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Kurmenes
katolu baznīca
un muizas parks
56.4172, 24.8325
+371 26179543 / +371 29325799
fb.com/KurmenesDraudze

Kurmenes Sv. Pētera Romas katoļu baznīca celta 1870. gadā kā grāfu Komorovsku
privātā kapela, to rotā Sv. Pētera skulptūra.
Muižas parks veidots kā ainavu parks ar at-

sevišķiem regulāra plānojuma elementiem –
dīķiem un 19. gs. izveidotām mākslīgām
pilsdrupām, kur iekārtota estrāde. Mācītājmuiža šobrīd atjaunota gandrīz visā savā
greznībā – apmeklētājiem pieejama apskatei ēdamzāle un viesistaba, kas dekorētas
ar medību trofejām. Turpinās muižas klēts
atjaunošana.
Pēc Kurmenes baznīcas, muižas ēku un parka apskates dažu minūšu gājienā var nokļūt
pie Mēmeles, kura ir iecienīta laivotāju upe
vasarā.
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Mēmeles krastu kultūrvēsturiskais stāsts un
vietējo saimnieku sniegtie pakalpojumi marķētā
laivu maršrutā “Leišmalītes tūrisma ceļš”
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Laivu nomas iespējas Vecumnieku novadā:

C Saliņas

Saliņas, Kurmenes pag.,
Vecumnieku nov. LV–5115.
+371 29247689
vera183@inbox.lv

F Lutauši

Lutauši, Kurmenes pag.,
Vecumnieku nov. LV–5115.
+371 28354626 / +371 29154559
andzelabrica@inbox.lv /
www.laivunomalutausi.lv

SKAISTKALNE

D Saknes

Saknes, Kurmenes pag.,
Vecumnieku nov. LV–5115.
+371 29107087 / +371 26408689
agris393@inbox.lv / www.avsaknes.lv /
fb.com/saknes

Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
+371 22026494

tip@vecumnieki.lv

Informāciju sagatavoja: Vecumnieku TIP, 2021. gadā
Foto: no objektu un Vecumnieku novada domes
foto arhīva
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vecumnieki.lv/turisms
www.visit.bauska.lv
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Velnala/
Kritenes

D Saknes
Kurmenes
muižas parks
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G Nemunelis/
Radviliškis

LIETUVA

Pie Gobas
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L Kanoenoma.lv

Sīkāka informācija par
naktsmītnēm, ēdinātājiem
un tūrisma piedāvājumu
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daiļdārzs H Jaunvērdiņi
L

robežstabs

Kurmenes iela 12a, Skaistkalne,
Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. LV–3924.
+371 25500883
brivniekijs@gmail.com
Ānes Mēmeles
www.kanoenoma.lv
parks
fb.com/kanoelaivunoma
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Melnezeri
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KURMENE

zirgu
audzētava

EL

Skaistkalnes
katoļu
baznīca
un kapenes
E

šķūņa
kritene

EL

Vecumnieku novada Leišmalītes marķētais laivu tūrisma ceļš sastāv no 14 piestātņu vietām
Mēmeles krastā, kur ir iespēja vai nu kaut ko apskatīt, vai izmantot vietējo saimnieku sniegtos
pakalpojumus. Divās piestātnēs iespējams paviesoties upes Lietuvas pusē, apskatot dabas objektu
Velnalu vai Radvilišķu–Nemunelis ciematu. Aicinām izmantot novada laivošanas pakalpojumu
sniedzēju piedāvājumu, ja savas laivas vai ekipējuma nav.
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Saliņas

Leišmalītes kombinētais velo- un
laivošanas maršruts

SKAISTKALNEKURMENE
~40km
14 laivu piestātnes

~16km

11 apskates vietas

• Velomaršruts 16 km garumā pa grantētu ceļu no Skaistkalnes centra līdz Kurmenes
katoļu baznīcai
• Pilnais laivu maršruts Leišmalīte ar 14 piestātnēm, kopgarums pa upi apmēram
40 km, 2 laivošanas dienas – ja laivo visu garo maršrutu
• Iepriekš vienojoties ar laivu iznomātājiem par vēlamo laivošanas maršruta ilgumu, var
tikties kādā no laivu piestātnēm, lai atpakaļceļu uz Skaistkalni mērotu laivā pa gleznaino
Latvijas–Lietuvas robežupi Mēmeli
• Laivu iznomātāji velosipēdus var nogādāt atpakaļ laivošanas brauciena beigu
punktā
• Iespēja iepirkties veikalos ir Skaistkalnes un Kurmenes centrā:
Skaistkalne: veikals “Vesko” Rīgas ielā 3 un veikals “Aibe” Kūrmaņa ielā 9
Kurmene: veikals “Zīles”, centra krustojums

5

56.3786, 24.6492

Kungu māja no sarkaniem māla ķieģeļiem
celta 1901. gadā historisma stilā. Salonā
restaurēts greznais neorenesanses kamīns un
griestu gleznojumi. Griestu gleznojumi saglabājušies arī bijušajā ēdamzālē. Tagad ēkā
atrodas skola.
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Skaistkalnes
katolu baznīca
un kapenes

3

56.3805, 24.6428
+371 63933154 / +371 26346250
pauliniesi@inbox.lv

1692.gadā celtā Skaistkalnes Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas
Romas katoļu baznīca ir nozīmīgākais katoļticības centrs Zemgalē un otra Latvijā
populārākā svētceļojumu vieta pēc Aglonas. Baznīcas lepnums ir 18. gs. vidū tapusī
altārglezna – brīnumdarītāja “Marijas pasludināšana” sānu altārī.
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Skūna kritene
56.379936, 24.638463

Izveidojusies 1923. gadā pēc labības kulšanas talkas, zemei iebrūkot šķūņa priekšā, un
nākamajā dienā paraujot līdzi sienu, jumtu
un šķūņa sienas.

Skaistkalnes
novadpētniecības
centrs
“Novadnieki”

Viesu mājā ar skaistu dārzu Skaistkalnē ļoti
viesmīlīga saimniece piedāvā 4 atsevišķas
istabas ar 12 gultas vietām. Pagalmā telšu
vietas ar aprīkojumu, piknika vieta ar grilu un
traukiem. Semināru telpa līdz 20 personām.
Pirts. Virtuves noma. Gida pakalpojumi. Īpaši
gaidītas ģimenes ar bērniem.
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laimaindrike@inbox.lv

Pagasta muzejs izveidots, godinot novada
vēstures pētītāja Pētera Lukašēvica piemiņu.
Šeit skatāmas viņa savāktās Skaistkalnes un
apkārtnes vēstures liecības.
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Robezstabs /
1836 stabs
56.378471, 24.645122

2015. gadā tika uzsākts projekts 1836 ar mērķi līdz Latvijas simtgadei 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Skaistkalne ietilpst Leišmalītes tūrisma ceļā, un šeit
ierakts viens no robežlīnijas simbolstabiem.

tukšumi. Latvijā varenākās karsta kritenes
vērojamas tieši Skaistkalnes pusē, jo te pazemē izpletušās ģipša iegulas. Tautā karsta
kritenēm doti savi nosaukumi – Siena dobe,
Kazas dobe, Nāves dobe u.c.
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Karsta kritenes – ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis – ir zemes virsējo slāņu piltuvveida iegruvumi. Tie veidojas vietās,
kur, pazemes ūdeņiem izskalojot iežus rodas

Karsta ezeri–
Melnezeri
Mazais Melnezers –
56.4029, 24.6779

Melnezeri ir divi ļoti skaisti un noslēpumiem
apvīti karsta ezeri, kas atrodas 300 m attālumā viens no otra. Tie ir ļoti dziļi – dziļākajās
vietās ap 20 metriem un radušies, pazemes
ūdeņiem izšķīdinot ģipšakmeņus, dolomītus
un kaļķakmeņus. Šādas izcelsmes ezeru ieplakām raksturīga ovāla, piltuvveida forma.
Mazais Melnezers ir blakus ceļam, Lielais
Melnezers ir grūti sasniedzams, dziļāk iekšā
mežā, purvainā vietā.
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Skaistkalnes
karsta kritenes
56.3895, 24.6904

56.3788, 24.6459
+371 26346250 / +371 63933220

Daildārzs un
viesu nams
“Upescelmini”
56.3818, 24.6554
+371 29286411

• Tuvākā kafejnīca Bārbeles centrā “Bārbelīte”, ēdiens līdzņemšanai, tālr. 28632375

SKAISTKALNE

Skaistkalnes
muizas kungu
māja

Skirnes zirgu
audzētava
SIA “ZBZ”
56.42113, 24.78110
+37129475764
www.zbzhorses.com

Profesionālas konsultācijas, zirgu pansija un
jaunzirgu apmācība.
Zirgaudzētavu iespējams apmeklēt TIKAI
AR PIETEIKŠANOS, iepriekš saskaņojot ar
saimniekiem.

KURMENE
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Jauniesu māja
“Kur Mani Nes”
56.43140, 24.82073
+371 29342266
fb.com/KurManiNes

Jauniešu kopienas māja bijušās Kurmenes
skolas ēkā, 300 m no Mēmeles upes un 5 minūtes no Kurmenes muižas.

Nakšņošana atsevišķās vai kopējās istabiņās vai teltīs. Ēdināšana, kafija un tēja viesistabā vai līdzņemšanai. Atpūta ģimeniskā
atmosfērā. Radošas nodarbības – aušana,
mālošana, rokdarbi, dabas kosmētikas gatavošana, ciguna vingrošana instruktora
vadībā. Organizē piedzīvojumu un putnu vērošanas pārgājienus, ekskursijas uz muižu un
baznīcu, retrītus un nometnes ģimenēm, banketus un seminārus, komandas saliedēšanas
pasākumus un apmācības. Sociālā uzņēmuma izstrādājumu un lietotu apģērbu veikaliņš.
Var izīrēt velosipēdus.

