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Bebrenes muizasansamblis
>

Bebrenes muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sē-
lijā, kurā pilnībā saglabājušies visi 19. gs. muižas apbūves 
elementi. Bebrenes kultūrvēsturiskās „sejas” veidošanā 
noteicoša loma ir 1896. gadā uzceltās grāfu Plāteru – Zī-
bergu muižas ēkas un baznīcas izkārtojumam uz vienas 
kompozīcijas ass. Grezni vārti, sarkano ķieģeļu žogs, kas 
pāriet mūrētu stabiņu žogā ar koka starpsienām, - iezīmē 
muižas kompleksa teritoriju. Bebrenes muižas kompleksā 
ir saglabājusies virtuves ēka, pārvaldnieka māja, namiņš 
virs ledus pagraba, dārznieka māja ar augļu pagrabiem, 
kalpotāju māja, muižas staļļi un bijusī magazīnas klēts, 
kas vēlāk pārveidota par dzirnavām.  

Bebrenes baznīca ir nozīmīgs sakrālās arhitektūras piemi-
neklis un vietējās kultūrainavas būtiska sastāvdaļa. Baznī-
cas zvani, kas atrodas blakus esošajā tornī, kalpo kā ieejas 
vārti baznīcas dārzā. Dievnama fasādi abpus galvenajām 
durvīm grezno četrās nišās gleznoti apustuļi. Dievnama 
iekšpusē atrodas trīs altāri. Joprojām tiek izmantoti senie 
baroka formās darinātie grāfa un vienkāršo baznīcēnu 
soli. Dievkalpojumu laikā skan 19. gs. radītas ērģeles. Ēkas 
celtniecība pabeigta 1797. gadā.

Bebrenes 
Romas katolu,
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Dabas parka „Dvietes paliene” teritorija iekļauta Eiro-
pas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā 
Natura 2000. Tā ir viena no lielākajiem un labāk saglabā-
tajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. 
Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. 
Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvie-
tes senleju vairāk nekā 20 km garumā. Dvietes senleja 
ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas te-
ritorijā. Kopš 2006. gada te mīt dzīvei savvaļā piemēroti 
zirgi un liellopi. Dabas parkā „Dvietes paliene” izveidots 
informācijas centrs „Gulbji”. Šeit apskatāma Bebrenes 
simbola un Dvietes palienes iemītnieka bebra ekspozīci-
ja un Sēļu klēts „meitas istabiņa”. 

Dabas parks „
” 

„
Dvietes paliene” 

Alpaku Sala ir alpaku audzētava Sēlijas pusē ar ievēroja-
mu alpaku saimi. Šeit vienmēr ir alpaku gadalaiks, atpū-
ta dabas skaņās, alpaku vilnas dzija un adījumi, un mazo 
alpacēnu rotaļas. “Dzīparu“ mājā viss interesantais par 
diega tapšanu, darbošanās vieta, vilnas namiņa krāsni-
ņas siltums, Sēlijas viensētas smarža un vecā pulksteņa 
iezvanīts nesteidzīgs laiks.

Tālr. +371 29555547, 28810088
www.alpakusala.com
E-pasts: alpakusala@gmail.com



Akmenupes „, taka

Akmeņupes līkloči un akmeņu krāvumi, strauti un tiltiņi 
priecēs jebkura vecuma atpūtnieku. Upes grava un līkumi 
visskaistākie ir vizbuļu ziedēšanas “trakumā” un rudens 
lapu košumā. Turpat takā ērti izmantojamas iekārtotās 
piknika un telšu vietas. Ja līdzpaņemtas kādas uzkodas, 
vislabāk tās “notiesāt” kādā no Akmeņupes dabas takas 
atpūtas vietām. 
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Apmeklētāji var izstaigāt „Akmeņ-
upes taku” – 1 km garumā, iepazīt 
Akmeņupes ielejai raksturīgās aina-
vas, ģeoloģiskos veidojumus, meža, 
pļavas vai mitru vietu augus, putnus 
un dzīvniekus.





Interesanti! Aktiva atputa_ _

Ekspozīcija „Koka priekšmets Dvietes palienes sētā” 
Putnu salas māju „Atāli” rijā. Seno darba rīku, sadzīves 
priekšmetu un arheoloģisko atradumu ekspozīcija. Pirms 
dodies, piezvani: 26109353.

Bebrenes amatniecības un vēstures centrs Bebrenes 
dzirnavās. Kultūrvēsturisko priekšmetu, lauksaimniecī-
bas un antīkās tehnikas kolekciju ekspozīcijas. Amatnieku 
un mākslinieku radošās darbnīcas ceļotāju grupiņām un 
ģimenēm. Pirms dodies, piezvani: 25155458, 26109353.

Ekspozīcija ‘’Trauki laikmeta griežos’’ Bebrenes vispār- 
izglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 29341751.

Dzīvnieku anatomijas un fizioloģijas ekspozīcija Bebrenes 
vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29446847.

Podnieka Mareka Zavodnoja darbnīca. Reducētās 
keramikas gatavošana, meistarklases un iespēja izstrā-
dājumus iegādāties. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
28897561.

Senajā lauku viensētā dzimusī dizaina un sietspiedes 
darbnīca “Sēļu Vārdi” aicina uz sarunu par Sēliju un sē-
lisko. Sietspiedes tehnikā apdrukātās lietas iespējams 
iegādāties, rakstot sociālajos tīklos (Sēļu Vārdi) un zva-
not pa tālr. 22465047.

Savvaļas zirgu un govju dzīves vērošana gida pava-
dībā, ekskursija pa aploku visos gadalaikos. Piezvani: 
26109353.
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Izjādes un vizināšanās ar muižas zirgiem. 
Piezvani: 20205948.

JSK Gaita aicina uz jāšanas sporta nodarbībām, piedā-
vā vizināšanos pajūgā un izjādes ar zirgiem un ponijiem, 
tālr. 28228591. 

Putnu vērošana no putnu vērošanas torņiem – Dienvidu 
tornis, Ziemeļu tornis un platforma pie informācijas cen-
tra „Gulbji”. 
Piezvani: 26109353.

Vides klases nodarbības dabas parkā „Dvietes paliene”. 
Iespēja pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu, vēsturi 
un Sēlijas tradīcijas. Nodarbības notiek visos gadalaikos 
par dažādām tēmām. 
Piezvani: 26109353.

Dabas un senvēstures izziņas pārgājieni. 
Piezvani: 26109353.

Apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase Bebrenes 
muižas parkā. 
Piezvani: 29443509.

Distanču slēpošanas trase SSK „Bebra”. 
Piezvani: 28331588. 

Laivu un aprīkojuma izmantošanas iespējas Dvietes 
upes palu laikā. Laivošanas pavadoņa pakalpojumi. 
Iepriekš piesakoties, iespējams baudīt lauku mielastu 
dabā. Piezvani:  26109353.

Izglītības iegūšanas iespējas Bebrenē ir īpašas – no ābe-
ces līdz profesijai. Bebrenes simtgadīgā parka ieskautajā 
Plāteru - Zībergu muižas ēkā, kur kopš 1921. gada at-
rodas Bebrenes skola, tiek apgūtas pamatprasmes un 
zināšanas. Savukārt, 1939. gadā uzceltajā Lauksaimnie-
cības vidusskolas ēkā iegūstama profesionālā izglītība. 
Modernizētos kabinetos, sakoptā vidē, - te var kļūt par 
gan pavāru, gan tūrisma speciālistu, veterinārārsta asis-
tentu vai zirgkopi.
Skola piedāvā daudzveidīgas tūrisma aktivitates: vizinā-
šanos zirga karietē, izjādi zirga mugurā, kā arī radošās 
meistarklases dažādām mērķauditorijām. Vasaras perio-
dā ir iespēja izmantot skolas piedāvājumu nometņu vai 
Vasaras skolu organizēšanai.

Bebrenes 
skola



Kur paest ?

Kur naksnot ?Radosas darbnicas

Nobaudi Bebrenes muižā gatavotu gardu un sātīgu mal-
tīti. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 20205948.

Dvietes palienes “Putnu salā” esi aicināts nogaršot Sēli-
jas senos ēdienus, iepriekš piesakoties pa tālr. 26109353.

“Dvietes īstais lauku saldējums” piedāvā nobaudīt mā-
jās gatavotu saldējumu. Tālr. 27871930.

Viesu nama “Baltiņkrogs” pavārs no Spānijas pārsteigs 
ar gardu maltīti un īpašu atmosfēru. Iepriekšēja pieteik-
šanās pa tālr. 29976671.

Nakšņošana romantiskajā Dvietes palienes “Putnu salas” 
klētī. Telšu vietas ābeļdārzā. Piesakies pa tālr. 26109353.

Viesu māja “Grāvīši” piedāvā svinēt svētkus vai at-
pūsties kopā ar ģimeni no ikdienas steigas mājīgā vie-
su mājā Bebrenes tuvumā. Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 26383772.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidus-
skolas dienesta viesnīca. Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr.  26360767, 65444936.
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Bebrenes muižas Baltajā zālē iespēja baudīt šampanie-
ša glāzi (līdz 100 personām). Dažādu kāzu izdarībām
pieejama visa Bebrenes muižas teritorija.
Piezvani:  20205948.

Vecajās Bebrenes dzirnavās jaunais pāris var samalt 
miltus pirmajam kopīgajam maizes kukulītim. Sēļu klēts 
“meitas istabiņa” Dvietes palienes Putnu salā ir lieliska 
vieta jaunā pāra romantiskajiem mirkļiem.
Piezvani:  26109353.

Rokdarbu darbnīca “Māra”, iespēja iegādāties un pasū-
tīt dažādus rokdarbus, apgūt rokdarbu tehnikas. 
Piezvani: 28608302.

Aušanas darbnīca “Mare”, Bebrenes audēju darināto 
audeklu apskate, audumu iegāde un aušanas pamatu 
apguve. Piezvani: 29341751.

Radošā darbnīca “100 + 1 padoms”, floristika, deku-
pāža, sveču gatavošana, dāvanu iesaiņošana, iespēja 
apgūt šīs tehnikas un iegādāties darinājumus. Piezvani: 
26244206.

Piedavajums
kaziniekiem!_

_ _
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Dodies ciemos vai piesaki ekskursiju gida pavadībā, ja 
vēlies uzzināt vairāk par Bebrenes vēsturisko centru un 
tās apkārtni.
Tālr.: + 371 26109353, + 371 25155458
E-pasts: turisms@bebrene.lv
www.manabebrene.lv
www.facebook.com/ManaBebrene
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