
 

 
 
 
 

 
MARŠRUTS "LAUKU LABUMI" 

 
 
Kā doties? Pēc izvēles: ar auto/velo vai ekskursiju autobusu. 
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – divas dienas. 
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi. 
 
Dagdas TIC (šeit var arī iznomāt velosipēdu) 
Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads; 65681420; 25727379. 
 
  

1. Visolda (Kazimirovas) ezers 
Ezers atrodas Andrupenes pagastā. Vidējais dziļums ir 3,5 metri, bet maksimālais dziļums – 5,0 
metri. Šeit mīt rauda, asaris, sīga, plaudis, zutis, karūsa, līnis, līdaka, kā arī rudulis. Ir ierīkota 
publiskās atpūtas vieta, kur ir iespēja nopeldēties. 
Andiņi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads 

 
2. Brīvdienu māja “Runčuki” 
Atpūtas iespējas ģimenēm un kompānijām Oloveca ezera krastā. Ir lieliska peldvieta, pirts, piknika 
vieta, sporta laukums, telšu vietas, makšķerēšanas iespējas, laivu noma, ogošana, sēņošana. Vieta 
piemērota atpūtai ar bērniem. 
Oloveca, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 28375881; 29364881 

 
3. Brīvdienu māja “Pinti”  
Atrodas Olovecas ezera krastā. Šeit var izbaudīt lauku klusumu un mieru. Piedāvā laivas, 
makšķerēšanas iespējas, ir telšu un ugunskura vieta. 
Grabova, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 26410859  

 
4. Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra karalienes draudzes baznīca  
Celta 1849. gadā par muižnieka Ignācija Šadurska līdzekļiem. Baznīca ir bez torņiem, četrstūrainas 
formas, griesti lēzeni, ozolkoka. Lielajā altārī – Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas glezna. Dārzā 
ir zvanu tornis ar zvaniem. 
Dagdas iela 7, Andrupene, Dagdas novads, 26578624 
 
5. Muzejs “Andrupenes lauku sēta” 
Te Jūs nokļūsiet  20. gs. Latgales laukos, kur varēsiet apskatīt simtgadīgu lauku māju, klēti, melno 
pirti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Iepriekš piesakoties, varēsiet nogaršot 
Latgales kulinārā mantojuma „brīnumus” – kļockas, kuģeli, guļbešņīkus, pancaku ar cymusu, 
asuškas, sieru, sviestu, zāļu tēju, šmakovku; ar folkloras kopu dziedāt dzirkstošās dziesmas un 
izdejot dančus. Bet pēc sātīgas maltītes turpat aiz muzeja Jūs aicina purva taka ar reibinošu 
vaivariņu smaržu, sārtu dzērveņu klājumu un skanīgām putnu balsīm. 
Skolas iela 5, Andrupene, Dagdas novads, 26458876 

  
 



 

 
 
 

6. Kroma kolns 
Piedāvā apskatīt 9.-11.gs latgaļu cilšu koka pils rekonstrukcijas procesu. Interesentiem piedāvā 
īpaši organizētus eksperimentālās arheoloģijas pasākumus un stāstījumu par seno latgaļu dzīvi 
pilskalnos Dienvidlatgalē.  
Priežukalni, Pušas Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 26352522 

 
7. Brīvdienu māja „Zundi”  
Piedāvā unikālu atpūtu Zundu ezera krastā, ir plaša pludmale, telšu vietas, makšķerēšanas 
iespējas, laivu noma, velosipēdu noma, lauku pirts. Brīnišķīga vieta ģimenes atpūtai vai arī 
nelielam draugu pulkam. 
Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 26359568; 29134246 

 
8. Užuņu ezers  
Vidējais dziļums ir 5,5 metri, bet maksimālais dziļums – 18,0 metri. Ezeram ir četras salas. Šeit mīt 
asaris, rauda, ķīsis, līdaka, līnis, rudulis, karūsa, plaudis, vīķe, vēdzele, kā arī plicis. Užuņu ezera 
krastā atrodas brīvdienu māja “Ezersētas”, kas organizē divu vai vairāku dienu laivu braucienus pa 
Latgales upēm un ezeriem. Iznomā un transportē kanoe laivas, glābšanas vestes. 
Ladiškina, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, 29166259, laivaslatgale.lv 

  
9. Okras Svētā Heronima baznīca 
Baznīca tika uzcelta jau 1819. gadā. Laikā no 1896. līdz 1897. gadam dievnamu būvmeistara 
Kozlovska vadībā pārbūvēja. Baznīcas pagrabstāvā atrodas Skirku ģimenes kapenes. Tur esošie 
četri zārki ar apbedījuma inventāru ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Okras baznīca ir koka 
viennavas celtne ar skārda jumtu un koka grīdu. Ieejas vārtos ir liels mūra zvanu tornis ar trim 
zvaniem. 
Vecokra, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 65681420 

 
10. Zemnieku saimniecība “Eži”  
Piedāvā 100% dabīgas sulas Bag-in-Box iepakojumā: ābolu sula, ābolu-aroniju sula, ābolu-upeņu 
sula, ābolu-burkānu sula, tomātu sula, un bumbieru sula. Tiek piedāvāta iespēja spiest sulas pēc 
individuāla pasūtījuma no pasūtījuma izejvielām. Šobrīd dārzos, kuru platība ir virs 20 hektāriem, 
aug ābeles, bumbieres, krūmmellenes, aronijas, bet tomāti – siltumnīcās. 
“Eži”, Bronki, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, 29389040, 29193292 

 
11. SIA “Ūzoleņi” 
Piedāvā zirgu izjādes laukumā, individuālās apmācības iesācējiem, vizināšanas pajūgā (4 zirgi), 
skolēnu grupu vizināšanu droškā, vizināšanas ar zirgu jātnieku pavadībā, dažādu svinīgu pasākumu 
organizēšanu (piem., kāzas), ziemā vizināšanas kamanās. Ierašanās jāsaskaņo vismaz trīs dienas 
iepriekš. SIA „Ūzoleņi” regulāri organizē rikšotāju sacensības.  
Vecdome, Dagdas pagasts, Dagdas novads, 20206353 

 


