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Maršruti tūristiem (1 – 2 dienas)
Mežs un ūdens 

Jēkabpils – Dignāja – Dunava – Tadenava – Kaldabruņa – 
Rubene – Zasa – Kalna pagasts – Birži – tālāk Jēkabpils vai 
Lietuvas pierobeža caur Viesīti, Neretu vai Aknīsti. 

Senie amati un prasmes
Jēkabpils – Amatniecības centrs „Rūme” – mežistrādes 
darbarīku un aprīkojuma kolekcija „Mežu muzejs „Liepas”” – 
Pļavas muzejs Kaldabruņā – sēļu lauku sēta „Gulbji” – 
privātās darbarīku kolekcijas Dunavā, tālāk var doties uz 
Daugavpili vai Līvāniem, pārceļoties pāri Daugavai.

Pa literārā un sakrālā mantojuma pēdām 
Rakstnieka  un dzejnieka J. Akuratera dzimtās vietas Ābeļu 
pagastā, rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta Kalna pagastā, 
Raiņa muzejs Tadenavā, baznīcas. 

Daba dziedē – pilskalni, dabas objekti, pastaigu takas
Zasas muižas parks – Rubeņu dabas parks – Kaldabruņas 
pilskalns – dabas takas Tadenavā – Dignājas pilskalns – 
Kaupres pilskalns.

Pakalpojumi

Veikals - kafejnīca Rubeņu ciema centrā
Piedāvā maltītes, semināru telpas, galdu klāšana banketiem. 
Iepriekšēja pieteikšanās, tālr. 29464767. 

Kafejnīca „Dzirnupe”
Adrese: SIA, „Astras”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads,
tālr. 26410741.

Veikals - kafejnīca SIA „Sprīdītis A”  
Adrese: Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.
Darba laiks P – S 8.00 – 20.00, Sv. 9.00 – 18.00,
tālr. 65229063, 20221982.

Veikals - kafejnīca „Digna”
Adrese: Kastaņi, Dignājas pag., Jēkabpils novads. Darba 
laiks P – S 9.00 – 17.00, Sv 9.00 – 14.00, tālr. 65229058.

Brīvdienu māja „Mežābele”
Kamīnzāle, pirts, galdu klāšana konferencēm, svinībām līdz  
60 cilvēkiem. Adrese: „Mežābele”, Dunavas pag.,
tālr. 29453975, 26434587.

Autoserviss Rubenes pagasta centrā, tālr. 263444816.

Aptiekas
Rubenes aptieka, SIA, Rubeņi, Rubenes pag., tālr. 65228159.
Zasas aptieka, SIA, Zasa, Zasas pagasts, tālr. 65236012.

Pārceltuves

Pārceltuve pāri Daugavas upei Dignāja – Līvāni
Adrese: Dignājas pagasts, tālr. 26808760.
Darba laiks: 7.00 – 21.00 (V – X, pārējā laikā 7.00 – 19.00)

Pārceltuve pāri Daugavas upei Dunavā
Adrese: Dunavas pagasts, tālr. 25905051.
Darba laiks: visu diennakti, sezonas laikā pēc ledus 
iziešanas līdz salam.



Apskates objekti
Zasas muižas komplekss (parks, dīķis un ūdensdzirnavas) 

Muižkungs H. von Zasa to sāka veidot 17. gs. Uz Zasas upes parka 
teritorijā izveidota triju dīķu sistēma un piecas saliņas. Teritorija 23 ha. 
Piemērota vieta aktīvai atpūtai. Adrese: Zasas pagasts, t. 26239304.

Rubenes dabas parks 
Apskatāmi dekoratīvo augu stādījumi, strūklaka un strautiņš. 
Labiekārtotas atpūtas vietas. Ģimenēm ar bērniem pieejams Rūķu 
ciems. Vasaras sezonā brīvdabas estrādē pasākumi.
Adrese: Rubenes pagasts, t. 65267160, 26513166.

Raiņa muzejs Tadenava 
Dzejnieka Raiņa dzimtā vieta.  Muzejā iekārtota Raiņa tēva 
darbistaba, Raiņa mātes un mazā Žaniņa istaba. 
Atvērts no 15. maija līdz 31. oktobrim; no pl. 10:00 līdz pl. 17:00, 
brīvdienas P, O. Ieejas maksa – Ls 0,70, iepriekš pieteikties.
Adrese: Dunavas pagasts, Tadenava, t. 28685188.

Rakstnieka A. Grīna, romāna „Dvēseļu putenis” autora,
piemiņas vieta 

A. Grīns (1895 – 1941) Kalna pagastā (bijušajā Biržu pagastā) 
pavadījis pirmos dzīves gadus. „Doktorāta” ēkā izveidota piemiņas 
istaba ar informāciju par rakstnieka dzīvi, grāmatas, fotogrāfijas. 
Teritorijā atrodas piemiņas akmens un informatīvs stends. Adrese: 
„Doktorāts”, Kalna pagasts, t. 65229587, 29939759.

 
Mežsaimniecības ekspozīcija „Meža muzejs „Liepas””

Apskatāmi mežizstrādes darbarīki, aprīkojums, fotogrāfijas par meža 
dzīvnieku un putnu sugām, vēsturiski materiāli par apkārtnes mežiem 
un mežiniekiem. Ieeja par ziedojumiem, iepriekšēja pieteikšanās. 
Adrese: „Liepas”, Zasas pagasts, t. 20371522. 

Pļavas muzejs Kaldabruņā 
Piedāvā apskatei siena skulptūras no jūlija līdz septembrim. Adrese: 
Kaldabruņas vecā skola, Kaldabruņa, Rubenes pagasts, t. 26167960. 
Vairāk informācijas www.udenszimes.lv 

Ābeļu pagasta muzejs
Muzejs atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes telpās Brodu ciemā. 
Apskatāmi materiāli par apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu, 
dzimtu vēsturi, apkārtnes tradīcijām. Ekspozīcija par rakstnieku un 
dzejnieku Jāni Akurateru. Iepriekšēja pieteikšanās. Adrese: Ābeļu 
pagasts, Brodi, t. 65233111.

Sakrālais mantojums
Dunavas katoļu baznīca

Būvēta 1898. – 1900. gados ziemeļgotikas 
stilā ar 35 m augstu torni. Galvenajā altārī 
atrodas Sv. Jāzepa statuja ar bērnu Jēzu uz 
rokām, baznīcas sešus pudus smagais zvans 
atgūts no Krievijas 1923. g. Adrese: Dunava, 
Dunavas pagasts, t. 65229385.

Dignājas Evaņģēliski luteriskā baznīca
Pirmā koka baznīca celta 1567. gadā, tā atradusies līdzās pašreizējai 
baznīcai, kas uzcelta 1811. gadā. Adrese: Vandāni, Dignājas pagasts,
t. 26348252.

Rubenes katoļu baznīca
Baznīca uzcelta 1893. g. Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils 
novads, t. 28303238. Apskates vērti ir Rubenes kapsētas kapu vārti 
neoklasicisma stilā, veidojis tēlnieks un mācītājs  A. Rimovičs.

Zasas Evaņģēliski luteriskā baznīca
Celta 18. gs., Zasas baznīcas interjers veidots luterāņu dievnamiem 
raksturīgā vienkāršībā. Adrese: Zasa, Zasas pagasts, t. 26239304.

Červonkas Evaņģēliski luteriskā baznīca
Šajā baznīcā ir kristīts Rainis. Celta no 1850. – 1852. g. Iekštelpas nav 
apskatāmas. Adrese: Červonka, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.

Pilskalni
Dignājas pilskalns  (Dunavas pagasts)

Atrodas Daugavas kreisajā krastā. Pretējā upes krastā atrodas Jersikas 
pilskalns. Stāsta, ka Dignājas pilskalnu un otrpus Daugavai esošo 
Jersikas pilskalnu saista apakšzemes ala. 

Kaldabruņas pilskalns (Rubenes pagasts)
Atrodas netālu no Rubenes – Daugavpils lielceļa, mežā aiz Sēļu kapsētas.

 
Kaupres pilskalns (Ābeļu pagasts)

Pilskalns kādreiz atradies Daugavas krastā, bet upei mainot savu gultni, 
tagad tas pa sauszemi nav sasniedzams. 

Amatniecības centrs „Rūme”
Piedāvā darboties un apgūt 
jaunas prasmes māla trauku, 
dekoru un citu izstrādājumu 
darināšanā. Vairāk informācijas 
www.rume.lv 
Adrese: „Rūme”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads, t. 26239304, 
e-pasts: daina@rume.lv

Sēļu lauku sēta „Gulbji”
Iepriekš piesakoties, apmeklētājiem tiek piedāvāts apskatīt klasisku 
Sēlijas sētu. Iespēja baudīt melno pirti, siet sieru un cept pīrāgus. 
Gids saimniecības apskatei. Gadskārtu atzīmēšana pēc senajām sēļu 
tradīcijām. Adrese: „Gulbji”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads,
t. 26416231.

Aktīvās atpūtas iespējas
Putnu vērošanas pārgājieni ar pavadoni grupām līdz 10 cilvēkiem.

Marts –  oktobris. Iepriekšēja pieteikšanās.
Adrese: Kalna pagasts, t. 65229587, 29939759.

Zemnieku saimniecība „Mežāres”
Šarolē šķirnes govju ganāmpulks. Dvietes  palienes pļavas, dabas 
bioloģiskā daudzveidība (putnu un augu biotopi). Maijs – oktobris. 
Iepriekšēja pieteikšanās. Adrese: Rubenes pagasts, „Mežāres”,
t. 26390542, 29269411.

Tenisa korti „Noras”
Adrese: Ābeļu pagasts, t. 29265707.

Naktsmītnes, telšu vietas kempingi
Brīvdienu māja „Priednieki”

Atrodas blakus  Rubenes dabas parkam. Vietu skaits – 2, cena 3 
Ls/pers. Parkā telts vietas. 0,50 Ls. Adrese: „Priednieki”, Rubenes 
pagasts, t. 29125129.

„Bērzzemnieki”
Vietu skaits nakšņošanai – 20, pieejama virtuve. Cena 3 – 4
Ls/diennakts/pers. Adrese: „Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas pagasts,
t. 28728916.

„Grantsbedres”
Telšu vietas pie Daugavas. Samaksa ģimenei – no 5 Ls (telts vieta, 
grils malka). Iepriekšēja pieteikšanās. Adrese: Dunavas pagasts, 
„Grantsbedres”, t. 26208125.

Zemnieku saimniecība „Pūpoli”
Aktīvās atpūtas vietas, telšu un ugunskuru vietas, pastaigu taka līdz 
1 km. Samaksa grupai (līdz 20 cilv.) ar gida pakalpojumiem 10 Ls. 
Pieteikties iepriekš. Telts vieta – 3 Ls/diennakts/pers.
Adrese: „Pūpoli”, Slates ciems, Rubenes pag., t. 29869104, 
26812433.

Kempings „Kalnāres”
Naktsmītnes treilera tipa mājiņās. Vietu skaits nakšņošanai: 10 + 
4, WC, dušas, virtuve. Telšu vietas, piknika vieta (lietus gadījumā 
nojume), grils, malka. Iepriekšēja pieteikšanās. 
Adrese: Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, t. 29657216.

Telšu vietas Zasas parkā
Adrese:  Zasas pagasts,  Zasa. Samaksa – 1 Ls /1 telts vieta, 
t. 26337227. Zasas vidusskolas internāts. Nakšņošana uz 
matračiem, līdz 30 cilvēkiem. WC, virtuve, sporta zāle, sauna (par 
papildus samaksu). Samaksa – 2,5 Ls no personas, t. 26338365.

Rubenes kultūras nams
Nakšņošana uz matračiem, līdz 30 cilvēkiem. Pieejama virtuve. 
Samaksa – Ls 1,50 no personas. Adrese: Rubenes pag., Rubenes 
kultūras nams, t. 65228195, 26671801.


