
Ūdenstūrisma maršruts pa Daugavu 
Aizkraukle-Ķegums 

 
Distance – 45 km vienā virzienā 
Apskates objekti un vietas 

1. Dabas parks “Daugavas ieleja” 
Dabas parka “Daugavas ieleja” aptver  
1091ha lielu teritoriju un tas 
izveidots, lai aizsargātu Daugavas 
senlejas raksturīgāko posmu ar upes 
izveidotajām terasēm, kas palikušas 
nepārveidotas, būvējot Pļaviņu HES. 
Parkā aplūkojamas gadsimtiem senas 
vēstures liecības, kā arī ļoti retas augu 
un dzīvnieku sugas. Baltijas floras 
reģionā, te aug ap 800 ziedaugu sugu 
– divas trešdaļas visas Latvijas floras 
sugu. Dabas parka teritorijā mīt tikai šeit sastopamais lielais susurs. Dabas parks 
iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā. Nav izveidotas  publiskas 
pietauvošanās vietas, taču krastā var piestāt ar mazākām laivām, katamarāniem, ar sup 
dēļiem vai citiem mazākiem ūdens transportlīdzekļiem, kuriem piebraukšanai nav 
nepieciešams liels dziļums un izbūvētas piestātnes.. 
GPS: 56.622581, 25.105200 

2. “Raganu 
lidlauks” un 
vecais kaļķu ceplis 
«Raganu lidlauks« 
atrodas dabas 
parka "Daugavas 
ieleja" teritorijā, 
klusā, ainaviski 
skaistā Daugavas krastā. ” Aizkraukles senās 
leģendas vēsta , ka tāltālā senatnē Aizkrauklē 
mitušas raganas. Viena no slavenākajām plašā 
apkaimē bijusi Spīdala, kuru savulaik par 
personāžu izmantojis gan Pumpurs, gan Rainis. 
Raganu lidlauks ļaus Jums izbaudīt senu teiku un 
ticējumu elpu Daugavas ielejā, iedzert tēju kopā 
ar jautrām raganām un izmantot iespēju 
iemācīties lidot ar slotu. 
Vecā kaļķu cepļa ekskursijā var apskatīt dolomīta atsegumus un remdēt slāpes pie 
Kuprainīša avotiņa. Nav izveidotas  publiskas pietauvošanās vietas no Daugavas. 
GPS: 56.593508, 25.214006 

3. Lasmaņu karjeras 



Ceļotājus gaida labiekārtotas atpūtas vietas „Priediņas” un „Saķis”, savukārt lieliskas 
peldvietas, piknika vietas, pludmales volejbola laukums atrodas pie Lasmaņu karjera. 
Netālu atrodas publiska atpūtas vieta, kur ērti var piebraukt ar laivām. 
GPS: 56.596402, 25.183507(publiska pietauvošanās vieta) 
GPS: 56.601075, 25.181849(Lasmaņu karjeru atpūtas vieta) 

4. Aizkraukles viduslaiku pilsdrupas 

Viduslaiku Aizkraukles pilsdrupas 
atgādina par Aizkraukles novada 
vēsturi, kas ietver seno lībiešu 
apdzīvotās teritorijas, Zobenbrāļu un 
Livonijas ordeņa laikus un daudzas 
kaujas. Aizkraukles mūra pils celta ap 
1211.gadu lielā steigā kā aizsargs pret 
leišu sirotājiem un tajā saimniekoja 
Zobenbrāļu ordenis. Pēc Zobenbrāļu 
ordeņa sagrāves 1237.gadā 
Aizkraukles pili pārvaldīja Livonijas 
ordenis. 1279.gada 5.martā pie 
Aizkraukles notika viena no 
lielākajām kaujām, kas ietekmēja 
zemgaļu likteni. Šajā dienā vācu 
karaspēks ar bagātu laupījumu 
atgriezās no karagājiena Lietuvā. 
Lietuvieši dzinās pakaļ, tie 
Aizkraukles karaspēku panāca un 
uzbruka. Sadursmes brīdī Nameiša vadītie zemgaļu karavīri, kas bija spiesti iet līdzi 
krustnešiem sirojumā uz Lietuvu, pameta tos un pievienojās leišiem. Vācieši kauju 
zaudēja, tajā krita 71 Vācu ordeņa bruņinieks, daudzi Rīgas arhibīskapijai un citām 
zemēm pakļautie bruņinieki un ieroču nesēji. Dzīvību zaudēja arī pats ordeņa mestrs 
Ernsts. Tā ir viena no izcilākajām 13.gadsimta kaujām, kur uzvaru izcīnīja vietējo cilšu 
karaspēks. Pēc kaujas Zemgalē sākās brīvības karš. 1559.g. Aizkraukle tika ieķīlāta 
poļiem, 1577.g. to ieņēma krievi Ivana Bargā vadībā. Līdz 1633.g. pils vēl bija vesela, 
bet jau 1680.g. no tās palikušas tikai drupas. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai pils 
sienas fragmenti un pamati Daugavas upes krastos. 13.gs. sākumā Aizkraukle bija viens 
no lielākajiem Daugavas lībiešu centriem upes labajā krastā. Pilsdrupas ir valsts 
nozīmes vēstures piemineklis, kuras atrodas privātīpašumā un visieteicamāk tās ir 
aplūkot no attāluma vai braucot pa Daugavu. Nav izveidotas publiskas pietauvošanās 
vietas.  



GPS: 56.614260, 25.153631 
5. Karikstes upe 

Viena no Daugavas ielejas dabas 
parka interesantākajām vietām ir 
Karikstes upe. Tās līkločos celta 
kādreizējā Aizkraukles mūra pils, kurā 
mitinājās vācu muižnieki. Pie tās 
ietekas Daugavā savulaik atradās osta.  
GPS: 56.6114878, 25.1707651 
 

6. Aizkraukles luterāņu baznīca 
Baznīca ir republikas nozīmes 
arhitektūras piemineklis un tai ir 
vēsturiska nozīme. 1613.gadā tajā 
vietā tika būvēta koka baznīca, kas 
nopostīta. Mūra baznīcu uzbūvēja 
1668.gadā, bet pašreizējo izskatu tā 
ieguvusi 1896.-1899.gadā pēc 
arhitekta G.Krona projekta atbilstoši 
tolaik modē esošās neogotikas 
tendencēm. Baznīcā saimnieko 
Aizkraukles luteriskā draudze, kurā 
vēsturiski ietilpst Aizkraukles un Skrīveru pagasta luterticīgie. Nostāsti liecina, ka 
2.pasaules karā ēkas jumtu sašķieba, kad tajā ietriekusies vācu lidmašīna. 
Pietauvošanās, lai nokļūtu līdz baznīcai neiespējama, nav labiekārtota pietauvošanās 
vieta un vieta aizaugusi ar krūmiem un kokiem. 
GPS: 56.618389, 25.145362 

7. Aizkraukles pilskalns 
Pilskalns atrodas Daugavai labā krastā, virzienā braucot no Aizkraukles. Ar platu un 
dziļu grāvi pilskalns ir pārdalīts divās daļās. Abu kalna daļu plakumu galos izveidoti 
aizsargvaļņi, bet nogāžu augšdaļas 
pastāvinātas ar terašu palīdzību. 
Pilskalna lielāko plakumu ieloko no 
laukakmeņiem mūrētas sienas 
paliekas. Starp pilskalnu un Daugavu 
atrodas Aizkraukles senpilsēta, kur ir 
arī Aizkraukles 13.-17. gs. mūra 
baznīcas drupas un kapsēta.  
Arheoloģiskajos izrakumos (1971-
1976, vadītājs V. Urtāns) konstatēts, 
ka agrākās atrastās senlietas attiecas uz 
I g.t. p.m.ē., bet mūra siena pilskalnā veidota 13. gs. sākumā. Aizkraukle un 
Aizkraukles pils vecākā Vievalža vārds (Viewaldus) vairākkārt minēti 13. gs. 
rakstītajos avotos. Aizkraukles koka pili krustneši nodedzināja 1205. gadā. Nav 
izveidotas  publiskas pietauvošanās vietas, taču krastā var piestāt ar mazākām laivām, 



katamarāniem, ar sup dēļiem vai citiem mazākiem ūdens transportlīdzekļiem, kuriem 
piebraukšanai nav nepieciešams liels dziļums. 

GPS: 56.621271, 25.129811 
8. Jaunjelgavas promenāde 

Jaunjelgavā 2011. gadā tika 
izveidota labiekārto pastaigu taka - 
promenāde gar  Daugavu (~2km 
gara). Pastaigu taka visā savā 
garumā vijas gar Daugavu, padarot 
to par lielisku iespēju 
ikvienam  baudīt Daugavas 
tecējumu vasarā un  rudenī, ledus 
iešanu pavasarī un baltos plašumus 
ziemā. Priekš atpūtniekiem, kas 
vēlas atpūsties un ceļot uz ūdens pa 
Daugavu, šī ir vieta, kur var piestāt, 
jo te ir izbūvēta pietauvošanās vieta laivām, kuteriem un ūdens motocikliem. Izbūvēti 
ir arī vairāki rotaļu laukumi bērniem, peldvieta, atpūtas vietas ar soliem, galdiem, 
ugunskura vietām, automašīnu stāvvieta, velonovietne, nojume, ģērbtuves. 2020.gadā 
jūnijā interesentiem, kas vēlas apskatīt arī tuvējo Jaunjelgavas pilsētu vai to apkaimi, 
var doties uz nesen atklāto Tūrisma informāciju centru turpat netālu no Jaunjelgavas 
piestātnes, Jelgavas ielā 33. 
GPS: 56.621033, 25.086854 (pārceltuve un publiska piestātne pie Jaunjelgavas) 
GPS: 56.616580, 25.072370 (Publiska piestātne - Līcīša pontons Jaunjelgavā) 
GPS: 56.624226, 25.087675 (pārceltuve un publiska piestātne pie Klidziņas) 

9. Jaunjelgavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca 
Baznīca būvēta no granīta akmeņiem 
un sarkaniem ķieģeļiem 1896. – 1897. 
gadā. Tā kļuvusi par savdabīgu 
pilsētiņas simbolu, kas labi iekļaujas 
mazpilsētas ainavā. Baznīcas 
arhitektūrā atspoguļojas eklektisma 
perioda Latvijas celtnēm tradicionālais 
tēls. Virs galvenās ieejas atrodas tornis, 
kura piramidālā jumta galā uzlikts 
mazs, sīpolveidīgs kupoliņš. Lielāks 
šādas formas kupols atrodas altāra galā. 
Sienas sadala pilastri, logaiļu pārsedzes 
ir pusapļa veidā un sasaucas ar analogas formas jumta izbūvēm torņu pakājēs. 
Dievnamā saglabājušās daudzas 18. un 19.gs. ikonas. Viena no ikonām ar nosaukumu 
„Apustuļi Marks un Toms” ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 
GPS: 56.616990, 25.077238 

10. Putnu kalns – karātavu kalns 



Atrodas Daugavas labajā krastā  
pirms Skrīveru dendroloģiskā parka 
netālu no Skrīveru muižas, tieši 
pretī Jaunjelgavai. Par vietas 
nosaukumu vien vēsta nostāsti, kā 
tas radies. Viens no nostāstiem 
vēsta: “Tas bijis senos laikos, kad 
mūsu zemē vēl valdījuši bargi 
kungi. Zemniekiem bija jāiet muižā 
grūtajās klaušu gaitās. Toreiz 
Skrīveru muižā dzīvoja ļoti bargs 
kungs, bet vēl bargāks un nežēlīgāks bija muižas vagars. Vecie ļaudis ticējuši, ka tam 
bijuši sakari ar pašu nelabo. Vagars vienmēr, tā sakot, slāpis pēc cilvēku asinīm, tādēļ 
muižas darbiniekus, kas vien drusku nedarīja pa prātam, pēris pātagām. Bet tā tas bijis 
no sākuma. Vēlāk vagars Putnu kalnā ierīkojis karātavas par biedināšanu slinkiem 
zemniekiem. Gar kalnu gājis garām ceļš, pa kuru bijis jāstaigā muižas klausībniekiem. 
Cilvēku iebiedēšanai tika stāstīts, ka par katru sodīto būšot jāmaksā nauda, tāpēc 
zemnieciņi strādājuši pāri saviem spēkiem un nav varējuši saprast, kā vagars var visu 
zināt. Ļaudis ticējuši, ka vagaram visu velns izstāstot, bet velnam visu pasūdzot skaļie 
čukstētāji putni.” (LFK, 861, teicēja E.Zemture), Grāmata  “Valodiņa raiti tek”, 
sakārtoja Daina Vancāne - Viļuma. 
GPS: 56.622185, 25.073510 

11. Skrīveru dendroloģiskais parks 
Skrīveru dendroloģiskais parks kopā ar svešzemju 
koku stādījumiem aizņem 392 ha, tajā sastopamas 
apmēram 300 introducētās koku un krūmu sugas, kas 
saglabājušās no tām 679 sugām, kas te auga pirms 
Pirmā pasaules kara. 30 no tām ir ievērojami retumi 
Eiropas mērogā. Kopš 1977. gada 17 ha lielais 
Skrīveru dendrārijs ir aizsargājams dabas objekts. Pie 
dendroloģiskā parka labiekārtota pietauvošanas vieta 
nav izveidota, un ar lielākiem 
ūdenstransportlīdzekļiem piekļuve var būt 
apgrūtinoša, taču ar mazajām airu laivām, kanoe, 
katamaraniem, sup dēļiem, šeit noteikti var apstāties 
un izkāpt. Nav publiskas piestātnes izveidotas. 
GPS: 56.615607, 25.059183  

12. Hitlera laika sabrucinātā tilta atliekas 



Tilts pie "Radzēm"  tika uzbūvēts 
1942 gadā, spriežot pēc fotogrāfijām 
- vasarā pēc Ādolfa Hitlera pavēles 
autostrādes Berlīne - Helsinki 
izbūves ietvaros. Tilts un autostrāde, 
iespējams, bija jau izprojektēti 
iepriekš. Radžu īpašnieki attīrījuši no 
krūmiem trīs balstus, kas atrodas 
krastā. Tilts uzspridzināts vāciešiem 
atkāpjoties. Stāsta, ka spridzināšanas 
brīdī uz tilta ir bijuši divi padomju 
tanki. Pontonu tiltu vācieši uzcēla arī Jaunjelgavas -
Skrīveru pārceltuves vietā, arī tika uzspridzināts. Vēl ir 
bijis barona fon Sīversa lokveida tilts pie dendroloģiskā 
parka. Privātīpašums. 
GPS: 56.607642, 25.004090 

13. Alstiķes muižas drupas 
Krievijas impērijas laikā šeit bijusi slavena psihiatriskā 
dziedinātava, 19. un 20.gs. mijā sanatorija “Sanatorium 
aus Halswigshof, ko izpostīja Pirmajā pasaules karā. 
Muižas komplekss atrodas pussabrukušā vai sabrukušā 
stāvoklī. 
GPS: 56.621431, 24.939154 

14. Dabas liegums “Daugava pie Kaibalas” Lielā sala 
Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
ietilpst  dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”, kur lielākā lieguma daļa (51% lieguma 
teritorijas jeb 294,9ha), kas atrodas Birzgales pagastā. 
Tā ir putniem nozīmīgā vieta. Daugavā šai posmā ir 
vairākas salas(Lielā, Mazā, Garā, Kaibalas sala, 
Dzelmju pussala) un sekli niedrāji, kas pavasaros un 
rudeņos ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un 
barošanās vieta. Uz Lielās salas 2019.gada izskaņā tiks 
uzstādīta  pontonu tipa ūdens transportlīdzekļu 
pietauvošanās vieta  un  informācijas stends, kur ir 
noderīga informāciju par dabas liegumā mītošajiem 
aizsargājamiem biotopiem, putnu un zivju sugu 
daudzveidību, kā arī tuvumā esošajiem tūrisma 
objektiem. Līdz ar ūdens transportlīdzekļu 
pietauvošanās vietas izveidi uz Lielās salas, ir izveidota  
arī 500 m gara un 1.2 m plata dabas pastaigu taka, kuras 
galā ir uzstādīta  arī skatu terase (6 x 6 m). Pie piestātnes 
ir uzstādīta arī  nojume (2,5 x 2 m) ar galdu un krēsliem, 
ierīkota ugunskura vieta. 
GPS: 56.641196, 24.901586 (publiska piestātne un atpūtas vieta) 

15. Pastaigu taka pie Dzelmēm, Jumpravas baznīca 
2013.gadā izveidotā pastaigu taka gar Daugavu Dzelmēs atrodas pie Jumpravas 
baznīcas, vietā, kas līdz 20.gadsimta sākumam bija Lieljumpravas muižas parka daļa. 
Pie pastaigu takas ir ierīkotas atpūtas vietas un laivu piestātne, kā arī apkārtējā teritorijā 



piemērotas vietas makšķerēšanai un peldēšanai. Taka ir 
pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 
vecākiem ar bērnu ratiņiem.  
Ir zināms jau, ka 13.gs vidū Lieljumpravā bijusi baznīca, 
kas nopostīta Livonijas kara laikā un atjaunota 
1675.gadā 1830.gadā uzcelta jauna baznīca, kas sagrauta 
1.Pasaules kara laikā. Baznīca tika atjaunota 30.gados, 
bet padomju laikā tā daļēji tika izpostīta un pārvērsta par 
noliktavu. Baznīca bijusi J.Bines gleznota altārglezna. 
Jumpravā kalpojusi tie paši mācītāji, kas Lielvārdē, jo 
abas draudzes tika apvienotas. Galvenā bijusi Lielvārdes 
baznīca(“mātes baznīca”), bet Jumpravas baznīca tikusi 
minēta kā “meitas baznīca”. Mācītāji tāpat  kā pirmie 
skolotāji  bijuši vācu izcelsmes. Viens no 
ievērojamākiem bijis mācītājs Šenbergs. Viņš draudzē veicis plašu sabiedrisko darbību, 
nodibinot pagasta tālākajos nostūros mājskolas, arī Mazjumpravā, Daugavas kreisajā 
krastā Tīrumnieku mājās.  
GPS: 56.641278, 24.916750 (baznīca) 
GPS: 56.640645, 24.916612 (Pastaigu taka) 
GPS: 56.640473, 24.916623(publiska piestātne) 

16. Dīriķupīte 
Daugavas sīkās pietekas Dīriķupītes krastos atradās 
Dīriķu mājas. Šajās mājās bērnību pavadīja A. Pumpurs. 
Mājas sagrautas 1. Pasaules kara laikā (1914 -1918). 
Tēlnieka V. Titāna veidotā piemiņas zīme uzstādīta 
1990.gadā un ir Latvijas kultūras fonda dāvana. Nav 
piestātnes no Daugavas puses. 
GPS: 56.658909, 24.872668 

17. Slaidēnu pilskalns 
Daugavas kreisajā krastā atrodas Slaidēnu 
pilskalns - valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis, kura aizsargjosla iesniedzas 
lieguma teritorijā. Pilskalns datēts ar 
1.g.t.p.m.ē. Pie tā uzstādīta V. Titāna 
izgatavota piemiņas zīme. Pilskalns atrodas uz 
privātīpašnieka zemes,  brīvi pieejams vienīgi 
no Daugavas puses, kur apskatāms vienīgi 
pilskalns, piemiņas zīme atrodas zem ūdens. 
GPS: 56.676435, 24.880093 



18. Piemiņas zīme – „Robežkrogs. Vidzeme. Kurzeme.” 
Akmenī veidota piemiņas zīme (Tēlnieks Vilnis Titāns). 
Latvijas Kultūras fonda 1990. gadā dāvinātais piemineklis 
iezīmē kādreizējo robežu starp Lindes muižu Kurzemē  un  
Mazjumpravas muižu Vidzemē. Uz Kurzemes – Vidzemes 
robežas bija pat muita un krogi, vēlāk tikai krogi. Piekļūšana 
no Daugavas puses apgrūtināta, nav publiskas piestātnes. 
GPS: 56.659519, 24.872056 

19. Dzejas ozoli 
Līdzās Kaibalas ietekai Daugavā reiz atradušies Dieva ozoli, 
kas tika uzskatīta par svētiem, pie tiem ļaudis nesuši upurus. 
Īsi pirms I Pasaules kara no ozoliem bija saglabājušies tikai 
celmi, kuru vietas ļaudis vēl atcerējās. Dieva ozoli 
iemūžināti Ausekļa dzejolī „Dievozolu trijotne”. Par Dieva ozolu tradīcijas turpinājumu 
uzskatāmi tā sauktie Dzejas ozoli. Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeja sēdē tika nolemts 
atjaunot Ausekļa apdziedātos ozolus, 
nosaucot tos par Dzejas ozoliem. 1971. gada 
21. septembrī pirmo ozoliņu stādīja A. 
Pumpura dzimtas pārstāvji, otro — dzejnieki 
un rakstnieki, trešo — saimniecības 
“Lāčplēsis” pārstāvji. 
GPS: 56.696881, 24.878169 (objekta 
atrašanās) 
GPS: 56.696669, 24.879145 (publiska 
piestātne) 

20. Mācītājmuiža  
Lielvārdes mācītājmuiža atrodas gleznainā 
Daugavas krastā. Muiža un vēsturiskais 
parks, kurā atrodas vairāki dižkoki atrodas 
Doma draudzes aprūpē. Pēdējā gada laikā 
notiek krasta un parka apsaimniekošanas un 
sakārtošanas aktivitātes. Privātīpašums. Nav 
piestātnes. 
GPS: 56.684000, 24.894944 

21. Lindes parks 
Lindes muižas parks tapis no 1767-1772 
gadam, kurā interesants fenomens ir  
holandes liepu koku stādījumi, kas aug ar 
saknēm uz augšu. Lindes muiža piederējusi 
baronu fon Pletenbergu dzimtai, kas to 
uzbūvēja 16gs. 1. Pasaules karā tā tika stipri 
sabombardēta un netika atjaunota. Lindes 
muižas vārti: 1767.gadā Georgs Fridrihsons 
fon Pletenbergs uzcēla Lindes muižas vārtus 
baroka stilā, kas ir vienīgie no muižas 



kompleksa saglabājušies līdz mūsdienām.  Pie Lindes parka no Daugavas puses piestāt 
ir iespējams, taču nav izveidotas publiskas, labiekārtotas pietauvošanās vietas. 
Pietauvošanās iespējama tikai ar mazākiem ūdens pārvietošanās transportlīdzekļiem – 
laivas, kanoe, katamarāmi, sup dēļi. 
GPS: 56.698698, 24.849452 

22. A.Pumpura muzejs 
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs atrodas senajā 
Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā jau kopš tā 
atklāšanas 1970. gadā. Šī ir vieta, kurā var ne tikai iegūt 
informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa 
autoru Andreju Pumpuru, par Lielvārdi un Lielvārdes 
jostu, bet arī pašam uz brīdi kļūt par Lāčplēsi: , 
Laimdotu, Andreju Pumpuru, apsiet sev Lielvārdes jostu 
un, protams, izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi un 
Tumšo bruņinieku. Pie objekta ir publiska piestātne. 
GPS: 56.711326, 24.834228(objekta atrašanās) 
GPS: 56.711099, 24.837700(publiska piestātne) 

23. Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas 
Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas ir Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis. Mūra pils ar nocietinājuma valni pēc vācu krustnešu 
norādījumiem celta 13. gs. sākumā senās 
lībiešu koka pils vietā. Sākotnēji 
piederējusi Rīgas bīskapam Albertam. Tā 
vairākkārt cietusi karu darbībā un atkal 
atjaunota, bet kopš 1613. gada ir drupu 
stāvoklī. Drupas iekonservētas 1987. gadā 
pēc arhitekta G. Erdmaņa projekta. 
GPS: 56.711538, 24.837184 (objekta 
atrašanās) 
GPS: 56.711099, 24.837700( publiska 
piestātne) 

24. Lielvārdes ev.lut.baznīca 
Baznīca celta 1747. gadā, taču Pirmajā 
pasaules karā baznīcu nopostīja. Mācītājs 
Pauls Gailītis panāca, ka 1931. gadā sāk 
atjaunot dievnamu. Baznīcu pabeidza 
1932. gadā, 1938. gadā baznīca saņēma 
Lielvārdes dzelzceļu aizsargu 
organizācijas dāvinājumu – K. Miesnieka 
altārgleznu “Jēzus Ģetzemenes dārzā”. 
Baznīcas labiekārtošanai – koka altārim, 
kancelei un baznīcas soliem – līdzekļus 
dāvināja Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis. Baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, savukārt, altārglezna, altāris, kancele un baznīcēnu soli ir Valsts nozīmes 
mākslas pieminekļi. 
GPS: 56.711370, 24.835092 (objekta atrašanās) 



GPS: 56.711099, 24.837700( publiska piestātne) 
25. Lielvārdes parks un skulptūru dārzs 

Lielvārdes parks ir Valsts nozīmes aizsargājams dabas 
objekts. Tā  teritorijā atrodas aizsargājami 
dendroloģiskie stādījumi. Parka reljefs ir līdzens ar 
diviem nocietinājumu grāvjiem, kas veido šai vietai 
raksturīgo pievilcīgo ainavu. Parka teritorijā iekārtots 
Skulptūru dārzs, kur savulaik atradusies Lielvārdes 
muižas pils ar sešām kolonnām, terasēm un rožu 
stādījumiem. Skulptūru dārzā apskatāmas 16 koka 
skulptūras, kuras veidoja studijas “Doma” tēlnieki Jāņa 
Karlova vadībā, gatavojoties A. Pumpura eposa 
“Lāčplēsis” simtgadei. Visās skulptūrās atveidoti tēli no 
eposa “Lāčplēsis”. 
GPS: 56.711402, 24.836261 (objekta atrašanās) 
GPS: 56.711099, 24.837700( publiska piestātne) 

26. Uldevena pils 
Lielvārdes senlatviešu koka pili veidojis vēstures entuziasts un karikatūrists Agris 
Liepiņš, un tā ir 11.-12. gs. pils ideālrekonstrukcija, kurai par pamatu ņemti 
arheoloģisko izrakumu materiāli no dažādām Latvijas vietām. Tās senā atrašanās vieta 
bija pašreizējās Lielvārdes pilsdrupas Daugavas krastā, kas arī pašlaik pieejamas 
apskatei. Pils teritoriju apjož aizsargsiena, aiz kuras ļaudis slēpās uzbrukuma gadījumā, 
savukārt vidū ir dažas dzīvojamās mājas, virsaiša nams ar apspriežu zāli, svētakmens 
un aka, kas aplenkuma gadījumā bija visnozīmīgākais objekts. Pilis parasti atradās 
kalnu virsotnēs vai upju krastos, tāpēc maldīgs ir filmu radītais pieņēmums, ka koka 
pili iespējams nodedzināt ar vienu degošu bultu.  Pie pils var piestāt no Daugavas puses, 
taču jāuzmanās no ūdens līmeņa, jo tas var būt bīstams lielākiem ūdens 
transportlīdzekļiem kā jahtas, kuģīši, kam nepieciešams liels dziļums. 
GPS: 56.716928, 24.799261 (Uldevena pils) 
GPS: 56.716239, 24.798924 (publiska piestātne) 

27. Rembates muižas parks 
Rembates muižas parks ir Valsts nozīmes 
aizsargājams dabas objekts. Parks 11ha 
platībā aizņem teritoriju no Lielvārdes 
dzelzceļa stacijas pāri Rīga – Daugavpils 
šosejai līdz Daugavai. Parka teritorijā 
ietilpst arī Uldevena pils. Parku sāka 
veidot ap 1858. gadu kā ainavu parku pie 
Rembates muižas. Parkā ir dīķis, kas 
apņem sauszemi, veidojot savdabīgu 
saliņu, uz kuru ved celiņš. 1968. gadā 
saliņai piešķirts Spīdalas vārds. Spīdalas 
saliņa un parka teritorija tiek izmatota kā dažādu pasākumu norises vieta. 
GPS: 56.719076, 24.801679 (parks) 
GPS: 56.716239, 24.798924 ( publiska piestātne) 

28. Ņegas kanāls un avotiņš  



Pie Ņegas upes, kas saukta arī Melderupe 
atrodas Ņegas avotiņš. Avota ūdeni, kā 
dzeramo ūdeni izmanto tuvāki un tālāki 
ļaudis, gan no pašu novada, gan 
apkārtējiem novadiem. Līdzās Ņegas 
avotiņam otrpus upei ir izveidota skaista  
labiekārtota atpūtas vieta, kur iespējams 
makšķerēt, doties piknikā, ērti ielaist laivu 
upē, gan arī izkāpt krasta. Otrpus krastam 
atrodas arī publiska atpūtas vieta, bet bez 
labiekārtotas infrastruktūras. Šeit var 
mierīgi pārlaist nakti ar teltīm. Ja brauc ar 
mazāku laivu no Daugava puses, tad 
noteikti zem tilta pabraucot, pie abām 
atpūtas vietām varēsiet piebraukt. Netālu no 
atpūtas vietas atrodas otrā pasaules kara 
fortifikācijas būvju atliekas, Priedesmuižas 
ēku atliekas(tagad atrodas “Krūmiņu” 
mājas, privātīpašums), Tiltsargi – abus 
Pasaules karus pārdzīvojušas mājas ar 
vēsturiskām atmiņām.  
GPS: 56.709695, 24.758893(avots) 
GPS: 56.707897, 24.763666 ( labiekārtota atpūtas vieta) 
GPS: 56.708059, 24.760474 (atpūtas vieta) 

29. Militārais mantojums –Dzoti 
2. Pasaules kara cīņu fortifikāciju paliekas 
Ķeguma HES krastā. Vairāki dzoti atrodas  
Ķeguma HES dambja tuvumā, blakām 
atpūtas vietai “Spārītes un uz 
privātīpašumiem pie atpūtas kompleksa 
“Puduri” un viesu nama “Rēzijas”, 
Daugavas kreisajā krastā. Tie vislabāk 
apskatāmi dodoties izbraucienos pa 
Daugavu. 
GPS: 56.7165545, 24.7552489 

30. Spārītes atpūtas vieta 
Pašvaldības izveidota publiski pieejama 
atpūtas vieta Daugavas krastā 
iedzīvotājiem un viesiem. Vietā ir 
uzstādītas četras koka lapenes ar galdiem, 
soliem un ugunskura vietām. Plaša vieta 
nakšņošanai teltīs un volejbola laukums, 
peldvieta. Nav izveidota labiekārtota 
pietauvošanās vieta ūdens 
transportlīdzekļiem, taču piekļuve 
mazākām laivām, sup dēļiem, plostiem ir 
pieejama. 
GPS:56.726615, 24.715264 



31. Ķeguma pludmale 
Pludmale labiekārtota ar lapeni, laivu un citu 
peldierīču piestātni un nomu, pieejami divi publiskie 
volejbola laukumi un āra trenažieri. Blakus 
apskatāmi tādi vides objekti kā Saules pulkstenis. 
Pulkstenis ir ļoti gudrs, tā ciparnīcas loku līnijas 
attēlo saules ceļu ziemas un vasaras saulgriežos, 
tādejādi vasarā rādot vasaras laiku, bet ziemā – 
ziemas laiku. Blakus Saules pulkstenim  atrodas 
burtu instalācija “ĶEGUMS”. Objektā izveidotais 
atslēgu režģis, kuru rotā Ķeguma novada simbols – 
Saule, paredzēts jaunlaulātajiem savu laulību atslēgu 
novietošanai. Turpat apskatāma arī Ķeguma 
evanģēliski luteriskā baznīca. Apskatāmas arī  
Ķeguma HES strādnieku ciemata vēsturiskās 
apbūves liecības. Sākot Ķeguma HES būvniecību 
1936. – 1938. darbinieku vajadzībām tika uzceltas 
strādnieku ciemata pirmās dzīvojamās mājas Liepu 
alejā, Ķeguma dzelzceļa stacija un pasts. Pēc Otrā pasaules kara tika uzcelta Skolas iela 
ar līdzīga stila dzīvojamām mājām. Ciemats ir sākums Ķeguma pilsētai.  
Līdzās piestātnei atrodas arī uzņēmums Windborn, kas piedāvā Sup dēļu nomu. 
GPS: 56.742121, 24.717682 (vides objektu atrašanās vieta) 
GPS: 56.742639, 24.718764 (HES strādnieku ciemata vēsturiskais mantojums) 
GPS: 56.741904, 24.721103 (Ķeguma ev.lut. baznīca) 
GPS: 56.739194, 24.721325 (piestātne) 

Naktsmītnes 
Viesu māja “Cepļi”  
GPS: 56.593508, 25.214006 
Brīvdienu māja “Kraujas” 
GPS: 56.601846, 25.165811 
Viesnīca “Klidziņa” 
GPS: 56.625204, 25.086810 
Viesu nams “Radzes” 
GPS: 56.608932, 25.004301 
Brīvdienu māja “Brīviņi” 
GPS: 56.600611, 25.031031 
Viesu nams “Wild Duck” 
GPS: 56.601998, 25.020418 
Viesu nams “Vecupe” 
GPS: 56.617782, 24.950982 
Viesu nams/Savvaļas briežu dārzs “Saulītes” 
GPS: 56.637815, 24.898907 
Brīvdienu māja “Vidžupes” 
GPS: 56.699546, 24.874303 
Viesnīca “Baltu ozols” 
GPS: 56.716840, 24.799144 



Atpūtas komplekss “Puduri” 
GPS: 56.718978, 24.730654 
Viesu nams “Rēzijas” 
GPS: 56.720650, 24.726169 
Kempings “Ezīša midziņa” 
GPS: 56.728014, 24.708969 
Publiska atpūtas vieta “Spārītes” 
GPS: 56.726796, 24.714709 
Publiska atpūtas vieta pie Ņegas upes  
GPS: 56.707910, 24.763670 

Ēstuves 
Bistro un veikals/ restorāns “Klidziņa” 
GPS: 56.625204, 25.086810 
Viesu nams Wild Duck restorāns (vasaras mēnešos, ziemā uz rezervācijām) 
GPS: 56.601998, 25.020418 
Restorāns “Baltu ozols” 
GPS: 56.716840, 24.799144 
Kafejnīca ART Kafe 
GPS: 56.719422, 24.800496 

Publiskās piestātnes 
Ūdens tūrisma punkts “Baltā kaza” 
GPS: 56.624209, 25.087643 
Jaunjelgavas pārceltuve 
GPS: 56.620999, 25.086707 
Līcīša pontons Jaunjelgavā 
GPS: 56.616580, 25.072370 
Dabas liegums “Daugava pie Kaibalas” Lielā sala,  
GPS: 56.641204, 24.901552 
Dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”, Garā sala 
GPS: 56.680226, 24.888103 
Lielvārdes novads, Dzelmes, piestātne 
GPS: 56.640502, 24.916631 
Dzejas ozoli piestātne 
GPS: 56.696671, 24.879310 
A.Pumpura muzejs/Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas/Parks piestātne 
GPS: 56.716203, 24.798982   
Ķeguma pludmale, Lāčplēša iela, piestātne un SLIPS 
GPS: 56.739176, 24.721262 

Izkāpšanas vietas/Laivu ielaišanas vietas(SLIPS) 
Ķeguma pludmale, Lāčplēša iela, SLIPS 
GPS: 56.739176, 24.721262 
Publiska atpūtas vieta Spārītes, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.726322, 24.715589 
Publiskas atpūtas vietas pie Ņegas un pie avota, izkāpšanas vietas 
GPS: 56.707806, 24.763285  
GPS: 56.708031, 24.760613 



GPS: 56.709340, 24.759364 
Lielvārde, Skolas iela, izkāpšanas vieta un SLIPS 
GPS: 56.711411, 24.814297 
Lielvārde, Dārza iela,  izkāpšanas vieta un SLIPS 
GPS: 56.715082, 24.799656 
Lindes parks, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.700684, 24.847145 
Mācītājmuiža, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.683808, 24.893335 
Lielvārdes novads, Dzelmes, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.640555, 24.914593 
Birzgales pagasts, Izkāpšanas vieta 
GPS: 56.631474, 24.919342 
Skrīveru dendroloģiskais parks, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.615620, 25.059239 
Daugavas ieleja, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.622800, 25.099912 ( bet izkāpt var vairākās vietās gar Daugavas ielejas krastu, kur 
nav aizaudzis) 
Aizkraukles pilskalns, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.621473, 25.125592  
Aizkraukles viduslaiku pilsdrupas, Karikstes upe, izkāpšanas vieta 
GPS: 56.614613, 25.152475 
Atpūtas vieta pie Daugavas, izkāpšanas vieta   
GPS: 56.596227, 25.183508 

Ūdens transportlīdzekļu noma 
Landavas laivas  
Kanoe laivu noma. Nodrošinām ar visu nepieciešamo aprīkojumu (airi, glābšanas vestes, ūdensizturīgās 
somas), transports, laivu piegāde, savākšana. Kā arī labiekārtota un privāta atpūtas/telšu vieta Daugavas 
krastā netraucētai atpūtai dabā. 
Adrese: “Landavas”, Tomes pagasts, Ķeguma novads 
Telefons: +371 25947703 
Mājaslapa: www.landavaslaivas.eu  
GPS: 56.804076, 24.588564 (iespējama  kanoe laivu piegāde ar aprīkojumu jebkurā vietā) 
Windborn.lv (sup dēļi, windsērfings)  
Uzņēmums piedāvā  iespēju trenēties uz SUP ( airu dēlis), vindsērfingu( burājot ar vēja dēli). Ziemā, 
distanču slepošanas trasē vai arī uz ledus, iespējams burāt ar ledusdēli, snowsurfu vai snowkaitu.  
Mājaslapa: www.windborn.lv 
Kontakttālrunis: +371 27011410 
Adrese: Lāčplēša iela 14A, Ķegums, Ķeguma novads 
GPS: 56.739280, 24.721813 
Izbraucieni ar plostu pa Daugavu  
Atpūta uz ūdens Ķegumā. Izbraucieni ar plostu pa Daugavu, 4h, 15euro no cilvēka. Minimums 
10 cilvēki, maksimums 20. Uz plosta ir pirts, grils, mājiņa, mūzika. Plostam pašam ir savs 
kapteinis. Var arī mazākas kompānijas vai divatā.. Plosts atrodas Ķeguma pludmalē. 
Kontakttālrunis: +371 27894288 
GPS: 56.739179, 24.721086 
Ūdens tūrisma punkts “Balta kaza”  



Ūdens tūrisma punktu Skrīveros, "Baltās kazas" piestātnē. Piedāvājam braucienus ar 
trimarāna tipa kuģīti „Balta Kaza” no Jaunjelgavas uz Klidziņu un izbraucienus pa Daugavu, 
kā arī iespēju iznomāt SUP dēļus, airu un kanoe laivas, katamarānus.  
Kontakttālrunis: +371 29442587. 
Mājaslapa: www.kugisbaltakaza.lv  
GPS: 56.624037, 25.086975 
Katamarānu un kanoe laivu noma Dzelmēs 
Dzelmēs pie Jumpravas evaņģēliski luteriskās baznīcas biedrība "Dzelmju attīstībai"  piedāvā 
katamarānu –ūdens velosipēdu un kanoe laivu nomu gan Daugavā, gan citās Latvijas 
upēs. Latvijā ražotās kanoe laivas "Loxia" ir vieglas, ērtas un ātras, tāpēc piemērotas kā 
sportiskiem airētājiem, tā arī ģimenēm ar bērniem. Piedāvājumā ietilpst gan atsevišķu laivu 
un/vai piekabes noma, gan arī piegāde Latvijas laivojamajās upēs. Ar ūdens velosipēdiem un 
laivām iespējams izbraukāt Daugavas līci, kas pirms Ķeguma HES būvniecības bija 
Lieljumpravas muižas parka daļa. Tāpat, turpat 15 min brauciena attālumā  vari nokļūt uz 
Lielās salas, kas atrodas dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas”, kurā izveidota labiekārtota 
lapene, skatu terase un pastaigu taka un pontona tipa pietauvošanās vieta. 
Kontakttālrunis:  +371 25368528 
GPS: 56.640498, 24.916663 
 
 


