
    +371 

RŪMĪ Hotel Brīvības iela 187   25610000 25
 
Viesnīca “Daugavkrasti” Mežrūpnieku iela 2   65231232 60
www.daugavkrasti.lv

Viesnīca “Luiize” un  
“Hercogs Jēkabs”  Brīvības iela 182 un 190   27705777 70 
www.luiize.lv     

Viesnīca “Citrus” Kurzemes iela 8   65221737 14 
www.citrusspa.lv    26825940

Viesu nams “Dvina” Pelītes iela 2   22063831 20

Kempings “Radži” Zīriņu iela 5   29471447 53 
www.radzi.lv

Centra apartamenti Pasta iela 14   29401110 8

Central Riverside Apartments  Rīgas iela 103A   29484369 4
     22061685 

Dienesta viesnīca “Vārpa” Brīvības iela 289   65236924 55 
www.jekabpilssc.lv

Apartamenti Jēkabpilī  Slimnīcas iela 12     26279957  15

Old Town Apartments  Vecpilsētas laukums 2     29256652  4

Draudzības alejas apartamenti   Draudzības aleja 14    20288054 4

Bebru ielas apartamenti  Bebru iela 13    20288054 4

Nameja Apartments   Nameja iela 30     29484369 14 
        26353006

Kur nakšņot?

Kur paēst?

IEPAZĪSTI 
JĒKABPILI!

    +371

Kafejnīca “Lauku šiks” Palejas iela 3   29992393

Kafejnīca “Lūšu krogs” A.  Pormaļa 27   29133388

Kafejnīca “Gaļas nams” Viestura iela 35   25255018

Kafejnīca “Ķēķis” Brīvības iela 131   26424543   

“Kioto” - suši & uzkodas Nākotnes iela 2 (t/c "Aura")  29991831  

Kafejnīca “Jumprava” Viestura iela 8  27303222

Picērija “3Draugi” A.Pormaļa iela 31  27191200

“Domino WOK KEBAB” Brīvības iela 161  26114747

Kafejnīca “Eli”  Brīvības iela 146  20018899

Bistro “Vecpilsēta”  Pasta iela 23  28007733

Picērija “Studio Pizza” Pasta iela 29 20606000

Kebabs “Būda” Vecpilsētas laukums 5  29630009

Sporta bārs “Ledus lūsis” Brīvības iela 289B   25774664 
  (Sporta hallē) 

Ēdnīca “Zaļā jūdze” Zaļā iela 22B  25665513

Kafejnīca “Ceļavējš”  Bebru ielā 92  22308976

Kafejnīca “Doma”                         Rīgas iela 150A         28891338

Kafejnīca “Ceļavējš”  Ventas ielā 13  22308892

Ēdnīca “Ūsiņš”  Rēzeknes iela 11  29536320

“AKITA-R” suši K. Skaubīša iela 16  25277617

Kebabs “Sēlis” Kurzemes iela 8  26446604

Ātrās ēdināšanas restorāns 

“Hesburger”  Rīgas iela 247  26485647

Kotlešu Lietus Street Food Rīgas iela 218 C   25296996



Krustpils pils un Jēkabpils Vēstures 
muzejs
Rīgas iela 216B, www.jekabpilsmuzejs.lv,  
27008136 

Sēļu sēta – Jēkabpils Vēstures 
muzeja Brīvdabas nodaļa
Filozofu iela 6, www.jekabpilsmuzejs.lv, 
27029039

Mans’s – Mākslas galerija 
Brīvības iela 154, www.manss.lv, 
29470597

Strūves parks
Strūves iela

Akmeņu ielas skvērs

Trešdienas tirgus laukums un 
Jēkabpils dibināšanas akmens 
Brīvības iela 214

Sv. Gara pareizticīgo baznīca un 
vīriešu klosteris
Brīvības iela 200, 
20451706

Krustpils evaņģēliski luteriskā 
baznīca
Rīgas iela 221A, www.krustpilsbaznica.lv,  
29107876

Krustpils Vissvētās Trīsvienības 
Romas katoļu baznīca 
Kalna iela 33, 65230322

Krustpils Sv. Nikolaja pareizticīgo 
baznīca
Zīlānu iela 57, 65223886

Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu 
baznīca
Brīvības iela 125, 65235455, 29234062

Jēkabpils vecticībnieku 
lūgšanu nams
Viestura iela 15, 65233780, 25914381

Jēkabpils Sv. Jaunavas Marijas 
dzimšanas Romas katoļu baznīca 
Brīvības iela 105, 65233174

Jēkabpils baptistu baznīca
Zaļā iela 5, 65232535

Vissvētās Dievmātes Patvēruma 
pareizticīgo baznīca (Uniātu baznīca)
Brīvības iela 167, 65231486

Jēkabpils Mežaparks
Mežaparka iela, www.jekabpilssc.lv, 
22000498

Vissezonas kameršļūkšanas trase
Jēkabpils Mežaparks, www.jekabpilssc.lv,
22000498

Veikparks
Mežaparka iela 15, 28367165,  
www.veikparks.lv
 
Atpūtas komplekss “Radži”
Zīriņu iela 5, 29471447, www.radzi.lv

Peintbola klubs X3M
Zīriņu iela 5, 29231394, www.x3m.lv

Jēkabpils daivinga centrs  
Bebru iela 4, 65233811, 29173761,  
www.divecenter.lv
Jēkabpils sporta centrs un 
Multifunkcionālā halle
Brīvības iela 289, 22000498,  
www.jekabpilssc.lv

Velotrase (pump track)
Filozofu iela 15

Tenisa korti “Noras”
Noras, Ābeļu pagasts, 29265707,  
www.norasklubs.lv

Ūdens relaksācijas centrs “Citrus”
Kurzemes iela 8, 65221737, 26825940
www.citrusspa.lv 

Naktsklubs “Luiize”  
Brīvības iela 190, 27705777,  
www.luiize.lv 

Piemineklis represiju upuriem
Rīgas iela, pie Krustpils luterāņu baznīcas

Piemineklis “Kritušiem par Tēviju”
Rīgas iela, pretī Krustpils pilij

Krustpils parks 
Rīgas iela, pretī Krustpils  
kultūras namam

Piemiņas akmens 1941. gadā 
izsūtītajiem, Parka iela
 
Piemineklis 1. pasaules kara laikā 
kritušajiem un brāļu kapi
Zaļā iela, pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas

Ērģelnieka Pētera Sīpolnieka nams
Brīvības iela 141 

Skulptūra Jāzepa Vītola piemiņai 
“Mazais vijolnieks”
Pasta iela 1, pie Agrobiznesa koledžas

Ērika Rūdolfa Žilinska piemiņas 
vieta, Torņa iela 18

Bijusī apriņķa skola

Pasta iela 1 

19. gs. dzīvojamo ēku komplekss 
Pasta iela 81-87

 
19. gs. dzīvojamā ēka 
Pasta iela 77/79

Dzīvojamo ēku ansamblis 
Brīvības iela 178-184

Bijušais Jēkabpils apriņķa tiesas 
nams, Brīvības iela 120

 
Bijusī Valsts bankas ēka 
A. Pormaļa iela 11

Tunelis pie tilta pār Daugavu 
Pļaviņu iela, pie tilta

 
Mūra “Mīlestības tiltiņš” 
Rīgas iela 211a, pie Krustpils luterāņu 
baznīcas
Brīvdabas estrāde uz Krustpils 
(Ādamsona) saliņas 
Krustpils saliņa

Vecpilsētas laukums

Kalpaka laukums 

 
 

Daugavas aizsargdambis – 
promenāde
Abos Daugavas krastos

Tilts pār Daugavu
Savieno Jēkabpils pilsētas abus krastus

Krustpils pils dokumentos pirmo reizi minēta 1237. gadā. 
Pilī vairāku gadsimtu garumā saimniekoja baronu fon 
Korfu dzimta. Pēc apjomīgiem pils rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas darbiem, tagad te var aplūkot pils zāles 
un plašos gaiteņus ar jaunām ekspozīcijām par pilsētas 
vēsturi. Pils tornī un izstāžu zālēs tiek rīkotas izstādes, 
kā arī muzejā tiek piedāvātas tematiskas ekskursijas un 
izglītojošas programmas. Apmeklētāju centrā pieejami 
suvenīri un vietējie ražojumi, kā arī ekspozīcija par 
tūrismu Jēkabpilī. 

Ekspozīciju veido sešas 19. gs. Augšzemes lauku  
celtnes – dzīvojamā māja, graudu klēts, mazā klēts,  
kalve, vējdzirnavas un pirts. Ēku arhitektūra un plāno-
jums atspoguļo seno sēļu amatniecības un celtniecības  
prasmes. Jaunuzceltajā Amatu mājā izvietota ekspozī-
cija par amatniecības tradīcijām Sēlijā, kā arī iekārtotas 
telpas dažādām praktiskām nodarbībām.

Viena no pirmajām privātajām mākslas galerijām Latvijā, 
kurā glezniecības korifeju un mazāk zināmu, bet ne  
mazāk interesantu gleznotāju darbi draudzīgi dala 
galerijas plašās telpas.  

Strūves parks, kas pirmās brīvvalsts laikā tika saukts 
par Kroņa dārzu, bija jēkabpiliešu iecienīta atpūtas un 
izpriecu vieta. Parku slavenu padarīja akadēmiķa, Tartu 
universitātes profesora, astronoma un ģeodēzista Vil-
helma Strūves veiktā, UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā iekļautā,  ģeodēziskā loka mērījumu punkts.

Pasta un Akmeņu ielas stūra skvēru, tur esošo valriekstu 
koku dēļ sauc arī par Riekstu skvēru.  Pēc rekonstrukcijas 
apzaļumots un uzstādīts centrālais vides objekts –  
strūklaka ar akmens lodi.  Skvērā uzstādītas tēlnieces Vijas 
Dzintares skulptūras – “Austras koks” un “Vārti”. Abi tēlnie-
ces darbi Jēkabpilī uzstādīti deviņdesmito gadu sākumā, 
kad bija aizsākusies Atmoda, un to arī simbolizē darbu ideja.

Šajā vietā hercogs Jēkabs 1670.gada 12. februārī 
pasludināja pilsētu par nodibinātu. Tas bija vecākais 
pilsētas tirgus un agrākais vēsturiskais centrs.

Dievnams celts 19. gs. otrajā pusē bizantiešu stilā. Klos-
tera sētā atrodas arī Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca, 
unikāla ar miniatūriem izmēriem 17x19,5 m. 2008. g. 
dievnamā ir atgriezusies Dievmātes Marijas brīnumdarošās 
Jakobštates ikonas kopija.

Celta 17. gs., vairākas reizes bojāta un pārbūvēta. Pirmo 
baznīcu Krustpils pils tuvumā cēlis pārliecināts luterānis 
barons N. Korfs. 1999. g. baznīcai pasniegts Eiropas 
kultūras mantojuma zilais karogs.

Vienīgais dievnams Jēkabpilī, kas paceļas tik augstu. 2004. g. 
to atklāja pilsētas augstākajā daļā. Tas ir pirmais katoļu 
dievnams Daugavas labajā krastā, jo vēsturiski Korfu dzimta 
vairākus gadsimtus ilgajā saimniekošanas periodā atbalstīja 
tikai luterāņu sakrālo ēku celtniecību. 

Mūra baznīca celta bizantiešu stilā par godu Sv. Nikolajam, 
iesvētīta 1910. g., 1. pasaules kara laikā no tās palika 
tikai sienas, pēc 2. pasaules kara baznīca piedzīvojusi 
atdzimšanu.

Sākta celt 1769. g., iesvētīta 1807. g. 15. decembrī. Tajā 
atrodas valsts nozīmes piemineklis – divmanuāļu ērģeles, 
ko1885. g. būvējis slavenais meistars M. Krēsliņš.

Skaistā koka ēka – Valsts nozīmes kultūras piemineklis – ir 
viens no vecākajiem vecticībnieku dievnamiem Latvijā, celta 
1889. g., 1978. g. atjaunota un pārbūvēta.

19. gs. vidū celtā un 1933. g. atjaunotā baznīca aicina ar 
14 m augsto torni, 272 kg smagā baznīcas zvana skaņām, 
1907. g. gatavotiem soliem, jaunajām ērģelēm, Fatimas 
Dievmātes statuju, kas pārvesta no Portugāles.

Baptistu draudze izveidojusies 1880. g. Pašreizējais 
dievnams celts 1930. g., padomju režīma gados  
noņemtais krusts atjaunots 1991. g.

Viens no lielākajiem Jēkabpils dievnamiem, celts 1783. g. 
Kurzemes hercogistes laikā. Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Pašlaik to par ziedojumiem atjauno  
pareizticīgo draudze.

Laivu noma, katamarānu un sup-dēļu noma,  makšķerē-
šana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē. Ziemā 
atvērta slēpošanas trase. Vasarā darbojas Zilā karoga 
pludmale, “Pēdu taka” un “Lūša šķēršļu taka”, disku 
golfa parks “Lūša ķepa”, pludmales volejbola un strītbola 
laukumi u.c. aktivitātes.
Trases nobrauciena garums ir vairāk nekā 80 m. Pieejama 
piepūšamo kameru un pacēlāja noma. 

Pie Radžu ūdenskrātuves, tieši blakus Zilā karoga 
pludmalei. Veika setiņi un SUP dēļi no saullēkta līdz 
saulrietam, pasākumi un atpūta uz veikparka terases.

Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē, sporta laukumi, 
katamarānu, laivu noma.

Peintbols aprīkotā peintbola laukumā mazām un lielām 
grupām, inventārs.

Apmācība niršanā, zemūdens aprīkojuma tehniskā 
apkope.

Stadions vieglatlētiem ar futbola laukumu un ielas 
vingrošanas trenažieru zonu. Sporta halle ar  komandas 
spēļu, vingrošanas, trenažieru zāli, ledus halli un āra 
kortu.

Pielāgota visa vecuma un līmeņa braucējiem. Speciāli 
konstruēta asfalta trase, kas sastāv no dažāda 
izmēra kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. 
Trasi iespējams izmantot kalnu divriteņiem, bmx, 
skeitbordiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, longbordiem.

Divi tenisa laukumi ar tenisīta segumu. Inventāra noma. 
Individuālie treniņu nodarbības profesionālu treneru 
pavadībā.
Pirtis, baseins ar kaskādi, sporta baseins, trenažieru 
zāle.

Garšīgi kokteiļi, lieliska deju mūzika, studentu vakari un 
atraktīvi tematiskie pasākumi.

Piemiņas vieta padomju represijās cietušajiem 
iedzīvotājiem. Atklāts 1989. g. 25. martā.
Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušo krustpiliešu 
piemiņai, veidojis A. Birznieks. Atklāts 1925. g., 
padomju laikā nopostīts, atjaunots 1992. g.
Krustpils parks ir tapis 20. gs. sākumā starp pilsētas 
apbūvi un Ādamsona gruntsgabalu. 1976. gadā parkā 
atklāja Otrā Pasaules kara memoriālu, kas pastāvēja līdz 
2022. gadam. 
Vietā, kur bija uzstādīts piemiņas akmens, zaļo ozols, 
veltīts leitnanta N. Upmaļa un pārējo 27 izvesto 
krustpiliešu piemiņai.
Veltīts 1. pasaules karā kritušajiem vairāk nekā 300 
Krievijas armijas 3. Kaukāza strēlnieku pulka karavīriem. 
Brāļu kapos ir apbedīti 139 karavīri un divi virsnieki.
P. Sīpolnieks bija mūzikas pedagogs un viens no 
slavenākajiem ērģelniekiem Latvijā. Viņa ģimenes māja 
celta 1820. g.
Izcilā komponista J. Vītola piemiņai veltīta skulptūra un 
piemiņas plāksne.

Piemiņas akmens jēkabpilietim, gleznotājam, jurispru-
dences maģistram, konsulārajam sekretāram Londonā, 
“Daugavas Vanagu” fonda dibinātājam Ē. R. Žilinskim.

Pilsētas centra veidolu lepnāku padara ar masīvām 
kolonnām galvenajā fasādē rotātā bijusī apriņķa skola, 
kas celta 1820. g. klasicisma stilā. Tagad šajā ēkā 
atrodas Jēkabpils Agrobiznesa koledža. 

Jēkabpils senā plānojuma vēsturiskās ainas liecinieki – tā 
sauktās šņores mājas. Zemes gabali, uz kuriem būvēta 
māja, ir bijuši vairākus simtus metru gari un tikai dažus 
metrus plati, tāpēc ēkas izvietotas ar mājas galu pret ielu. 

Jēkabpils senā apbūve – pildrežģu konstrukcijas 
tehnikā celta dzīvojamā māja.

Ēkas celtas 19. gs. 70. gados, tām raksturīga garenbūve. 
Tā kā pagalms atrodas starp divām dzīvojamām mājām, 
tad parasti viena no gala sienām (tā, kas iziet uz kaimiņu 
pagalmu) ir bez logiem.

Ēka celta kā Jēkabpils apriņķa miertiesas nams krievu 
klasicisma stilā. Tagad tajā atrodas Jēkabpils novada 
pašvaldība. 

Ēka celta 1932. g. klasicisma stilā. Fasādes centru izceļ 
četri kolonnām līdzīgi izvirzījumi, ko vainago kapiteļi. 
Ēkā saglabāts klientu apkalpošanas zāles oriģinālais 
interjers. Patlaban ēkā atrodas Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka. 

Tunelis, kas savu parabolisko stāvu paslēpis zemes 
vaļņa dziļumā, 43,04 m garumā un uzbērumu 1,2 km 
garumā, ir pēdējie liecinieki no iepriekšējās paaudzes 
pamatīgā metāla tilta, kas bija uzbūvēts 20. gs. 30-os 
gados, bet uzspridzināts 2. pasaules kara laikā. 
Caurbrauktuve joprojām glabā sākotnējo ceļa  
segumu – bruģi.

Pāri Donaviņas upītei 19. gs. beigās būvētais vienlaiduma 
dolomīta mūra loka tilts pie Krustpils ev.-lut. baznīcas ir 
industriālā mantojuma piemineklis.

Te notiek dažādi kultūras un izklaides pasākumi, kas 
pulcē tūkstošiem skatītāju. Šeit lepni zaļo arī liepa, kas ir 
valsts nozīmes dižkoks.

20.gs.sākumā pašreizējais Vecpilsētas laukums izveidojās 
kā pilsētas tirgus laukums. Lielāka daļa ēku ap laukumu 
celtas 19. un 20. gs. mijā. Šodien šeit viesus sagaida 
pilsētas simbols – lūsis, ir apskatāmi vairāki vides objekti – 
atgādinājums par kādreizējo tirgus rosību.

Kādreizējais svētku parādes laukums. 1928.g. par godu 
Latvijas valsts desmitajai dzimšanas dienai pārdēvēts par 
Kalpaka laukumu. Papildināts ar Strūves ģeodēziskā loka 
punkta tūrisma infrastruktūru.

Būvniecība sākta pēc 1981. g. lielajiem plūdiem. 2011.g. 
veikta rekonstrukcija. Tagad, pastaigājoties pa gājēju 
promenādi, var baudīt Daugavas rāmo tecējumu un vērot 
pilsētas atspulgus likteņupes ūdeņos.

Pirmais tilts ar dzelzceļa sliežu līniju pāri Daugavai uzcelts 
1936.g. Tika uzspridzināts 2. pasaules kara laikā. 1962. g. 
uzcelts pašreizējais tilts, apvienojot Daugavas krastos esošo 
Krustpili un Jēkabpili zem viena nosaukuma - Jēkabpils.
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Kena muiža un parks
Dambja iela

Mežaparks un Radžu ūdenskrātuve
Mežaparka iela

Vides objekts- skulptūra 
“Labklājība”
Rīgas iela 103B, pie Krustpils tirgus
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Bijusī muiža – vienīgā 19. gs. neogotikas celtne Jēkabpilī. 
Īpašums piederēja rūpniekam Alfredam Kenam, kas ap 
muižu veidojis parku, kurā stādīti tikai Latvijā sastopami 
koki. Tagad ēkā izvietojusies Jēkabpils Mākslas skola. 
Parkā ir bērnu rotaļu laukums, un valsts nozīmes dižkoks –  
Eiropas lapegle. 

Parks stādīts 1966. g., lai pasargātu pilsētu no dolomītu kar- 
jera izstrādes putekļiem. Kad 1987. g. izmantotie karjeri 158 
ha platībā tika applūdināti, pilsētas tuvumā izveidojās atpūtas 
vieta. Mežaparks atrodas Radžu ūdenskrātuves krastos, kam 
ir piešķirts Zilais karogs.Ūdenskrātuvē atrodas dižakmens – tā 
augstums ir 3,1 m un apkārtmērs 19,5 m. Teritorijā pieejama 
aktīvās atpūtas zona.

Atrodas vietā, kur daudzus gadus rosīgi darbojas Krustpils 
tirdziņš. Skulptūrā atveidota sieviete - māte, kura rūpējoties 
par savu ģimeni, ir atnākusi iepirkties uz tirgu. Rokās viņa tur 
monētu, kuru paberzējot, ikviens var vairot savu labklājību.
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