DAUGAVPILS UN ILŪKSTES NOVADU PARTNERĪBA “KAIMIŅI”
Aicina izbaudīt divas dienas izzinošā un aizraujošā pieredzes apmaiņas seminārā “LEADER IEGULDĪJUMS
UN AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ”. Semināra laikā būs iespēja iepazīt Latgales viesmīlību viesojoties kempingā
“Daugavas lokos” un Sēlijas viedumu apmeklējot Viedo ciemu Bebrenē.
Programma
Laiks

Vieta

9.45 – 10.00

Ambeļi, Ambeļu
pag.,
Augšdaugavas
novads

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija
Kafijas pauze

10.00 -10.45

Mednieku
namiņš
un
Latgalisko
tradīciju
un
prasmju
māja
“Skreine”

Mednieku
namiņš
Ambeļu
muižas
saimniecības ēkā vēl 90. gados tika
izmantots skolas vajadzībām. Agrāk tajā
atradās arī skolas darbmācības kabineti,
savukārt skolu slēdzot, ēka tika pamesta.
Šodien te saimnieku Ambeļu mednieku
kolektīvs
piesaistot
iedzīvotājus
ar
interesantiem pasākumiem un popularizējot
medību tradīcijas.

10.45 -11.00
11.00 -12.45

Apskates objekts

Pārbrauciens Ambeļi – Špoģi
Skolas iela 1,
Špoģi,
Višķu
pagasts,
Augšdaugavas
novads

Pirts meistare Dzintra Abarone apvienojot
pieredzi pedagoģiskajā darbā un zināšanas
pirts jomā piedāvā arī apgūt dažādas ar pirts
un veselīga dzīvesveida jomu saistītas
prasmes apmeklējot dažādas meistarklases
un radošās darbnīcas.
https://sensa.lv/

12.45 -13.45

13.45 – 14.00

Višķu
tehnikums 10,
Višķi,
Augšdaugavas
novads

Pusdienu pārtraukums
– Ēdnīca – kafejnīca “Višķezers”
https://www.viskezers.lv/
Ar saimnieces Inese Jākobsones stāstu par
atpūtas vietas IK Višķezers attīstību un
izaugsmi.
Pārbrauciens Špoģi- Biķernieki

14.00 -15.00

Biķernieki,
Biķernieku
pagasts

SIA “Kazanova moonshine”
Stipro alkoholisko dzērienu ražotne
izmantojot senas receptes un stāsts par
uzņēmīgu jaunieti, kas vada procesu.
Degustācija
http://www.kazanova.lv/veikals/

15.00-15.20
15.20 – 16.00

Pārbrauciens Biķernieki- Slutišķu sādža
Slutišķu sādža

SLUTIŠĶU
SĀDŽA
UN
SLUTIŠĶU
VECTICĪBNIEKU LAUKU SĒTA
https://www.visitdaugavpils.lv/turismaobjekts/slutisku-sadza-un-slutiskuvecticibnieku-lauku-seta/
Ekskursija Slutišķu sādžā (pēc izvēles)

16.00- 17.30

Erlavas, Slutišķu
sādža, Naujenes
pagasts

SIA “ECO – Bends”
Ļoti veiksmīgs un atvērts tūrisma
uzņēmums Daugavas lokos, kas ir
apkopojis visus pakalpojumus vienuviet
(laivu, plostu, SUP dēļu, elektrisko
velosipēdu noma, pirtis, kubli, naktsmītnes,
ēdināšana, pārgājieni) izveidojot atpūtas
bāzi-Kempingu Daugavas lokos.
https://daugavaslokos.lv

18.00- līdz
rītam

VAKARIŅAS UN NAKŠŅOŠANA
KEMPINGOS “Daugavas lokos”
https://www.google.com/maps/place/Kempi
ngs+Daugavas+lokos/@55.9104075,26.87768
1,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x46c2ef8
dba6dcb7d:0xaa2a2c5760cacc56!5m2!4m1!1i
2!8m2!3d55.9104075!4d26.8798697?hl=en

2. DIENA

8.30 -9.00

Brokastis

9.00 -9.40
9.40.-11.00

D.I.S.K., "Grīvas
lidlauks",
Kalkūnes pag.

Pārbrauciens Slutišķu sādža - "Grīvas
lidlauks", Kalkūnes pagasts
BDR "DAUGAVPILS IZPLETŅLĒCĒJU SPORTA
KLUBS"
Aktīvi Augšdaugavas novada izpletņlēcēji
popularizē un attīsta izpletņlēcēju sporta un
aviācijas sporta veidus ne tikai savā novadā,
bet arī piedāvā savus pakalpojumus
(nodrošina apmācības un profesionālo
sagatavotību izpletņlēcēju sportistiem,
instruktoriem, pilotiem-amatieriem) visā
Latvijā.
https://dropzone.lv/lv/about

11.00-11.30

Pārbrauciens "Grīvas lidlauks" - Dviete

11.30- 12.15
Dviete, Dvietes
pagasts

BDR “Dvietes vīnogas”
Aktīvas dāmas, kas no aizmirstības atjaunoja
Dvietes muižu un izveidoja tur kopienu
tikšanās vietu un ne tikai.
https://www.visitdaugavpils.lv/turismaobjekts/dvietes-muiza/

12.15-13.00

Dviete, Dvietes
pagasts

Īstais Dvietes lauku saldējums
Degustācija
https://www.visitdaugavpils.lv/turismaobjekts/dvietes-istais-lauku-saldejums/

13.00-13.15

13.15- 14.15

14.15 – 15.30.

Pārbrauciens Dviete- Dvietes senlejas
informācijas centrs
Dvietes senlejas
informācijas
centrs
Putnu sala - māja
„Gulbji”
Bebrenes pag.

Pusdienu pārtraukums

Bebrene,
Bebrenes
pagasts

“Viedais Ciems” Bebrene
http://www.manabebrene.lv/lv/

Putnu sala - māja „Gulbji”.
Īstenoti vairāki LEADER projekti. (Laivas –
izmantošanai atbūdas laikā, mācību klase –
vigvams, atjaunota senā klēts u.c.)

Par dalības maksu jautājiet rakstot uz inga.krekele@gmail.com
Programmā var būt izmaiņas, atkarībā no aizņemtības konkrētos datumos.
Tiks piedāvātas alternatīvas apskates vietas, visu iepriekš saskaņojot ar Jums.
Programma var tik pielāgota Jūsu vēlmēm, kā arī atsevišķi izveidota vienai dienai.

