
  Orientēšanās spēle Subates pilsētā SUBATE LAIKU LOKOS 
 
 

Orientēšanās spēles laikā skolēnu grupa radošā un 

sportiskā veidā iepazīs Subates pilsētu. Spēle ir 

domāta 6.-12. klases skolēniem. 

 

Īss apraksts 

Subates Tirgus laukumā grupu sagaida gids – 

iepazīstina ar Subates pilsētas vēsturi. Turpinājumā 

skolēni tiek sadalīti grupās, kuras saņem uzdevumu 

karti. Orientēšanās spēles gaitā grupa iepazīsies ar 

Subates koka arhitektūras īpatnībām un 

brīnumainām ainavām, ko Imants Ziedonis dēvēja par 

vienu no skaistākajām Latvijas vietām.  

       
 

   

 

 
 
Spēles ilgums: līdz 1.5 stundai. Cena 1.50 EUR vienai 
personai (skolotājai bez maksas). 
 

Subates Kultūras un tūrisma centrā ir iespējams 
iegādāties suvenīrus, vietējos ražojumus.  
Pieteikties var zvanot Guntai +371 27150854, kā arī 
rakstot uz e-pastu: gunta.okmane@gmail.com 
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 Piedāvājums bērnu un skolēnu grupām  STENDERA LAIKA KLASE 
   
 
 
Izglītojoša nodarbība domāta 1.-9. klases skolēniem, tā 
notiek Stendera laika klasē, kas atrodas Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas Eglaines filiālē, Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines 
pagastā, Ilūkstes novadā.  
 

Īss apraksts 

Izglītojošās nodarbības laikā grupa iepazīsies ar Vecā 

Stendera  laika rakstību un literatūrā būs īsts lasīšanas un 

izpratnes pārbaudījums “Burtu boksterēšana”, izlasot 

tekstu senajā drukā. Ikviens varēs pārbaudīt savas prasmes 

Vecā Stendera laika rakstībā. 

Gothards Frīdrihs Stenders, kas arī saukts par Veco 

Stenderu bija latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs, 

vācbaltiešu luterāņu teologs, izgudrotājs un “Latviešu 

valodas vārdnīcas” (1789. gads) autors. 

Nodarbības garums ir līdz 1 stundai. Cena: vienai personai 
1.50 EUR (grupas vadītājam/skolotājam bez maksas).  
Pieteikt nodarbību var zvanot +371 26169079 (Eva). 

 

 
 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

http://www.eglainespsk.lv/
http://www.eglainespsk.lv/


  Dabas liegums  PILSKALNES SIGULDIŅA 
 

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” atrodas Latvijas 
dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, 2 km 
attālumā no Ilūkstes pilsētas. Dabas liegums atrodas 
vienā no dziļākajām gravām Austrumlatvijā ar izciliem 
nogāžu un gravu mežiem (dominē ozols, goba, vīksna, 
liepa, kļava). Dabas liegums izveidots 1999. gadā un 
kopš 2003. gada ir iekļauts Eiropas nozīmes 
aizsargājamo teritoriju (NATURA 2000) tīklā. Platība ir 
65,9 ha. Lieguma teritorijā ietilpst arī 3 ezeri: Dubezers, 
Tartaka ezers un Pastarītis, caur kuriem tek Dubupīte. 
Dabas liegumā ir vairākas dabas izziņas takas: 

Sprīdīša taka - vizualizē Annas Brigaderes pasakas 

„Sprīdītis” tēlus. Garums ir 1.6 km. Ejot pa taku 

apmeklētāji iepazīst koku daudzveidību. Viens no 

lielākajiem un savdabīgākajiem ir Senču dižozols – 

dabas piemineklis, kura stumbra apkārtmērs krūšu 

augstumā (1,3 – 1,5 m) ir 5,15 metri.  

 

 

Dendroloģiskā taka – garums ir 3,8 km. Taka veido 
noslēgtu  apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 
ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. 
Apskatei nepieciešamais laiks ir 2-3 stundas. 
Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu 
izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.  
Purva taka - garums ir ap 6 km, kur ir 600 m gara koka 
laipa pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša 
iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju 
augu – raseni. 
Taka  „Vēstures liecinieki” 
Turpinājums dendrologiskajam maršrutam, garums 6 
km. Vēsta par I Pasaules kara frontes līniju, jo ir 
saglabājušies gan tranšeju posmi, gan betonēti bunkuri 
(vācu armijas aizsargbūves-blindāžas), gan kritušo vācu 
armijas karavīru kapi. 

Ieejas maksa:  
Sprīdīša taka: pieaugušajam 1,50 EUR, bērnam un 

pensionāram – 1,00 EUR 

Dendroloģiskā, Vēstures liecinieku, Purva taka: 

pieaugušajam 2,50 EUR, bērnam un pensionāram – 

1,50 EUR 

Gida pakalpojumi (1 stunda) – 10,00 EUR 
Tematiskā ekskursija (1 stunda) – 20,00 EUR  
 
Pieteikt ekskursiju gida pavadībā var zvanot 
26433584.  
 
 

 
 

 



  Tūrisma piedāvājums dabas parkā “Dvietes paliene” 

 

 
Piedāvājam aizraujošu ekskursiju visām vecuma grupām gida pavadībā 
dabas parkā “Dvietes paliene” – vietā, kas ir viena no senākajām 
apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši 
jau ledus laikmeta beigās apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. Šī 
teritorija nozīmīga ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te atklātas 
akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku 
apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta 
senkapi.  
Dvietes palienes informācijas centrā var iepazīties ar bebra ekspozīciju, 
kas vēsta par Eirāzijas bebru, tā vēsturi un dzīvesveidu, paradumiem, 
sliktajiem un labajiem darbiem. Uzzināsiet, kā var sadzīvot ar bebru un 
to lietderīgi izmantot. Savukārt, apmeklējot klēti, gids jūs iepazīstinās 
ar Sēlijas etnogrāfiju – tautastērpiem, adījumu rakstiem un seniem 
rokdarbiem.  
 

Ekskursijas ilgums: 1 – 2 h 
Cena: bērniem un pensionāriem – 1 EUR, pieaugušajiem – 1.5 EUR 
Gida pakalpojums: 20 EUR/h grupām virs 20 cilvēkiem 
“Melnajā ķēķī” gatavota zupa: 3 EUR personai 
 
Dvietes senlejas informācijas centrs  
Putnu sala - māja „Gulbji”  
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads   
Tālr.: 20219770 vai 25155458 
 

 

 
 

       
 


