
Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca

Atrodas Vecsalienas pagastā priežu meža vidū netālu no Daugavas kreisā krasta. Jau ļoti sirmā

senatnē te bijusi koka baznīciņa, ko kāds latviešu dzimtcilvēks ar plostu atvedis no Krievzemes.

Baznīca vairākkārt degusi, bet arvien atjaunota. Sākumā tā piederējusi katoļu draudzei,

bet 18. gs. otrajā pusē katoļi to atdevuši luterāņiem, vietā saņemot Elernes dievnamu.

Celta 1819. gadā. Līdzās banzīcai atrodas Muravku vecie luterāņu kapi ar seniem pieminekļiem.



Salienas (Tartaku) pareizticīgo baznīca

Salienas baznīca uzcelta 1894. gadā no šķeltiem laukakmeņiem ar ķieģeļu oderējumu iekšpusē. Tā tika iesvētīta 1895. gadā.
Salienas draudze ir viena no vecākajām pareizticīgo draudzēm Ilūkstes apkārtnē. Pirmā koka baznīca Salienas muižas zemē tika

uzbūvēta 1760. gadā. Laikam ritot, tās koka konstrukcijas kļuva nedrošas, tāpēc 1859. gadā, saskaņā ar eparhijas rīkojumu,
baznīcu slēdza un tā tika izjaukta. Tajā pašā gadā, pateicoties Salienas muižas īpašnieka Nīmana piešķirtajiem līdzekļiem, pie

Tartakas kapiem tika uzbūvēta un iesvētīta jauna koka baznīca, kura ieguva sv. Nikolaja brīnumdarītāja nosaukumu. Tā nebija
plaša (tikai 18 m x 8 m), un arējā izskata ziņā esot atstājusi nomācošu iespaidu. 1889. gadā, Rīgas arhibīskaps Arsenijs,

izveidojoties arhibīskapijai, personīgi pārliecinājās par jaunas baznīcas celtniecības nepieciešamību Salienā un draudzes locekļiem
apsolīja sameklēt līdzekļus šim mērķim. 1890. gada maijā tika uzsāktas sarunas par zemes gabala iepirkšanu jaunās baznīcas,
skolas un saimniecības ēku celtniecības vajadzībām. Vietējie muižnieki – fon Nīmani – piekrita ziedot šiem mērķiem 5 ha lielu

gruntsgabalu. Naudas līdzekļi celtniecībai, pateicoties Rīgas arhibīskapa Arsenija pūlēm, tika saņemti no St. Pēterburgas
lieltirgotāja A.I.Gruzdeva. Jaunās baznīcas celtniecība (23,63 m x 10,64 m x 7 m) tika pabeigta 1894. gadā un izmaksāja 6000

rubļu. 1895. gada 27. augustā baznīcu svinīgi iesvētīja un tā ieguvu Sv. Jāņa Kristītāja nosaukumu.



Lielbornes muižas tilts pār Bornes upi



Salienas dižakm
ens

Salienas dižakm
ens ir

otrais lielākais pašlaik

zinām
ais laukakm

ens

D
augavpils rajonā.

Tas novietojies

Poguļankas (Salienas)

upes labajā krastā, I

virspalu terasē.

N
etālu no tā iztek

avotiņš.

G
arum

s - 5,0 m
,

platum
s - 3,4 m

,

augstum
s - 2,7 m

,

apkārtm
ērs - 12,5 m

.



Červonkas m
uižas pils celta

1870. gadā neogotikas stilā

un izvietota 19.gs. veidota

parka ieskāvum
ā.

Tā ir visai gleznaina ēka ar

dinam
isku un sarežģītu

apjom
a kom

pozīciju – īsta

pasaku pils. Ēka segta ar

stāvu divslīpju jum
tu.

Saglabājusies barona

kabineta loga vitrāža un

lielā zāle ar grezniem

griestiem
. Blakus pilij un

m
uižas apbūvei izpleties

3 ha liels brīvā plānojum
a

parks ar vism
az 14 veidiem

eksotisko koku sugu.



Lielbornes m
uiža un parks

Lielbornes m
uiža ir vienīgais m

uižas kom
plekss, kas saglabājies dabas parka „D

augavas loki“ teritorijā.
Šobrīd apskatām

a, iespējam
s, 18. gs. celta vecā pils, kā arī 19. gs pirm

ajā pusē klasicism
a stilā celta jaunā pils.

Lielbornes m
uižas kungu m

ājas jaunākā daļa pārbūvēta 19. gs. beigās un 20. gs. sākum
ā. Kungu m

āja, kas
ir raksturīgs vasarnīcas stila piem

ineklis Augšzem
ē, var lepoties ar savām

 dekoratīvi izstrādātajām
konstrukcijām

 un apdares detaļām
, kas rada savdabīgu m

āksliniecisko iespaidu.
M

uižas parkā, kas plešas abpus Bornes upei, apskatām
i divi dižkoki: ozols un vīksna, apm

eklētāju
acis priecēs arī lapegles un neparasti skaista priede. Pastaigu takas ved gan gar straujo Bornes upi, gan
pa tās stāvajām

 nogāzēm
, paverot rom

antisku skatu uz D
augavas lokiem

, dzirnavu drupām
 un ūdenskritum

u, drīzum
ā arī dzirnavu dīķi, jo

šobrīd notiek parka atjaunošanas darbi.



Arkveida akm
ens tilts pār Poguļankas (Salienas) upi

Poguļankas upe ir D
augavas kreisā krasta garākā (24 km

) pieteka dabas parka
“D

augavas loki” teritorijā. Tās ielejā konstatētas daudzas aizsargājam
u augu un

dzīvnieku sugas, kā arī vesela virkne dabas piem
inekļu un kultūrvēsturisku objektu. Tipiska

Augšzem
es augstienes nogāžu straujupe, kura “tek skanēdam

a” – viena no kādreizējam
 foreļupēm

un, iespējam
s, arī lašu nārsta vietām

.
Tilts pāri Poguļankas (Salienas) upītei būvēts 19. gs beigās no šķeltiem

 un apstrādātiem
 laukakm

eņiem
. Arkas augstum

s
ir 5,2 m

, garum
s 5,5 m

, platum
s 4,6 m

. Tilts ir vietējas nozīm
es arhitektūras un inženierbūves piem

ineklis, viens no nedaudzajiem
 šāda veida

tiltiem
, kas salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī ir saglabājies D

augavpils novadā.
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