
 

 
 
 

 
KRĀSLAVA – PILSĒTA DAUGAVAS LOKOS 

 
 
Kā doties? Pēc izvēles: kājām, ar auto/velo vai ekskursiju autobusu. 
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – viena diena. 
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi. 
 
Velo noma Krāslavā: Jevgēnijs Podjava (29168156, Rēzeknes iela 8, Krāslava) 
Elektroskūteru noma: Edgars Šilvāns (26986599). 
 
Vairāk info: Krāslavas novada TIC (Pils iela 2, Krāslava, 65622201). 
 
 

1. Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss un parks 
18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kompleksā sastāv no – pils (skatāma tikai no ārpuses). 
Bijušajā kalpu mājā ierīkots Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, staļļos – dažādas ekspozīcijas; 
pārvaldnieka mājā atrodas Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrs, 
suvenīru veikals, porcelāna leļļu kolekcija. Pils komplekss apmeklētājiem ir atvērts visu diennakti.  
Pils iela 6, Krāslava, 65623586, kraslavaspils.lv  
 
2. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
Muzejā ir skatāma pastāvīga ekspozīcija par Krāslavas vēsturi “Pieci airi”, ekspozīcija “Notāra kabinets” 
un dažādu mākslinieku darbu izstādes. Pils staļļos ir ierīkota ekspozīcija “Pi vīna golda” un piemiņas 
istaba māksliniekam Valentīnam Zlidnim.  
Pils iela 8, Krāslava, 65623586 

 
3. Porcelāna leļļu kolekcija 
Krāslavas novada tūrisma informācijas centra 3. stāvā var apskatīt ekskluzīvu porcelāna leļļu galeriju. 
Kolekcijā ir gandrīz 1600 lelles no daudziem pasaulslaveniem māksliniekiem, kā arī leļļu mājiņas, un seni 
leļļu ratiņi.  
Pils iela 2, Krāslava, 65622201, 28293534 

 
4. Keramiķu Pauliņu darbnīca 
Te ir iespēja piedalīties keramikas tapšanas procesā, kā arī izmēģināt roku podu darināšanā un 
piedalīties cepļa kurināšanā. Var iegādāties dažāda veida keramikas izstrādājumus. Darbošanās 
individuāli, ģimenēm, skolēniem un lielām grupām. 
Dūmu iela 8, Krāslava, 29128695 

 
5. Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca 
Spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Baznīcas altāra daļā izvietotā itāļu mākslinieka Filipo 
Kastaldi 18. gs. gleznotā freska „Svētais Ludvigs dodas krusta karā”. Sevišķi jāizceļ Sv. Donata mocekļu 
relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo. 
Baznīcas iela 2a, Krāslava, 656 23939, 65622201 

 
 
 
 

http://www.kraslavaspils.lv/


 

 
 
 
 
 

6. Krāslavas vēsturiskais centrs 
Tirgus laukums izveidots 18. gs., tā galvenās ēkas bija rātsnams, kas tika celts 1752. gadā, un aptieka, 
kas šajā ēkā darbojas kopš 1810. gada un savas funkcijas pilda arī mūsdienās. Laukuma austrumu galā 
atradās galvenā ēka – rātsnams. Laukums atradās pie galvenās maģistrāles – pasta ceļš no Rīgas uz 
Maskavu. Centrālajā laukumā atradās arī Latviešu biedrības nams. Patreiz pilsētniekus un tās viesus 
priecē strūklaka, kas izveidota pilsētas ģerboņa formā. 
18. novembra laukums, Krāslava, 65622201 

 
7. Karņicka kalns 
Ainaviska vieta, ar kuru saistās romantiska leģenda par lielu un uzticīgu mīlestību starp grāfa Plātera 
meitu Emīliju un poļu virsnieku Josifu Karņicki. 
Augusta iela (aiz nama Nr. 28), Krāslava, 65622201 

 
8. Priedaines skatu tornis 
Skatu tornis ir 32 m augsts. No tā paveras aizraujošs skats uz Daugavas senleju un Krāslavu.  
Priedaine, Krāslava, 65622201, 29376090 

 


