:
• Iegūst papildus darba vietas;
• Vietējiem iedzīvotājiem pieejama uzlabota infrastruktūra un pakalpojumi;
• Iegūst sakārtotu un estētiski baudāmu dzīvojamo vidi;
• Tiek nodrošinātas nodarbinātības perspektīvas jaunatnei;

Tūristi:
• Iespēja izmantot un iepazīt dabas parka “Daugavas loki” unikālus tūrisma produktus, kas 

apvieno gan kultūras tūrismam, gan aktīvajam tūrismam raksturīgās iezīmes;
• Pieejams kultūras un dabas mantojums;
• Bagātināts un paplašināts to redzesloks.
• Iesaistītās pašvaldības:
• Pašvaldību  teritorijās  uzlabota  infrastruktūra  un  dota  iespēja  attīstīties  ar  tūrismu 

saistītajām  nozarēm  (suvenīru  izgatavošana,  ēdināšanas  iestādes,  naktsmītnes, 
amatniecība, u.c.);

• Iegūst  budžeta  ieņēmumu  pieaugumu  no  pieaugušajiem  tūristu  tēriņiem  pašvaldību 
teritorijās;

• Pašvaldību teritorijā veicināta ekonomiskā aktivitāte un uzlabota ekonomiskā struktūra 
kopumā;

• Pašvaldību teritorijās veicināta mazo un vidējo uzņēmumu attīstība.

 Kopumā jāsecina, ka tūrisma nozares attīstība  veicina apkalpojošās sfēras izaugsmi, ceļu 
un transporta infrastruktūras attīstību, veicina amatniecības attīstību un vietējo ražojumu noietu, 
rosina uzturēt labā stāvoklī kultūrvēsturiskos un citus objektus, sakārtot un saglabāt ilgtspējīgu 
apkārtējo vidi, izglītot  vietējos iedzīvotājus un viesus, veicina sadarbību, tātad veicina dabas 
parka “Daugavas loki” teritorijas un Latgales reģiona attīstību kopumā. 

8.8. Ceļojuma galamērķa dabas parks „Daugavas loki” SVID analīze

Dabas parka statuss un pārvaldība

Stiprās puses Vājās puses 
• Aizsargājamā  ainavu  apvidus 
„Augšdaugava” (šajā teritorijā  ietilpst  arī 
dabas parks) iekļauta  UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā, 
kas veicinās  tūrisma  galamērķa 
atpazīstamību  ne vien iekšzemes,  bet  arī 
ārvalstu tirgos;
• Latgales   plānošanas  reģiona   un 
pašvaldību  plānošanas  dokumentos 
tūrisma  attīstība  definēta  kā  reģiona 
attīstības prioritāte;
•  Teritorijas  atpazīstamība  iekšzemes 
tūrisma  tirgū  -  pazīstams  un  populārs 
tūrisma galamērķis;
• Apzinātas  dabas  parka  dabas  un 

• Dabas  parks  atrodas  divu  pašvaldību 
teritorijās  un  ļoti  vāji  tiek  pozicionēts  kā 
vienots tūrisma galamērķis;
• Sabiedrībā  nav  skaidras  izpratnes  par 
precīzām dabas parka teritorijas robežām;
• Liels  skaits  dabas  parka  zemju  ir 
privātīpašums,  kas  apgrūtina  tūrisma 
produktu  izveidi,  infrastruktūras 
sakārtošanu, projektu īstenošanu;
• Zemes  privātīpašnieku  atšķirīgās 
intereses;
• Daudzi privātīpašuma pārvaldnieki vāji 
pārzina  savas  tiesības  īpaši  aizsargājamā 
dabas  teritorijā  (ĪADT)  un  ĪADT statusu 
uztver kā šķērsli;
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kultūrvēsturiskās vērtības
• Izstrādāts  dabas  parka  dabas 
aizsardzības  plāns,  kas  garantē  dabas 
vērtību  aizsardzību  un  regulē 
saimnieciskos  procesus  dabas  parka 
teritorijā;
• Dabas  parka  infrastruktūras 
sakārtošanā  atbilstoši  finansiālajām 
iespējām tiek investēti pašvaldību līdzekļi;
• Dabas parka tūrisma infrastruktūras un 
tūrisma  produktu  attīstīšanai  tiek 
izmantots finansējums, kas tiek piesaistīts 
no ES struktūrfondiem.
• Ir izveidota Dabas parka „Daugavas 
loki” konsultatīvā padome, kas palīdz 
panākt vienotību starp dažādām teritorijā 
apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm.  

• Daudzos  privātīpašumos  ir  vecas  un 
nolietojušās celtnes un būves, kas degradē 
kultūrainavu un vidi;
• Daudzas privātīpašnieku zemju platības 
aizaug ar krūmiem un kokiem, degradējot 
ainaviskas  vietas  un  radot  apgrūtinājumu 
ainava vērošanai;
• Nav  izstrādāts  mehānisms  sadarbībai 
starp  privātīpašuma  pārvaldniekiem, 
pašvaldībām un valsts institūcijām;
• Nav  nevienas  NVO  (izņemot 
Daugavpils  novada  TIC)  kas  īstenotu 
tūrisma  popularizēšanu,  veicinātu  tūrisma 
attīstību un īstenotu mārketinga aktivitātes.

Iespējas Draudi 
• Nacionālā dabas parka statusa iegūšana 
palielinātu  pieejamību  finanšu 
instrumentiem   projektu  īstenošanai; 
rastos vienota teritorijas apsaimniekošanas 
un  pārvaldības  institūcija,  kas  regulētu 
dabas parkā notiekošos procesus;
• Dabas  parka  privātīpašuma 
pārvaldnieku  izglītošana  par  tiesībām un 
saimniekošanas iespējām   ĪADT ;
• Nevalstiskās  organizācijas  (NVO) 
izveide,  kas  veicinātu  tūrisma  attīstību 
teritorijā;
• Attīstības  mehānisma,  kas  veicinātu 
sadarbību  starp  dabas  parka 
apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm;
• Dabas  parka  teritorijas  iezīmēšana 
dabā, zīmju atjaunošana.

• Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 
un nelabvēlīga valsts sociālā politika, kas 
būtu  par  iemeslu  ceļotāju  plūsmas 
samazinājumam;
• Tūrisma  galamērķa  vāja  un 
sadrumstalota pozicionēšana iekšzemes un 
ārvalstu  tirgos,  kas  mazinātu  tā 
popularitāti un neveicinātu atpazīstamību;
• Vājā  sadarbība  starp  privātīpašuma 
pārvaldniekiem,  pašvaldībām  un  valsts 
institūcijām;
• Privātīpašumu  apsaimniekotāju 
nevērīgā  attieksme  un  vienaldzība  pret 
piederošo  īpašumu,  kas  padziļina 
kultūrainavu  degradēšanos  un  mazina 
tūrisma galamērķa estētisko vērtību.

Dabas, materiālais un nemateriālais kultūras mantojums 

Stiprās puses Vājās puses 
• Unikālas ainavas, ainaviski ceļu posmi, 
skatu torņi ainavu vērošanai ;
• Autoceļi Daugavas krastos ļauj uztvert 
Daugavas  ainavu  pievilcību  un  ir 
priekšnoteikums  auto  tūrisma  produktu 
izveidei;
• Unikāli un vērtīgi dabas pieminekļi

• Vienotas  statistikas  trūkums  par 
ceļotāju plūsmas intensitāti teritorijās, kur 
atrodas  vērtīgi  dabas  un  kultūras 
pieminekļi;
• Dabas ainavu izmaiņas  (aizaugšana  ar 
kokiem  un  krūmiem);  Ainaviski  vērtīgo 
skatu aizaugšana vai aizbūvēšana.
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• Floras un faunas bagātība ;
• Daugavas  ielejā  ir  vairākas  putniem 
nozīmīgas  vietas,  kas  ir  priekšnoteikums 
putnu vērošanas iespējām;
• Daugava ir zivju resursiem bagāta upe, 
kas  ir  priekšnosacījums  makšķerēšanas 
iespējām;
• Liels  vērtīgu  kultūras   pieminekļu 
skaits;
• Daugavas  krastos  saglabājušās 
nozīmīgu  Latvijas  vēstures  notikumu 
liecības, kas var kalpot par vizuālu ceļvedi 
Latvijas vēsturē;
• Daugavas ieleju pavasarī raksturo ledus 
iešana.  Ledus  plūdums  un  lielie  ledus 
gabalu  sanesumi  upes  krastos  ir 
salīdzinoši neparasts, interesants, pavasari 
vēstošs dabas process;
• Bagāts  nemateriālais  kultūras 
mantojums;
• Saglabājušies  izcili  autentiski  tautas 
celtniecības tradīciju paraugi;
• Liels  sakrālo  objektu  skaits,  gandrīz 
visi  no  kuriem  ir  pievilcīgi  ainaviskie 
elementi  vai/un  vērtīgs  kultūrmantojuma 
objekts   

• Ainavu  vizuālo  degradāciju  rada 
Kolhozu  laikā  būvēto  fermu  drupu, 
darbnīcu,  grants  ieguves  radītā  ainavu 
vizuālā degradācija.  
• Mūsdienās   būvētā privātmāju  apbūve 
neatbilst  kopējai  kultūrvēsturiskajai 
ainavai;
• Kultūrmantojuma  objektiem  (privāto, 
valsts un pašvaldību) apsaimniekošanai un 
attīstībai ierobežoti finanšu resursi;
• Pilnībā  nav  apzināts  nemateriālais 
kultūras  mantojums  (tradīcijas,  folklora 
u.c.).
• Daugavas  ielejā  netiek  popularizētas 
putnu  vērošanas  iespējas  un  nav 
nodrošināta  tam  nepieciešamā 
infrastruktūra;
• Daugavas  ainavas  netiek  izmantotas 
jauns  tūrisma  produkta  „Zelta  rudens” 
izveidei;  
• Ledus  iešana  Daugavā  pavasaros 
praktiski netiek izmantota tūristu intereses 
piesaistīšanai;
• Netiek  pienācīgi  izmantotas  Daugavas 
ielejas unikālās dabas resursu īpašības, kas 
varētu nodrošināt konkurētspējīgu ziemas 
tūrisma  piedāvājumu,  piemēram, 
zemledus makšķerēšanu
• Kultūras  pasākumiem,  tajā  skaitā 
pilsētas  svētkiem  un  tautas  mākslas 
festivālam  „Augšdaugava”,  Daugavas 
ielejā  ir  lokāls  raksturs,  maza 
atpazīstamība  un  kultūras  pasākumu 
programmas ir samērā vienveidīgas

Iespējas Draudi 
• Unikālo ainavu, ainavisko ceļu posmu, 
skatu  torņu   izmantošana  jaunu  dabas 
maršrutu izveidei;
• Saglabāt  būtiskus  ainavas  elementus,  
kā  arī  ielejas  ainavisko  un 
kultūrvēsturisko vienotību;
• Sakārtot ainavu degradējošos objektus 
(fermu drupas, izmantotos karjerus)
•   Unikāli un vērtīgi dabas pieminekļi – 
potenciāls  jaunu  dabas,  eko  un  aktīvā 
tūrisma produktu veidošanai;

• Vides piesārņojums;
• Ūdens kvalitātes pasliktināšanās būtiski 
apdraudētu tūrisma attīstības iespējas;
• Negatīvas  tendences  kultūrainavu  un 
dabas  ainavu  izmaiņās  un  ainavas 
mozaīkveida  struktūras izzušana;
• Neradot  risinājumu  ainaviski  vērtīgo 
skatu  saglabāšanai,  uzturēšanai  un 
atjaunošanai,  zudīs  ainavu  estētiskās 
vērtības;
• Urbanizācijas  palielināšanās  Daugavas 
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• Ainavu  vērošanai  visos  četros 
gadalaikos  tūrisma  infrastruktūras 
ierīkošana  pie  Ververu  kraujas,  kas  ir 
viena  no  nozīmīgākajām  un  ainaviski 
krāšņākajām  Daugavas  ielejas 
pamatkrasta kraujām; 
• Jaunu tūrisma rekreācijas zonu izveide
• Floras un faunas bagātība  - potenciāls 
jaunu dabas tūrisma produktu veidošanai;
• Kultūras  pieminekļu  un  citu 
kultūrmantojuma  objektu  resursu 
izmantošana  kultūras  tūrisma  produktu 
izmantošanā;
• Nemateriālā kultūra mantojuma pilnīga 
apzināšana  un  izmantošana  kultūras 
tūrisma produktu veidošanā;
• Dažādu  vēsturisko  notikumu, 
personību  izmantošana  kultūras  tūrisma 
produktu veidošanā; vēsturisko notikumu 
rekonstrukciju iestudēšanā;
• Jāveicina  kultūras  pasākumu 
atpazīstamība plašākā mērogā;
• Svarīgi  definēt  dabas  parkam 
raksturīgos  elementus,  lai  saglabātu 
harmoniju  ainavā,  līdz  ar  to  neļaujot 
ietekmēm  no  postmodernā  perioda 
dominēt  pār  ainavai  raksturīgajiem 
elementiem;
• Veikt tūrisma slodzes monitoringu un, 
ja  nepieciešams,   norobežot  tūristiem 
pieejamās  kraujas  ar  nožogojumu 
(Slutišķu  un  Ververu  krauja,  Adamovas 
krauja, Sproģu gravas);
• Turpināt Slutišķu vecticībnieku sādžas 
saglabāšanu un restaurāciju; 
• Nodrošināt  Veckaplavas 
kultūrvēsturisko  objektu   inventarizāciju, 
restaurāciju un uzturēšanu. 

krastos var apgrūtināt piekļūšanu upei un 
traucēt Daugavas ainavu uztveršanu no tās 
krastos esošajiem autoceļiem;
• Iespējamā  hidroelektrostacijas 
būvniecība; 
• Vērtīgo  kultūrmantojuma  objektu 
fiziskā stāvokļa pasliktināšanās;
• Autentisko tautas celtniecības tradīciju 
paraugu  pilnīga  iznīcināšana  vai  celtņu 
mūsdienīga  renovācija,  iznīcinot 
autentiskumu;
• Jauno  ēku  neatbilstība  dabas  parka 
kultūrvēsturiskajai ainavai;
• Pastāv  paaugstinātas  ugunsbīstamības 
risks  meža  masīvos  Daugavas  loku 
apkārtnē; 
• Palielinoties  tūristu  plūsmas 
intensitātei,  un  ja  netiek  izveidota 
nepieciešamā infrastruktūra – celiņi, takas, 
norādes, informācijas stendi,  tas var radīt 
būtisku  apdraudējumu  sugām  un 
biotopiem, kā arī kultūras pieminekļiem;
• Vislielākās  briesmas  var  sagādāt 
radioaktīvais  piesārņojums  Ignalīnas 
atomelektrostacijas  avārijas  gadījumā.  30 
km ietekmes zonā atrodas liela daļa dabas 
parka  teritorijas.  Risku  radīs  topošā 
radioaktīvo  atkritumu  glabātuve 
Galilaukē.

Tūrisma piedāvājums

Stiprās puses Vājās puses 
• Dabas parka teritorijā ir izteiktas tūristu 
koncentrēšanās  vietas,  kur  tiek  veikta 

• Nepietiekams tūristu mītņu skaits;
• Nav tūristu mītņu, kurās varētu izvietot 
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apmeklētāju piesaiste;
• Dabas parka teritorijai ir augsts tūrisma 
attīstības potenciāls;
• Pieejami  tūrisma  produkti  dažādiem 
ceļotājiem  segmentiem  un  interešu 
mērķgrupām;
• Uz svarīgākajiem apskates objektiem ir 
norādes;
• Bagāts tūrisma resursu potenciāls;
• Teritorijas  kā  ceļojuma  galamērķa 
iekļaušana  Latvijas,  Latgales  un 
pašvaldību izdotajos  tūrisma bukletos  un 
kartēs;
• Dabas parks iekļauts Latgales TOP 10 
populārāko objektu sarakstā;
• Dabas  parka  piedāvājuma 
popularizēšana  Latvijas  tūrisma  portālā 
www.latvia.travel.lv ,  Latgales  tūrisma 
portālā  www.turisms.latgale.lv,  Krāslavas 
novada  mājas  lapā 
www.kraslavasnovads.lv,  Daugavpils 
novada  TIC  oficiālaja  vietnē 
www.visitdaugavpils.lv ,  kā  arī  dažādos 
tūrisma portālos;
• Informācija  par  dabas  parku pieejama 
starptautiskajās  ceļvežu  izdevniecību 
(Lonely Planet u.c.) tūrisma ceļvežos, kas 
pieejami Eiropas valstīs;
• Tūrisma galamērķa popularizēšana tiek 
īstenota Starptautiskās tūrisma izstādēs un 
gadatirgos  Rīgā,  Viļņā,  Tallinā, 
Pēterburgā, Minskā

lielas tūristu grupas (> 30);
• Nav  lētā  segmenta  tūristu  mītņu 
piedāvājuma;
• Niecīgs  labiekārtotu  telšu  vietu 
piedāvājums;
• Nav aprīkota infrastruktūra ceļotājiem, 
kas pārvietojas ar kemperiem; 
• Tūristu  koncentrēšanās  vietas  nav 
pielāgotas  cilvēkiem  ar  īpašām 
vajadzībām;
• Nav kompleksu tūrisma piedāvājumu;
• Nepietiekams ēdināšanas vietu skaits;
• Ēdināšanas  uzņēmumu piedāvājums ir 
vienveidīgs,  maz  īpašu  piedāvājumu, 
piemēram,  zivju  ēdienu,  kas  varētu  būt 
raksturīgi Daugavas ielejai;
• Ļoti  niecīgs  aktīvā  tūrisma  inventāra 
(laivas,  velosipēdi  u.c.)  nomas 
piedāvājums;
• Grants  seguma  autoceļš  Daugavas 
kreisajā  krastā  dabas  parka  teritorijā  20 
km  posmā  starp  Lielborni  un  Elerni 
apgrūtina tūrisma attīstību;
• Daugavas kreisajā krastā, samērā lielos 
ceļa  posmos   nav  pieejamas  degvielas 
uzpildes stacijas un autoservisi;
• Vāji  attīstīta  ceļu  infrastruktūra: 
veikali,  kafejnīcas,  degvielas  uzpildes 
stacijas, auto remonta servisi u.c.;
• Auto  stāvlaukumu  trūkums.  Esošie 
stāvlaukumi  un  pieturas  vietas  pie 
autoceļa  Rīga  –  Daugavpils  – 
Baltkrievijas  robeža  netiek  pienācīgi 
apsaimniekotas,  pie  tām  nav  tualešu, 
atkritumu  tvertņu,  tādēļ  to  apkārtne  ir 
piesārņota;
• Tūrisma  piedāvājumā  krasi  izteikta 
sezonalitāte;
• Ļoti  niecīgs  ziemas  tūrisma 
piedāvājums;
• Dabas parkam kā tūrisma galamērķim 
nav saukļa;
• Nav  pieejami  galamērķi  raksturojoši 
suvenīri;
• Dabas parkam nav mājas lapas;
• Dabas parka teritorijā esošo pašvaldību 
mājas lapās nav pietiekamas informācijas 
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par vienotu tūrisma galamērķi;
• Neliels skaits piedāvājumu ģimenēm ar 
bērniem;
• Aktīvās  atpūtas  iespējas,  izmantojot 
Daugavas  ūdeņus,  netiek  pietiekami 
popularizētas un izmantotas;
• Neattīstīta  tūrisma  infrastruktūra 
Daugavas kreisajā krastā;
• Nepietiekams  gidu skaits;
• Nav vides gidu.

Iespējas Draudi 
•Ziemas tūrisma piedāvājuma attīstība;
•Atraktīvu tūrisma produktu izstrādāšana;
•Ekotūrisma,  dabas  tūrisma  un  kultūras 
tūrisma piedāvājuma attīstīšana;
•Vietējo  produktu  izmantošana  tūrisma 
produktu veidošanā;
•Tūrisma  galamērķa  logo  un  saukļa 
izstrādāšana un popularizēšana;
•Dabas  parka  mājas  lapas  izstrādāšana, 
kurā  regulāri  tiek  aktualizēta 
informācija.t.sk.,  par  tūrisma 
piedāvājumu;
•Atsevišķas vienotas sadaļas „Dabas parks 
Daugavas  loki”  izveidošana  abu 
ietilpstošo pašvaldību, tajā skaitā, pagastu 
pārvalžu mājas lapās;
•Jaunu tūrisma piedāvājumu radīšana;
•Tūrisma gidu un vides gidu apmācība;
•Tūrisma  galamērķa  atsevišķas  mājas 
lapas izveide;
•Pētījuma  veikšana  tūrisma  galamērķī 
tūristu  apmierinātības  līmeņa  un  vēlmju 
noskaidrošanai;  augsti  prioritāru, 
prioritāru  un  perspektīvu  ārvalstu  tirgu 
noskaidrošanai  tālākai  ilgtspējīga  tūrisma 
plānošanai;
•Profesionāļu  piesaistīšana,  jauna 
maršruta,  kas  paredzēts  laivotājiem, 
izstrādāšanai;
•Jānovirza ūdenstūristi no upē ligzdojošo 
putnu kolonijām;
•Daugavas  upes  ūdens  resursus 
nepieciešams  papildināt  ar  modernu 
aktīvās  atpūtas  infrastruktūru, 
motorizētiem peldlīdzekļiem u.c. (saskaņā 
ar dabas aizsardzības plānu);

•Jaunu  un  atraktīvu  tūrisma  produktu 
neveidošanās;
•Izteiktas sezonalitātes saglabāšanās; 
•Ceļu infrastruktūras pasliktināšanās;
•Iedzīvotāju zemā pirktspēja;
•Citu  analogu  tūrisma  galamērķu 
konkurētspējas palielināšanās;
•Aktīvā  atpūta  uz  ūdens  ir  saistīta  ar 
dažādu  nelaimes  gadījumu  risku,  tāpēc 
gan ar glābšanas dienestu darbu, jācenšas 
mazināt nelaimes gadījumu risku un ar to 
saistītās  iespējamās  cilvēku  bailes  no 
aktīvās atpūtas Daugavas ūdeņos;
•Pavasara  plūdi  var  bojāt  tūristu 
jaunizveidotus  piesaistes  objektus  un 
infrastruktūru. 
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•Izmantojot  Daugavas  ielejas  ainavu 
pievilcību un uzlabojot autoceļu un skatu 
laukumu  infrastruktūru,  izveidot  jaunu 
tūrisma produktu „Zelta rudens Daugavas 
lokos”, aicinot iekšzemes ceļotājus  doties 
vērot rudens ainavas;
•Tūristu  piesaistei  izmantot  pavasara 
iestāšanās  unikālās  pazīmes  Daugavas 
ielejā – iespaidīgā ledus iešana, Daugavas 
vizbuļu ziedēšana, putnu atgriešanās u.c.;
•Jaunu dabas izziņu  veidošana.

Tūrisma galamērķa pieejamība

Stiprās puses Vājās puses 
• Teritorijas  atrašanās starp pilsētām un 
netālu no valsts galvenajiem autoceļiem;
• Nelielais attālums līdz kaimiņvalstīm – 
Lietuvai un Baltkrievijai. 

• Autoceļa  Rīga  -  Daugavpils 
pārslogotība,  kas  apgrūtina  ceļotāju 
nokļūšanu galamērķi;
• Aizaugošas  ceļmalas,  skatu  laukumu 
trūkums,  kas  apgrūtina  dabas  ainavu 
vērošanu  (it  sevišķi  Daugavas  kreisajā 
krastā);
• Nepietiekams  sabiedriskā  transporta 
nodrošinājums;
• Attālums  no  tuvākajām  sabiedriskā 
transporta pieturvietām – šķērslis tūrisma 
plūsmas intensitātes palielināšanai;
• Nav pieejama informācija  par  vietām, 
ceļiem, taciņām, stigām, pa kurām ceļotājs 
dabas  teritorijā  var  brīvi  pārvietoties, 
nepārkāpjot privātīpašnieku intereses;
• Nav  izstrādāts  vienots  mehānisms 
maksas  pakalpojumu  sniegšanai  (ieejas 
biļetes, apmeklētāja karte).

Iespējas Draudi 
• Tūrisma galamērķa ātrākai un  ērtākai 
sasniegšanai  virzienā  no  Rīgas  – 
popularizēt šoseju, kas ved gar Daugavas 
kreiso  krastu;  vai  šķērsojot  Lietuvas 
teritoriju;
• Jāizstrādā  mehānisms  maksas 
pakalpojumu  sniegšanai  (ieejas  biļetes, 
apmeklētāja  karte),  kas  sekmētu  tūrisma 
galamērķa ekonomisko attīstību;
• Dabas  parka  atrašanās  līdzās 
Daugavpilij, Krāslavai un Aglonai ir labs 

• Autoceļu  seguma  kvalitātes 
pasliktināšanās;
• Lietuvas  un  Baltkrievijas  pierobežas 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tūrisma 
piedāvājuma  konkurētspējas  pieaugums: 
sakārtota  infrastruktūra,  konkurētspējīgas 
cenas,  kvalitatīvāki  pakalpojumi, 
daudzveidīgāks  tūrisma  produktu 
piedāvājums  –  šķērslis  ceļotāju  plūsmas 
intensitātes pieaugumam;
• Neprognozējama ekonomiskā situācija, 
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potenciāls  šo  tūrisma  galamērķu 
apmeklētāju piesaistīšanai;
• Nelielais attālums līdz kaimiņvalstīm – 
Lietuvai  un Baltkrievijai  –  potenciāls  šo 
valstu ceļotāju piesaistīšanai;
• Sadarbība ar Lietuvas un Baltkrievijas 
pierobežas  īpaši  aizsargājamām  dabas 
teritorijā   -    iespēja  kopīgu  pārrobežu 
tūrisma  produktu  veidošanā  un  tūrisma 
galamērķa popularizēšanā;
• Informatīvo  stendu,  karšu izvietošana, 
kurās  uzskatāmi  un  detalizēti  iezīmētas 
zonas, kurās tūrists var brīvi pārvietoties, 
nepārkāpjot privātīpašnieku intereses.

kuras pasliktināšanās rezultātā iespējamas 
negatīvas  izmaiņas  sabiedriskā transporta 
kursēšanas  intensitātē,  kas  ir  traucēklis 
nokļūšanai tūrisma galamērķī;
• Degvielas  cenu  kāpums,  kas  ierobežo 
potenciālo  iekšzemes  ceļotāju  finansiālās 
iespējas doties tālākos ceļojumos;
• Savlaicīgi  nemainoties  situācijai 
tūrisma  infrastruktūras  ziņā  mazāk 
attīstītajās  teritorijās  Daugavas  kreisajā 
krastā,  var  izveidoties  aizspriedumi  par 
šīm teritorijām kā tūrismam nepievilcīgām 
un neizmantojamām. 

Cilvēkresursi

Stiprās puses Vājās puses 
• Multikulturāla  vide,  dažādu  tautu 
mijiedarbība;
• Tūrisma  uzņēmēju  krievu  valodas 
zināšanas  –  priekšrocība  darbam  ar 
tūristiem, kas nāk no valstīm, kurās runā 
šajās valodās;

• Zema  uzņēmēju  un  privātīpašumu 
pārvaldītāju aktivitāte;
• Vājš tūrisma mītņu mārketings;
• Tūrisma uzņēmēju vājās zināšanas par 
tūrisma  tirgus  tendencēm,  tirgvedībā  un 
mārketingā;
• Vāja  sadarbība  starp  tūrisma 
uzņēmējiem;
• Vāja sadarbība starp tūrisma produktu 
veidotājiem  un  potenciālajiem 
pārdevējiem;
• Tūrisma  uzņēmēju  vājās  svešvalodu 
(angļu, vācu u.c.) zināšanas;
• Reģiona  līmenī  nav  neviena  tūrisma 
operatora  un  tūrisma  aģentūras,  kuras 
darbība  tūrisma  galamērķa  piedāvājuma 
pārdošanai būtu vērsta ārvalstu tirgos;

Iespējas Draudi 
• Ražotāju,  amatnieku,  zemnieku 
saimniecību  īpašnieku  u.c.  iesaistīšana 
jaunu  tūrisma  produktu  veidošanā 
(apskates  saimniecības,  kulinārais 
mantojums,  aktīvais  tūrisms,  kultūras 
tūrisms),  vienlaikus  veicinot  viņu  radīto 
produktu un sniegto pakalpojumu noietu, 
kā  arī  paaugstinot  tūrisma  galamērķa 
ekonomisko potenciālu;
• Sadarbības  veicināšana  starp 

• Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 
un nelabvēlīga valsts sociālā politika, kas 
būtu  par  iemeslu  ceļotāju  skaita 
samazinājumam,  kā  rezultātā  izveidojas 
niecīgs  pieprasījums  pēc  tūrisma 
pakalpojumiem,  kas,  savukārt,  apdraud 
tūrisma  pakalpojumu  sniedzēju 
maksātspēju;
• Tūrisma  pakalpojumu  skaita 
samazināšanās;
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uzņēmējiem;
• ES struktūrfondu līdzekļu izmantošana 
tūrisma  uzņēmēju  izglītības  līmeņa 
paaugstināšanai;
• Tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaita 
palielināšanās;
• Apvienot  ēdināšanas  pakalpojumu 
sniegšanu  ar  ēdienu  gatavošanas 
programmām  –  iesaistīt  un  apmācīt 
ieinteresētus  tūristus  tradicionālo  ēdienu 
gatavošanā,  iesaistot  prasmīgas  un 
komunikablas  saimnieces. 

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās dabas 
parka  teritorijā  (pamestas  viensētas, 
neapsaimniekoti  īpašumi,  aizaugošas 
teritorijas);
• Kvalificēta darba spēka trūkums. 

8.9. Dabas parkam tuvumā esošie tūrisma galamērķi un resursi

Dabas parka tuvumā ir divi svarīgi ceļojuma galamērķi – Daugavpils un Krāslava. 

Nozīmīgākie apskates objekti un tūrisma produkti Daugavpilī: 

Vienības nams   
Vēsturiskā centra dominante ir pirmās brīvvalsts laikā uzceltais Vienības nams (Rīgas ielā 

22a). Tas uzbūvēts pēc Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājuma par ziedojumiem un valsts 
piešķirtajiem līdzekļiem. Pamatakmens tam likts 1936. gadā, bet ēka iesvētīta un atklāta 1937. 
gada 19. decembrī. Ēku projektējis arhitekts Verners Vitands.

Dzejnieka Andreja Pumpura skvērs
Atrodas  pretī  Vienības  namam.  Izveidots  19.  gadsimta  otrajā  pusē.  Skvērā  izvietots 

tēlnieces  I.  Krūmiņas  1966.  gadā  veidotais  dzejnieka  Andreja  Pumpura  krūšutēls.  Pilsētas 
iedzīvotāju  iemīļota  tikšanās  vieta  skvērā  ir  strūklaka  –  meitenes  skulptūra  ar  liliju.  Parkā 
atrodas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo kapela un piemineklis Nevainīgajiem sarkanā terora 
upuriem (tēlniece J. Volkova).

Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo kapela 
Iesvētīta 2004. gadā. Atrodas Andreja Pumpura skvērā Saules ielā 20, vietā, kur agrāk bija 

Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo katedrāle (1864.–1961.g.). Padomju režīma laikā 1961. gadā 
to  slēdza,  bet  1962.  gadā  uzspridzināja.  Kapela  ir  memoriāla  būve,  kurai  ir  arī  simboliska 
nozīme – atgādināt par nopostīto katedrāli.

Daugavpils Universitātes skvērs
Atrodas Vienības ielā 13 un ir Daugavpils Universitātes mācību korpusa priekšlaukums. 

Te  atrodas  neliela  strūklaka,  dzejnieka  Raiņa  krūšutēls  (tēlnieks  I.  Folkmanis,  1966.  g.)  un 
Saules pulkstenis.

Saules pulkstenis
Izvietots  Daugavpils  Universitātes  skvērā.  Saules  pulkstenis  veidots  1910.  gadā 

(projektējis  Reālskolas  pasniedzējs  A.  Jaskovs).  Nostiprināts  uz  četrstūra  postamenta. 
Ciparnīcas līnija atbilst Daugavpils ģeogrāfiskajam platumam: 56˚.
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Dubrovina parks
Atrodas starp Rīgas un Parādes ielu. Tā iekārtošanā aktīvi piedalījies Pāvels Dubrovins 

(1839–1890), kas laikā no 1876. līdz 1890. gadam bija pilsētas mērs. Tāpēc parkam dots P. 
Dubrovina  vārds  un  tajā  uzstādīts  viņa  piemineklis.  Aptuveni  divus  metrus  augstā  bronzas 
figūra (tēlnieks A. Taratinovs, 2007. g.) atrodas īpaši izveidotā laukumā netālu no strūklakas. 
Padomju  laikā  parkā  izveidots  memoriāls  Padomju  armijas  karavīriem.  Parks  ir  pilsētnieku 
iemīļota  atpūtas  vieta.  Tveicīgajās  vasaras  dienās  pie  lielās  strūklakas  ikviens  var  rast 
atspirdzinošu veldzi, bet vakaros – noraudzīties tās daudzveidīgajā gaismas un ūdens spēlē.

Aizsargdambis 
Unikāla inženiertehniskā būve, kas stiepjas 6 km garumā gar Daugavu un pasargā pilsētu 

no plūdiem; tā vienlaikus ir arī ceļš. Aizsargdambis celts 1830.–1841. g. pēc militārā inženiera 
kapteiņa P. Meļņikova projekta. Vietām dambis sasniedz 9 m augstumu virs Daugavas ūdens 
līmeņa. 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (DNMM) 
Viens no senākajiem muzejiem Latgalē, dibināts 1938. gadā. Izvietots Rīgas ielā 8, greznā 

1883. gadā būvētā eklektisma stila ēkā ar jūgendstila elementiem. Tās fasādes apdarē izmantotas 
krāsainas glazētas flīzes, virs ēkas ieejām novietoti ažūri metāla jumtiņi, kas pārsegti ar stiklu. 
Pie katras ieejas – divas lauvu skulptūras.  Te atvērta  pasaulslavenā gleznotāja Marka Rotko 
mākslas zāle, Daugavpils mākslinieka Leonīda Bauļina mākslas zāle, darbojas mākslas salons 
„Māra”.  Muzejā var iepazīties  ar  kultūrvēstures  un dabas ekspozīciju,  gūstot priekšstatu par 
seno Dinaburgas pili. 

Rīgas iela
Daugavpils  bija  viena  no  pirmajām Latvijas  pilsētām,  kur  20.  gadsimta  septiņdesmito 

gadu beigās vairāk nekā puskilometru garo Rīgas ielu pārveidoja par gājēju ielu. Tā ir pilsētas 
dzīvākā artērija, kas stiepjas no dzelzceļa stacijas līdz Daugavai – Rīgas ielas sākumam, kur 
zem dambja ar pieeju upei kādreizējās piestātnes vietā izveidota arka. 2009. gadā tika pabeigta 
Rīgas  ielas  rekonstrukcija,  pēc  kuras  pilsēta  ieguva  izteiksmīgu,  harmonisku  pagātnes  un 
mūsdienīguma sintēzes  paraugu. Dodoties nesteidzīgā pastaigā,  te ir  iespēja  ne tikai  aplūkot 
greznās namu fasādes, bet arī iepirkties un baudīt maltīti. Īpaši majestātisks ir nams Rīgas ielā 
61  (1860.  g.),  kurš  ir  viens  no  spilgtākajiem  eklektisma  paraugiem,  izceļoties  ar  bagātīgu 
fasādes  dekorējumu.  Savukārt  pretī  1.  pasta  nodaļai  atrodas  purva  bruņurupuča  skulptūra 
(tēlnieks  I.  Folkmanis,  2009.  g.),  bet  ielas  galā,  iepretim dzelzceļa  stacijai  –  ūdens baseinu 
kaskāde.

Sv. Pētera Romas katoļu baznīca 
Atrodas Rīgas ielā 39. Uzcelta 1848.–1849. gadā, pārbūvēta 1924.g.–1934.g. Dievnama 

arhitektūrā jaušamas klasicisma iezīmes. Vizuāli tā līdzinās Sv. Pētera Bazilikai Vatikānā. Baltā 
dievnama lielais kupols balstīts uz četriem dubultpīlāriem. 

Skulptūru dārzs
Atrodas  starp  Sv.  Pētera  Romas  katoļu  baznīcu  un  Mihoelsa  ielu.  Tā  rota  ir  vairāku 

Latvijas tēlnieku skulptūras un krāšņi ziedu paklāji.

Centrālais parks
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Atrodas  līdzās  autoostai.  Parku  projektējis  arhitekts  Seleckis,  tas  izveidots  pēc  Otrā 
pasaules kara – vietā, kur bija pilnībā sagrauti vairāki dzīvojamo māju kvartāli. Šis mūsdienīgais 
parks  ir  pilsētas  zaļā  rota,  kura  akcents  ir  daudzās  puķu dobes  un  apstādījumi.  Te  ierīkots 
skeitparks, bērnu rotaļu laukums, parkā atrodas šautuve, šaha klubs un Laulību nams. Blakus 
parkam 1999. gadā uzbūvēja Daugavpils ledus halli. 

Sinagoga 
Tagadējā  Daugavpils  sinagoga  –  Kadiša  lūgšanu  nams  –  celta  1850.  gadā,  atrodas 

Cietokšņa ielā 38. Tā telpiski veido kvartāla stūra apbūvi pilsētas centrā, ēkas fasādes vērstas 
pret Lāčplēša un Cietokšņa ielām. Celtnes iekārta rekonstruēta pēc Otrā pasaules kara. 2005. 
gadā ar mākslinieka Marka Rotko bērnu atbalstu tika veikta sinagogas atjaunošana. Sinagogas 
atklāšanā pēc renovācijas piedalījās Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Sinagogas 2.stāvā 
ierīkots muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. 

Jūgendstila ēkas
Atrodas Rīgas ielā 8, Saules ielā 41, Saules ielā 55 un ir celtas 19. gs. beigās – 20. gs.  

sākumā. To fasādes izceļas ar daudziem dekoratīviem veidojumiem un elementiem. 

Administratīvās ēkas
Ēka  Ģimnāzijas  ielā  11  ir  celta  19.  gadsimta  beigās.  Fasādes  veidotas  eklektisma 

formālajā paveidā, kurš saistās ar t.s. Nariškina baroka sadrumstaloto un piesātināto plastisko 
formu  izjūtu.  Turpat  līdzās,  Ģimnāzijas  ielā  12,  atrodas  Valsts  Bankas  ēka,  kas  celta  19. 
gadsimta  beigās.  Ēkas  arhitektūra  risināta  eklektikas  stilā.  Bankas  fasāde  bagātīgi  rotāta  ar 
klasicisma un renesanses stilam raksturīgām detaļām. 

Administratīvo ēku ansamblis un pilsētas ģimnāzijas ēka
Atrodas  kvartālā  starp Lāčplēša,  Vienības  un Ģimnāzijas  ielu.  Šīs  celtnes  būvētas  19. 

gadsimta  četrdesmito  gadu  sākumā  klasicisma  stilā  pēc  pazīstamā  krievu  arhitekta  A.  E. 
Štauberta  projekta.  Ēku  fasādēs  saglabājušies  raksturīgākie  ampīra  stila  dekora  elementi: 
dzegas, logu pusloka ailu apmales u.c.

Sarkano ķieģeļu ēkas
Daugavpils apbūvē sastopamas neparasti daudz sarkano ķieģeļu stila ēku. Šī stila kopēji 

bija vairāki izcili arhitekti. Daugavpilī visplašāk šis eklektiskā stila novirziens pārstāvēts vācu 
izcelsmes  arhitekta  Vilhelma  Neimaņa,  kurš  no  1878.  līdz  1895.  gadam  bijis  Daugavpils 
galvenais  arhitekts,  projektētajās  ēkās.  Spilgts  sarkano  ķieģeļu  arhitektūras  piemērs  ir  ēkas 
Saules  ielā  1/3  un Muzeja  ielā  6,  kuru  fasādēs  bagātīgi  izmantotie  eklektismam raksturīgie 
formveides paņēmieni pat pēc tik ilgiem gadiem pārsteidz ar izsmalcinātām detaļām.

Daugavpils cietoksnis 
Daugavpils pilsētas simbols. Izcila fortifikācijas būve, kura kopplatība ir lielāka par 150 

ha.  Austrumeiropā  vienīgais  gandrīz  bez  izmaiņām  saglabājies  19.  gadsimta  pirmās  puses 
cietokšņa paraugs. Fortifikāciju lauzto līniju veido aizsargvalnis ar 8 bastioniem, 6 ravelīniem, 6 
kontrgardēm  kopā  ar  citām  aizsardzības  konstrukcijām:  lunetēm,  redutēm  un  aizsarggrāvi. 
Daugavas  kreisajā  krastā  izvietots  tilta  nocietinājums.  Ikviena  cietokšņa  detaļa  izstrādāta, 
pielietojot cariskās Krievijas un Eiropas labāko arhitektu skolu būvniecības pieredzi. Cietokšņa 
iekšpuse plānota pēc tradicionālajiem karavīru pilsētu paraugiem – centrā parādes laukums, ap 
kuru grupējas administratīvo un dzīvojamo ēku kvartāli. Visas ēku fasādes ieturētas ampīra stilā, 
izņemot Nikolaja vārtus un Ūdenstorni, kuri uzbūvēti gotiskās formās.
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Marka Rotko mākslas zāle
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas ielā 8) iekārtota mākslas zāle, 

kurā  var  apskatīt  Dvinskā  (Daugavpilī)  dzimušā  pasaulslavenā  Amerikas  Savienoto  valstu 
mākslinieka  Marka  Rotko  (1903–1970)  lielformāta  gleznu  reprodukcijas.  Tās  atspoguļo 
mākslinieka reālisma, sirreālisma un modernisma daiļrades posmus un sniedz priekšstatu par 
autora radīto abstraktā ekspresionisma stilu. Zāles meditatīvā noskaņa palīdz apmeklētājiem gūt 
paliekošu iespaidu par M. Rotko daiļradi.

Baznīckalns
Ikvienam  ceļotājam,  kas  vēlas  apskatīt  Daugavpili,  noteikti  jāapmeklē  Baznīckalns  – 

vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami. Mārtiņa Lutera katedrāle uzcelta 1893. gadā 
pēc arhitekta  V. Neimaņa projekta.  Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu 
baznīca uzcelta 1902. gadā, tajā 1909. gadā uzstādītas poļu meistara Ā. Homana ērģeles. Svēto 
mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle uzbūvēta 1905. gadā kā Dinaburgas garnizona 
baznīca.  Sv.  Nikolaja  vecticībnieku  lūgšanu  namu būvēja  laika  posmā no 1908.  līdz  1928. 
gadam, tajā apskatāmas 18. – 20. gs. ikonas un 17. – 20. gs. reto grāmatu kolekcija.

Latgales zoodārzs
Te,  mākslīgajos  džungļos,  rāpo plankumaini  pitoni,  krastā  sauļojas  krokodilu  kaimani, 

dīķī  peld  sarkanas  karpas  koi,  liānās  jautri  lēkā  makakas  un  somaiņi  cukura  posumi,  peld, 
svilpo, ložņā, lēkā un lido daudzi citi tropu dzīvnieki. Bērni var arī paglaudīt pūkaino trusīti, 
paspēlēties  ar  aizkustinošām  jūras  cūciņām  un  pabarot  zivtiņas  džungļu  dīķī.  Apmeklētāji 
Latgales  zoodārzā tiek gaidīti  katru dienu no plkst.  10.00 līdz 18.00, izņemot pirmdienu un 
otrdienu. Adrese: Vienības iela 27, tālr.: +371 65426789, www.latgalezoo.eu 

Krievu nams
Aplūkojamas  unikālas  ekspozīcijas:  „Vecticība  Latvijā”,  „Pareizticība  Latvijā”, „Pjotra 

Hudobčonoka gleznas”, „Gžeļas keramika”, „Hohlomas izstrādājumi”. Ierīkots skulptūru dārzs 
„Pasaku sēta”,  kurā  aplūkojamas  17  skulptūras  –  krievu tautas  pasaku varoņi.  To autors  ir 
mākslinieks  un  tēlnieks  Pjotrs  Hudobčonoks,  kura  darbi  savulaik  dāvināti  Romas  pāvestam 
Jānim Pāvilam II, Margaretai Tečerei, Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam. Ekskursijas 
(iepriekš  piesakoties)  katru trešdienu un piektdienu (izņemot  valsts  svētku dienas)  no plkst. 
10.00 līdz 17.00. Adrese: Tautas iela 11, tālr.: +371 65437936 

Sporta biedrība „Ultra”
Pasažieru  vizināšana  ar  speciālo  tandēmparaplānu  vai  moto  deltaplānu.  Apmācība 

lidojumiem ar paraplānu/deltaplānu un pilotu sertifikācija. Lidojumi ar vinču Grīvas lidlaukā. 
Aerošovi. Objektu aerofotografēšana. Jāpiesakās iepriekš. Adrese: Grīvas lidlauks, tālr.: +371 
29225359, www.flight.lv

Atpūtas komplekss „Vilnis”
Zilā karoga pludmale Stropu ezera krastā.  Peldoša trīsklāju pirts un vizināšanās ar kuģīti 

„Veiksme”, Dzintaru iela 74, tālr.: +371 29119558, www.stropuvilnis.lv 

Sporta centrs „Daugavpils ledus”
Slidošana un hokeja sacīkstes visu gadu (Daugavpils ledus halle), Stacijas iela 47a, tālr.: 

+371 65407190, www.dlh.lv 
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Sporta komplekss „Olimpija”
Speleokamera – Austrumlatvijā vienīgā sāls istaba, Valkas iela 2u, tālr.: +371 65451070, 

www.hotel-olimpija-sk.lv

Daugavpils Olimpiskais centrs
Apmeklētāju  rīcībā:  lielais  25  m  garais  baseins  ar  6  celiņiem,  mazais  baseins  gan 

bērniem, gan akvaaerobikas nodarbībām. Turku pirts un sauna. Trenažieru un aerobikas zāle.  
 Specializētā  paukošanas  zāle  .  Daudzfunkcionālā  zāle  un  sporta  laukumi.  Sporta  iela  1, 
www.daugavpilsoc.lv 

Daugavpils novada teritorijā –  Daugavas kreisajā krastā līdzās dabas parkam atrodas vairāki 
interesanti apskates objekti. 

Tabores muiža
Muižas ēka celta 1875. gadā un piederēja baronu fon Engelhartu dzimtai.  Pašreiz ēkā 

atrodas skola.

Kārļa Griguļa piemiņas akmens (skat.8.9.1. att.)
Pazīstamais  ornitologs un bērnu rakstnieks K. Grigulis  (1884 – 1972) dzimis  Salienas 

pagasta „Stumpuros”, kur pagājusi viņa bērnība. Piemiņas akmens uzstādīts 1994.gadā un tajā 
iekalts gudrības simbols – pūce.  

8.9.1. attēls. Kārļa Griguļa piemiņas akmens.

Salienas arkveida akmens tilts
Tilts pāri Poguļankas (Salienas) upītei būvēts 19. gs beigās no šķeltiem un apstrādātiem 

laukakmeņiem. Arkas augstums ir 5,2 m, garums 5,5 m, platums 4,6 m. Tilts ir vietējas nozīmes 
arhitektūras un inženierbūves piemineklis. 
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8.9.2. attēls. Salienas arkveida akmens tilts.

Salienas (Poguļankas) dižakmens
Valsts  nozīmes  dabas  piemineklis.  Daugavpils  rajonā  otrs  lielākais  dižakmens  pēc 

Nīcgales Lielā akmens. Garums 5,0 m, platums 3,4 m, augstums 2,7 m, apkārtmērs 12,5 m. 

Salienas (Tartaku) pareizticīgo baznīca
Baznīca celta 1894. gadā  no šķeltiem laukakmeņiem ar  sarkanu ķieģeļu apdari. Zemi 

dievnama  celtniecībai  pareizticīgo  draudzei  ziedoja  muižnieki  fon  Nīmani,  bet  līdzekļus– 
Pēterburgas lieltirgotājs A. Gruzdevs.

8.9.3. attēls. Salienas (Tartaku) pareizticīgo baznīca
.

Červonkas (Vecsalienas) muižas pils un muižas parks
Tā  ir  viena  no  nedaudzajām  Augšzemes  muižām  (1870),  kurai  saglabājies  dižciltīgais 

veidols, autentiska logu vitrāža (19.gs.) un lielā zāle ar grezniem griestiem. Ēka celta neogotikas 
stilā  un to  sedz  stāvs  divslīpju  jumts.  Tās  fasādes  apdarē ir  daudz sarežģītu  un izteiksmīgu 
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detaļu.  Pili  krāšņāku  dara  daudzās  izbūves,  jumtiņi,  logailas,  arkas,  tornis  un  tornīši.  Labi 
saglabājies arī muižas saimniecības ēku komplekss – divas kūtis, klēts un kalpu māja. Muiža 
piederēja fon Hānu dzimtai. Pils priekšā - plašs zāliens, bet   līdzās  -  brīva plānojuma parks 3 
ha platībā ar  14 eksotiskām koku sugām.   

Daugavpils novada teritorijā – Daugavas labajā krastā līdzās dabas parkam atrodas Naujenes 
novadpētniecības muzejs (Skolas iela 1b, Naujene, Naujenes pagasts). 

8.9.4. attēls. Naujenes novadpētniecības muzejs.

Muzeja misija:  „Saglabāt Naujenes novada kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas 
nemateriālās un materiālās kultūras liecības no 1259.gada līdz mūsdienām, kurām ir vēstures, 
arheoloģijas, etnogrāfijas un mākslas nozīme, kā arī radīt iedzīvotāju cieņu pret sava novada 
kultūras  mantojumu  un  izpratni  par  to,  īpašu  uzmanību  pievēršot  vietējām  tradīcijām  un 
sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, novada kolekciju veidošanai, un tūrisma attīstīšanai.  2007. 
gadā  muzejs  ir  akreditēts  uz  10  gadiem.  Muzejā  aplūkojamas izstādes "Livonijas  ordeņa 
viduslaiku Dinaburgas mūra pils vēsture", „Naudas kolekcija”, "Naujenes pagasts vakar, šodien 
un  rīt",  kā  arī  vairākas  ekspozīcijas:    „Tēlniece  Valentīna  Zeile”,  Etnogrāfijas  ekspozīcija 
„Turīga zemnieka istaba” un „Latgaliešu sadzīves priekšmeti un darbarīki”, Dabas ekspozīcija 
„Zemūdens  pasaule”  (Daugavas  zemūdens  pasaules  makets),  kā  arī brīvdabas  ārpusmuzeja 
ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku māja”. 

Borovkas Romas katoļu baznīca
Baznīca  atrodas  Krāslavas  novada  Ūdrīšu  pagasta  Borovkā  Daugavpils  –  Krāslavas 

šosejas malā. Tā uzbūvēta 1811.gadā par grāfu Vaclava un Kazimira Plāteru līdzekļiem. 
 
Krāslava atrodas  vistiešākajā  dabas  parka  tuvumā,  faktiski  „saplūstot”  ar  to. 

Ievērojamākie apskates objekti Krāslavā: 

Grāfu Plāteru pils
Ap 1750.gadu uzsāka celt  grāfu Plāteru rezidenci,  kuru pabeidza tikai  1791.gadā.  Pils 

celtniecību  var  iedalīt  divos  posmos.  XIX  gadsimta  sākumā  tā  pārbūvēta  pēc  klasicisma 
kanoniem. Tā ir vienīgā pils Latgalē ar šādu dekoru. Abas pils puses vizuāli līdzīgas, taču fasāde 
piešķir pilij sevišķu mājīgumu, bet no otras puses „dveš akmens aukstums”. Līdzās pilij tika 
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celtas vairākas ēkas, kas bija paredzētas tiem, kas kalpoja Plāteriem.  Kad Plāteri I pasaules kara 
laikā no Krāslavas devās projām, pils panīka. Vēlākajā laikā tā izmantota dažādām vajadzībām. 
No 1923.gada  līdz  1972.gadam Plāteru  pilī  bija  izveidota  skola,  sākumā – Krāslavas  valsts 
ģimnāzija, vēlāk – vidusskola. Pēc tam, kad 1972.gadā skolu pārcēla uz citu ēku, pili laika gaitā 
pamazām izdemolēja. Tagad, apmeklējot pili, tūristus apņem visdažādākās izjūtas. Daži saka, ka 
viņiem kļūst „baisi”,  vieniem patīk senatnes aura, citiem tās kļūst žēl.  Bet visi ar aizrautību 
klausās pils un grāfu likteņstāstus, kā arī piedalās nakts ekskursijā ar atraktīvo gidi Zentu.  Pils 
iela, Krāslava.

Grāfu Plāteru parks
Parkā atrodas arī grāfu Plāteru pils. Parks tika iekārtots Krāslavā ap grāfu Plāteru pili. Tas 

veidots trijos plānos: augšā, pie pils – franču stilā (zemi apstādījumi), nogāzēs – itāļu stilā (koku 
grupas, grotas, kāpnes), lejā – angļu stilā (alejas, celiņi, dīķi). Parkā bija iestādītas apmēram 50 
retu koku un krūmu sugas. Oranžērijās audzēja vīnogas, aprikozes, ananāsus un citus siltzemju 
augus. Ir vairāki nostāsti par pazemes ejām no pils. Tagad parkā ir īpaši daudz vīngliemežu. 

Krāslavas vēstures un mākslas muzejs
Muzejs atrodas vienā no Krāslavas pils kompleksa ēkām. Krāslavas pils no 18.gadsimta 

vidus līdz 20.gadsimta 20.gadiem piederēja grāfu BROEL PLĀTERU dzimtai. Krāslavas pils ar 
citām ēkām ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Krāslavas vēstures un mākslas muzeja 
krātuvē glabājas vairāk kā 17000 vienību. Laika gaitā savāktas lielas dokumentu, fotogrāfiju, 
arheoloģijas,  etnogrāfijas  un  citu  priekšmetu  kolekcijas.  Muzeja  mākslas  krājumā  glabājas 
Pāvila Glaudāna,  Vandas Zēvaldes,  Vitālija  Kalvāna,  Jāzepa Pīgožņa,  Osvalda Zvejsalnieka, 
Intas un Kārļa Dobrāju, Pētera Postaža, Valdas Mežbārdes, Leonīda Bauliņa, Valentīna Zlidņa, 
Daigas  Lapsas,  Nadīnas  Lavreckas  un  citu  mākslinieku  darbi.  Muzeja  zinātniskajā  arhīvā 
glabājas  materiāli  par  tēlnieku Naumu Aronsonu, rakstnieku, dzejnieku un mākslinieku Jāni 
Jaunsudrabiņu, par dzejniekiem Cecīliju Dineri,  Mariju Andžāni,  Valdi Grantu - Krāslavieti, 
pasaulslavenu filozofu  un rakstnieku  Konstantīnu  Raudivi,  kā  arī  plašs  materiālu  klāsts  par 
grāfu Plāteru dzimtas vēsturi. Muzeja bibliotēkā plaši pārstāvēta literatūra par Krāslavas rajonu, 
Latgales  un  Latvijas  vēstures  un  kultūras  jautājumiem.  Muzeja  izstāžu  zālē  katru  ceturksni 
skatītāju  vērtējumam  tiek  nodota  jauna  mākslas  izstāde.  Par  tradīciju  kļuvušas  Krāslavas 
mākslinieku rudens izstādes.  Ar Krāslavas vēsturi no 18.gs. līdz 20.gs. sākumam iepazīstina 
izstāde “Krāslava un grāfi Plāteri”. Muzejā var iepazīties ar tematiskām izstādēm par Krāslavas 
rajona  vēsturi  un  apskatīt  izstādes  no  muzeja  kolekcijām.  Pils  iela  8,  Krāslava,  tālr.: 
+37165623586.

Krāslavas Romas katoļu baznīca
Baznīca  atrodas  Sv.  Ludvika  laukumā.  Celta  no  1755.  līdz  1767.gadam  pēc  itāļu 

arhitekta  Antonio Parokko projekta.  Baznīcā atrodas 12 altāri.  Baznīcas  galvenais uzmanību 
piesaistošais  objekts ir  Sv. Donāta kapliča.  Ar Romas pāvesta Pija VI atļauju 1778.gadā uz 
Krāslavu tika pārvestas Sv. Donāta relikvijas, un kopš tā laika Sv. Donāts tiek uzskatīts par 
baznīcas aizbildni.  Dievnama pagalmā atrodas Sv. Jaunavas Marijas statuja.  Baznīcas iela 2, 
Krāslava.  

Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca
Celta 1789.gadā kā Sv. Vincenta slimnīcas katoļu kapliča. Naudu celtniecībai dāvinājusi 

Auguste Oginska Plātere. Šeit bijis arī sieviešu klosteris. 1864.gadā Krievijas valdība klosteri 
slēdza. No 1865.gada šeit ir pareizticīgo baznīca, kur var apskatīt daudzas ikonas. Brīvības iela 
28, Krāslava.
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Krāslavas centrālais laukums
Izveidots 18.gadsimta  20. – 70.gados. Tirgus laukuma galvenās ēkas bija rātsnams, kas 

tika celts 1752.gadā, un aptieka. Aptieka šajā ēkā darbojas kopš 1810.gada un savas funkcijas 
pilda arī mūsdienās. Brīvības iela, Krāslava

Grāfu Plāteru bibliotēka
Trīsstāvu ēka uzcelta baroka stilā, ar pagrabstāvu. Ēkas fasāde ir simetriska, izrotāta ar 

pilastriem. Ēkas priekšplānā - pagalms ar strūklaku, puķu dobēm, tūjām.  Grāfu Plāteru iela, 
Krāslava

Karņicka piemineklis
Leģenda  stāsta,  ka  jaunais  poļu  virsnieks  Juzefs  Karņickis  iemīlējies  grāfa  Plātera 

brīnišķīgajā meitā Emīlijā. Taču Juzefs bija nabadzīgs, un grāfs viņu noraidīja. Jaunie nolēma 
slepus salaulāties un aizbraukt no Krāslavas, taču viņu nodoms neizdevās. Izmisumā abi nolēma 
izdarīt pašnāvību. Viņi sarunāja, ka meitene pils torņa logā iedegs sveci un tad metīsies laukā pa 
logu.  Taču  grāfa  meitu  uzmanīja,  un  sardze  nopūta  sveci.  Juzefs  uztvēra  to  kā  signālu  un 
nošāvās.  Viņu  apglabāja  turpat,  bet  uz  pieminekļa,  ko  rotāja  čuguna  krusts,  uzrakstīja: 
„Netiesājiet,  un jūs netiksiet tiesāti”. Nākamajā rītā pēc bērēm ļaudis ieraudzīja, ka no kalna 
sācis tecēt avots. Stāsta, ka tas, kurš Jāņu nakti kopā ar savu mīļoto padzersies no šī avota, būs 
laimīgs un mīlēts līdz mūža beigām. Augusta iela, Krāslava. 

Austriņa akmens
Austriņa akmens iekārtojies netālu no Karņicka pieminekļa. Paveras skaists dabasskats 

uz  Daugavu.  Dzīvodams  Latgalē,  pie  šī  dižakmens  1909.gadā  savus  darbus  radījis  latviešu 
rakstnieks Antons Austriņš. 

Augusta akmens
Augusta akmens atrodas Krāslava, Augusta ielā pie mājas Nr. 12. Akmens garums  2.8 

m, augstums 0.7 m, tam sānos iekalts kronis un gada skaitlis „1729”. Šajā gadā Krāslavas muižu 
nopirka grāfs Plāters un Krāslava ieguva miesta tiesības.

Piemineklis "Māte Latgale raud"
Piemineklis atklāts 2003.gada 11.novembrī, veltīts visu okupāciju varu terora upuru 

piemiņai. Rīgas iela, Krāslava. 

Šokolādes kalns
Kalns atrodas uz ziemeļiem no pilsētas centra, vecā Krāslavas – Kombuļu ceļa labajā 

pusē  pie  Jāņupītes.  No avota  puses  kalns  ir  stāvs.  Te  ir  tumši,  šokolādei  līdzīgi  māli,  kas, 
iespējams,  rosinājuši  dot  kalnam šādu nosaukumu.  Pilskalnu 1924.gadā  apzināja  E.Brastiņš. 
Nejaušie atradumi tā kultūrslānī liecina, ka pilskalnu sākuši izmantot pirmajā gadsimtā pirms 
mūsu ēras,  bet  tas  apdzīvots  arī  vēlākā  dzelzs  laikmetā  un,  iespējams,  vēl  vēlāk.  Pilskalnā 
atrastas akmens cirvju, dzīvnieku kaulu, māla trauku atliekas. Šokolādes kalns ir krāslaviešu 
iemīļota vieta,  it  īpaši pavasarī,  jo šeit ir daudz vizbulīšu. Ir ierīkotas divas atpūtas vietas ar 
galdiņu un soliņiem un ugunskura vietas. 

Keramiķis Valdis Pauliņš
Iespēja piedalīties keramikas tapšanas procesā no sākuma līdz beigām, kā arī izmēģināt 

roku podu darināšanā un piedalīties cepļa kurināšanā. Var iegādāties dažāda veida keramikas 

146



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

izstrādājumus,  suvenīrus,  dārza  keramiku.Darbošanās  individuāli,  ģimenēm,  lielām  grupām. 
Dūmu iela 8, Krāslava, tālr.: +371 29128695 
    
Mākslinieku Maijeru darbnīca

Inga Maijere veido skaņurīkus no dabas materiāliem - niedru un klūgu vēja zvanus, 
ķirbju grabuļus (no savā dārzā izaudzētiem ķirbjiem), māla zvanus un zvārguļus.  Izpilda arī 
grafikas  darbus  -  grupas  „Oroboro”  albūma  vizuālais  noformējums  un  oriģināldizains. 
Apgleznojot stiklu, iznāk skaistas vitrāžiņas, gaismas glāzes (svečturi), dekoratīvie trauki.  
 
Aleksandrs Maijers izgatavo mūzikas instrumentus - stabules, flautas, lietuskokus, grabuļus, 
dūcējus, vargānus, okarīnas - un šo savu prasmi labprāt palīdz apgūt arī citiem. Mierīgās un 
relaksējošās stabules skaņas Aleksandra izpildījumā varat dzirdēt gadatirgos Brīvdabas muzejā, 
kādos kultūras pasākumos Krāslavā . Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads,   +37165620296  

Krāslavas novada Kaplavā ierīkots Jāņa Jaunsudrabiņa memoriālais muzejs, kas iepazīstina 
ar izcilā latviešu rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi un viņa darbiem. Tālr.: + 
371 65629971.  

Kalniešu  pagasta  Lielindricā  (Augšdaugavas  aizsargājamo  ainavu  apvidū)  atrodas 
unikāls koka arhitektūras piemineklis - Latgalē vecākā koka Romas katoļu baznīca – Indricas 
katoļu  baznīca (1655.  –  1658.g.).    Baznīca  celta  vēl  pirmsreformācijas  laikā.  Izplatoties 
luterticībai,   baznīcu  savā  rīcībā  pārņēma  protestanti.  1695.gadā  muižkungs  Jānis  Andrejs 
Plāters pieņēma katoļticību, un 1698.gadā baznīca tika pārbūvēta un nodota katoļu rīcībā. . Kora 
telpās ir senatnīgas ērģeles ar īpatnējiem kokgriezumiem. Baznīcā ir četri altāri, tie ir ļoti grezni 
ar kokgriezumiem un senām gleznām. 
Informācijas avots: www.kraslava.lv 
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9. ATTĪSTĪBAS VĪZIJA, VIRZIENI UN RĪCĪBAS

9.1. Attīstības vīzija un virzieni

Attīstības vīzija
Ieviešot dabas parka "Daugavas loki"  tūrisma attīstības plānu, septiņu gadu laikā dabas parks 
"Daugavas loki" kļūst par Baltijas mēroga dabas, kultūras, izziņas un aktīvā tūrisma galamērķi 
ar  kvalitatīvu  un  apsaimniekotu  vides,  tūrisma  un  sociālo  infrastruktūru.,  Dabas  parkā 
"Daugavas loki" tiek piedāvāti daudzveidīgi un kvalitatīvi tūrisma produkti.Darbojas veiksmīgi 
tūrisma uzņēmēji.  Vietējie iedzīvotāji  iesaistās tūrisma piedāvājuma veidošanā un gūst no tā 
ekonomisku labumu, līdz ar to viņi lepojas ar savu dzīves vietu. Tūrisma nozare ne tikai palīdz 
saglabāt  dabas  parka  "Daugavas  loki"  dabas  un  kultūras  vērtības,  bet  sekmē to  pieaugumu 
ilgtermiņā. 

Virzieni
Dabas parka "Daugavas loki" tūrisma attīstība mērķtiecīgi jābalsta uz sekojošiem virzieniem:
1)Dabas  parka  "Daugavas  loki"  dabas,  kultūras  un  ainavisko  vērtību  saglabāšanu  un 
palielināšanu;
2)Daugavpils un Krāslavas novadus un dabas parku reprezentējošu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu 
un tūrisma nozares attīstības tendencēm atbilstošu tūrisma produktu veidošanu; 3)  Kvalitatīvas 
un aktuālas tūrisma informācijas nodrošināšanu;
4)Mērķtiecīgu dabas parka "Daugavas loki" kā tūrisma galamērķa virzīšanu Latvijas, Baltijas, 
Eiropas un Austrumu tūrisma tirgos;
5)Mērķtiecīgu tūrisma attīstībā iesaistīto un ieinteresēto pušu sadarbību;
6)Tūrisma uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu;
7)Tūrismu atbalstošās infrastruktūras pilnveidošanu;
8)Regulāru tūrismā iesaistīto resursu uzraudzību un apsaimniekošanu.

Nosacījumi
Veiksmīgas tūrisma attīstības nodrošināšanai, ieviešot tūrisma attīstības plānu un tās aktivitāšu 
kopumu nepieciešams ievērot vairākus nosacījumus. Dabas parka "Daugavas loki"  tūrisma 
attīstība mērķtiecīgi jābalsta uz dabas un kultūras resursiem ar vislielāko potenciālu piesaistīt 
potenciālo teritorijas apmeklētāju uzmanību:

• Daugavas loki – unikāls neizmainīts Daugavas upes posms;
• Slutišķu vecticībnieku sādža;
• Latgales un Sēlijas ainavas;
• zirgu izjādes un pārgājieni „Daugavas lokos”;
• Latgales podniecības, zirgkopības un kulinārās tradīcijas;
• Latgaliešu un dažādu Latgalē dzīvojošo tautu kultūras mantojums;
• Pārdomāti pasākumi, kas ietver Daugavas loku dabas un kultūras vērtību popularizēšanu, 

piem. Augšdaugavas svētki, "Daugavas dienas" u.c..
Plānojot dabas parka "Daugavas loki"  tūrisma attīstību un realizējot tūrisma attīstības 
pasākumus un projektus jāpatur prātā galvenie ilgtspējīgas attīstības principi, kuriem jābūt 
līdzsvarā:

• vides aizsardzība, dabas daudzveidības saglabāšana un to vērtību paaugstināšana;
• kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
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• vietējo iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās labklājības celšana;
• dabas aizsardzības un vietējās uzņēmējdarbības interešu sabalansēšana;
• pārdomāta ilgtermiņa tūrisma attīstības plānošana.
Dabas parka "Daugavas loki" vienota tūrisma plāna ieviešanā dramatiski svarīga ir vienota 

Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību, iedzīvotāju un uzņēmēju rīcība un viedokļu 
saskaņošana un sabalansētība.

9.2. Tūrisma attīstības mērķi.

Tūrisma produkti
Ilgtermiņa mērķis: 
1. Attīstīt esošos un izveidot jaunus dabas parka "Daugavas loki" un Augšdaugavas tūrisma 
produktus, izmantojot esošos resursus, izceļo unikālo un atšķirīgo teritorijā. 
Īstermiņa mērķi:
1.1. Veidot jaunus un pilnveidot esošos dzīvnieku un augu, dabas procesu izziņas un ainavu 
vērošanas piedāvājumus.
1.2. Veidot jaunus un pilnveidot esošos izzinošu pastaigu, t.sk. pastaigu ar dzīvniekiem, 
daudzveidīgu pārgājienu, nūjošanas un slēpošanas piedāvājumus.
1.3. Veidot jaunus un pilnveidot esošos ūdens tūrisma un makšķerēšanas piedāvājumus.
1.4. Veidot jaunus un pilnveidot esošos velotūrisma piedāvājumus.
1.5. Veidot jaunas un pilnveidot esošās atpūtas vietas upes krastos.
1.6. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti kultūras, 
nemateriālā kultūras mantojuma piedāvājumi.
1.7. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti Latgales 
zirgkopības tradīciju elementi.
1.8. Nodrošināt pastāvīgu – vismaz pēc pieprasījuma Latgales kulinārā mantojuma ēdienu 
pieejamību un bioloģiskajās saimniecībās audzēto un iegūto produktu piedāvājumu produktu 
piedāvājumu ar zīmolu „Audzēts Daugavas loku teritorijā”.
1.9. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti dziedniecības un 
rehabilitācijas elementi.
1.10. Veidot jaunus un pilnveidot esošos netradicionāla tūrisma un atpūtas piedāvājumus, kuros 
iekļauti inovatīvi, Daugavas lokus raksturojoši elementi.
1.11. Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās padomes aktīvāka izmantošana darbību 
saskaņošanas aktivitāšu optimizācijai.

Tūrisma infrastruktūra un informācijas komunikācijas
Ilgtermiņa mērķis: 
2. Pilnveidot tūrisma atbalstošo un atpūtas infrastruktūru, nodrošinot dabas, kultūrvēsturisko 
vērtību un ainavisko vērtību saglabāšanu, mazinot negatīvo tūrisma ietekmi uz dabas parka 
„Daugavas loki” dabas un kultūras vērtībām.
Īstermiņa mērķi:
2.1. Uzlabot dabas parka „Daugavas loki” tūrisma objektu pieejamību, t.sk. cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām;
2.2. Sabiedrībai pieejamo atpūtas/ainavisko skatu vietu/punktu attīstība;
2.3. Sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot norādes.
2.4. Uzlabot interneta pieejamību.
2.5. Jaunu tūrisma objektu izveide un esošo rekonstrukcija.
2.6. Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās padomes aktīvāka izmantošana informācijas 
apmaiņai un izplatīšanai, kā arī darbību saskaņošanas aktivitāšu optimizācijai.
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Dabas parka „Daugavas loki” ainava
Ilgtermiņa mērķis:
3. Nodrošināt dabas parka „Daugavas loki” dabas, kultūras un ainavisko vērtību saglabāšanu un 
sekmēt to vērtību pieaugumu ilgtermiņā, veidojot dabas un kultūrainavu tīklu.
Īstermiņa mērķi:
3.1. Veikt dabas parka „Daugavas loki” dabas un kultūrvēsturisko ainavu inventarizāciju; izdalīt 
Daugavzemes un Krāslavas-Naujenes Daugavas meandru apvidus nozīmīgākās koridorveida 
ainavas un āraines kā tūristu piesaistes vietas;
3.2. Apsaimniekot ainaviskos ceļa posmus, punktus, teritorijas, regulāri veikt atmežošanu skatu 
koridoros ar mērķi novērst ainavas noslēgšanos; apsaimniekošanas pasākumos iesaistot 
iedzīvotājus, uzņēmējus un gidus; 
3.3. Sekmēt ainaviskās identitātes saglabāšanu;
3.4. Pilnveidot dabas parka „Daugavas loki” iedzīvotāju, tūrisma uzņēmēju un ceļotāju vides 
izglītību, celt iedzīvotāju pašapziņu par vietu, kur viņi dzīvo.
3.5. Sagatavot izdošanai informatīvo materiālu „Daugavas senielejas ainava kā lasāmā grāmata 
(jeb pēdas ainavā no leduslaikmeta līdz mūsdienām)”.
3.6. Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvās padomes aktīvāka izmantošana darbību 
saskaņošanas aktivitāšu optimizācijai.

Dabas parka „Daugavas loki” cilvēki
Ilgtermiņa mērķis:
4. Mērķtiecīgi sadarboties starp tūrisma sektorā iesaistītajām pusēm dabas parka „Daugavas 
loki” tūrisma galamērķa attīstībai.
Īstermiņa mērķi:
4.1. Uzlabot uzņēmēju, lauksaimnieku un amatnieku sadarbību dabas parka „Daugavas loki” 
tūrisma piedāvājumu veidošanā.
4.2. Nodrošināt tūrisma uzņēmēju, pašvaldību, TICu, NVO un tūrisma aģentūru sadarbību dabas 
parka „Daugavas loki” tūrisma galamērķa kā kompleksa tūrisma produkta popularizēšanā. 
4.3. Paaugstināt tūrisma sektorā strādājošo konkurētspēju.
4.4.  Veicināt  lokālo patriotismu,  ēku un būvju,  parku sakopšanu, tūristiem pievilcīgas vides 
radīšanu.
4.5. Radīt iedzīvotajos izpratni par dabas tūrisma nozares attīstības potenciāliem un iespējam.

Mārketings
Ilgtermiņa mērķis:
5. Dabas parks „Daugavas loki” un Augšdaugava kā tūrisma galamērķis mērķtiecīgi tiek virzīts 
Latvijas, Baltijas jūras reģiona, Baltkrievijas un Krievijas tūrisma tirgū. 

Īstermiņa mērķi:
5.1. Izstrādāt un ieviest „Daugavas loku” kā tūrisma produkta zīmolu visās nozarēs 
(informatīvie izdevumi, norādes, produktu marķējums, ar tūrisma nozari saistītie uzņēmumi un 
piedāvājumi, interneta mājas lapas u.c.), tādejādi veicinot šīs teritorijas kā kompleksa un vienota 
tūrisma produkta reklamēšanu un tā atpazīstamību
5.2. Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā nodrošināt ērtu tūrisma informācijas pieejamību, 
izveidojot jaunas tūrisma informācijas sniegšanas vietas un nodrošinot to darbību.
5.3. Uzlabot vietējo gidu, tūristu pavadoņu un instruktoru sniegto pakalpojumu pieejamību.
5.4. Tūristu piesaistes vietās nodrošināt aktuālas tūrisma informācijas pieejamību, uzstādot 
trūkstošos tūrisma informācijas stendus un norādes.
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5.5. Izstrādāt speciālus informācijas materiālus par dabas parku „Daugavas loki”.
5.6. Uzlabot dabas parka „Daugavas loki” atpazīstamību.
5.7. Veikt dabas parka „Daugavas loki” kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu.
5.8 Uzlabot sadarbību, dabas parka „Daugavas loki” atpazīstamības veicināšanai.
5.9. Jaunu tradīciju ieviešana ar pasākumu organizēšanu.

Pētījumi
Ilgtermiņa mērķis:
6. Pozicionēt dabas parku „Daugavas loki” un Augšdaugavu  kā pievilcīgu platformu dažāda 
līmeņa studiju (bakalaura, maģistra, Dr.), zinātniskajiem un lietišķajiem pētījumiem jaunu 
tūrisma produktu attīstībai, tūrisma attīstības tendenču apzināšanai un monitoringam.

Īstermiņa mērķi:
6.1. Aktivizēt dabas parka „Daugavas loki” un Augšdaugavu  izpēti un nodrošināt ieteikumu, 
secinājumu, analīžu izstrādi tūrisma attīstībai dabas parkā „Daugavas loki” un tā apkārtnē 
Augšdaugavā. 
6.2. Veikt regulāru dabas parka „Daugavas loki” tūrisma aktualitāšu apzināšanu un tūrisma 
arhīva veidošanu.
6.3. Veikt tūrisma attīstības tendenču apzināšanu, jaunu, tendencēm atbilstošu piedāvājumu 
veidošanas iespēju nodrošināšanai.
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9.3. Tūrisma attīstības rīcības plāns (mērķis, uzdevumi, rīcības, izpildītāji, izpildes laiks, finansējums un tā apmērs)

    Apsaimniekošanas pasākums3

Ieteicamais 
galvenais 
pasākuma 
izpildītājs 4

Izpildes 
termiņš

Izmaksas
Iespējamais 

finansu avots
Tehniskās izpildes 
kontroles rādītāji 

Mērķu izpildes 
kvalitātes 
rādītāji 

Tūrisma produkti
Ilgtermiņa mērķis:
1.Attīstīt esošos un izveidot jaunus dabas parka „Daugavas loki” un Augšdaugavas tūrisma produktus, izmantojot esošos resursus, izceļo unikālo un 
atšķirīgo teritorijā. 
Īstermiņa mērķis:
1.1.Veidot jaunus un pilnveidot esošos piedāvājumus, kas saistīti ar dzīvnieku un augu, dabas procesu izziņas un ainavu vērošanu.
Dzīvnieku un augu, dabas procesu izziņas 
un ainavu vērošanas tūrisma produktu 
izveide katrai tūrisma saimniecībai, 
piemēram, sēņu, dažādu ogu, zāļu tēju 
atpazīšana, ievākšana un pagatavošana. 

Daugavas loku ziedu dienas/vasaras 
ziedu taka.

Dienas/nakts takas, t.sk. baiļu takas 
(piemēram Ogres Spoku mežs) ar virsū 
lecošu lūsi, ap kāju apvijušos čūsku 
utml.

Saimniecības īpašnieks 
sadarbībā ar 
zinātniekiem, 
piemēram, Daugavpils 
Universitāti (DU)

2011.-2017. g. Ap 500-1000Ls 
katrai no takām

Pašvaldības,  ERAF, 
citi fondi sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem.

Katrai saimniecībai ir 
izveidota vismaz 1 taka

Saimniecības 
īpašnieks un 
darbinieki izmanto 
šīs zināšanas viesu 
informēšanai

3 Visi pasākumi ir iecerēti dabas parka „Daugavas loki” apsaimniekošanas nosacījumu robežās.
4 Gandrīz visu pasākumu realizācijas organizēšanu varētu uzņemties biedrība ‘Daugavas loki”, kuras izveidošanas bija ieteikta „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas  
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” (LV0070) ieviešanas gaitā
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    Apsaimniekošanas pasākums

Ieteicamais 
galvenais 
pasākuma 
izpildītājs 

Izpildes 
termiņš

Izmaksas
Iespējamais 

finansu avots
Tehniskās izpildes 
kontroles rādītāji 

Mērķu izpildes 
kvalitātes 
rādītāji 

Dažādu stilu dārzu ierīkošana: 
"vecmammu" (lauztās sirdis, kurpītes, 
flokši, kreses utml.) klasiskais, 
simetriskais.

Saimniecības  īpašnieki 
sadarbībā  ar  ainavu 
arhitektiem

2012.-2017. g. Ap 2000Ls 
katram dārzam

Vietējie uzņēmēji Izveidots vismaz 1 
dārzu veidojums

Ieviesta inovācija 
Daugavas loku 
tūrisma 
piedāvājumā

Putnu vērošanas pasākumi:
• putnu fotomedības;
• putnu vērošana pie barotavām;
• putnu vērošanas pasākums 

Krāslavas pilsētā (no krasta, tilta) 
- sadarbībā ar Dvietes palienes 
biedrību

•  putnu monitorings („Daugavas 
lokos” ir redzētas ~140 putnu 
sugas no 347 Latvijā redzētajām)

• (datu iesniegšana 
www.dabasdati.lv)

Interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”5, 
Daugavpils 
Universitāte  sadarbībā 
ar  Latvijas 
Ornitoloģijas  biedrību 
un DAP6

2011.-2017. g. Nav zināmas Interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
Daugavpils 
Universitāte 
sadarbībā  ar  Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrību  un  DAP, 
dažādi fondi.

Noorganizēti pasākumi, 
popularizētas aktivitātes

Savākti dati un 
fotomateriāli 
www.dabasdati.lv 
un sociālajos tīklos

Dienas un nakts kukaiņu vērošanas – 
spīdināšanas pasākumi, ievērojot „kukaiņu 
ētikas kodeksu”- nenogalināt un neņemt 
līdzi! “Kas neguļ naktīs?” – apmeklētāji 
uzzina daudz jauna par kukaiņiem, kas 
atlido uz gaismas avotu. Tiek izmantotas 
milzu lupas. Konsultācijas ar 
ornitologiem, konkrētu vietu apzināšana.

Interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
Daugavpils 
Universitāte  sadarbībā 
ar DAP

2011.-2017. g. Nav zināmas Interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
Daugavpils 
Universitāte 
sadarbībā  ar  DAP, 
dažādi fondi.

Noorganizēti pasākumi, 
popularizētas 
aktivitātes, izveidots 
vismaz 1 kukaiņu 
vērošanas piedāvājums

Savākti dati un 
fotomateriāli 
www.dabasdati.lv 
un sociālajos tīklos

5 Gandrīz visu pasākumu realizācijas organizēšanu, tajā skaitā finansējuma piesaistīšanu, varēs uzņemties biedrība „Dauagvas loki”, kuras izveidošanas bija ieteikta „Ilgtspējīgas attīstības  
veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” (LV0070) ieviešanas gaitā un kura pašlaik atrodas dibināšanas stadijā

6 Dabas aizsardzības pārvalde
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    Apsaimniekošanas pasākums

Ieteicamais 
galvenais 
pasākuma 
izpildītājs 

Izpildes 
termiņš

Izmaksas
Iespējamais 

finansu avots
Tehniskās izpildes 
kontroles rādītāji 

Mērķu izpildes 
kvalitātes 
rādītāji 

„Zaļā laboratorija”- dabas izpētes 
popularizācijas pasākums Aktivitātes laikā 
apmeklētāji var iejusties biologa lomā, 
pētot dzīvo dabu kopā ar DU Sistemātiskās 
bioloģijas institūta pētniekiem. Interesenti 
var iepazīties ar Latvijā dzīvojošajiem 
dzīvniekiem, kuri paviršam vērotājam 
ikdienā paliek nepamanīti.

Daugavpils 
Universitātes 
Sistemātiskās 
bioloģijas  institūts, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā ar DAP

2011.-2017. g. Nav zināmas Daugavpils 
Universitātes 
Sistemātiskās 
bioloģijas  institūts, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā  ar  DAP 
dažādi fondi.

Noorganizēti pasākumi, 
popularizētas aktivitātes

Savākti dati un 
fotomateriāli 
www.dabasdati.lv 
un sociālajos tīklos

„Daugavas senielejas dabas brīnumi” – 
dabas pieminekļu un ģeoloģiska un 
ģeomorfoloģiska rakstura unikālu dabas 
vērtību popularizēšanas un iepazīšanas 
pasākums vai tūrisma maršruts ar DU 
Ģeogrāfijas katedras pētniekiem 

Daugavpils 
Universitātes 
Ģeogrāfijas  katedra, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā ar DAP

2011.-2017. g. Nav zināmas Daugavpils 
Universitātes 
Ģeogrāfijas  katedra, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā  ar  DAP 
dažādi fondi.

Noorganizēti pasākumi, 
popularizētas aktivitātes

Savākti dati un 
fotomateriāli 
www.dabasdati.lv 
un sociālajos tīklos

„Daugavas senielejas ainavu lasīšana” – 
ainavvides vērtību popularizēšanas un 
iepazīšanas pasākums vai tūrisma maršruts 
ar DU Ģeogrāfijas katedras pētniekiem 

Daugavpils 
Universitātes 
Ģeogrāfijas  katedra, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā ar DAP

2011.-2017. g. Nav zināmas Daugavpils 
Universitātes 
Ģeogrāfijas  katedra, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā  ar  DAP 
dažādi fondi.

Noorganizēti pasākumi, 
popularizētas aktivitātes

Savākti dati un 
fotomateriāli 
www.dabasdati.lv 
un sociālajos tīklos

Baltijas un visas Eiropas mērogam unikāla 
pasākuma – „Dabas koncertzāle” - 
rīkošana Daugavas lokos. 

Daugavpils 
Universitāte, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā ar DAP

2011.-2017. g. Nav zināmas Daugavpils 
Universitāte, 
interesenti,  biedrība 
„Daugavas  loki”, 
sadarbībā  ar  DAP 
dažādi fondi.

Noorganizēts 
pasākums, 
popularizētas aktivitātes

Pasākums 
apmeklēts
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Īstermiņa mērķis:
1.2. Veidot jaunas un pilnveidot esošās pastaigu takas un pārgājienus kājām staigātājiem, cilvēkiem ar dzīvniekiem, nūjošanu un slēpošanu.
Esošo dabas taku infrastruktūras elementu 
atjaunošana un turpmāka apsaimniekošana 
(Adamovas dabas taka, Markovas izziņas 
taka un Dinaburgas pils taka, Naujenes 
muzeja „takas”, Červonkas taka)

Taku apsaimniekotāji 
(lielāko daļu taku 
apsaimnieko 
pašvaldības)

2010.-2022.g. Ap Ls 1500 gadā 
katrai no takām

Pašvaldības,  ERAF, 
citi fondi sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem. 

Atjaunoto un nākotnē 
uzturētu infrastruktūras 
elementu skaits.
Dabas taku monitoringu 
nodrošina dabas taku 
apsaimniekotāji

Dabas takas šobrīd 
ir viens no 
atraktīvākajiem un 
populārākajiem 
dabas parka 
tūrisma 
piedāvājumiem

Kājnieku – nūjotāju tūrisma maršruta 
izveide esošā velomaršruta „Daugavas 
loki” „pielāgošana” kājnieku tūristu un 
nūjotāju vajadzībām, izveidojot atbilstošu 
marķējumu un informāciju

Pašvaldības7, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2010.-2014. g. Apjoms šobrīd 
nav nosaucams. 
Finansējums 
nepieciešams gan 
infrastruktūras 
izveidei, gan arī 
turpmākai tās 
uzturēšanai.

ERAF,
 dažādi fondi 

Izveidots kājnieku 
tūrisma maršruts, tajā 
izvietoto infrastruktūras 
elementu formas 
(marķējums, 
informācijas stendi) un 
to skaits.
Monitoringu nodrošina 
infrastruktūras 
apsaimniekotāji

Šobrīd dabas parka 
teritorijā nav 
neviena kājnieku 
tūrisma maršruta 
(ir tikai dabas 
takas), kas 
savienotu vairākus 
loģistiskus punktus

7 Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldības
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Ieteicams izveidot jaunas kājāmgājēju 
takas ekspertu ieteiktajās vietās  

• Butišķu lokā („Laika taka”) ,  

• Ververu lokā, 

• Daugavsargu lokā,

• Zvainieku lokā („Šāvējgurķu 
ieleja”),

• taka uz Sproģu gravām/Aizvējiņu 
pilskalnu

 kā arī papildināt un pagarināt esošās – 
Adamovas taku līdz Adamovas kraujai, 
atjaunot Marijas taku Juzefovas gravā 
(skat.6. pielikumu)

Pašvaldības, DU, TIC, 
LVM, uzņēmēji, zemes 
īpašnieki

2011.-2018.g Nav zināms ERAF
 Dažādi fondi, 
uzņēmēji, zemes 
īpašnieki

Izveidotas jaunas takas 
ar norādēm, segumu 
vajadzīgajās vietās:

• 6,1 km garumā 
Butišķu lokā, 
• 12,46 km 
garumā Ververu 
lokā, 
• Sproģu taka 
(ap 3 km),
• taka 
Daugavsargu lokā 
(1,8 km)

 Atjaunota Marijas taka 
(ap 2 km)

Aktivitāte veicinās 
teritorijas dabas un 
kultūrvēstures 
izziņu
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Kājāmgājēju taku „Populāru augu, kukaiņu 
meklējumos” izveide

Papildus katrai vietai raksturīgu suvenīru 
tirgošana, piem. suvenīrs: māla vai metāla 
kukainis, Juzefovas parka gliemezis, 
linu somas, vikingu laiva, kurmis 
(Kurmīšu kurmis), „Daugavas racēji”, 
dundurs-kā piespraude, Daugavas sams 
– kā poga, kā lineāls utml.

No augiem: Cūkausis, šāvējgurķis 
(interesanti, ka krieviski tā nosaukums ir 
„бешеный огурец”).

Komplekts: laiva ar 5 labumiem, tēja, 
pirts slotas vai rīki utt.

Daugavas racēju auguma lelles un tērpi

Suvenīru internetveikala izveide

„Magnētiņi”

Daugavas loku sēklu maisījumu tirgošana

Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, TICi, DU, 
„Latvijas šķirnes 
sēklas”, „Rīgas rēvija”

2011.-2018.g 500Ls katrai 
takai, t.sk. 
mārketings

Pašu līdzekļi, fondi Izveidotas vismaz 6 
takas - „Oziannai”, 
„Skerškāniem”, 
„Kurmīšiem”, 
„Klajumiem”, „Zivei”, 
Naujenei

„Kurmīšiem” jauns 
produkts: Daugavas 
loku zāļu sēklu 
maisījums, piem. 
„Daugavsargu loka 
nora”

Aktivitāte veicinās 
zemes īpašnieku 
un 
apsaimniekotāju 
zināšanu līmeņa 
paaugstināšanos, 
popularizēs 
Daugavas lokus

Taku piemērošana un izveide pastaigām un 
skriešanai ar dzīvniekiem (kanikross), taču 
"suņu" takas ierobežot.

Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, TICi

2011.-2018.g. 300Ls katrai takai Pašu līdzekļi Izveidotas vismaz 2 
takas pie Krāslavas un 
Daugavpils

Dzīvniekiem un to 
īpašniekiem 
Daugavas loku 
teritorija ir 
„draudzīgāka”

Augu labirintu izveide pastaigu maršrutu 
papildināšanai

Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, TICi

2011.-2018.g. 500Ls katram 
labirintam, 
uzturēšanas 
izmaksas

Pašu līdzekļi, fondi Izveidots vismaz 1 
labirints 

Ieviesta inovācija 
tūrisma 
piedāvājumā
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Īstermiņa mērķis:
1.3. Veidot jaunus un pilnveidot esošos ūdens tūrisma un makšķerēšanas piedāvājumus.
Apsaimniekotu ūdenstūristu apmetņu vai 
kempinga tipa piestātņu) izveidošana un 
laivu piestātņu tīkla izveide Daugavas 
krastos. Potenciālās vietas: Krāslava, 
Skerškāni, Prauliņi, Lielborne, Slutišķi, 
Diļeviči, Vaclavi, pie Naujenes pilskalna 
(skat. 6. pielikumu)

Plānošanas reģiona 
attīstības aģentūra, 
pašvaldības sadarbībā 
ar vietējiem 
uzņēmējiem

2010.-2018. g. Nav zināms ERAF
Apmetnes regulāri 
apsaimniekotu vai nu 
vietējie uzņēmēji vai 
pašvaldības 
(iespējams arī cits 
apsaimniekošanas 
modelis)

Pēc vienota stila veidots 
un apsaimniekots 
ūdenstūristu apmetņu 
tīkls un ūdenstūristu 
iekāpšanas – izkāpšanas 
vietas

Nodrošināta tūristu 
un apmeklētāju 
piekļuve teritorijai

Ūdenstūrisma maršruta izveide (skat 6. 
pielikumu) un marķēšana, t.sk. kādi 
pilskalni, baznīcas, objekti, katra Daugavas 
loka nosaukums

pašvaldības, TICi, 
biedrība „Sporta klubs 
Beibuks” sadarbībā ar 
citiem vietējiem 
uzņēmējiem.

2011.-2018.g Nav zināms ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

Izveidots ūdenstūrisma 
maršruts

Izveidots un 
uzturēts 
ūdenstūrisma 
maršruts

Vikingu  kuģa  ceļa  izveide  ar  ostām 
Piedrujā,  Krāslavā un Slutišķos (tvaikonis 
ar  kapteini,  divklāju  riteņtvaikonis 
„Vitusj”, vikingu laiva)

pašvaldības, TICi, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2015. g. 2 000 000Ls ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem

Izveidots un 
popularizēts maršruts

Izveidots un 
uzturēts maršruts 
un infrastruktūra

Vikingu kutera „Eridāns” konstruēšana un 
maršruta izveide

IK „Skedijas”, SIA 
"Medis" (Vaclavi) 
īpašnieks

2012.-2015. g. 15 000Ls IK „Skedijas”, SIA 
"Medis" (Vaclavi) 
īpašnieks, banku, 
fondu līdzekļi

Izveidots maršruts Izveidots un 
uzturēts maršruts 
un infrastruktūra

Daugavas krāces senajā plostnieku ceļā
Krāces  Krāslavas  –  Naujenes  posmā,  to 
senie  nosaukumi  (Krivec,  Olšanik, 
Dvorišče,  Kareta  u.c.),  straujteces  un 
akmeņu krāvumi

pašvaldības, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2015. g. Nav zināms ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem

Izveidots ūdenstūrisma 
maršruts

Izveidots un 
uzturēts 
ūdenstūrisma 
maršruts
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Īstermiņa mērķis:
1.4. Veidot jaunus un pilnveidot esošos velotūrisma piedāvājumus.
Esošā velomaršruta „Daugavas loki” 
marķējuma zīmju uzturēšana un 
atjaunošana un velomaršruta turpinājums 
Daugavas kreisajā krastā. Vietu 
apzināšana, kurās ir draudīgi suņi, 
brīdinājuma zīmju uzstādīšana „Suņi!” un 
sazināšanās ar saimniekiem par suņu 
audzināšanu un izolēšanu. Pašvaldību 
saistošo noteikumu izstrāde (nosacījumu 
iestrāde).

Plānošanas reģiona 
attīstības aģentūra, 
pašvaldības, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem.

2011.-2022.g Nav zināms ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem 

Izvietoto norādes zīmju 
u.c. infrastruktūras 
elementu skaits; 
izveidots maršruta 
turpinājums Daugavas 
kreisajā krastā. 

Izveidots un 
uzturēts 
velotūrisma 
maršruts

Velomaršruta izveide Daugavsargu lokā, 
izvietojot norādes uz šosejas, maršruta 
garumā, nelielus informācijas stendus un 
uzlabojot ceļa segumu

LVM
pašvaldības, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2016.g. Nav zināms LVM, ERAF, citi 
fondi sadarbībā ar 
vietējiem uzņēmējiem

Izvietoto norādes zīmju 
u.c. infrastruktūras 
elementu skaits; 
izveidots maršruts

Izveidots un 
uzturēts 
velotūrisma 
maršruts

Apļveida velomaršrutu izveide, izvietojot 
norādes uz šosejas, maršruta garumā, 
nelielus informācijas stendus un uzlabojot 
ceļa segumu

Pašvaldības, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2016.g. Nav zināms ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

Izvietoto norādes zīmju 
u.c. infrastruktūras 
elementu skaits; 
izveidots maršruts

Izveidots un 
uzturēts 
velotūrisma 
maršruts

Daugavas kreisā krasta teritorijas izpēte un 
velomaršruta izveide, izvietojot norādes uz 
šosejas, maršruta garumā, nelielus 
informācijas stendus un uzlabojot ceļa 
segumu

Pašvaldības, biedrība 
„Daugavas loki”, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2016.g. Nav zināms ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem

Izvietoto norādes zīmju 
u.c. infrastruktūras 
elementu skaits; 
izveidots maršruts

Izveidots un 
uzturēts 
velotūrisma 
maršruts

159



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

Velomaršrutu testēšana un atjaunošana Pašvaldības, biedrība 
„Daugavas loki”, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

2012.-2016.g. Nav zināms Pašu resursi, fondi, 
pašvaldības

Visi popularizētie 
maršruti tiek testēti un 
uzlaboti

Visi popularizētie 
maršruti ir 
atrodami un 
izbraucami

Īstermiņa mērķis:
1.5. Veidot jaunas un pilnveidot esošās atpūtas vietas upes krastos.
Izveidot infrastruktūru atpūtas vietās, kuras 
ar tādu nav aprīkotas, ar nosacījumu, ka 
tiek iedarbināts vienotas iebraukšanas 
maksas cenas mehānisms Daugavas lokos. 
Nosacījumu izstrāde un atpūtnieku apziņas 
līmeņa celšana publisko ūdeņu pieejamībai 
un atpūtai („Nepiesārņot!”) – iespējams 
nopirkt Internetā diferencētu biļeti 
(biedrība apsaimnieko objektu, nosaka 
izcenojumus, objektu pieejamību).

Uzņēmēji sadarbībā ar 
lietotājiem (piemēram, 
makšķerniekiem, 
velotūristiem, 
atpūtniekiem)

2011-2015.g. 100-1000Ls par 
katru vietu

Uzņēmēji sadarbībā 
ar lietotājiem 

Sakoptas un ar maza 
mēroga infrastruktūru 
aprīkotas atpūtas vietas

Atpūtas vietas ir 
sakoptas, atkritumi 
savākti

Apsekot Daugavas krastus un citas bieži 
apmeklētas vietas un izvērtēt jaunu atpūtas 
vietu ierīkošanu

Pašvaldības, TIC, 
uzņēmēji

2011.-2015. g. Degvielas 
komunikāciju un 
darba laika

Uzņēmēji, 
pašvaldības, dažādi 
fondi

Sagatavota karte ar 
bieži apmeklētām 
atpūtas vietām

Izstrādāts plāns 
atpūtas vietu 
aprīkošanai

Izveidot atpūtas vietu „Lidojums virs upes” 
Naujenes pagastā ar labiekārtotu  telšu 
vietu, pirts pakalpojumiem ar guļamvietām

Teivānu ciema 
iedzīvotāji

2011.-2015. g. Nav zināms Teivānu ciema 
iedzīvotāji

Izveidota labiekārtota 
atpūtas vieta upes 
krastā ar nakšņošanas 
iespējām

Iekārtota jauna 
atpūtas vieta pie 
ūdens
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Īstermiņa mērķis:
1.6. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma piedāvājumi.

Sakrālā tūrisma maršrutu izveide, 
izmantojot nemateriālo kultūras 
mantojumu

TICi, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm, 
reliģiskajām draudzēm 
(piem. 
Krāslavas Romas 
katoļu baznīcas 
draudzi)

2011.-2015.g. Degvielas 
komunikāciju un 
darba laika

Uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm Izstrādāts maršruts, kas 

pieejams Interneta 
resursos

Maršruts tiek 
aktīvi izmantots

Daugavas loku muižu maršruta izveide, 
izmantojot nemateriālo kultūras 
mantojumu

TIC, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm, ZS 
„ERLAIN”

2011.-2015.g. Degvielas 
komunikāciju un 
darba laika

Uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

Izstrādāts maršruts, kas 
pieejams Interneta 
resursos

Maršruts tiek 
aktīvi izmantots

Tūrisma piedāvājuma veidošana un 
papildināšana Červonkas pilī, parkā un 
tuvākajā apkaimē, piedāvājot īpašus 
pasākumus kāzinieku izklaidēšanai

Daugavpils novada 
Vecsalienas pagasta 
pārvalde, uzņēmēji, 
biedrība

2011.-2018. g. Nav zināmas Uzņēmēji, pašvaldība, 
ES  fondi Izveidots tūrisma 

piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājuma 
aktīva izmantošana

Engelharda muižas labiekārtošana ZS „ERLAIN” 2014.-2018. g. Nav zināmas
ES fondi, 
privātkapitāls

Rekonstruēts un 
izveidots tūrisma 
objekts

Aktīvi apmeklēts 
tūrisma objekts

Lielbornes muižas labiekārtošana īpašnieks 2014.-2018. g. Nav zināmas
ES fondi, 
privātkapitāls

Rekonstruēts un 
izveidots tūrisma 
objekts

Aktīvi apmeklēts 
tūrisma objekts

Daugavas loku kultūrvēsturiskās apbūves 
(piem. zvejnieku sētu) maršrutu izveide, 
izmantojot nemateriālo kultūras 
mantojumu

TIC, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

2011.-2015. g. Nav zināmas Uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

Izstrādāti maršruti, kas 
pieejami Interneta 
resursos

Maršruti tiek 
aktīvi izmantoti
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Vecticībnieku tradīciju izrādīšana 
(mitoloģija (piem. pirtī jāiet pa dienu, jo 
kad satumst, pamostas pirts „barabaška”, 
joku un bērnu dziesmas, muzikālās 
balādes, rokdarbi-„ručņīks”, mezglošana, 
izšūšana un aušana, keramika)

Folkloras grupa, 
biedrība „Daugavas 
loki”, biedrība 
„Belovodije”, TIC, 
Naujenes 
novadpētniecības 
muzejs sadarbībā ar 
vietējiem uzņēmējiem

2011.-2015. g. 50 000 Ls Uzņēmēji, 
pašvaldības, dažādi 
fondi

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.

Personu un personību maršrutu izveide:  
1) publicists Dainis Īvāns,  Daugavas 

HESa būvniecības apturēšana un 
Atmodas sākumpunkts;

2) novadpētnieks un zinātnieks 
Bruno Jansons un Daugavas loki;

3) Krāslavas mērs Gunārs Upenieks 
un viņa Daugavas zivis; 

4) Zinātnieks Arvīds Barševskis un 
viņa kukaiņi, suvenīra „Barševska 
vabole” izveide ar parakstu; 

5) Latvijas eksprezidenta Kārļa 
Ulmaņa pludmale; 

6) Komponista Raimonda Paula 
pļava; 

7) Rakstnieku piemiņas vietas 
Kaplavā, Randenē, Berķenelē, 
Salienas pagastā pie Poguļankas 
upes: Jānis Jaunsudrabiņš, Rainis, 
Kārlis Grigulis); 

8) Rakstnieka Antona Austriņa 
akmens;

9) zirgu Ilzes "šāvējgurķu" ieleja. 

TIC, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

2011.-2015. g. Nav zināmas TIC, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

Izstrādāti maršruti, kas 
pieejami Interneta 
resursos

Maršruti tiek 
aktīvi izmantoti
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Šova programmu izveide ar vēsturisko cīņu 
rekonstrukcijām (Vikingi, krustneši, 
strūdzinieki, Napoleons u.c.)

Muzeji, vietējie 
entuziasti, Daugavpils 
cīņu klubs, Daugavpils 
teātris, vietējie 
amatierteātru aktieri

2011.-2015. g. Tērpi, transports, 
cilvēkresursi, 
komunikācijas, 
reklāma 5000Ls 
par programmu

ERAF, uzņēmēji, 
Kultūrkapitāla fonds

Šova programmas 
izstrādātās – vismaz 2

Šova programmas 
tiek popularizētas 
un pasākumi 
apmeklēti

Īpašā tūrisma piedāvājuma izveidošana 
Lielo Muļķu sādžā: Muļķa skulptūra, 
Muļķu sādžas svētavots (varētu veikt 
analīzes un vēlāk tirgot), Muļķa sādžas 
apmeklējuma sertifikāts (izdod 
„Skerškāni”, Krāslavas un Daugavpils 
novadu TICi pēc bildes atrādīšanas iekasē 
maksu)

TIC, uzņēmēji, biedrība 
„Daugavas loki” 
sadarbībā ar viesu māju 
"Skerškāniem"

2011.-2015. g. 20 000 Ls Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, dažādi fondi

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.

"Akmens laikmeta apmetne" ar 
izrakumu maketu eksponātiem un stāstu

ZS "Kurmīši" 
sadarbībā ar TIC

2011.-2015. g. 12 000 Ls Dažādi fondi, ZS 
"Kurmīši" 

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.

Apkopot teikas, leģendas un nostāstus, 
nodrošināt apkopotās informācijas 
pieejamību un izmantošanu tūrisma 
maršrutos, produktos, suvenīros un visa 
veida informācijas nesējos

TICi, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

2011.-2015. g. Degvielas 
komunikāciju un 
darba laika

Uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

Sagatavots 
apkopojums, kas 
pieejams Interneta 
resursos

Sagatavotais 
apkopojums tiek 
aktīvi izmantots

Vietvārdu, apvidvārdu, visu vietējo 
iedzīvotāju izmantoto valodu pielietošana 
tūrisma produktu veidošanā

TICi, uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem, 
izglītības iestādēm un 
DU Mutvārdu vēstures 
centru

2011.-2015. g. Degvielas 
komunikāciju un 
darba laika

Uzņēmēji, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

Sagatavots 
apkopojums, kas 
pieejams Interneta 
resursos

Sagatavotais 
apkopojums tiek 
aktīvi izmantots

Militārā tūrisma produkta izveide 
„Napoleona ceļš”

TICi, kempings 
„Ozianna”, gidi 
sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm

2011.-2015. g. 20 000 Ls Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, dažādi fondi

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.
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Militārā tūrisma produkta izveide: Kara 
bunkuri, tranšejas –„Vaclavu” māju 
apkārtnē ar Kulinārā mantojuma 
piedāvājumu (foreles)

"Vaclavu" māju 
īpašnieks sadarbībā ar 
TIC

2011.-2015. g. 12 000 Ls Dažādi fondi, 
"Vaclavu" māju 
īpašnieks

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.

Īstermiņa mērķis:
1.7. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti Latgales zirgkopības tradīciju elementi.
Pārgājienu ar zirgiem maršrutu izveide un 
esošo uzturēšana. Šobrīd pārgājienus ar 
zirgiem dabas parka teritorijā un ārpus tās 
veic Zirgu sēta „KLAJUMI”. Jauns 
maršruts no Juzefovas parka uz Juzefovas 
Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu

Krāslavas novads, 
sadarbībā ar Zirgu sētu 
„KLAJUMI”, PS 
„Pāvlilijas”,
Daugavpils novads

2011.-2017. g.
Precīzs apjoms 
šobrīd nav 
nosaucams. 
Finansējums 
nepieciešams 
jaunas 
infrastruktūras 
izveidei un tās 
uzturēšanai

Dažādi fondi, 
pašvaldība, Klajumi, 
PS „Pāvlilijas”,
citi fondi

Jauns maršruts 0,7 km 
garumā. Nepieciešams 
atjaunot tiltiņu pāri 
gravai un daļu 
aizauguša ceļa (ap 0,3 
km).
Izveidoto un uzturēto 
infrastruktūras 
elementu skaits 

Klajumu 
piedāvātais 
produkts ir 
Latvijai unikāls un 
tas rada iespēju 
videi draudzīgā 
veidā iepazīt dabas 
parku no zirga 
muguras

Zirgu pārgājienu maršrutu izveide 
Varnaviču virzienā – Novoselci, Jablonkas 
ezers, Robeždaugava, Kabilas upe (salas 
Koņok un Žerebok)

Zirgu sēta 
„ KLAJUMI”, viesu 
mājā „ Stirnmeži” 

2011.-2015. g. 500Ls Zirgu sēta 
„ KLAJUMI”, viesu 
māja „ Stirnmeži”

Izveidots 3-4 dienu 
maršruts

Jaunais maršruts 
tiek popularizēts 
tūrisma 
mārketinga 
materiālos un 
Internet vietnēs

Zirgu pārgājienu maršrutu izveide Elernes 
virzienā 

Zirgu sēta 
„ KLAJUMI”, citi 
uzņēmēji un zemju 
īpašnieki

2011.-2015. g. 500Ls Zirgu sēta 
„ KLAJUMI”, citi 
uzņēmēji un zemju 
īpašnieki

Izveidots 3-4 dienu 
maršruts

Jaunais maršruts 
tiek popularizēts 
tūrisma 
mārketinga 
materiālos un 
Internet vietnēs

Ekspozīcijas „ Zirgs zemnieka sētā” 
izveide Krāslavas pils kompleksā

Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu sēta 
„KLAJUMI”

2012.-2013. g. 10000Ls Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu 
sēta „ KLAJUMI”, 
ERAF

Izveidota ekspozīcija Ekspozīcija ir 
populāra un 
apmeklēta
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Zirgu dienu/svētku organizēšana Daugavas un Krāslavas 
novada pašvaldības, 
ZS „ERLAIN”, Zirgu 
sēta „KLAJUMI”

2013.-2017. g. 5000Ls ZS „ERLAIN”, 
pašvaldības

Regulāri rīkoti svētki Svētki kļūst par 
tradīciju

Latgales mēroga pasākums bērniem 
„Kumeļu rotaļas Klajumos” 

Koka zirgu puzles, zirgu šahs, Daugavas 
racēji un Klajumu kumeļi

Koka, zaru zirgu skulptūras

Grupu ekskursijas, rotaļas, plenēri

Zirgu sēta „Klajumi”, 
biedrības „Daugavas 
loki”, tūrisma 
speciāliste Inga 
Pudnika, rakstniece 
Anna Rancāne, 
māksliniece Daiga 
Lapsa,  TICi

2011.-2018. g. 1000Ls Zirgu sēta 
„Klajumi”, fondi, 
pašvaldības

Regulāri rīkoti svētki ik 
vasaru

Svētki kļūst par 
tradīciju

Zirgu orientēšanās sacensības, sporta takas 
izveide, „Mazās Ķemeru takas” izveide 
Klajumu Ķemeros, pastaigu taku izveide 
Klajumu Krastos

Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu sēta 
„KLAJUMI”

2014.-2017. g. 7000Ls Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu 
sēta „ KLAJUMI”, 
ERAF

Izstrādāts pasākuma 
nolikums, noticis 
vismaz viens pasākums

Pasākums ir 
populārs un 
apmeklēts

Dziesmu izlases izdošana CD un 
ievietošana Youtube.lv. Dziesmas par 
Daugavu, dziesmas par zirgiem (Daugavas 
laivinieks)

Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu sēta 
„KLAJUMI”

2012.-2013. g. 1000Ls Krāslavas novada 
pašvaldība, Zirgu 
sēta „ KLAJUMI”, 
ERAF

Dziesmu izlase 
apkopota

CD ir izplatīti, 
youtube dziesmas 
tiek klausītas
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Īstermiņa mērķis:
1.8. Nodrošināt pastāvīgu – vismaz pēc pieprasījuma Latgales kulinārā mantojuma ēdienu pieejamību un bioloģiskajās saimniecībās audzēto un iegūto 
produktu piedāvājumu produktu piedāvājumu ar zīmolu „Audzēts Daugavas loku teritorijā”.
Latgales kulinārā mantojuma produktus 
piedāvā vietējie uzņēmēji, gatavošanai 
izmantojot galvenokārt vietējos, 
ekoloģiskos pārtikas produktus. Latgales 
kulināra mantojuma ēdieni tiek pasniegti 
vietējo keramiķu ražotos traukos, personāls 
ir zinošs par ēdiena izcelsmi, gatavošanas 
tradīcijām un savu novadu, izmantojot 
tūristiem populārākas valodas (latviski, 
krieviski, angliski, vāciski) un latgaliešu 
valodu.

Gurķūdens, Gurķu vīns

Vietējā alus darītavas popularizēšana

! Ēdināšana ārā: lieli katli, pannas, 
ugunskurs (pavāra Mārtiņa Sirmā stilā)

Latgales reģiona 
attīstības aģentūra, 
pašvaldības, uzņēmēji, 
„Krāslavas alus”

2012.-2017. g. 250 000Ls ERAF, uzņēmēji

Vismaz 1 uzņēmums 
Daugavas loku teritorijā 
darbojas, piedāvājot 
šādu tūrisma produktu

Tiek piedāvāts 
pilns/kvalitatīvs 
tūrisma produkts

Seno tradīciju vakars „Saimiņeicu 
večerinka”

Biedrība „Kroslavys 
amatnīku broliste”

2011.-2018. g. 2000Ls Dažādi fondi
Vismaz 1 pasākums 
gadā

Kulinārā 
mantojuma 
tūrisma produkts ir 
papildināts

Dabas parka „Daugavas loki” produktu 
ražošana un popularizēšana:
Daugavas loku medus, tēja u.c.

Biedrība „Kroslavys 
amatnīku broliste”, 
ražotāji

2011.-2018. g. Nav zināmas
Biedrība „Kroslavys 
amatnīku broliste”, 
ražotāji

Tiek piedāvāti vismaz 2 
produkti

Kulinārā 
mantojuma 
tūrisma produkts ir 
papildināts
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Īstermiņa mērķis:
1.9. Veidot jaunus un pilnveidot esošos tūrisma piedāvājumus, kuros iekļauti dziedniecības un rehabilitācijas elementi.
Relaksācija/ reitterapija zirga mugurā, 
nometnes

Zirgu sēta „ Klajumi” 

2012.-2015. g. 5 000Ls
Zirgu sēta „ Klajumi”, 
dažādi fondi, 
uzņēmēji

Vismaz 1 uzņēmums 
Daugavas loku teritorijā 
darbojas, piedāvājot 
šādu tūrisma produktu

Tiek piedāvāts 
pilns/kvalitatīvs 
tūrisma produkts

Tējas ceremonijas, aromterapijas 
pasākumi, augu taka Krāslavas pils parkā

ZS „ Kurmīši” 2012.-2017. g. 20 000Ls
ZS „ Kurmīši”, dažādi 
fondi, uzņēmēji

Vismaz 1 uzņēmums 
Daugavas loku teritorijā 
darbojas, piedāvājot 
šādu tūrisma produktu

Tiek piedāvāts 
pilns/kvalitatīvs 
tūrisma produkts

Pirts piedāvājumu papildināšana ar 
dziednieciskām procedūrām (māla maskas, 
ārstniecības augu slotiņas, uzlējumi, tējas)
Daugavas senielejas zilo mālu izmantošana 
šim mērķim

Zirgu sēta „ Klajumi”, 
viesu māja 
„Skerškāni”, citi 
uzņēmēji

2012.-2017. g. 250 000Ls
ZS „ Kurmīši”, dažādi 
fondi, uzņēmēji

Vismaz 1 uzņēmums 
Daugavas loku teritorijā 
darbojas, piedāvājot 
šādu tūrisma produktu

Tiek piedāvāts 
pilns/kvalitatīvs 
tūrisma produkts

Īstermiņa mērķis:
1.10. Veidot jaunus un pilnveidot esošos netradicionāla tūrisma un atpūtas piedāvājumus, kuros iekļauti inovatīvi, Daugavas lokus raksturojoši 
elementi.
Teritorijas popularizācija kā slēpņošanai 
(Geo-Catching – starptautiska orientēšanās 
un koordinātu noteikšanas spēle) pievilcīga 
teritorija

Interesenti, biedrība 
„Daugavas loki” 

2011.-2017. g.
Komunikāciju un 
darba laika 
izmaksas 

Nav zināms
Izveidoti vismaz 10 
slēpņi

Teritoriju apmeklē 
„slēpņotāji”

Krastošanas (bezceļu pārgājiens  pa upes 
krastiem) maršrutu izveide un 
popularizācija: 
Poguļanka posmā no ceļa Krāslava-
Jaunborne līdz ietekai Daugavā
Puņiška no Krāslavas-Daugavpils šosejas 
līdz ietekai Daugavā

Interesenti, biedrība 
„Daugavas loki” 

2011.-2017. g.
Komunikāciju un 
darba laika 
izmaksas 

Nav zināms
Izveidoti vismaz 2 
maršruti

Teritoriju apmeklē 
„krastotāji” 
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Suņu pajūgu piedāvājuma izveide Uzņēmēji 2013.-2015. g. 10 000Ls Uzņēmēji, LAD, 
sponsori

Vismaz 1 uzņēmums 
Daugavas loku teritorijā 
darbojas, piedāvājot 
šādu tūrisma produktu

Tiek piedāvāts 
pilns/kvalitatīvs 
tūrisma produkts

‘Daugavas loku lūšu un vāveru trases , 
Trase „Tikai vāveres!” (šķēršļu trases, 
sporta pasākumi, sacensības utt.)

Interesenti, biedrība 
„Daugavas loki”, 
LVM, uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, pašvaldības
Vecsalienā: Mihails 
Lapinskis

2013.-2017. g. 1 000 Ls katrai 
trasei (maršrutu 
izstrāde, 
plānošana)

Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, pašvaldības 
LVM

Sagatavots komplekss 
tūrisma piedāvājums

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
izmantots 
pasākumos un pēc 
pasūtījuma.

Tūrisma infrastruktūra un informācijas komunikācijas

Ilgtermiņa mērķis: 
2. Pilnveidot tūrisma atbalstošo un atpūtas infrastruktūru, nodrošinot dabas, kultūrvēsturisko vērtību un ainavisko vērtību saglabāšanu, mazinot negatīvo 
tūrisma ietekmi uz dabas parka „Daugavas loki” dabas un kultūras vērtībām.

Īstermiņa mērķi:
2.1. Uzlabot dabas parka „Daugavas loki” tūrisma objektu pieejamību, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Daugavas ZVANA ierīkošana zem 
Krāslavas tilta un tilta krāsošana

Krāslavas novada 
dome, biedrība 
„Daugavas loki”

2012.-2013.g. 5000Ls Fondi, pašvaldība Zvans ierīkots Tūrisma 
piedāvājums 
popularizēts

Tilta atjaunošana pāri Bornes upei un ceļa 
posma rekonstrukcija Lielbornē (skat 6. 
pielikumu)

Objektu īpašnieki
pašvaldība 2012.- 2017.g.

Nav zināmas Dažādi fondi, 
Daugavpils novada 
pašvaldība, objekta 
īpašnieks

Tilts atjaunots, ceļa 
posms rekonstruēts

Nodrošināta tūristu 
un apmeklētāju 
piekļuve teritorijai
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Slutišķu masu pasākumu infrastruktūras 
pilnveidošana un pasākumu plānošana

Daugavpils novada 
pašvaldība, apkārtējo 
zemju īpašnieki

2011.-2018.g. Nav zināmas Dažādi fondi, 
Daugavpils novada 
pašvaldība, objektu 
īpašnieki

Tūrisma infrastruktūra 
pilnveidota, sevišķi 
autostāvvieta attālināti 
no Slutišķu sādžas, 
piem. pie A6 šosejas- 
kopsummā vismaz 
1000 automašīnām un 
autobusiem

Nodrošināta tūristu 
un apmeklētāju 
piekļuve teritorijai

Laukuma izveide masu pasākumiem, 
ieskaitot elektrības pieslēgumus, 
piebraucamo ceļu un autostāvvietu ap 100 
automašīnām Elernē - pašreizējā grants 
glabātuves teritorijā: projektēšana, izbūve

Daugavpils novada 
pašvaldība 2012.-2017.g

Nav zināms Dažādi fondi, 
Daugavpils novada 
pašvaldība sadarbībā 
ar vietējiem 
uzņēmējiem

Laukums iekārtots Nodrošināta tūristu 
un apmeklētāju 
piekļuve teritorijai

Prāmja iekārtošana un satiksmes 
nodrošināšana starp Veckaplavu un 
Augustinišķiem (skat 6. pielikumu) 

Krāslavas novada 
pašvaldība, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem.

2012.-2017.g
Nav zināms ERAF, citi fondi 

sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem

Prāmis iekārtots Satiksme 
nodrošināta, 
savienojot 
velomaršruta 
posmus abos 
krastos

Informācijas stendu (pēc ĪADT vienotā 
stila) sagatavošana un izvietošana pie 
nozīmīgākajiem tūrisma objektiem, 
dižkokiem. (skat. 6. pielikumu)

Pašvaldības
sadarbībā ar tūrisma 
objektu īpašniekiem un 
DAP

2010.–2017. g. Kopējais finanšu 
apjoms šobrīd 
nav nosaucams. 
Apm. 800 Ls 
viens stends

ERAF
 Dažādi fondi 
EEZ/Norvēģijas 
projekts

Stendi sagatavoti un 
izvietoti – 15 stendi ar 
vispārīgo informāciju 
par dabas parku, 6 par 
dižkokiem.

Aktivitāte veicinās 
teritorijas dabas un 
kultūrvēstures 
izziņu, kā arī 
mazinās videi 
nedraudzīgas 
aktivitātes

Vikingu  kuģa  ceļa  izveide  ar  ostām 
Piedrujā, Krāslavā un Slutišķos

pašvaldības, TIC, 
sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem, SIA " 
MEDIS" (VACLAVI)

2011.-2017.g. 2 000 000Ls ERAF, citi fondi 
sadarbībā ar 
vietējiem 
uzņēmējiem

Izveidots un 
popularizēts maršruts

Izveidots un 
uzturēts maršruts 
un infrastruktūra

„Zaļais  autobuss”  –  regulāri  reisi  dabas 
tūristu  nogādāšanai  objektos  (reisus  var 
izmantot  arī  vietējie  iedzīvotāji).  Vismaz 
pasākumu laikā.

Vietējie uzņēmēji 
sadarbībā ar TIC un 
pašvaldībām. 

2011.-2017.g. Nav zināms Vietējie uzņēmēji 
sadarbībā ar TIC un 
pašvaldībām, dažādi 
fondi.

Izveidots un 
popularizēts maršruts

Izveidots un 
uzturēts maršruts 
un infrastruktūra
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Tūrisma objektu un saimniecību 
pievedceļu uzturēšana un rekonstrukcija 
atbilstoši ceļu noslodzei

Pašvaldības 2011.-2017. g. 1200 000Ls Pašvaldības, LAD, 
uzņēmēji

Pašvaldības nodrošina 
ceļu uzturēšanu un 
rekonstrukciju

Pievedceļi 
atbilstošā kārtībā 
tiek uzturēti visās 
sezonās, lai netiktu 
traucēta vai 
apgrūtināta tūristu 
pārvietošanās

Arhitektūras un kultūras pieminekļu, citu 
kultūrvēsturisko objektu restaurācijas, 
renovācijas un rekonstrukcijas iespēju 
izpēte, tehnisko projektu izstrāde 
(Veckaplavas plostnieku-zvejnieku sētu 
grupa, Lielbornes muiža, Dinaburgas pils, 
Vecsalienas mui;zas apbūve, Rozališķu 
muiža, Augustinišku plostnieku-zvejnieku 
sētu grupa, Muļķu sādža, Židina, ēkas 
Slutišķu sādžā)

Interesenti, biedrība 
„Daugavas loki” 
sadarbībā ar objektu 
īpašniekiem un 
pašvaldībām

2011.-2017. g. Nav zināmas 
(tehniskā 
dokumentācija 
50 000-100 000 
Ls)

Objektu īpašnieki, 
dažādi fondi.

Izpēte veikta, sagatavoti 
tehniskie projekti.

Izpēte veikta, 
sagatavoti 
tehniskie projekti

Īstermiņa mērķi:
2.2. Sabiedrībai pieejamo atpūtas/ainavisko skatu vietu/punktu attīstība;
Nozīmīgāko skatu vietu labiekārtošana un 
turpmāka uzturēšana Skatu vietu 
labiekārtošana Adamovas takā un tās 
apkārtnē, Markovas pilskalnā, pie Slutišķu 
sādžas, Daugavas labajā krastā iepretim 
Ververu kraujai, Veckaplavā, pie 
Sproģiem. Skatu vietas labiekārto, 
paplašinot skatu stigas, izveidojot skatu 
platformas u.c.

Pašvaldības, Latgales 
plānošanas reģions

2011. -2016.g. Nav zināms Pašvaldības, zemes 
īpašnieki, Eiropas 
Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas finanšu 
instrumentu līdzekļi

Izveidoto vai atjaunoto 
skatu stigu, perspektīvu 
vai skatu platformu 
skaits.
Skatu vietas uzrauga to 
apsaimniekotājs

Skatu vietas ļauj 
iegūt citas skatu 
perspektīvas, 
veicināt teritorijas 
izziņu
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Īstermiņa mērķi:
2.3. Sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot norādes.
Dabas parka teritorijas apzīmēšana dabā, 
zīmju atjaunošana

Pašvaldības sadarbībā 
ar DAP

2011.-2017. g 20 LVL/1 zīme ar 
stabu

Dabas aizsardzības 
pārvalde, 
pašvaldības,
ERAF

Izvietotas visas 
nepieciešamās zīmes 
(„ozollapas”) dabas 
aizsardzības plānā 
norādītajās vietās – 30 
gab.

Palielinātas 
teritorijas 
apmeklētāju un 
vietējo iedzīvotāju 
zināšanas par 
teritorijas dabas un 
kultūrvēsturiskajā
m vērtībām, 
tādejādi novēršot 
šo vērtību apzinātu 
vai neapzinātu 
bojāšanu. Uzlabota 
sadarbība starp 
pašvaldībām, 
zemes īpašniekiem 
un valsts 
institūcijām

Norādes zīmju sagatavošana un izvietošana 
uz nozīmīgākajiem dabas parka tūrisma 
objektiem, kuriem nav šādas zīmes

pašvaldības, Latgales 
plānošanas reģions

2010.–2012. g. Ap 50 Ls/zīme ERAF
 Dažādi fondi

Uzstādīto un uzturēto 
norādes zīmju skaits

Pasākums veicinās 
tūrisma objektu 
atrašanu un 
atpazīstamību

Ūdenstūristu apmetņu un tūristu atpūtas 
vietu (skat. 6. pielikumu) uzturēšana, 
izpļaujot zāli vismaz reizi mēnesī, 
atkritumu savākšana un izvešana no 
apmetnēm, atpūtas vietām un veloceliņa 
apkārtnes.

Objektu 
apsaimniekotāji

2011.-2022.g 50-150 Ls/ha 
pļaušana

Objektu 
apsaimniekotāji

Objekti sakārtoti Nodrošināta tūristu 
piesaiste
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Īstermiņa mērķi:
2.4. Uzlabot interneta pieejamību.
Pie tūrisma objektiem ir pieejams bezvadu 
internets

Pašvaldības, uzņēmēji
 

2011. -2016.g. Nav zināmas Pašvaldības Bezvadu internets 
pieejams vismaz 10 
tūrisma objektos

Tūristi izmanto 
bezvadu internetu, 
kas ir pieejams 
vismaz 10 tūrisma 
objektos

Īstermiņa mērķi:
2.5. Jaunu tūrisma objektu izveide un esošo rekonstrukcija.
Jaunu lauku tūrisma atpūtas kompleksu 
izveide, īpaši Daugavas kreisajā krastā 

Uzņēmēji, Elernes 
katoļu baznīca

2011.-2017.g Nav nosakāmas Uzņēmēji Izveidots tūrisma 
komplekss

Tūristiem 
pieejama atpūtas 
infrastruktūra

Daugavas loku 7 VĀRTU izbūve 
galvenajos ceļos pie iebraukšanas parka 
teritorijā (pie autoceļa A6 virzienā uz 
Dinaburgas pilsdrupām (Naujenē-
Dinaburgas vārti), Slutišķiem (Slutišķu 
vārti), piļu kalnā Krāslavā (Krāslavas 
vārti), Veckaplavā (Strūdzenieku vārti), 
Kaplavā (Stabuļu vārti), Elernē (Vikingu 
vārti), Daugavas vārtos.

Pašvaldības 2012.-2014.g. 7000Ls Dažādi fondi Uzstādīti 7 Daugavas 
loku „VĀRTI”

Daugavas loku 
tūrisma 
infrastruktūra 
attīstīta, veidota 
ainava un 
popularizēts 
tūrisma galamērķis

Daugavas loku TILTIŅU izbūve 
ainaviskos gājēju, velobraucēju un zirgu 
pajūgu maršrutos pāri grāvjiem, strautiem, 
upītēm

Pašvaldības 2012.-2014.g. 45 000Ls Dažādi fondi, 
pašvaldības

Uzstādīti vismaz 7 
Daugavas loku 
„TILTIŅI”

Daugavas loku 
tūrisma 
infrastruktūra 
attīstīta, veidota 
ainava un 
popularizēts 
tūrisma galamērķis

Krāslavas Promenādes izveide. Krāslavas novada 
pašvaldība

2015.-2017.g. 100 000Ls Dažādi fondi, 
Krāslavas novada 
pašvaldība

Izveidota Krāslavas 
Promenāde

Pilnveidots 
Krāslavas pilsētas 
tēls

172



Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas 
loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un 
Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

Kāpņu no Adamovas ainavu takas uz 
Daugavu izbūve

Krāslavas novada 
pašvaldība

2012.-2013.g. 10 000Ls Dažādi fondi, 
Krāslavas novada 
pašvaldība

Kāpnes izbūvētas Pilnveidots 
Krāslavas pilsētas 
tēls. Uzlabota 
Daugavas 
pieejamība un 
gājēju drošība

Skatu torņa izbūve Daugavas ielejas 
kreisajā krastā pie Lodēm vai Vītiņu 
apkārtnē (skat. 6. pielikumu)

Skatu platformu izveide un atmežošana 
ainavu koridoru izveidošanai Slutišķu un 
Ververu kraujās

Vēlams izveidot jaunu skatu vietu pie 
Slutišķu sādžas vietā, kur redzami 
„Daugavas vārti” – Daugavas senieleja 
starp Slutišķu un Ververu kraujām

Pašvaldības, Latgales 
plānošanas reģions

2011.-2015.g Ap 40 000 Ls Pašvaldības, dažādi 
fondi

Uzbūvēts skatu tornis, 
torņa apmeklētāju 
skaita monitoringu 
nodrošina 
apsaimniekotājs

Ainavas resursa 
izmantošana 
tūrismā 

Dabas parka „Daugavas loki” apmeklētāju 
centra izveide Slutišķos 

Latgales plānošanas 
reģions sadarbībā ar 
Daugavpils novada 
pašvaldību u.c. 
institūcijām

2013.-2017. g. Nav zināms Pašvaldība, dažādi 
fondi

Izveidots un uzturēts 
apmeklētāju centrs.
Monitoringu nodrošina 
apsaimniekotājs

Pieejama aktuāla 
un korekta 
informācija par 
dabas parka dabas 
un 
kultūrvēsturiskajā
m vērtībām

Dabas skolas izveidošana Ververu lokā, 
labajā krastā, bij. mežsarga māju vietā 
iepretim Ververu kraujai. Dabas skolas ir 
daudzviet tepat Skandināvijā un citur 
pasaulē, piemēram tālajā Japānā, to 
uzdevums ir īpaši sagatavotu dabas gidu 
vai pedagogu vadībā iepazīstināt bērnus un 
ģimenes ar „zīmēm gaisā, ūdenī un zemē”, 
dabas daudzveidību un tml.  

Dabas skolas kā pasākuma organizēšana

DU, pašvaldības, 
biedrība Daugavas 
loki”

2012.-2018. g. Nav zināmas ES fondi, pašvaldību, 
biedrību 
līdzfinansējums

Tiek organizēti regulāri 
pasākumi, izveidota 
dabas skolas 
infrastruktūra

Dabas skola ir 
populāra dažādām 
iedzīvotāju 
grupām Latvijā un 
kaimiņvalstīs 
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Vasargelišķu skatu torņa rekonstrukcija 
esošajā vietā.

Daugavpils novada 
pašvaldība, Latgales 
plānošanas reģions

2013.-2017.g. Ap 40 000 Ls Daugavpils novada 
pašvaldība, ERAF

Uzbūvēts skatu tornis, 
torņa apmeklētāju 
skaita monitoringu 
nodrošina 
apsaimniekotājs

Ainavas resursa 
izmantošana 
tūrismā 

„Gaisa tramvaja” līnija no Pīļu kalna 
Priedaines torņa virzienā

LVM, uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, pašvaldības

2013.-2017.g. Nav zināmas Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, dažādi 
fondi, LVM

Uzbūvēta gaisa 
tramvaja līnija, nodota 
ekspluatācijā

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
pastāvīgi 
izmantots un ir 
rentabls

„Lūšu un vāveru šķēršļu trases” 
infrastruktūra

Interesenti, biedrība 
„Daugavas loki”, 
LVM, uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, pašvaldības

2013.-2017.g.

20 000 Ls katrai 
trasei

Uzņēmēji, zemes 
īpašnieki, pašvaldības 
LVM

Sagatavotas trases

Tūrisma 
piedāvājums tiek 
pastāvīgi 
izmantots

Dabas parka „Daugavas loki” ainava

Ilgtermiņa mērķis:
3. Nodrošināt dabas parka „Daugavas loki” dabas, kultūras un ainavisko vērtību saglabāšanu un sekmēt to vērtību pieaugumu ilgtermiņā, veidojot dabas 
un kultūrainavu tīklu.

Īstermiņa mērķi:
3.1. Veikt dabas parka „Daugavas loki” dabas un kultūrvēsturisko ainavu inventarizāciju; izdalīt Daugavzemes un Krāslavas-Naujenes Daugavas 
meandru apvidus nozīmīgākās koridorveida ainavas un āraines kā tūristu piesaistes vietas
Dabas parka „Daugavas loki” dabas un 
kultūrvēsturisko ainavu inventarizācija, 
ainavu estētiskais novērtējums

Pašvaldības 2012. -2013.g. 20 000Ls Pašvaldības, dažādi 
fondi

Sagatavots ainavu 
inventarizācijas 
dokuments un izstrādāts 
ainavu 
apsaimniekošanas plāns

Uzsākta ainavu 
apsaimniekošanas 
plāna ieviešana

Slutišķu vecticībnieku sādžas saglabāšana 
un restaurācija

Objektu īpašnieki, 
pašvaldības 

2012. -2017.g. Nav zināmas Objektu īpašnieki, 
dažādi fondi.

Izpēte veikta, sagatavoti 
tehniskie projekti.

Izpēte veikta, 
sagatavoti 
tehniskie projekti
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Veckaplavas zvejnieku sētas apbūves 
inventarizācija, restaurācija un uzturēšana, 
bojātās kultūrainavas restaurācija

Pašvaldības, zemes 
īpašnieki, SIA 
„Gleznainais krasts”

2012. -2017.g. Nav zināmas Objektu īpašnieki, 
dažādi fondi.

Izpēte veikta, sagatavoti 
tehniskie projekti.

Izpēte veikta, 
sagatavoti 
tehniskie projekti

Īstermiņa mērķi:
3.2. Apsaimniekot ainaviskos ceļa posmus, punktus, teritorijas, regulāri veikt atmežošanu skatu koridoros ar mērķi novērst ainavas noslēgšanos; 
apsaimniekošanas pasākumos iesaistot iedzīvotājus, uzņēmējus un gidus.
Krūmu izciršana 7.  pielikumā norādītajās 
vietās

Pašvaldības, zemes 
īpašnieki, entuziasti

2012. -2017.g. 100-200Ls/ha Pašvaldības Ainaviskie ceļa posmi 
atklāti

Ainava pieejama

4. pielikumā norādītajos 
kultūrvēsturiskajos ceļa posmos iedzīvotāji 
ir ieinteresēti saglabāt esošo apbūvi, t.sk. 
koka logus, aplodas, sienas, saglabā ēku 
izvietojuma principus, ja arī būvē kaut ko 
no jauna

Pašvaldības, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”, zemes īpašnieki, 
entuziasti

2012. -2017.g. Nav zināmas Pašvaldības, dažādi 
fondi

Kultūrvēsturiskie ceļa 
posmi saglabāti

Ainava pieejama

Daugavas kreisā krasta nostiprināšana 
Priedainē 

Krāslavas novada 
pašvaldība

2012.-2013.g. Nav zināmas Pašvaldība, dažādi 
fondi

Krasts nostiprināts Ainava saglabāta, 
krasta erozija 
novērsta 

Īstermiņa mērķi:
3.3. Sekmēt ainaviskās identitātes saglabāšanu;
4. pielikumā norādītajos 
kultūrvēsturiskajos ceļa posmos iedzīvotāji 
ir ieinteresēti saglabāt esošo apbūvi, t.sk. 
koka logus, aplodas, sienas, saglabā ēku 
izvietojuma principus, ja arī būvē kaut ko 
no jauna
Izstrādāti dizaina risinājumi/ieteikumi 

Pašvaldības, TICi, 
biedrība „ Daugavas 
loki”, zemes īpašnieki, 
entuziasti, SIA 
„Gleznainais krasts” 

2012. -2017.g. Nav zināmas Pašvaldības, dažādi 
fondi

Kultūrvēsturiskie ceļa 
posmi saglabāti

Ainava pieejama

Kultūrvēsturisko  aleju saglabāšana  (koku 
stāvokļa kompetenta izvērtēšana, bīstamo 
koku izzāģēšana, jauno koku stādīšana 
veco vietā)

Pašvaldības, biedrība 
„ Daugavas loki”, 
zemes īpašnieki, 
entuziasti

2012. -2017.g. Nav zināmas Pašvaldības, dažādi 
fondi, 
teritorijas/objektu 
īpašnieki

Alejas saglabātas Ainava pieejama
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Īstermiņa mērķi:
3.4. Pilnveidot dabas parka "Daugavas loki" iedzīvotāju, tūrisma uzņēmēju un ceļotāju vides izglītību, celt iedzīvotāju pašapziņu par vietu, kur viņi 
dzīvo.
Videi draudzīgu saimniekošanas un 
ceļošanas principu popularizēšana

DAP, pētnieki, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2011.-2017. g. 10 000Ls Pašu līdzekļi, fondi Publikāciju skaits, 
informatīvi stendi

Ceļotāji un 
apsaimniekotāji 
ievēro videi 
draudzīgus 
saimniekošanas un 
ceļošanas 
principus

Izglītojošu pasākumu organizēšana dabas 
procesu un kultūras mantojuma iepazīšanai 
un izpratnei 

DAP, pētnieki, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2011.-2017. g. 120 000Ls Pašu līdzekļi, fondi Publikāciju skaits, 
informatīvi stendi

Ceļotāji un 
apsaimniekotāji 
ievēro videi 
draudzīgus 
saimniekošanas un 
ceļošanas 
principus

Īstermiņa mērķi:
3.5. Sagatavot izdošanai informatīvo materiālu „Daugavas senielejas ainava kā lasāmā grāmata (jeb pēdas ainavā no leduslaikmeta līdz mūsdienām)”.
Daugavas senielejas ainava kā palimpsests 
– sens manuskripts, kurā redzami senāki, 
pusizdzisuši ieraksti, kuriem pa virsu 
uzslāņotas jaunāku laiku rakstu rindas. 
Senāko laikaposmu atstāto zīmju 
atainojums ielejas ainavā. Ainavas 
lasīšana.

DAP, DU un LU 
pētnieki, TIC, biedrība 
„ Daugavas loki”. 
Biedrība „Daugavas 
Savienība”

2011.-2017. g. Nav zināmas Pašu līdzekļi, fondi Izdots informatīvais 
materiāls

Ceļotāji un 
apsaimniekotāji 
var izmantot 
informatīvo 
materiālu 
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Dabas parka "Daugavas loki" cilvēki
Ilgtermiņa mērķis:
4. Mērķtiecīgi sadarboties starp tūrisma sektorā iesaistītajām pusēm dabas parka "Daugavas loki" tūrisma galamērķa attīstībai.

Īstermiņa mērķi:
4.1. Uzlabot uzņēmēju, lauksaimnieku un amatnieku sadarbību dabas parka "Daugavas loki" tūrisma piedāvājumu veidošanā.

Biedrības „Daugavas loki”  aktīva darbības 
veicināšana

Pašvaldības, zemes 
īpašnieki, uzņēmēji, 
iedzīvotāji, zinātnieki

2011.g. 2000Ls Biedru naudas, 
dažādi fondi

Biedrība aktīvi darbojas Biedrība darbojas 
un ir populāra

Biedrība „Kroslovys amatnīku broļiste” 
turpina apvienot amatniekus, zemniekus un 
uzņēmējus, rīko tematiskus pasākumus, 
organizē Daugavas loku suvenīru 
tirdzniecību-piem. sadarbībā ar populāri 
apmeklētiem objektiem (piem. Aglonas 
maizes muzejs, Andrupenes lauku sēta), 
informācijas apmaiņa, nosūtīšana suvenīru 
ražotājiem (brauc autobusi, amatnieki arī 
sabrauc)

Suvenīru tirgošanas attīstība, t.sk. starp 
amatniekiem un citu nozaru ražotājiem

Biedrība „Kroslovys 
amatnīku broļiste”, 
amatnieki, uzņēmēji

2012.-2017. g. 15 000Ls Biedru naudas, 
dažādi fondi

Vismaz 2 pasākumi ik 
gadu noorganizēti

Sadarbības tīkls un 
dabas parka 
„Daugavas loki” 
suvenīru 
izplatīšana 
darbojas

Īstermiņa mērķi:
4.2. Nodrošināt tūrisma uzņēmēju, pašvaldību, TICu, NVO un tūrisma aģentūru sadarbību dabas parka „Daugavas loki” tūrisma galamērķa kā 
kompleksa tūrisma produkta popularizēšanā.

Ikgadēja dabas parka „Daugavas loki” 
pasākuma organizēšana (konference, 
aptauja, „veiksmes stāsti” Youtube vidē 
utml.)

DAP, pētnieki, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2011.-2017. g. 12 000Ls Pašu līdzekļi, dažādi 
fondi

Vismaz 1 pasākums 
gadā

Dabas parks 
"Daugavas loki" 
kā tūrisma 
galamērķis kļūst 
populārāks
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Promotūres Baltkrievijas, Krievijas, citu 
valstu tūrisma aģentūru un masu mediju 
pārstāvjiem

TICi, uzņēmēji, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2012.-2017. g. 2500 Ls katram 
braucienam

Pašu līdzekļi, dažādi 
fondi

Vismaz 1 pasākums 
gadā

Dabas parks 
"Daugavas loki" 
kā tūrisma 
galamērķis kļūst 
populārāks

Semināri, mācības, diskusiju forumi kopīga 
viedokļa veidošanai par dabas vērtībām: 
dabas un kultūrvēsturisko resursu 
ilgspējīga izmantošana, ainavas veidošana, 
saglabāšana (gaļas liellopu audzēšana, 
lauksaimniecība, mežsaimniecība utt.)

Biedrība „ Daugavas 
loki”, DU sadarbībā ar 
DAP un pašvaldībām

2012.-2017. g. 200-500 Ls 
katram 
pasākumam

Pašu līdzekļi, dažādi 
fondi

Vismaz 1 pasākums 
gadā

Tiek veidots 
kopīgs viedoklis 
par dabas 
vērtībām: dabas un 
kultūrvēsturisko 
resursu ilgspējīga 
izmantošana, 
ainavas veidošana, 
saglabāšana.

Īstermiņa mērķi:
4.3. Paaugstināt tūrisma sektorā strādājošo konkurētspēju.
Informatīvs seminārs un pieredzes 
apmaiņas brauciens dabas parka 
uzņēmējiem 

Pašvaldības, TICi, 
Latgales tūrisma 
asociācija, vietējie 
uzņēmēji

2011.-2018.g 2000-3000 Ls Dažādi fondi Organizēts seminārs un 
pieredzes apmaiņas 
brauciens, dibināto 
kontaktu un regulāras 
sadarbības gadījumu 
skaits.

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība un vietējo 
uzņēmēju 
sadarbība

Latvijas nacionālās vides kvalitātes zīmes 
„Zaļais sertifikāts” ieviešanas veicināšana 
dabas parka tūrisma mītnēs

LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija, Latvijas 
nacionālā mītņu 
ekosertifikācijas 
komisija.

2011-2018. g.
Administratīvās 
izmaksas, mītņu 
sakārtošana

Uzņēmēji, LR LR 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija

Vismaz 3 saimniecības 
ieguvušas Zaļo 
sertifikātu.

Videi draudzīga un 
ilgtspējīga tūrisma 
attīstība

Teritoriju apmācības tūrisma uzņēmējiem 
ar teritorijas izpēti un konsultācijām

LAD, uzņēmēji 2011. 300Ls LAD Apmācības notikušas Izveidotas vismaz 
3 izziņas takas

Velogidu ar vides gidu iemaņām 
popularizēšana 

TICi, uzņēmēji 2011.-2018.g. Nav zināmas Uzņēmēji Daugavas lokos savus 
pakalpojumus piedāvā 
vismaz 2 velogidi

Tūrisma produktu 
izzināšanas/ 
iepazīšanas veids 
ir dažādots
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Īstermiņa mērķi:
4.4. Veicināt lokālo patriotismu, ēku un būvju, parku sakopšanu, tūristiem pievilcīgas vides radīšanu.
4. pielikumā norādītajos 
kultūrvēsturiskajos ceļa posmos iedzīvotāji 
ir ieinteresēti saglabāt esošo apbūvi, t.sk. 
koka logus, aplodas, sienas, saglabā ēku 
izvietojuma principus, ja arī būvē kaut ko 
no jauna

Pašvaldības, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”, zemes īpašnieki, 
entuziasti

2012. -2017.g. Nav zināmas Pašvaldības, dažādi 
fondi

Kultūrvēsturiskie ceļa 
posmi saglabāti

Ainava pieejama

Kultūrvēsturisko  aleju saglabāšana  (koku 
stāvokļa kompetenta izvērtēšana, bīstamo 
koku izzāģēšana, jauno koku stādīšana 
veco vietā)

Pašvaldības, biedrība 
„ Daugavas loki”, 
zemes īpašnieki, 
entuziasti

2012. -2017.g. Nav zināmas Pašvaldības, dažādi 
fondi

Alejas saglabātas Ainava pieejama

Īstermiņa mērķi:
4.5. Radīt iedzīvotājos izpratni par ekotūrisma nozares attīstības potenciāliem un iespējam.
Publikācijas masu medijos, „Zaļā 
konference” Slutišķu sādžā, Červonkas pilī 
un Krāslavas pilī 

Biedrība „ Daugavas 
loki” 2011. -2017.g. 

Nav zināmas Pašu līdzekļi Vismaz 1 preses 
konference katrā vietā 
ik gadu

Iedzīvotāju 
izpratne uzlabota

Iedzīvotāju iesaiste dabas vērtību 
izzināšanā un popularizēšanā ar personiska 
labuma izpratni  un motīviem dalībai dabas 
parka apsaimniekošanā (piem. izsūtot 
informāciju, aicinājumus kopā ar zemes 
nodokļa rēķiniem)

Biedrība „ Daugavas 
loki”, pašvaldības 2011. -2018.g. 

Nav zināmas Pašu līdzekļi Izsūtīta informācija Iedzīvotāju 
izpratne uzlabota
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Mārketings
Ilgtermiņa mērķis:
5. Dabas parks „Daugavas loki” un Augšdaugava kā tūrisma galamērķis mērķtiecīgi tiek virzīts Latvijas, Baltijas jūras reģiona, Baltkrievijas un 
Krievijas tūrisma tirgū. 

Īstermiņa mērķi:
5.1. Izstrādāt un ieviest „Daugavas loku” kā tūrisma produkta zīmolu visās nozarēs, tādejādi veicinot šīs teritorijas kā kompleksa un vienota tūrisma 
produkta reklamēšanu un tā atpazīstamību.
Zīmola grafiskās simbolikas apstiprināšana 
(varētu izmantot esošo Daugavas loku 
logo), tās ieviešana informatīvajos 
izdevumos, bukletos, norādēs, produktu 
marķējumā, ar tūrisma nozari saistītajos 
uzņēmumos un piedāvājumos, interneta 
mājas lapās u.c.)

2011. -2016.g. Nav zināmas Pašvaldības, fondi Izveidots un 
apstiprināts logo, 
reģistrēts zīmols

Uzlabota 
informācijas 
pieejamība

Īstermiņa mērķi:
5.2. Dabas parka "Daugavas loki" teritorijā nodrošināt ērtu tūrisma informācijas pieejamību, izveidojot jaunas tūrisma informācijas sniegšanas vietas un 
nodrošinot to darbību.
Izveidotas papildus vismaz 2 informācijas 
sniegšanas vietas – esošajos TICos un pie 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Pašvaldības, TICi, 
uzņēmēji

2011. -2016.g. Nav zināmas Pašvaldības, fondi Vismaz 2 vietas 
izveidotas

Uzlabota 
informācijas 
pieejamība

Īstermiņa mērķi:
5.3. Uzlabot vietējo gidu, tūristu pavadoņu un instruktoru sniegto pakalpojumu pieejamību.
Dabas gidu apmācība darbam ar tūristu 
grupām dabas parka teritorijā, piem. , 
populāro augu meklējumos, Kukaiņu dzīve 
utml.

Pašvaldības sadarbībā 
ar vides gidiem

II
2011. -2016.g. 

Nav zināmas Pašvaldības Gidi apmācīti Dabas gidu 
apmācība darbam 
ar tūristu grupām 
dabas parka 
teritorijā
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Īstermiņa mērķi:
5.4. Tūristu piesaistes vietās nodrošināt aktuālas tūrisma informācijas pieejamību, uzstādot trūkstošos tūrisma informācijas stendus un norādes.
6.  pielikumā norādītajās vietās uzstādīti 
stendi

Pašvaldības 2011. -2016.g. 800Ls/ 1stends Pašvaldības Izvietoti vismaz 21 
stendi

Informācijas 
pieejamība 
uzlabota

Īstermiņa mērķi:
5.5. Izstrādāt speciālus informācijas materiālus par dabas parku „Daugavas loki”.

Dabas parka „Daugavas loki” tūrisma 
ceļveža sagatavošana un izdošana. 

Pašvaldības, TICi, DU, 
Latgales  tūrisma 
asociācija,  Latgales 
plānošanas  reģions, 
sadarbībā  ar  vietējiem 
uzņēmējiem

2011-2012.g  Līdz Ls 10 000 
atkarībā no 
ceļveža apjoma 
un formāta. 

ERAF, citi fondi Izdots tipogrāfiska un e 
– formāta ceļvedis, tā 
metiena apjoms 10 000 
eks.

Izdevums veicinās 
videi draudzīga 
tūrisma un tūrisma 
uzņēmējdarbības 
attīstību

Tūrisma kartes „Daugavas loki - dabas 
parks” mērogā 1: 50 000 sagatavošana un 
izdošana 

Pašvaldības, Latgales 
plānošanas reģions, 
DU, TICi

2011-2012. g. 3000 Ls ERAF, citi fondi Izdota karte, metiena 
apjoms 5000 eks.

 Kartē ir iezīmēti 
visi tūrisma 
resursi, maršruti 
u.c. apmeklētājiem 
nepieciešamā 
informācija

Ūdensnecaurlaidīgas ūdens ceļu kartes 
izdošana

Biedrība „Daugavas 
loki”, TICi, 
pašvaldības, uzņēmēji

2011-2012. g. 3000 Ls ERAF, citi fondi Izdota karte, metiena 
apjoms 2000 eks.

 Kartē ir iezīmēti 
visi ūdens tūrisma 
resursi, maršruti 
u.c. apmeklētājiem 
nepieciešamā 
informācija

Daugavas gultnes dziļumu karte posmā 
no Krāslavas līdz Daugavpilij

DU, TIC 2012-2014. g. 2000 Ls ERAF, citi fondi Izdota karte, metiena 
apjoms 2000 eks.

 Kartē ir iezīmēti 
kuģošanai 
piemērotie ceļi

Daugavas loku botāniskais ceļvedis 
(sadarbībā ar DU, lauku tūrisma aģentūru 
„Lauku ceļotājs”)

DU, TIC 2011-2015. g. 3000 Ls ERAF, citi fondi Izdots ceļvedis, metiena 
apjoms 3000 eks.

Ceļvedī ir iezīmēti 
populārākie 
Daugavas loki 
augi
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Daugavas loku dabas brīnumu ceļvedis 
(dabas pieminekļi, ģeoloģiska un 
ģeomorfoloģiska rakstura unikāli objekti)

DU, TIC 2011-2015. g. 3000Ls ERAF, citi fondi Izdots ceļvedis, metiena 
apjoms 3000 eks.

Ceļvedī ir sniegta 
informācija par 
Daugavas loku 
dabas vērtībām, 
dabas 
pieminekļiem 
populārākajiem 
apskates objektiem
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Atsevišķas mājas lapas „Daugavas loki” -  
dabas parks izveidošana, tajā iekļaujot 
informāciju par tūrisma iespējām šajā 
teritorijā (tūrisma maršruti, viesu mājas un 
naktsmītnes, atpūtas un izklaides vietas un 
iespējas, dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības, apskates objekti un tml.); izveidot 
iekšējās saites (link to ...), kuras ļauj mājas 
lapas apmeklētājam, piemēram, rezervēt 
naktsmītni, plānot ilgāku atpūtu viesu 
mājā, pieteikties izjādei ar zirgiem vai 
braucienam ar plostu; nodrošināt šīs 
informācijas pieejamību vairākās pasaulē 
plaši lietotās svešvalodās.
Mājas lapa darbojas saitē ar Daugavpils un 
Krāslavas pašvaldību un uzņēmēju mājas 
lapām.

Fotomedību galerija 

WEB kamera parkā-kustīga tiešraide 
Daugavas loku mājas lapā (piem. 
Krāslavas tilts)

Youtube-klipu veidošana, videoreportāžas: 
„Daugavas loku dabas ziņas”, Kukaiņu 
vērošanas sadaļa, Rudens ainavu un dabas 
parādību vērošana, Spāru vērošanas sadaļa, 
putnu, dzīvnieku vērošana utt. pasākumi, 
piedzīvojumi utml.

3D ceļojums – virtuālā ekskursija

Sludinājumi-ideju birža

Suvenīru Internet veikals

Sadarbība ar citām veiksmīgām dabas 
teritorijām, gataviem produktiem, piem. 
J.Smaļinska, „Lauku ceļotāja” dzīvnieku, 
putnu vērošanas maršruti

Pašvaldības, TIC, 
uzņēmēji

2010-2017. g. 1000 Ls Pašvaldības, biedrība 
„Daugavas 
savienība”, dažādi 
fondi

Sadaļas pieejamība 
minētajās mājas lapās.

Sagatavota 
kvalitatīva un 
aktuāla 
informācija par 
dabas parku kā 
vienotu tūrisma 
teritoriju (ne 
sadalītu pa diviem 
novadiem); 
apmeklētāju skaits 
pieaug
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Īstermiņa mērķi:
5.5. Uzlabot dabas parka "Daugavas loki" atpazīstamību.
Informācijas iekļaušana dažādos Latvijas 
un Baltijas tūrisma ceļvežos

TICi 2011. -2017.g. Nav zināmas - Informācija iekļauta 
vismaz 3 ceļvežos

Atpazīstamība 
uzlabota

Innovatīvu dabas parka „Daugavas loki” 
suvenīru izstrāde, piem. kukainis, 
zinātnieka Arvīda Barševska vabole ar 
parakstu, Daugavas sams, Juzefovas 
gliemezis, priede ar vāveri, šāvējgurķis, 
Daugavas loku dundurs utml.

Uzņēmēji, TICi, gidi 2011. -2017.g. Aptuveni 300Ls 
par suvenīru 
kolekciju

Uzņēmēji Suvenīru maketi 
izveidoti un pavairoti

Suvenīri tiek 
izplatīti un 
Daugavas loki 
popularizēti

Galamērķa popularizēšanai sociālo tīklu 
izmantošana (Twitter, Draugiem, Face 
book u.c.), piem. konkurss par skaistāko, 
interesantāko aprakstu, fotogrāfiju, 
dienasgrāmatu

Tūristi, skolnieki, 
jaunieši, tūrisma 
uzņēmēji, ornitologi, 
dabas pētnieki

2011. -2017.g Nav zināms - Regulāri tiek atjaunota, 
papildināta informācija 
sociālajos tīklos

Iesaistīti plašāki 
sabiedrības slāņi, 
apmeklētāju skaits 
pieaug

Starptautisku Baltijas ezeru zemes, 
Latvijas-Lietuvas, Latvijas-Baltkrievijas 
pārrobežu tūrisma produktu izveide un 
popularizēšana

TICi, uzņēmēji 2011. -2017.g 70 000Ls par 
projektu 
(t.sk.personāls, 
mārketings)

Dažādi fondi, 
uzņēmēji, tūrisma 
aģentūras

Vismaz 5 starptautiski 
tūrisma produkti 
izveidoti

Apmeklētāju skaits 
pieaug

Īstermiņa mērķi:
5.6. Veikt dabas parka "Daugavas loki" kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu.
Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē - 
gadatirgū„ BALTTOUR” un citās izstādēs

TICi, biedrība 
„Daugavas loki” 

2011. -2017.g. Nav zināmas - Dalība katru gadu 
vismaz 1 izstādē

Atpazīstamība 
uzlabota

Īstermiņa mērķi:
5.7. Uzlabot sadarbību, dabas parka "Daugavas loki" atpazīstamības veicināšanai.
Ikgadēja dabas parka „Daugavas loki” 
pasākuma organizēšana (konference, 
aptauja, „veiksmes stāsti” Youtube vidē 
utml.)

DAP, pētnieki, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2011.-2017. g. 12 000Ls Pašu līdzekļi, fondi Vismaz 1 pasākums 
gadā

Dabas parks 
"Daugavas loki" 
kā tūrisma 
galamērķis kļūst 
populārāks
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Īstermiņa mērķis:
5.8. Jaunu tradīciju ieviešana ar pasākumu organizēšanu.
Daugavas loku triatlons: laivas, velo, zirgi
Daugavas loku „ģeorallijs” 
Tradīcijas iedibināšana par pavasara vai 
rudens ūdensralliju rīkošanu (kā tas 
piemēram notiek Rīgas kanālā), komandu 
sacensības, kur tiek vērtēts ne tikai ātrums, 
bet arī komandas vizuālais tēls, 
pārvietošanās līdzeklis, atraktivitāte u.c.
Augšdaugavas festivāls. „Daugavs loku 
atvērto durvju dienas” saimniecībās, 
maršrutos (zivīm, kukaiņiem, čiekuriem, 
zirgiem). ‘Zaļās kāzas” ar 7 tiltiem, 
vārtiem, kulināro mantojumu, svinēšanu 
Krāslavas pils staļļos, amatnieku 
apvienībās un Zibšņa līdzdalība
Tīrības dienas krastos, pilskalnos (pēc 
„Mežmalu”piemēra)
Strūdzinieku ceļš (ar plosta vilkšanu, 
pieturām vēsturiskajās strūdzinieku 
pieturvietās, nakšņošanu, ēšanu, atpūtu) 
Ābolu svētki bērniem (ābolu šķirnes, 
ābolu „eži”, plātsmaižu cepšana utml.) 
Mākslas akcija, plenērs „Saule&ūdens”
Plenēri, fotoplenēri  - ar „Zibsni”, Daigu 
Lapsu, ......) Meža dienas. Nakts 
sēņošana. Ūdens tūrisma spēka trases 
ģimenēm – kanoe, pūšļos,  smailītēs utml. 
Autotriāls pie Elernes karjeros
Pasākumi Daugavpils māla mākslas 
centrā, L.Zeiļa
„Dabas koncertzāle”

TICi, biedrība 
„Daugavas loki”, 
Kroslovys amatnīku 
broļiste, fotoklubs 
„Zibsnis”, ZS 
„Kurmīši”, ZS 
”Ezersētas”, citi 
uzņēmēji

2011.-2017. g. 3 000Ls/gadā 
/pasākums

Pašu līdzekļi, fondi Vismaz 1 pasākums 
gadā

Dabas parks 
"Daugavas loki" 
kā tūrisma 
galamērķis kļūst 
populārāks
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Pētījumi
Ilgtermiņa mērķis:
6. Pozicionēt dabas parku „Daugavas loki” un Augšdaugavu  kā pievilcīgu platformu dažāda līmeņa studiju (bakalaura, maģistra, Dr.), zinātniskajiem 
un lietišķajiem pētījumiem jaunu tūrisma produktu attīstībai, tūrisma attīstības tendenču apzināšanai un monitoringam.
Īstermiņa mērķis:
6.1. Aktivizēt dabas parka "Daugavas loki" un Augšdaugavu  izpēti un nodrošināt ieteikumu, secinājumu, analīžu izstrādi tūrisma attīstībai dabas parkā 
"Daugavas loki" un tā apkārtnē Augšdaugavā. 
Sadarbības veidošanas pasākumi ar 
augstskolām, dalība augstskolu rīkotajās 
konferencēs
Pārrobežu sadarbība – Vitebskas 
Universitāte

DAP, pētnieki, TIC, 
biedrība „ Daugavas 
loki”

2011.-2017. g. 2 000Ls/gadā Pašu līdzekļi, fondi Vismaz 1 pasākums 
gadā

Dabas parks 
"Daugavas loki" 
kā tūrisma 
galamērķis kļūst 
populārāks

Īstermiņa mērķis:
6.2. Veikt regulāru dabas parka "Daugavas loki" tūrisma aktualitāšu apzināšanu un tūrisma arhīva veidošanu.
Statistikas savākšanas metodes izstrāde un 
datu apkopošana

TIC, biedrība 
„ Daugavas loki”

2011. -2016.g. 3000Ls Pašu līdzekļi Metode izstrādāta, 
ikgadējā statistika 
apkopota

Statistika ticama

Īstermiņa mērķis:
6.3. Veikt tūrisma attīstības tendenču apzināšanu, jaunu, tendencēm atbilstošu piedāvājumu veidošanas iespēju nodrošināšanai.
Sadarbība ar DU, Vidzemes augstskolu, 
Rēzeknes augstskolu, piem.:
Izpēte par Napoleona gaitām Daugavas 
lokos vēsturiskā griezumā
Daugavas krastu izpēte ar mērķi 
noskaidrot to pieejamību un 
izmantošanas iespējas aktīva un dabas 
tūrisma nolūkos 

TICi, biedrība 
„ Daugavas loki”, 
zinātnieki, studenti

2011. -2017.g. 5000Ls Dažādi fondi Vismaz 1 pasākums 
gadā

Izstrādātas jaunas 
idejas tūrisma 
produktiem par 
dabas parku 
„Daugavas loki”
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10. CEĻOJUMA GALAMĒRĶA „DAUGAVAS LOKI”  MĀRKETINGA  VADLĪNIJAS 

Tūrisma marketings ir instruments, ar kura palīdzību sasniegt tūrisma plānā izvirzītos mērķus un 
nodrošināt  līdzsvarotu  ilgtermiņa  attīstību.  Pareizi  noteiktas  mērķauditorijas  un  prasmīga 
komunikācijas  politika  ļauj  teritorijai  piesaistīt  tūristus,  kuri  spēj  novērtēt  vietas  dabas  un 
kultūras unikalitāti. Šādi tūristi nodrošina uzņēmējiem ienākumus un rada papildus motivāciju 
sargāt  galvenās  vērtības,  kuru  dēļ  ceļotāji  šeit  ir  ieradušies  –  ainavu,  dabas  daudzveidību, 
Latgalei raksturīgo kultūras mantojumu un tradīcijas. Lai nodrošinātu sekmīgu tūrisma attīstību 
un ļautu efektīvāk izmantot pieejamos mārketinga līdzekļus, svarīgi apzināt tūrisma attīstības 
tendences, kas iezīmējas gan Latvijas, gan Eiropas galamērķos. Tās jāņem vērā plānojot gan 
atsevišķu tūrisma objektu, gan dabas parka "Daugavas loki"  kā tūrisma galamērķa attīstību.

• Ekonomiskas recesijas laikā priekšroka tiek dota tuvākiem ceļojumiem, kas rada papildu 
priekšrocības vietējā tūrisma veicināšanai.

• Ceļojumi kļūst īsāki, taču biežāki.
• Palielinās vecāka gadagājuma ceļotāju īpatsvars.
• Samazinās grupu ceļojumu ar autobusiem īpatsvars.
• Palielinās individuāli organizēto ceļojumu skaits.
• Paaugstinās pirms ceļojuma pieejamas informācijas apjoms un kvalitāte.
• Samazinās  ceļojumu  plānošanas  laiks.  Rezervācijas  tiek  veiktas  tuvu  izbraukšanas 

datumam.
• Pieaugot informācijas tehnoloģiju attīstībai, strauji pieaug informācijas un rezervēšanas 

sistēmu un dažādu e–pakalpojumu pieejamība. Pakalpojumu rezervēšana ar interneta 
palīdzību kļūst aizvien vienkāršāka. Internets kļūst par galveno tūrisma informācijas un 
pakalpojumu pārdošanas kanālu. Aizvien plašāk tiek izmantotas mobilo sakaru un GPS 
tehnoloģiju sniegtās priekšrocības.

• Pieaug  tūrisma  produktu  individualizācija  konkrētajiem  klientiem.  Palielinās  iespēja 
iesaistīties un līdzdarboties.

• Palielinās interese par piedzīvojumu brīvdienām.
• Cilvēki meklē īstas, neviltotas vērtības un oriģinalitāti. Papildus produktu racionālajam 

pielietojumam augsti tiek vērtētas sajūtas, ko tās rada.
• Klimata  izmaiņas,  piesārņojums,  pieaugošais  sociālās  atbildības  līmenis  rada 

pieprasījumu  pēc  videi  draudzīgiem  un  ilgtspējīgiem  tūrisma  piedāvājumiem. 
Pieaugošā  interese  par  veselīgu  un  aktīvu  dzīves  veidu  rada  pieprasījumu  pēc 
dabiskiem, veselīgiem un ekoloģiski sertificētiem produktiem. Uzņēmēji,  kuri  veido 
ilgtspējīgus tūrisma produktus, iegūst jaunu konkurētspējas priekšrocību.

• Pieaug starpnozaru sadarbība tūrisma galamērķu konkurētspējas  uzlabošanā.  Veidojas 
alianses, apvienības un sadarbības organizācijas.

Tūrisma mārketinga vadlīnijas
Mērķa tirgus svarīguma noteikšana
Šobrīd dabas  parku "Daugavas  loki" apmeklē  visdažādākie  ceļotāji  – lielākā daļa no Rīgas, 
apkārtējām pilsētām un citām Latvijas vietām, mazāk no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un citām 
ārvalstīm. Lai skaidri noteiktu darbības prioritātes un ierobežotas kapacitātes un finanšu resursu 
apstākļos atvieglotu lēmuma pieņemšanu, veicama mērķauditoriju prioritizēšana. Pamatojoties 
uz līdzšinējo ceļotāju plūsmu izvērtējumu, tūrisma attīstības tendencēm, stratēģijas mērķiem, 
tūrisma tirgus tuvumu un potenciālu, tiek noteiktas sekojošas mērķa tirgus grupas:
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1) ģimenes ar bērniem;
2) organizētas tūristu grupas: skolnieki, pensionāri u.c.;
3) nozaru, sektoru, interešu grupas, apvienības,
4) darba kolektīvi;
5) draugu kompānijas;
6) individuālie ceļotāji.

Mērķa tirgus ģeogrāfiskā izcelsme prioritārā secībā:
Iekšzemes tirgus

1) Rīga un Rīgas reģions;
2) Latgale;
3) Vidzeme, Kurzeme, Zemgale;
4) Daugavpils pilsēta.

Ārvalstu tirgi
1) Lietuva;
2) Polija;
3) Krievija, 
4) Baltkrievija;
5) Vācija;
6) Ziemeļvalstu un citi ārvalstu tirgi. 

Lai identificētu vēlamās mērķauditorijas konkrētajos mērķtirgos, izmantojami vairāki kritēriji, 
kas  izstrādāti  pamatojoties  un ekspertu  grupas  ieteikumiem Rāznas  nacionālā  parka  tūrisma 
attīstības plānā: 

• Ceļojuma  mērķis  –  dabas  baudīšana  un  izzināšana,  aktīvā,  kultūras  mantojuma 
iepazīšana.

• Ceļotāja vajadzības, motivācija un labumi pēc kā tiekties – saturīga atpūta dabā, dabas 
un  kultūras  izzināšana,  „bēgšana”  no  ikdienas,  pilsētas  vai  trokšņa,  tradicionālās 
dzīvesziņas apguve.

• Demogrāfiskais rādītājs  – mērķauditoriju vecums un dzimums nav noteicošais,  tomēr 
svarīgi to ņemt vērā produktu veidošanā, paredzot atbilstošus piedāvājums ģimenēm, 
skolēnu vai pensionāru grupām, jauktu vecumu ceļotājiem.

• Svarīgi pozicionēt  ģimeni kā vērtību.  Nav atbalstāmi ģimeniskās vērtības noniecinoši 
piedāvājumi.

• Psihogrāfiskais  raksturojums  –  apmeklētāji,  kurus  raksturo  augsta  vides  un  kultūras 
apziņa,  spēja  novērtēt  ainavas  un  tradīciju  vērtības.  Baudīšana  un  nesteidzīgums 
pretstatā steigai un paviršai apskatei. Pretstats atpūtai – „iedzeršana pie dabas” vienalga 
kur. „Lēnā tūrisma” filozofijas piekritēji.

• Cena – pēc pirktspējas apmeklētāji raksturojami kā maksātspējīgi,  jo lai atbrauktu no 
izvēlētajiem mērķtirgiem, jābūt vidējam vai tuvu vidējam ienākumu līmenim. Svarīgi 
pozicionēt  produktus  arī  pēc  dažādām  cenu  kategorijām  –visvairāk  tas  attiecas  uz 
nakšņošanas  iespējām.  Cenas  ziņā jāspēj  nodrošināt  kultūras  un dabas  piedāvājuma 
pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, veidojot atbilstošus piedāvājumus tūrisma 
neaktīvajā sezonā.

• Jebkuru  jaunu  tūrisma  produktu  veidot  konkrētai  mērķauditorijai.  Censties  iespējami 
sīkāk  izprast  mērķauditorijas  intereses,  vajadzības,  ceļošanas  veidu  (sabiedriskais 
transports, auto, velo, tūristu autobuss) un labumus pēc kā tie tiecas. Viens no šādas 
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informācijas  avotiem  ir  katra  tūrisma  pakalpojuma  sniedzēja  viesu  grāmata.  Viesu 
rakstītajās atsauksmēs atspoguļojas arī pašu rakstītāju vērtības, intereses un stereotipi, 
ko veiksmīgi iespējams izmantot turpinot produktu attīstību un uzlabojot to reklāmu. 
Lai sekmīgāk piesaistītu vēlamās ceļotāju grupas, jāapzinās galvenie lēmuma pieņēmēji 
un to pamatvajadzības.

• Organizētas  tūristu  grupas.  Galvenie  lēmumu pieņēmēji  ir  ceļojumu  konsultanti,  kas 
organizē  maršrutus,  veicina  jaunu programmu izveidi  un par  saviem līdzekļiem tos 
reklamē  gan  internetā,  gan  uzņēmumu  katalogos.  Svarīgi  īstajā  brīdī  (septembrī, 
oktobrī)  ceļojumu  konsultantus  informēt  par  nākošā  gada  pasākumiem  un  tūrisma 
piedāvājumiem.

• Skolēnu  grupas.  Lēmuma  pieņēmēji  –  skolotāji  un  ārpusklases  darba  organizētāji. 
Svarīgs atraktīvu vietējo gidu piedāvājums.

• Ģimenes ar bērniem. Lēmuma pieņēmēji visticamāk – vecāki, taču aģitatori bieži vien ir 
bērni.  Lai  vecāki  ar  ceļojumu  būtu  apmierināti  svarīgi  it  visā  ietvert  atraktīvus 
piedāvājumus gan vecākiem, gan arī bērniem. Ja vecāki ar ceļojumu būs apmierināti, 
tie  iespējams atgriezīsies kā darījumu tūristi  vai  atpūtas braucienos ar kolēģiem vai 
draugiem.

• Draugu kompānijas.  Lēmumus visbiežāk pieņem kopā. Svarīgi  laicīgi  nodrošināt  ērti 
pieejamu  un  precīzu  informāciju  par  tematiski  grupētu  un  sezonāli  aktuālu 
piedāvājumu.

• Individuālie ceļotāji vai tematiski noskaņoti ziņkārīgie. Tie lielākoties meklē autentiskas 
un  unikālas  lietas  un  vietas.  Nereti  sajūsmā par  lietām un vietām,  kas  ir  “nost  no 
tūrisma takas”.

• Citi lēmuma pieņēmēji – atkarībā no situācijas.

Konkurētspējas priekšrocības

Dabas parka "Daugavas loki" no tūrisma tirgvedības aktivitāšu viedokļa ir ērta teritorija, jo:
• teritorijai  piešķirts  dabas  parka  statuss,  tas  atrodas  UNESCO  pasaules  dabas  un 

kultūrvēsturiskā mantojuma Latvijas nacionālā saraksta objektā "Aizsargājamo ainavu 
apvidus "Augšdaugavas"" vidienē, kas akcentē dabas un kultūras vērtības un norāda uz 
esošu vai potenciālu tūrisma galamērķi;

• teritorijai  piešķirts  nacionālas  un  starptautiskas  (Eiropas  Savienības  nozīmes  ĪADT 
Natura  2000)  nozīmes  īpaši  aizsargājamas  dabas  teritorijas  statuss,  kas  sekmē 
teritorijas dabas, kultūras un ainavisko vērtību saglabāšanu ilgtermiņā;

• teritorija ir ērta daudzpusīga pārvietošanās veida izmantošanai: ar auto, velo, kājām un 
peldlīdzekļiem;

• izmantojama gan vietējam tūrismam, gan tūrisma eksportam;
• piemīt pozitīvs tūrisma tēls attiecībā uz neskarto dabu un neizmainīto Daugavas ieleju.

Pozicionēšana

Pozicionēšana  tiek veidota  ar atbilstošu  vārdu,  teikumu vai  citātu,  konkrētai  mērķauditorijai 
norādot gan dabas parka "Daugavas loki",  gan katra tā tūrisma produkta piedāvājumu. Daži 
raksturvārdi, ko var izmantot pozicionēšanai dažādos vietējos mērķtirgos:

1) Rīga un Rīgas reģions – daba un ainava, klusums, kultūrvēsture, ceļojumi pa upi, 
zirga mugurā, ar velosipēdu un kājām, makšķerēšana,  skatu punkti un skatu torņi 
u.c.;
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2) Latgale – Daugavas loki, neizmainītā Daugavas ieleja, kultūrvēsturiskais mantojums, 
floras  un  faunas  iepazīšana,  sakrālā  tūrisma  iespējas,  vecticībnieku  tradīcijas, 
multinacionālas apbūves tradīcijas;

3) Vidzeme,  Kurzeme,  Zemgale  –  vienīgais  dabas  parks  Latgalē  Daugavas  ielejā, 
kukaiņu  iepazīšanas  iespējas,  ainavu  unikalitāte  (Daugavas  vārti,  Ververu  krauja 
utt.),  dabas un kultūrvēsturiskās takas (Adamovas, Dinaburgas, Markovas); Dabas 
parks "Daugavas loki" , Augšdaugava un Latgale – vērtība, ko novērtē citur pasaulē, 
mūsu dabas un kultūras bagātības, tradīciju spēka izzināšana;

4) Daugavpils pilsētas – atpūtas vietas brīvā laika pavadīšanai pie dabas. Kā izglītojošs 
pasākums – atpūtas vietās uzstādīti informatīvie stendi par aizsargājamo teritoriju, 
kārtības un uzvedības normas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

5)
Ārvalstu tirgos: 

1) Lietuva,  Polija  –  senās  kopīgās  vēstures  tradīcijas,  Plāteru  mantojums,  Latvijas 
brīvības  cīņas  (poļu  karavīru  apbedījumi),  brīvā  laika  pavadīšana  pa  upi,  zirga 
mugurā, ar velosipēdu un kājām, makšķerēšana, ainavu unikalitāte (Daugavas vārti, 
Ververu  krauja  utt.),  dabas  un  kultūrvēsturiskās  takas  (Adamovas,  Dinaburgas, 
Markovas);

2) Krievija  (sevišķi  Sankt-Pēterburga  ar  apgabalu),  Baltkrievija  –  senā  vēsturiski 
vienotā teritorija, nostaļģiska tūrisma vieta (vecākiem, senčiem te paticis atpūsties), 
mazskarta daba, senās tirdzniecības un vikingu ceļš „No Varjagiem līdz grieķiem” 
u.c.;

3) Vācija  –  vēsturisko  „sakņu”  meklējumi,  vācu  bruņinieku  laiki  Dinaburgas  pils 
vēsturē,  Hanzas tirdzniecības savienības laiku atskaņas), brīvā laika pavadīšana pa 
upi, zirga mugurā, ar velosipēdu un kājām neskartas dabas maršrutos;

4) Ziemeļvalstu  un  citi  ārvalstu  tirgi  –senās  tirdzniecības  un  vikingu  ceļš  „No 
Varjagiem līdz grieķiem”. 

Produktu veidošana un attīstīšana
Plānojot produktu attīstību un jaunu produktu veidošanu, svarīgi saglabāt skaidru fokusu un 
prioritātes.

• Dabas parkam "Daugavas loki" nepieciešama tūrisma piedāvājuma dažādošana, veidojot 
daudzveidīgu un kvalitatīvu dabas un kultūras tūrisma piedāvājumu. Svarīgi palielināt 
labiekārtoto apskates objektu, pasākumu, kultūras un dabas izziņas un aktīvās atpūtas 
piedāvājumu.  Īpaši  jāakcentē  autentiski,  dabas  parkam  "Daugavas  loki"  dabas  un 
kultūras vērtības izceļoši piedāvājumi, kas sniedz gan atpūtu, gan izziņu. Autentiskuma 
elementi  iekļaujami  ikvienā  jaunā  un  jau  esošā  piedāvājumā.  Priekšroka  dodama 
aktivitātēm, kuras mazina apmeklētāju sezonalitāti un palielina teritorijā pavadīto laiku.

• Daudz vairāk  dabas  parkā  "Daugavas  loki"  nepieciešams attīstīt  produktus  ar  augstu 
pievienoto vērtību  un mazu tiešo dabas resursu patēriņu, t.i., produktus, kuru vērtību 
veido cilvēks  ar savām zināšanām un profesionalitāti.  Izglītoti  vides  gidi,  tematiski 
pasākumi, dziedniecības un rehabilitācijas piedāvājums ir tikai daži piemēri. Produkti 
ar augstu pievienoto  vērtību sniedz ne tikai lielāku finansiālo atdevi, bet arī palielina 
teritorijā  pavadīto  laiku  un  palielina  pieprasījumu  pēc  citiem  pakalpojumiem 
(ēdināšana,  naktsmītnes,  veikali  u.tml.).  Īpaši  svarīgi  individuālus  un  augstas 
pievienotas  vērtības  produktus  veidot  ekoloģiski  jutīgākās  teritorijās.  No  vidi 
degradējošām aktivitātēm vajadzētu izvairīties visā parka teritorijā.

• Piedāvājuma veidošanā tiekties izmantot Latvijai,  Latgalei vai dabas parka "Daugavas 
loki"  inovatīvus  piedāvājumus,  izmantojot  dabas  un  kultūras  resursus,  kas  tiek 
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akcentētas kā dabas parka "Daugavas loki" vērtības – klusums, miers, maz pārveidota 
daba, multinacionālās un kultūrvēsturiskās vērtības u.tml.

• Ikvienam  esošam  un  jaunam  tūrisma  produktam  jātiecas  izmantot  produktu 
personalizēšanas,  tūristu  iesaistīšanas  un  jaunas  pieredzes  gūšanas  iespēju.  Jebkuru 
piedāvājumu nepieciešams pielāgot konkrētās mērķauditorijas pieredzei, interesēm un 
vajadzībām. Kur vien iespējams ļaut apmeklētājiem pašiem līdzdarboties, iesaistīties, 
piedalīties, gūt jaunu, nebijušu pieredzi un pozitīvas emocijas. Tā vietā, lai stāstītu kā 
dzīvo Latgalē,  rādīt, ļaut piedzīvot un sajust. Ikvienā esošā un jaunā tūrisma produktā 
iesaistīt piemiņlietas (suvenīrus), kas kalpo par taustāmu piedzīvojuma pierādījumu.

• Ikvienā  esošā  un  jaunā  tūrisma  produktā  jānodrošina  maksimāli  iespējamā  kvalitāte. 
Tieši  piedāvājuma  kvalitāte  un  viesmīlība  ir  noteicošais  kritērijs,  lai  ceļotāji  dabas 
parkā  "Daugavas  loki"  atgrieztos  un  parka  apmeklējumu  rekomendētu  arī  citiem. 
Rekomendācijas  un  ieteikumi  ir  viens  no  efektīvākajiem  mūsdienu  mārketinga 
komunikāciju  elementiem.  Kvalitātes  uzlabošana  ietver  arī  uzņēmēju  un darbinieku 
apmācības, kas ļauj uzlabot pakalpojumu kvalitāti un gūt lielāku finansiālo atdevi.

• Dabas parku "Daugavas loki" nepieciešams veidot par ilgtspējīgu tūrisma galamērķi, ko 
raksturo  spēja  palielināt  tūristu  tēriņus,  nodrošināt  tiem  neaizmirstamu  pieredzi  un 
kvalitatīvus pakalpojumus, vienlaikus saglabājot dabas un kultūras resursus, palielinot 
pakalpojumu sniedzēju peļņu un uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (darba 
vietas,  produkcijas  noiets,  sakārtota  infrastruktūra  u.tml.).  Ilgtspējīgas  attīstības 
principi jāietver ikvienā esošā un jaunā tūrisma piedāvājumā.

• Tūristu mītnēm svarīgi niansēt esošo piedāvājumu, kāpināt to kvalitāti un konkurētspēju, 
uzlabot  sadarbību  un  tikai  tad  veidot  papildus  piedāvājumus.  Svarīgi  paust  savu 
pozicionējumu  –  uzsvērt  atšķirību  un  unikalitāti  citu  dabas  parka  "Daugavas  loki" 
pakalpojumu sniedzēju vidū.

• Bez dziļās iespiešanās tirgū (tradicionālu tūrisma piedāvājumu kvalitātes kāpināšana un 
niansēšana) dabas parkam "Daugavas loki" nepieciešams pilnveidot esošos un attīstīt 
jaunus  Nišu produktus  – uz šaurām mērķauditorijām orientētus piedāvājumus.  No šī 
brīža  dabas  parka  "Daugavas  loki"  piedāvājumiem  nišas  produktu  grupā 
iekļaujas: 1) augu un dzīvnieku vērošanas maršruti, 2) dabas veidojumu (kraujas, 
iežu  atsegumi,  terasētā  senieleja)  un  ainavu  vērošanas  un  interpretācijas 
maršruti; 3) senās tirdzniecības un vikingu ceļš „No Varjagiem līdz grieķiem”; 4) 
vairāki  dienu  zirgu  pārgājieni  dabas  parkā;  5)  tematiskie  Daugavas  loku 
pasākumi u.c.

• Dabas parka "Daugavas loki" produktu piedāvājumā iesaistīt tuvākās apkārtnes tūrisma 
uzņēmējus. Aktīva apkārtējo uzņēmēju iesaistīšana var daļēji atslogot arī apmeklētāju 
plūsmas nākotnē, lai neizraisītu draudus vides pārmērīgai noplicināšanai.

• Lai  veicinātu  efektīvāku  tūristu  piesaisti,  tūrisma  uzņēmējiem  jāveido  savstarpēji 
savietoti  tūrisma  piedāvājumi  un  tīklveida  piedāvājuma  struktūra.  Piemēram,  laivu 
nomniekiem  sadarbojoties  ar  tūrisma  mītņu  saimniekiem,  ēdināšanas  un  transporta 
pakalpojumu  sniedzējiem  jāpiedāvā  kopīgs  pakalpojumu  komplekss  velotūrisma 
tūrisma  maršruta  ietvaros.  Tādejādi  tūristi  tiktu  piesaistīti  uz  ilgāku  laiku  un  gūti 
papildus ienākumi vietējai  ekonomikai.  Palielinoties  galamērķu konkurencei tūrisma 
attīstībā, iesaistītajām pusēm daudz aktīvāk jāsadarbojas un jāmeklē jaunas un radošas 
pieejas  ceļotāju  piesaistē.  Tieši  sadarbībā  iespējams  panākt  lielāku  efektivitāti  un 
sasniegt kopīgus mērķus.

Cenu politika
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Dabas parks "Daugavas loki" neveido vienotu cenu politiku dabas parka apmeklēšanai. Maksa 
tiek ņemta tikai par tūrisma pakalpojumiem, ko sniedz skaitliski nedaudzie tūrisma uzņēmēji. 
Lai  nodrošinātu  teritorijas  ilgtspējīgu  izmantošanu  un  apsaimniekošanu,  tai  skaitā  daudzās 
atpūtas vietas, ir nepieciešama kopīga cenu politika visam dabas parkam kopumā. Nepieciešama 
iebraukšanas maksa dabas parka teritorijā, kas ietvertu cenu par objekta apskati un transporta 
līdzekļa novietošanu. Veiksmīgai cenu politikai jāietver vienotu tūrisma produktu un kompleksu 
tūrisma pakalpojumu veidošanu ar vienotu un konkurētspējīgu cenu.
 
Izplatīšanas politika
Plānot vienotu uzņēmēju iekļaušanos kopējā galamērķa tūrisma pakalpojumu sistēmā, kas būtu 
veidota vienotā mājas lapā, šobrīd vēl ir pāragri. Tā vietā uzņēmējiem pašiem jāizvērtē dažādu 
nacionālo  vai  starptautisko  izplatīšanas  kanālu  iespējas,  lai  pieņemtu  lēmumu veiksmīgākai 
produkta pārdošanai. Lai pietuvotos vienotai dabas parka "Daugavas loki" tūrisma piedāvājuma 
izplatīšanas iespējai un paaugstinātu galamērķa kopējo konkurētspēju, šobrīd stratēģiski svarīgi 
ir  sasaistīt  visu  dabas  parka  "Daugavas  loki"  uzņēmēju  mājas  lapas  vienotā  dabas  parka 
"Daugavas loki" tūrisma informācijas vietnē.

Komunikāciju politika, zīmolvedība

Dabas parka "Daugavas loki" zīmolvedība jābalsta uz vairākiem principiem.
• Vienota tūrisma informācijas centra izveide dabas parkam „Daugavas loki” Slutišķu sādžā 

(Daugavpils novada Naujenes pagasts), jo tā ir vispopulārākais un apmeklētākais tūrisma 
objekts Daugavas lokos;

• Dabas parka "Daugavas loki"  tūrisma informācijas mājas lapai jākļūst par galveno 
dabas  parka  "Daugavas  loki"  tūrisma  piedāvājuma  atpazīstamības  veidošanas 
instrumentu. Mājas lapā jāietver kvalitatīvas fotogrāfijas, interaktīva tūrisma karte, ērti 
pārskatāma,  latviešu,  angļu  un krievu valodā  precīzi  segmentēta,  saistoša  un aktuāla 
informācija  par  dabas  parka  "Daugavas  loki"  dabas,  kultūras  un  aktīvā  tūrisma 
aktualitātēm,  apskates  objektiem  un  to  pieejamību,  tūrisma  maršrutiem,  tūrisma 
pakalpojumiem (tai  skaitā  gidu un tūristu  pavadoņu pakalpojumi,  tūrisma un aktīvās 
atpūtas  inventāra  noma,  dabas  parka  "Daugavas  loki"  audzētu  un  ražotu  produktu 
iegādes iespēja). 

• Mūsdienās  viens  no  veiksmīgākajiem  ziņas  nodošanas  un  komunikācijas  veidiem  ir 
netradicionālā  mārketinga  metodes  un  sabiedriskās  attiecības.  Tās  nodrošina 
nekomerciāla jeb „ziņas rakstura” informācijas plūsmu par notikumiem un aktualitātēm, 
tādejādi informējot un “ieintriģējot” potenciālos apmeklētājus.  Jau šobrīd sabiedriskās 
attiecības  sekmīgi  izmato  Daugavpils  novada  domes  darbinieki,  sadarbojoties  ar 
reģionālajiem  un  vietējiem  masu  mēdijiem.  Turpmāk  sabiedrisko  attiecību  iespējas 
aktīvāk jāizmanto arī citām dabas parka "Daugavas loki" tūrisma attīstībā iesaistītajām 
pusēm.

• Mērķtiecīgi  jāizmanto  sociālie  tīkli  dabas  parka  "Daugavas  loki"  un  tā  tūrisma 
piedāvājuma reklamēšanā,  tādejādi  pastiprinot  kvalitatīvas  informācijas  apriti  dažādās 
tematiski atbilstošajās interešu grupās globālajā tīmeklī.  Īpaši nozīmīgi sociālos tīklus 
izmantot  veicinot  dabas  parka  "Daugavas  loki"  tūrisma  piedāvājumu  ārvalstu 
mērķtirgos.

• Lai uzlabotu dabas parka "Daugavas loki" atpazīstamību Eiropas mērogā, jāveicina dabas 
parka "Daugavas loki" līdzdalība starptautiskos projektos un dažādos ĪADT tīklos.
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• Drukātiem  materiāliem  jāietver  precīza  kartogrāfiska  informācija,  kvalitatīvas, 
raksturīgas un pozicionējumu precīzi attēlojošas fotogrāfijas. Ikvienam izdevumam jābūt 
uz videi  draudzīga  papīra  – bez hlora balināšanas  izmantošanas  vēlams no otrreizēji 
pārstrādāta  vai  nebalināta  papīra.  Ierobežotu  finanšu  līdzekļu  apstākļos  tipogrāfiski 
sagatavotu  informācijas  materiālu  vietā  iespējams  izmantot  kvalitatīvas  informācijas 
materiālu  elektroniskās  versijas,  kuras  pieejamas  interneta  vidē  un,  kuras 
nepieciešamības  gadījumā iespējams  izdrukāt  vajadzīgajā  skaitā.  Īpaši  tas  attiecas  uz 
informācijas  materiāliem svešvalodās,  kuru noiets  nav tik  liels,  taču to pieejamība  ir 
svarīga, īpaši vietās, kur nav pieejami gidu pakalpojumi svešvalodās.

• Dabas  parka "Daugavas  loki" zīmols  jāattīsta,  izmantojot  Daugavas  loku vārdu. 
Daugavas loki atspoguļoti dabas parka "Daugavas loki" nosaukumā un logo. Turpmāk 
nepieciešams  izvērst  tā  jēdzienisko  nozīmi  un  pielietojumu  skaidrojumā  ar  vizuālo 
identitāti un logo. Zīmols jāreģistrē kā preču zīme.

• Mērķtiecīgi jāuzlabo iesaistīto pušu sadarbība un jāveido savstarpēji saistītu ķēdes 
produktu  piedāvājums,  lai  veicinātu  kopējo  galamērķa  popularitāti,  efektivizētu 
tirgvedībai  tērēto  līdzekļu  atdevi  un  nedublētu  līdzīgus  pakalpojumus  ar  augstiem 
sākotnējiem  ieguldījumiem  tiešā  ģeogrāfiskā  tuvumā.  Tas  uzlabotu  arī  dabas  parka 
"Daugavas  loki"  tūrisma piedāvājuma konkurētspēju  un veicinātu  ilgāku apmeklētāju 
piesaisti galamērķim.

• Lai pilnveidotu dabas parka "Daugavas loki" konkurētspēju, dabas parka "Daugavas loki" 
uzņēmējiem, pašvaldībām,  tūrisma informācijas  centriem, nevalstiskām organizācijām 
un  citām  ieinteresētām  pusēm  daudz  ciešāk  jāsadarbojas  vienotu  mārketinga 
aktivitāšu  realizēšanā.  Šajā  ziņā  liela  nozīme  ir  dabas  parka  „Daugavas  loki” 
konsultatīvajai  padomei,  tomēr,  lai  uzlabotu  finansējuma  piesaistes  iespējas,  tūrisma 
attīstībā  iesaistītajām pusēm nepieciešams formalizēties  NVO (biedrības)  statusā.  Lai 
uzlabotu dabas parka "Daugavas loki" galamērķa popularizēšanas iespējas, dabas parka 
"Daugavas  loki"  nepieciešams  izveidot  dabas  parka  "Daugavas  loki"  biedrību,  kas 
kalpotu arī par dabas parka "Daugavas loki" apceļošanas sākumpunktu.

• Dabas parks "Daugavas loki" nav iedomājams bez cilvēkiem, kas tajā dzīvo un strādā. Lai 
veicinātu atbalstu tūrisma attīstībai, tūrisma piedāvājuma veidošanā vietējie un tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāji jāiesaista daudz ciešāk.
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11. DABAS PARKA “DAUGAVAS LOKI” TŪRISMA ATTĪSTĪBAS PLĀNA 
IEVIEŠANAS NOVĒRTĒJUMS, TĀ IEVIEŠANAS UN ATJAUNOŠANAS 

PRIEKŠLIKUMI

Dabas parka, bet nākotnē iespējams arī nacionālā parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības 
plāna sekmīgas ieviešanas novērtēšanai, katram īstermiņa mērķim ir jādefinē indikatori, kurus 
atbildīgās institūcijas var izmantot plānotā pasākuma izpildes vērtējumam.

Novērtējot plāna ieviešanu, jāpievērš uzmanība šo pasākumu atbilstība dabas aizsardzības 
un pašvaldību teritoriju  attīstības  plāniem,  adekvātai  izpildes  laika  plānošanai,  izdevumu un 
pieejamo finanšu līdzekļu sabalansēšanai, galveno vērību veltot vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, 
zinātnieku un ekspertu,  pašvaldību iesaistīšanai  plānoto pasākumu realizācijā.  Tas,  pirmkārt, 
nodrošinās  sociālekonomisko  attīstību  lokālā  mērogā,  un  otrkārt,  paaugstinās  cilvēku 
informētību  un  apziņu  par  Daugavas  loku nozīmību  kā  Baltijas  un  Eiropas  līmeņa  tūrisma 
galamērķi.  

Lai  sekmīgi  nodrošinātu  dabas  parka  tūrisma  attīstības  plāna  ieviešanu,  nepieciešams 
izveidot  rīcībspējīgu  nevalstisko  organizāciju,  kāda  varētu  būt  biedrība  „Daugavas  loki”.  Šī 
biedrība  varētu  uzņemties  plāna  pasākumu  koordinēšanu  un  saskaņošanu,  vienotu  tūrisma 
mārketinga aktivitāšu realizēšanu.
Plāna atjaunošana veicama 2019. gadā, taču gadījumā, ja dabas aizsardzības likumdošanas un 
ekonomikas attīstības  apstākļu izmaiņu ietekmē rodas nepieciešamība,  plānu var atjaunot arī 
ātrāk. Vismaz vienu reizi divos gados ir nepieciešams veikt plāna ieviešanas inventarizāciju un 
atbilstoši situācijai arī koriģēt uzdevumus un pasākums. Plāna atjaunošanas un inventarizācijas 
darbu varētu veikt eksperti sadarbībā ar NVO - biedrību „Daugavas loki”. Visas nepieciešamās 
izmaiņas  attīstības  plānā  ir  jāsaskaņo ar  Dabas  aizsardzības  pārvaldi  un  aktuālo  „Daugavas 
loku” dabas aizsardzības plānu, pašvaldībām, zinātniekiem, nozarē iesaistītajiem uzņēmējiem, 
vietējiem iedzīvotājiem.
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