
 Bauska mõisa kõige vanem osa on 15. sajandil suurtükkidele ehitatud Liivi or
du vangla, uuem osa on aga 16. sajandi lõpus ehitatud, resideerumiseks mõeldud –  
bastionide, kaitseseinte ja maavallidega kindlustatud mõis. Mõis asub Mūsa 
ja Mēmele jõgede vahelisel maaribal. Kuni tänaseni on ordulinnuses säilitatud 
romantilisi varemeid, hertsogi residents on aga uuendatud ja seda hõivab Bauska 
mõisamuuseum. www.bauskaspils.lv

 Rundāle linnus on üks suursuguseim barokiajastu ja rokokoo stiilis arhitektuuri ja 
kunstimälestisi Lätis. Mõis on ehitatud aastatel 1736–1740 Venemaa keisrinna Anna 
Joannovna favoriidi Kurzeme hertsogi Ernst Johan Bironi suveresidentsiks. F. B. Rast
relli projekteeritud „prantsuse aia“ korda tegemine hakkab lõpule jõudma ja seal on 
võimalik külastada suurimat ajaloolist roosiaeda KirdeEuroopas. www.rundale.net

 Mežotne linnus on üks ilusaimaid klassitsismiaja mõisaid Lätis, mille Vene 
keisrinna Katarina II kinkis oma lapselapse hoidjale Charlotte von Lievenile.  
Lielupe jõe kaldal saab vaadata restaureeritud paraadiruumide interjööre ning 
jalutada maalilises pargis. Mõisas asuvad 19. sajandi stiilis sisustatud hotell, 
restoran ja konverentsiruumid.www.mezotnespils.lv

Rattaretk ühendab kolm Bauska lähiümbruses asuvat mõisa ja kulgeb mööda 
Bauska looduspargi territooriumit mööda Lielupet. Marsruut on läbitav orientee-
ruvalt maikuust kuni oktoobrikuuni, kuna sild, mis viib üle Lielupe jõe Mežotne 
mõisa juurde, suletakse talveperioodiks, mistõttu tasub varakevadel ja hilissügisel 
eelnevalt uurida, kas sild on ületatav. Marsruudil asub palju vaatamisväärsusi, 
mistõttu on soovitatav planeerida teekonna läbimiseks terve päev.

 Bauska ümbruse mõisad

Bauska – Mežotne – Pilsrundāle – Bauska

Bauska mõisa Rundāle linnus

01 ~ 30 km

 Skaistkalne – ilus piirkond Leedu piiri ääres, maalilise Mēmele kaldal. Siin  
asub võimsaim katolikukirik Zemgales, Püha NeitsiMaarja taevassevõtu kirik,  
mille ehitas jesuiitide ordu 1692. aastal ning sisustas selle tol ajal veel Lätis 
tundmatu barokiliku rikkalikkusega. See on tähtsaim katolikukeskus nii Zemgales 
kui ka kogu Lätis.

 Vabaõhumuuseumis “Ausekļu veski” on võimalik näha lätlaste maaaita koos 
vanade tööriistade kollektsiooniga, katsuda oma jõudu erinevates aiatöödes ning 
jälgida iidse tehnika talitlust. Igal kevadel ja sügisel toimuvad muuseumis külvi ja 
lõikuspidustused, kus tutvustatakse ka vanaaegseid töid ja ameteid, millest saavad 
osa võtta ka külastajad. www.ausekludzirnavas.lv

Marsruudil on rikkalikult vaatamisväärsusi, mis võimaldavad tutvude Zemgalega 
ja selle rahvaga. Bauskast kuni Skaistkalnsini lookleb tee piki Mēmeli jõge, kus jõe 
kohalolekut võib aimata vaid lopsakate aasade ja heinamaade järgi. Marsruut 
on sobilik pigem kahepäevaseks matkaks, nii jääb aega ka vaatamisväärsuste ja 
kohalike inimestega tutvumiseks. Skaistkalne asub piirilähedasel alal, mistõttu 
peab kindlasti kaasas olema kas pass või ID-kaart!

 Rikas Zemgale

Bauska – Brunava – Jaunsaule – Skaistkalne – Ozolaine –  
Vecsaule – Bauska

Skaistkalne katolikukirik “Ausekļu veski”

02 ~ 80 km

 Jēkabpils metsapark on armastatuim, suurim ja enim külastatud puhkekoht 
linnas. Pargis on laste mänguväljak, rannavõrkpalli ja –jalgpalli väljakud, matkara
jad. Metsapark asub Radži veehoidla kaldal, millele on omistatud rahvusvaheline 
keskkonna ja kvaliteedimärgis  sinilipp. Radži veehoidlas on lubatud loaga ka
lapüük (www.jekabpilssc.lv). Veehoidla kaldal olevast puhkebaasist “Radži” saab 
rentida veevarustust; kasutada saab ka spordiväljakuid, ujumiskohti ja sisustatud 
puhkekohti. Kõrval olevas metsas saab mängida ka paintball`i.

 Ekskursioon pagaritöökojas “Dona”. Ettevõtte peamised tegevusalad on 
leiva ja pagaritoodete tootmine. +371 29106779, www.dona.lv

 Ühing “Aktīvs Salā” pakub kalapüügi, paadisõidu, paintball`i, jalgrattalaenu
tuse võimalusi.“Zemgaļi”, Salas pag., +371 29255219, www.aktivsala.lv

Marsruut ühendab Radžu veehoidla, mis on Jēkabpilsi elanike armastatud 
puhkekoht, ning mitmed ümbritsevad vaatamisväärsused ja turismikohad 
Sala piirkonnas. Aktiivsemad jalgratturid võivad vaadata ka Sakas saart, sõites 
täiendavalt 12 km. Marsruut on ühendatav Jēkabpilsi ja ümbritsevate marsruu-
tidega nagu Laukezers looduspargis ja Atašiene (vt. 15. ja 16. marsruut).

Jēkabpils Radži veehoidla  
ja Salas piirkond

Ümber Radži veehoidla – P76 – Sala – Indrāni – Gustiņi –  
Sala – Radži veehoidla

Pagariäri “Dona” Radžu veehoidla

17
35–38 km

 Retro stiilis mootorrataste ja 
vanade vormiriietuste kollektsioon 
Annab võimaluse tutvuda retro stiilis 
mootorratastega, osasid ka käivitada 
ja nendega sõita, riietuda originaal
sesse sõjaväe vormiriietusse, foto
grafeerida vanade fotoaparaatidega. 
+371 26470730

 Marinzeja muuseumiehitis koos pargiga. 19. saj. keskpaigas krahvi Jozef 
von der Borh poolt ehitatud mõis, osaliselt säilinud majapidamisehitistega, on 
ainus klassitsismistiilis ehitatud mõisaansambel Krustpilsi rajoonis. Mõisa kõrval 
asub prantsuse ja inglise segastiilis park. Lähedal asuva Marinzeja järve kaldale 
on loodud puhke ja ujumiskoht. +371 29508043, 65228355, 65228357

Rattamarsruut on kokku pandud, et tutvuda Atašienes ümbruskonnaga ja on 
lihtsasti ligipääsetav ka rongiga liinil Rīga–Zilupe. Külastades Atašiene, on 
külastajad oodatud kaema Marinzeja järve kaldal asuvat mõisa, rändama 
minevikku, sõitma retromasinatega ja nautima talusaadusi.

Atašiene rattaretk
Rtj “Atašiene” – Atašiene – Rijnieki – Eiduki –  
Zalāni – Agrārbanka – rtj “Atašiene”

Retro stiilis mootorrataste  
ja vanade vormiriietuste kollektsioon

16 20–24 km

 Karlis Ulmanise mälestusmuuseum “Pikšas”. Läti Vabariigi esimese peami
nistri ning 1936. aastal riigipeaks tõusnud  K. Ulmanise restaureeritud sünnikodu 
“Pikšas” muuseum alustas tööd 1993. aastal. Ehitamise ajal 20 saj. 30ndates oli see 
moderne talu. Näitused on pühendatud K. Ulmanise eluloole ja poliitilisele tööle. 
www.piksas.lv

 Bērze veski on üks haruldastest veskitest Lätis, mis töötab kuni tänapäevani. 
Siin saab tutvud põllusaaduste 100 aasta vanuste töötlemise tehnoloogiatega,  
mis töötavad veeenergia mõjul. Huvi pakuvad ka veski ümbrus ja veskitamm 
Berzes´i jõel. +371 26439106, eelneval kokkuleppel.

Marsruudile on valitud Läti ajaloomälestised ja peamisteks peatuskohtadeks 
on Karlis Ulmanise mälestispaigad. Marsruuti iseloomustab tüüpiline Zemgale 
maastik – suured väljad, silmapiiri taha ulatuvad avarused, millest eristuvad 
metsatukad ja maamajad, teravilja- ja rapsiväljad ning tasased kruusateed.

Karlis Ulmanise memoriaalretk
Dobele – Miltiņi – Šķibe – Bērze – Lejasstrazdi – Dobele

“Pikšas” Bērze veski

03 35–38 km

 Zebruse järv asub geograafiliselt Austrumkursa kõrgustikul. Selle suurus on 
412 ha, maksimaalne sügavus – 4,2 m. Kirjanik Kārlis Ieviņš on selle nimetanud 
pühaks järveks. Järve idakallas on lihtsamini ligipääsetav ja selle on ehitatud 
mitmeid puhkekeskusi, kämpinguid ja ujumiskohti.

 Pokaiņi mets. Ebatavalistest kivijõgedest, tammidest ja vallidest on jutustatud pal
ju  fantastilisi lugusid ja vastuolulisi legende. Arvatakse, et Pokaiņi mets kõrgub tugeva 
energiaväljaga paigas. Metsas esineb ka aktiivne reljeefide muutus ja värvide vahetus. 
Mitme kilomeetri pikkused jalutusrajad ühendavad erinevaid vaatamisväärsusi.

 Vecauce loss on ehitatud pseudogooti stiilis, aastatel 1842–1845 krahvidele 
Mēdemitele ning seda ümbritseb 13 ha suurune park. Loss on täna kasutusel kui 
turismi ja kultuurikeskus. Sissepääs tasuline. www.vecauce.lv

 Jaunauce muuseum asub 19. sajandil ehitatud mõisahoones. Siin on säilinud 
Läti ainus klassitsismistiilis kuppelmaaling ja 19. saj alguse ahjukollektsioon. Mõisa 
ümber laiub 7,7 ha suurune park, kus asub haruldane tiik koos kanaliga. Sissepääs 
on tasuline. ww.jaunaucespils.lv

Marsruut kulgeb mööda vähekasutatud kruusateid läbi Auce ja Saldus piirkonna, 
tutvustades mõlemas vallas olevaid mõisaid ja losse. Teekond võimaldab nautida 
Läti piirialade maastikku, kuid üle Vadakste jõe on näha ka Leedu alasid. Suur osa 
mõisatest üllatab oma hooldatud välimuse ja läbimõeldud turismiteenustega. 

Auce ja Saldus piirkond –  
mõisad ja lossid

Auce – Vītiņi – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs –  
Jaunauce – Ķevele – Vecauce – Auce

Vecauce loss Jaunauce loss

07
~ 60 km

 Auce linna eripäradega 
saate tutvuda, kui külastate 
Auce Käsitöökoda, Auce 
valla muuseumit, Vecauce 
mõisa ja luterliku kirikut 
ning Māra Hincenberga 
aeda. www.auce.lv 

 Ķevele allikateks ehk 
Kuningaallikateks nimeta
takse üheksat allikat, mis 
voolavad läbi sügava kuris
tiku. Arvatakse, et iga allika 

vesi on endale iseäraliku maitsega ning aitab ravida erinevaid haigusi. Pärimus 
räägib, et allikaveega õnnistati Rootsi kuningas Karl XII, sellest pärineb ka nimetus. 

Marsruuti naudivad kannatlikud ja füüsiliselt vastupidavad reisijad, kuna iga kün-
ka taga on näha järgmine ja iga järgmine läbitud kilomeeter toob endaga kaasa 
veelgi ilusamad vaated. Marsruudi esimene osa on rikkaliku maastikuga, kuid 
füüsiliselt väsitav. Marsruudi teine pool, mis viib matkajad Lielaucesse ja Aucesse 
on oma ilusa looduse ja kultuurimälestistega kui magustoit peale aktiivset sõitu. 

Auce ümbruskond

Auce – Ķevele allikad – Losbergi – Zuši – Lielauce – Auce

Käsitöökoda

06 30 km

Ķevele allikateks

 Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn. Tornis olev näitus on pühendatud esimes
tele Läti presidentidele, kes pärinevad Zemgalest, Jelgava linna ajaloole iidsest ajast 
kuni tänapäevani, samuti pakub võimalust teha virtuaaltuur Püha Kolmainu iidses 
kirikus ning tutvustab Zemgale rahvariideid. Torni 9. korruse vaateplatvormilt saab 
näha Jelgava panoraami kõikides suundades. Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn on 
avatud iga päev. Sissepääs on tasuline. Akadēmijas iela 1, +371 63005447,  
www.tornis.jelgava.lv

 Svēte leivaküpsetus pakub võimalust väikestel gruppidel näha, kuidas toimub 
maheleiva küpsetamine ja kuidas töötab väike pagarikoda. Pagarikoja kõrval asub 
väike pood, kus saab maitsta värsket leiba ja kondiitritooteid. +371 29235332

 Zaļenieki mõis ehk Roheline mõis on Jelgava piirkonna uhkus. Mõis on ehitatud 
1768. aastal tuntud arhitekti S. Jenseni projekti järgi. Tänapäeval töötab mõisas 
Zaļenieki eriala keskkool, võimalik on paluda läbi viia ekskursioon. Muuseumi 
kõrval on korras hoitud park ja loodusrada. +371 63074250

 Tērvetes looduspark on üks ilusamaid looduse, ajaloo ja kultuurimälestisi 
Lätis, sobib ideaalselt külastamiseks peredele ja lastele. 

Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn Zaļenieki mõis

Jelgava linna marsruut kulgeb mööda jalgrattateid. Väljaspool linnapiire on 
võimalus nautida Zemgale imelisi tasandike ning Tervete ümbrus üllatab sõitjaid 
Zemgale jaoks ebatavaliselt künkliku maastikuga. Marsruut on soovitatav 
sõitjatele, kes eelistavad asfaltteid ning ei heitu võrdlemisi tihedast autoliiklusest. 

Jelgava – Tērvete
Jelgava – Svēte – Zaļenieki – Tērvete – Glūda – Jelgava

08 70 km

 Z/s “Boļāni” on vaatlusasutus koos 
loodusradadega. Siin on võimalik min
na ekskursioonile Tamme orgu, jaluta
da Struve geodeetilisel murdepunktil 
Daborkalnsil, kui ka külastada näitust 
kohalike elanike panusest K. Barons 
folkloorikogumikusse. Pakutakse ka 
kohaliku traditsioonilist toidu. Sēlpils 
vald, +371 26496601

 Zvejnieklīcis on vabaõhu ürituste korraldamiseks mõeldud paik Daugava ääres, 
vaatega Sēlpilsi linnamäele, kus 16. saj alguses toretses Sēlpilsi linn. Olemas on 
lava, spordiväljakud ja laste mänguväljak. Piki Daugava kallast võib minna jalutus
käigule mööda „Armastuse rada“. Sobilik koht pikniku pidamiseks ja puhkepausiks. 

Zvejnieklīcis

Maaliline rattamatk Sēlija küngastel ühes Daugava orgudest viib teid 
maapiirkondadesse ja on maakohale omase liiklushõredusega. Retk laseb sõitjal 
nautida Daugava kõrgeid kaldaid või mägedelt ulatuvaid ilusaid vaateid otsast. 
Teisele kaldale jõudmiseks võib kasutada ka paaditransporti – Līkumi–Pļaviņas ja 
Zvejnieklīcis–Stukmaņi. 

Sala rattaretk

Puļpāni – Babrāni – Ķipu kalns – Stūrāni – Gretes – Sēlija –  
Sēlpils kiriku varemed – Vecsēlpils – Puļpāni

14 18 km

Gārsene mõis Muuseum “Sēlija”

 Gārsene. Gārsene mõis on tõenäoliselt ehitatud 1856. aastal neogooti stiilis. 
Mõisas tegelb hetkel kool. Gārsene mõisast on palju legende ja pärimusi; lossis, kus 
pakutakse külalistele öömaja, kõnnib ka Sinine daam. Lähedal asub mõisapark, kust 
saab alguse mitu matkarada, mis on kuni 7,1 km pikad, puhkealadest ja lõkkeplat
sidest ümbritsetud. Lähedal asub ka paruni perekonnakabel ja Gārsene kirik. 
+371 65229643, 29490656

 Viesīte. Mööda kitsarööpalist raudteerada vooris selle õitseaegadel 67 reisiva
gunit. Nüüd saab ühest depoohoonest jälgida  kitsarööpalist vedurit ja Viesīte 

Sēlijaga tutvumist planeerige mitmeks päevaks, sest seda jääte mäletama kui ühte 
kõige maalilisemat jalgrattamatka. Sēlija köidab oma maaliliste vaadete ja kohalike 
elanike külalislahkusega. Marsruut on mõeldud kogenud rattasõitjatele, kes ei karda 
pikemat teekonda ja planeerivad oma rattaretki iseseisvalt. Marsruut on läbitav 
kahe päevaga ja alustatakse individuaalselt.

Sēlija väikelinnad

Gārsene – Aknīste – Nereta – Lone – Viesīte

11 ~ 95 km

Latgale kunsti ja käsitöökoda Tõstuk Līvāni

 Töökojas “Rūme” tegutsevad käsitöölised, kes vormivad savist nõusid, kau
nistusi ja muid kujukesi. See on koht, kuhu kõik huvilised on oodatud mitte ainult 
vaatama, vaid ka ise tegevustes osalema, uusi oskusi omandama ning lõbusalt ja 
loovalt aega veetma. +371 26239304, www.rume.lv 

 Latgale kunsti ja käsitöökoda Līvāni on oaas inimestele, kes soovivad tutvuda 
Latgale käsitööliste ajaloo ning arenguga kuni tänaseni. Näha saab käsitööliste 
näitust, töökodasid, veegaleriid. Domes iela 1, Līvāni, +371 65381855, 28603333, 
www.latgalesamatnieki.lv

 Tõstuk Līvāni–Vandāni
Vandāni, +371 26808760
Tööaeg: V–X 7.00–21.00, XI–IV 17.00–19.00

Marsruudi alguspunkti jõudmiseks on mugavaim kasutada rongiliiklust. 
Marsruuti võib alustada nii Krustpilsist kui ka Līvāni raudteejaamast. Parvesõit üle 
Daugava jõe on juba omaette elamus. See on üks kolmest töötavast parveliinist 
Lätis. Marsruudi keskel – Sēlija külas Zasa – tõmmake hinge, jalutage Zasa 
mõisapargis ning külastage kindlasti töökoda “Rūme”. Marsruuti läbimiseks võib 
arvestada ühe päevaga.

Veere mööda Jēkabpilsi
Līvāni – Zasa – Jēkabpils 

13 ~ 55 km

 Sauka järv asub Sēlija mäe lõunaosas. See on suurim Zemgale järv ja suuruselt 
15. järv Lätis. Järve kaldal on mitmeid ujumis ja puhkekohti, Ormaņkalns 
vaateplatvormilt saab jälgida ilusat loodusparki. www.saukasdabasparks.lv

 Ormaņkalns on kõrgeim punkt Sēlija mäestikus ning üks kesksetest objektidest 
Saukas looduspargis. See asub 165 m üle merepinna. Vaateplatvormilt laiub ilus 
vaade Sauka järvele ja Sēlija metsadele.

Ormaņkalns Saukas looduspargis

Sauka järve maastikku on õigustatult kutsutud Sēliji esindajaks – kerkivad teed, 
künkad, maalilised vaated. Rattamarsruut on kokku pandud mitme aasta eest 
ning see on hinnatud üheks maalilisemaks ja atraktiivseimaks. Marsruut on 
keskmise raskustasemega – maastik on künklik ja ka sõidutee kvaliteet võib olla 
varieeruv. Kohalikud turismitalud pakuvad võimalust ka jalgratta rentimiseks. 

Ümber Saukas järve
Lone – Sauka – Borīšu kalns – Lone

12 ~ 25 km

Saatuse aed Koknese varemed

 “Skrīveru saldumi” on maiustusi tootev tootmisettevõte, mis valmistab 
armastatud “lehmakomme“ “Skrīveru Gotiņa”. Maiustuste töökojas on võimalik 
tutvuda lehmakommide saamislooga, pakkida oma kommid paberisse ja osta ka 
värskeid, otse tootmisest tulnud komme kaasa.

 Aizkraukle küngas asub Daugava parempoolsel kaldal Ašķeres jõe sissevoolu 
juures ja kõrgub 40 m kõrgusel Daugava tasemest. Künkal on kaks platood – üks 
väiksem idas, teine kaks korda suurem läänes.

 Pļaviņu HEJ. Pļaviņu hüdroelektrojaam tööstus pani 20. saj. 60ndate aastate 
alguses aluse Aizkraukle linna ajaloole. Täna on Pļaviņu HEJi valduses suurim 
veehoidla Daugaval, mille mõlemat kallast ühendab veehoidla alt läbi jooksev 
tunnel, mis on ka ainus sarnane Lätis.

 Koknese varemed. 1209. aastal piiskop Alberti poolt ehitatud kivilinnus 
pommitati 1701. aastal Põhjasõja ajal maatasa, misjärel linnust enam ei taastatud. 
Kuni 1966. aastani asusid varemed ca 37 m kõrgusel mäel, aga peale Pļaviņu HEJ 
veehoidla üleujutamist on vesi nüüd varemeteni.

 Saatuse aed (Likteņdārzs) on meie ühine kingitus Läti 100. aasta juubeliks. 
Läbi õunapuuaia ja mitmete teeradade on võimalik jõuda amfiteatrini ning jälgida 
vaateterrassilt Daugava maalilisi vaateid.

Suurepärane marsruut Daugava jõeorgudega tutvumiseks, mis ühendab 
omavahel kolm Daugava linna – Skrīverus, Aizkraukli ja Koknesi. Kõik linnad 
on omavahel ühendatud ka rongiliiklusega järelikult võib marsruuti läbida 
ka rongiga sõites. Marsruudil Skrīverist Aizkraukleni võib nautida Daugava 
orgude maalilisi vaateid, kuid võib laskuda ka Daugavani, piki mida lookleb üks 
marsruudi lõike.  Suurema ja tihedama liiklusega teid  saab vältida kasutades ka  
alternatiivset lõiku Aizkrauklest Kokneseni. 

Rattamatk Daugava jõeorgudes

Skrīveri – Klidziņa – Daugava jõeorud – LLU Põllumajandusinstituut –  
Aizkraukle küngas – Aizkraukle – Bilstiņi – Koknese – Saatuse aed

09  ~ 40 km

Zebruse järve ümbrus üllatab Zemgale piirkonnale ebatüüpilise mägise 
maastikuga. Tee viib üle küngaste ning nõuab suuremat füüsilist jõudu. Marsruut 
toob külastajani erinevaid pühapaikasid ja legende Zebruse järve ümbrusest 
ning pakub  samal ajal võimalust veeta aktiivse päeva looduses. Marsruuti saab 
pikendada kuni Pokaiņi metsani.

Ümber Zebruse järve

Puhkekeskus Zebruse järve ääres – Biksti – Svēte järv –  
Slagūne kalmistu – puhkekeskus Zebruse järve ääres

04 ~ 20 km

Pokaiņi mets Zebruse järv

raudteeajaloo näitust. Siinsamas lähistel asub Viesīte muuseum “Sēlija” ja ka 
kunsti ning ametikeskus. Viesītes asub professor P. Stradiņši mälestusnäitus, 
Brīvībase kirik, Kultuurilinna näitus.  
+371 29116334, 65245549, www.muzejsselija.lv

 Aknīste. Aknīstes saate peatuda Saltupji pühaallika juures, mis on iidne 
kultuskoht. Väikelinnas saab näha ka Aknīste katoliku kirikut (1937. a.) ja vanast 
kirikust alles jäänud punastest kividest kirikuaeda. Kiriku kõrval asub Mängupark –  
stiilne sēļu linnus. Aknīste ajaloomuuseum tervitab lahkelt kõiki, kellel on huvi 
Sēlija ajaloo, traditsioonide, kultuuri ja tuntud inimeste vastu.  
+371 26436978, 29141412

Pargi loodus kütkestab loodusvaatlejaid kõigil aastaaegadel ning maalilised väi
kesed rajad on armastatud just jalgratturite poolt, keda innustab retk loodusesse.  
Marsruudi erinevad etapid on märgistatud.

Mööda metsateed Puhkekoht Ilzenieku järve kaldal

Rattamarsruut on loodud, et tutvustada Laukezers loodusparki, mis on NATURA 
2000 looduskaitse territoorium. Marsruudi algus- ja lõpp-punktiks on planeeritud 
Zīlāni, mis asub 5 km kaugusel Jēkabpilsist. 

Laukezers looduspark
Zīlāni – Ļamāni – Tīznūži – Kondrāti – Ildzenieki – Spēles – Zīlāni

15 15–20 km

 Laukezers looduspargi territooriumi reljeef on mägine. Territoorium on ümb
ritsetud männimetsaga. Laukezersi kaldad on järsud ja metsistunud nõlvadega. 

Tõstukite ja paatide peatumiskohad raudteejaamade lähedal:

 Tõstuk Vandāni–Līvāni, kellaaegadel 7.00–21.00, 
raudteejaam “Līvāni”, +371 26808760

 Tõstuk Dunava–Stūrišķi, kellaaegadel 7.00–21.00, raudteejaam “Jersika”.

 Skuuter “Vīgante”, +371 29122684, Staburags, Vīgante park (kõige mugava
malt tõstetakse teid üle Staburagsist Rīterusse Daugava kaldal, kuid arvestada 
tuleb ka põlvini vette sattumisega ), raudteejaam “Alotene”.

 Viikinglaeva rent “Mežmalas laivas”, +371 26161131, 28325035, 
http://mezmalasvikings.lv, Stukmaņi–Zvejnieklīcis (Vecsēlpils), 
raudteejaam “Pļaviņas”.

 Transport mootorlaevaga Līkumi–Pļaviņas, + 371 26524074, 
raudteejaam “Pļaviņas”.

Marsruudi keskmes on Daugava jõgi. Marsruut ei ole üleküllastatud 
kultuuriobjektide ega turismitoodetega, see on pigem  rännak mööda Läti 
saatusejõge. Retk kulgeb mööda vähem asustatud Daugava vasakpoolset 
kallast, sellest hoolimata on võimalus külastada jõe parempoolsel kaldal 
asuvaid linnu – Jēkabpils, Pļaviņas, Koknese, Aizkraukle, Skrīveri. Marsruut on 
pigem sobilik kogenud rattasõitjatele, kes on harjunud läbima pikki vahemaid, 
kuid oma võimeid võib siiski proovile panna ka vähemkogenud sõitja. Eelnevalt 
tuleks marsruut hoolikalt läbi mõelda – öine majutus, toitumine, tõstuki 
kasutamine. Jalgratturid võivad ületada Daugava mitte ainult mööda sildu 
ja HEJ Salaspils, Ķegums, Aizkraukle, Jēkabpils, Daugavpils - vaid ka kasutada 
tõstukit ja kohalike turismiasutuste poolt pakutavat laevatransporti. Tõstukid 
Vandāni ja Dunava töötavad regulaarselt ja seda eelnevalt kinni panna ei ole 
vaja, kui aga soovite kasutada laeva või paati, tuleb see eelnevalt broneerida, 
samuti tuleks kooskõlastada hind. 

 Suur Daugava rattaretk
Daugavpils – Ilūkste – Dviete – Dignāja – Laši – Sala – Sēlija – 
Robežkrogs – Staburags – Sece – Sērene – Jaunjelgava –  
Pumpuri (Daugavieši) – Ķegums

Loodusrada Koknese Tõstuk „Pērsejas”

18 190 km

Daugava “Liepkalni” pagariäri

 Stukmaņi mõisa saab näha vaid väljast.

 Daugava kivised kaldad.

 “Latvju spīķeris” – näituste saal, kus on välja pandud fotonäitus „Daugava enne 
üleuputust“; suveniirid ja Läti toodang.

 Vikinglaev “Lāčplēsis” – ekskursioon mööda Daugavat giidi juhtimisel 
(soovitatav on eelnevalt broneerida).

Tähtsaimad peatuskohad on Stukmaņi mõis ja puhkekohad Daugava kaldal. 
Peale aktiivset rattasõitu saab kinnitada keha kohvikus “Liepzeme” või 
pidada pikniku süües  äsja küpsetatud leiva mõnes puhkekohas poolsaarel. 
Ühendades jalgrattatuuri viikinglaeva “Lāčplēsis” tunni ajalise väljasõiduga, 
osturetkega “Liepkalni” pagariäri poekeses (eelnevalt võib kokku leppida ka 
leiva degusteerimise) ja “Latvju spīķeris” suveniiripoes, kus müüakse vaid Läti 
toodangut, olete veetnud rahuliku puhkuse nautides kohalikku toodangut ja 
Daugava maalilisi vaateid. Talvisel ajal toimuvad Daugava kaldal ka saanisõidud.

Rattaretk “Liepkalni”
“Liepkalni” – Stukmaņi – Klintaine – Stukmaņi – “Liepkalni”

10 ~ 13 km

 Tērvete looduspark köidab külastajaid maaliliste metsataimede, unikaalse 
vana männimetsa ja läti kirjaniku Anna Brigadere muinasjutumaailmaga. Külastaja
te lemmikuteks on kujunenud Muinasjutumets, Mänguväljak ja Päkapikkude mets, 
kuhu on paigutatud üle saja puust skulptuuri ja kuju. Suveperioodil ootavad kõiki 
päris muinasjututegelased: pöialpoisid, sinine nõid, printsess, tegelane nimega 
Sīkstulis, keda kujutatakse ahne vanamehena ning loomulikult Anna Brigadere 
kuulsaim tegelane Sprīdītis – väike pöidlapikkune kangelane.

 Tērvete veehoidla täiendab suurepäraselt pargi maalilisi vaateid – järves on 
kolm saart, mis on asustatud veelindude poolt. Veehoidlas on palju kalu ja siia on 
ehitatud kalurite sillad ja ujumiskohad. Saab rentida paate ja vesijalgrattaid. Siin 
asuvad puhkemajad, puhkeala koos telkimis ja lõkkeplatsiga ning spordiväljak. 
Marsruuti on võimalik kaasata ka lähedal asuvad muuseumid ja Zemgale linnamäed.

Tērvetes looduspargi kõrval asub läti kirjaniku  Anna Brigadere muuseum 
“Sprīdīši”. Teisel pool teed asuvasse hiljuti ehitatud Zemgale lossi on tehtud  
Tērvete ajaloomuuseum. Näitusele on välja pandud Zemgale riided ja relvad ning 
üks suurimaid ehetekollektsioone Lätis.

Jalgrattamarsruut on lihtsasti sõidetav ja köitev nii looduse nautijatele kui ka ajaloo  
ja kultuurimälestistest huvitujatele . See sobib ka peredele ja lastele.

Tērvete looduspargi rattaretk
Infokeskus – Pļavnieki – Tērvete veehoidla –  
Kaupēnsi veski – Tērvete sanatoorium –  
Mänguväljak ja muinasjutumets – Infokeskus

Tērvete looduspark

05 ~ 13 km

Tērvete veehoidla
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Väljaandja: “Zemgales Plānošanas reģions”

Katoļu iela 2b, Jelgava, Läti Vabariik, tel. +371 63027549, faks +371 63084949

zpr@zpr.gov.lv, www.zemgale.lv

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Jalgrattamarsruutide kaart „Jalgrattamarsruutide teejuht. 
Zemgale piirkond, Läti“ on koostatud Euroopa Liidu Kesk-
Läänemere INTERREG IVA programmi kaasrahastusel 
projekti “Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja 
parandamine Kesk-Läänemere piirkonnas“ raames.

Väljaande sisu peegeldab autori vaateid ja programmi korraldaja 
ei ole vastutav projektipartneri poolt avaldatud informatsiooni eest. www.latvia.travel

Lisainfot Zemgale marsruutide kohta leiate 

brošüürist “Jalgrattamarsruutide teejuht. 

Zemgale piirkond, Läti”. Küsi brošüüri Läti 

turismiinfokeskustest.

SOOVITAME:

Väljaandes on kasutatud fotosid Zemgale ja Sēlija omavalitsuselt, 

turismiinfokeskustest, muuseumidest jt fotoarhiividest.

Valmistatud: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”,

www.kartes.lv




