
 

 

 

 

 

PIEROBEŽAS BAGĀTĪBAS 

 

 

Kā doties? Pēc izvēles: ar auto/velo vai ekskursiju autobusu. 
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – divas dienas. 
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi. Līdzi obligāti jābūt derīgam personu apliecinošam 

dokumentam (pase vai ID karte)!  

 
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. Zirgu sēta “Klajumi” 

Zirgu izjādes un pārgājieni dabas parkā “Daugavas loki” un LV/BY pierobežā. Reitterapija. “Odu taka” 

dabas mīļotājiem. Mājdzīvnieku apskate. Naktsmītnes. 

Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, 29472638, klajumi.lv 

 
2. Z/S “Kurmīši” 
Dabas parka “Daugavas loki” teritorijā audzētas ārstniecības augu tējas. Vaska pārstrāde. Iespēja 
degustēt tēju, sabērt savu īpašo tēju, izgatavot vaska sveces. Ekoloģiska kosmētika.  
Ūdrīšu pagasts, Rakuti, Krāslavas novads, 26538824, 29106312, kurmisi.lv 

 

3. Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 

Tas ir viens no agrīnākajiem šobrīd Latgalē zināmajiem katoļu koka dievnamiem un vienīgā no 17. 

gs. celtnēm, kas nepārbūvēta saglabājusies sākotnējā vietā, atrodas pašā Daugavas krastā.  

Kalniešu pagasts, Indrica, Krāslavas novads, 26263061 

 

4. Piedruja – senatnes auras piesātināts ciems 

Piedrujas pagasts atrodas pašā Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Tur apskatāmi katoļu un pareizticīgo 

dievnami, Daugavas akmens, monitoringa stacija. Otrpus Daugavai vērojams skats uz Baltkrieviju. 

Piedruja, Krāslavas novads 

 

5. Z/S “Bagātības” 

Mājas siers, piena produkti, sālīti gurķi un citi lauku labumi. Ekskursija pa saimniecību. Iepriekš piesakot 

– Latgales kulinārā mantojuma pusdienas vai maltīte moldāvu gaumē.  

Bārtuļi, Indras pagasts, Krāslavas novads, 26125475 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Laimes muzejs 

Kā dāvana Latvijai tās simtgadē, Indrā tika atvērts Laimes muzejs. Interaktīvā ekspozīcija aicina ikvienu 

darboties, sajust un domāt, skatīties nākotnē, nevis pagātnē. Muzeja uzdevums nav sniegt atbildi uz 

jautājumu “Kas ir laime?”, bet rosināt cilvēkos pozitīvas emocijas, ļauties iespaidiem, radīt, iedvesmot 

un meklēt katram savu atbildi uz šo jautājumu. 

Sporta iela 2, Indra, Krāslavas novads, 20266514 

 

7. Sajūtu taka Indrā 

Pie Laimes muzeja ir izveidota pastaigu taka. Te akcents likts uz laimes sajūtu un dabas vērošanu. Taka 

atrodama Laimīgo pēdiņu taka, Smaržīgā paradīze, Dziedošās apses, Laimīgā pļava, Relaksācijas vieta, 

Laimīgā izvēle, Laimīgais tiltiņš, Makšķernieka laime un Laimes druva. 

Indra, Tēvijas parks, Krāslavas novads, 20266514 

 

8. Aušanas darbnīca “Indra” 

Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas latgaliešu “skalu deķu” tehnikas, saglabā to nākamajām 

paaudzēm. Šeit it kā no jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods. Darbnīcā var ne vien apskatīties jau 

gatavus darbus, bet arī pašam darboties pie īstām stellēm.  

Indras pagasts, Indra, Krāslavas novads, 26430121 

 

9. Mini zoodārzs “Akati” 

Ekskursija zoodārzā. Iespēja apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, alpakas, apkakles 

pekarus, Patagonijas maras, Āfrikas vistas, nutrijas, ēzelīti, fretkas, Austrālijas emu, kā arī sivēnus, govis, 

trušus, aitas, kazas un citus mājdzīvniekus. 

Akati, Robežnieku pagasts, Robežnieki, Krāslavas novads, 26157690 

 
10. Trušu audzētava “Guntiņi” 

Ekskursija saimniecībā, kur 7 dažādu šķirņu truši veido aptuveni 300 trušu lielu pulku. Robežnieku 

pagasta popularizēšanai un iepriekšējo gadu tradīciju atjaunošanai 2011. gadā saimniecība uzsāka 

jaunu nozari – zirgkopību (rikšotāju audzēšanu), nodarbojas arī ar kazu audzēšanu. Nelielām grupām 

iespējamas izjādes ar poniju. 

Smilšu iela 5, Robežnieki, Robežnieki, Krāslavas novads, 29168868 

 

 

 


