
 

 
 
 

APKĀRT EŽEZERAM 
 
 
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. ZS “Čadi”  
Piedāvā vizināšanos zirga pajūgā, ziemā vizināšanās kamanās. Rikšotāju sacensību 
organizēšana, ir ierīkots savs hipodroms. 
Čadi, Vecdome, Dagdas pagasts, Dagdas novads; 26717893 
 

2. Sv. Erceņģeļa Miķeļa Boltuo kapela  
Celta 1814. gadā kā Dagdas dievnama filiāle. Tā ir akmeņu mūra celtne Dagdas-Bukmuižas 
lielceļa malā. 
Bojāri, Ezernieku pagasts, Dagdas novads; 25960309 
 

3. Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle  
19. gs. sākumā celtajā muižā izveidots vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle, kur var 
apskatīt ūdens faunas un floras kolekcijas, ūdens dzīvības izzināšana vides klasē, tematiskie 
pasākumi, aprīkojuma noma ūdeņu izpētei un putnu vērošanai, digitālās programmas un 
interaktīvie vizuālie materiāli. Iepriekš piesakoties, pieejama ēdienu degustācija “Vietējo 
ezeru veltes”. 
Jaundome,  Ezernieku pagasts, Dagdas novads; 25709610 

 
4. Atpūtas bāze “Obiteļa”  

Piedāvā stadionu ar īpašu klājumu, vasarā var uzspēlēt strītbolu, basketbolu vai tenisu. Ziemā 
zem klajas debess izveidots ledus laukums, paredzēts slidošanai un hokeja spēlēšanai. 
Inventāra noma. 
Obiteļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads; 29881100 

 
5. Ežezers 

Viens no skaistākajiem Latvijas ezeriem – līčiem un salām bagātais Ežezers (1065 ha), kurā 
saskaitīti ~70 salām līdzīgi veidojumi, no tiem puse (33-36) ir salas, bet puse – niedrēm un 
meldriem apauguši sēkļi. Ezera piekrastē darbojas tūristu mītnes, kurās pieejama laivu un 
ūdens velosipēdu noma. Ezerniekos un Andzeļos ierīkotas peldvietas. Ežezers atrodas Rāznas 
Nacionālā parka teritorijā. Rāznas nacionālais parks (RNP) ir viens no četriem Latvijas 
nacionālajiem parkiem, turklāt – vienīgais Latgalē. 

 
 
 



 

 
 

6. Brīvdienu māja “Ezersētas” 
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 
 

7. Lauku māja “Papeles” 
Lieliska atpūta lauku mājā ar visām ērtībām paša Ežezera krastā. Jauka, klusa vieta. Piedāvā 
airu laivu, mini motorlaivu, ūdens motociklu, motorlaivu, vējdēļu un ūdensslēpju nomu. Ir 
atļauja braukšanai ar motorlaivu. Sakopta pludmale, makšķerēšana, telts vietas, ugunskura 
vieta, sēņošana un ogošana tuvējā mežā. 
Papeles, Ezernieku pagasts, Dagdas novads; 26127161, 65653304, papeles.lv 
 

8. Bukmuižas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca 
Pašreizējā mūra baznīca tika uzcelta 1830. gadā par muižkunga Ludviga Šabanska līdzekļiem 
prāvesta Pētera Bržozdovska darbības laikā. Baznīca ir baroka stilā bez torņiem, viennavas 
telpa, koka grīda un griesti. Pieci altāri. Lielajā altārī Kristus krustā sistā glezna un Sv. Ludviga 
glezna. Baznīcā ir redzami valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Aplūkojama Dievmātes glezna, 
kas ir Lietuvas Šiluvas Brīnumdarītājas Dievmātes gleznas kopija. 
Ezernieki, Dagdas novads; 656 53247, 26472466 

 
9. Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs  

ir viena no retajām tīrajām ozolu audzēm Latvijā, atrodas Ežezera krastā, Piļoros. Valsts 
aizsardzībā no 1928. gada. Ozoliem ir aptuveni 200 gadi. Piloru ozolu audzē izveidots neliels 
auto stāvlaukums, taka, uzstādīts informatīvais stends un izveidota atpūtas vieta ar laipu, no 
kurienes paveras skats uz Ežezera ziemeļdaļas līci un salām. 
Piļori, Andzeļu pagasts, Dagdas novads 

 
10. Ciema māja “Savaģi”  

Viesiem tiek piedāvātas laivu noma, lapene, ugunskura un telšu vietas, sporta laukums. Ir 
iespēja nobaudīt svaigu medu, kā arī izbaudīt aktīvo atpūtu uz ūdens.  
Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads; 28797802, 26474266 

 
11. Brīvdienu māja “Tinēji”  

Piedāvājumā mitrā pirts, melnā pirts, makšķerēšana, piknika vieta, ogošana un sēņošana, 
velosipēdu noma, telšu vietas. Vieta piemērota ģimenēm ar bērniem. 
Beitāni, Dagdas pagasts, Dagdas novads; 26832249. 


