Maršruts „Dinaburgas pils taka”
Dabas parks „Daugavas loki” – dabas paradīze gan lieliem, gan maziem
Augšdaugava ir vieta, kur nesteidzīgam ceļotājam ļauties Latgales dabas valdzinājumam un smelties
iedvesmu rītdienai. Latvijas dabas pērle Daugavas senleja ir aizsargājama dabas teritorija, kas izveidojusies
mūžīgajam sasalumam kūstot ledus laikmeta beigās pirms 13-15 tūkstošiem gadu. 1990. gadā izveidots
dabas parks „Daugavas loki”, lai saglabātu šo unikālo dabas teritoriju – Daugavas augšteces senlejas plašās
gleznainās ainavas, tās floras un faunas daudzveidību no Naujenes līdz Krāslavai. Dabas parka „Daugavas
loki” apskates objektus var iepazīt ceļojot ar automašīnu, bet dabas mīļotājiem izzināt un iepazīt dabas
ainavas, kā arī novērot retu un aizsargājamu dzīvnieku un augu dzīvi dabas parkā „Daugavas loki”, tiek
piedāvāts iespaidiem bagāts velomaršruts „Daugavas loki” (maršruta kopgarums – 35km)
Dinaburgas pils makets atrodas dabas parka „Daugavas loki”
teritorijā.
Taka izveidota 1996. gadā un paver vienreizēju iespēju iepazīt
vēsturiskas vietas, izjust viduslaiku garu, ieklausīties strauta čalošanā
un baudīt krāšņo Daugavas senleju. 1275. gadā Livonijas ordeņa
maģistrs Ernests fon Raceburgs šajā vietā lika pamatus Dinaburgas
mūra pilij (Alt-Dünaburg). Šobrīd pilskalnā var apskatīt Dinaburgas
pilsdrupas un pils maketu. Līdzās pilskalnam ierīkotajā atpūtas vietā
„Bruņinieku laukums” ceļotāji var atpūsties, makšķerēt, iekurt
ugunskuru un noraudzīties Daugavas rāmajā tecējumā.
Ekskursijas ilgums
Parastais ekskursijas ilgums –1 stunda. Ja autobusā ir mikrofons ekskursijas ilgumu iespējams samazināt.
Maršrutā ir iespējams izslēgt / iekļaut atsevišķus apskates objektus.
Gida pakalpojumi
Gida stāstījums pieejams latviešu, krievu un latgaliešu valodā. Gids sagaida grupu Naujenes
novadpētniecības muzejā (Naujenes pagasts, Skolas iela 1, blakus atrodas Daugavpils- Krāslavas lielceļš) un
pavada tālāk pa izvēlēto maršrutu. Ekskursijas beigās gids jāatved atpakaļ uz muzeju.
Iespējamās papildus aktivitātes
Slāvu nacionālo dzērienu – sbitņu degustācija (Jaunums)
Vietējo zemnieku ražoto sieru degustācija
Programma „Latgaliešu un slāvu vēsturiskie dzērieni” (ar dažādu dzērienu, piemēram, medus
kvasa, raudzētu bērzu sulu, degustāciju) (Jaunums)
Programma „Ābolu kūre” (dažādu ar āboliem saistītu produktu degustācija, piemēram, cepti āboli ar
medu, ābolu vai ābeļu lapu tēja, ābolu sula utt... Atkarībā no gada laika piedāvājums var atšķirties)
(Jaunums)
Individuāli izstrādātas kāzu programmas
Individuāli izstrādātas dzimšanas dienu svinēšanas programmas bērniem un pieaugušajiem
(latviešu, krievu un latgaliešu valodā) (Jaunums)
Zāļu tējas dzeršana (no ogļu patvāra, ar medu, barankām vai sieru) (Jaunums)
Programma „Vakarēšana turīga zemnieka istabā” (ar tepiķīšu tamborēšanu, musturdeķa veidošanu,
laimes slotas siešanu, senču ēdieniem un dzērieniem) (Jaunums)
Mākslas terapija bērniem (darbošanās ar mālu un krāsām no 4.līdz 12. gadiem)
Klūgu pīšanas nodarbības (katru ceturtdienu no plkst. 14:00- 17:00)
Iespēja iepazīties ar paipalām un baudīt veselības kokteili no paipalu olām

Radošās darbnīcas
Apaļo tepiķīšu tamborēšanas darbnīca (no 12. gadu vecuma)
Svilpaunieku, māla ziedu vai Laimes pogu veidošanas darbnīca (darbošanās ar mālu no 4. gadu vecuma
amatnieka pavadībā)
Pankūku darbnīca (no 4. gadu vecuma kopā ar vecākiem) (Jaunums)
Tējas maisiņu izšūšanas darbnīca (Jaunums)
Ziemassvētku darbnīca (darbojas no novembra līdz janvārim. Darbnīcā var liet laimi, gatavot maskas un
lauku plīts cepeškrāsnī cept piparkūkas) ( Jaunums)
Kilometrāža
Kopējā kilometrāža autobusam no muzeja pa izvēlēto maršrutu – 7,2 km; Jābrauc pa grants ceļu
No autostāvvietas līdz apskates objektiem kopsummā jāmēro kājām 1 km.
Cenrādis




Gida pakalpojumi grupai līdz 30 cilvēki Ls 5,00;
Ieejas biļete takā pieaugušajiem Ls 0,40, bērniem Ls 0,10
Maksa par autostāvvietu Naujenes pagasta pārvaldei:
- vieglā automašīna Ls 0,50;
-mikroautobuss (līdz 20 vietām)- Ls 1,00;
-lielais autobuss - Ls 1,50

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
TŪRISMA INFORMĀCIJA
Tūrisma informācija,
individuālu un grupu ekskursiju plānošana un organizēšana
Dabas parkā „Daugavas loki” un Slutišķu vecticībnieku sādžā
gida pakalpojumi, radošo darbnīcu organizēšana
Tālr./fax: 654 71321, 29468988 vai 26532508.
e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv

