www.visitkraslava.com

Esiet sveicināti Krāslavas novadā!
Krāslavas novads ir vieta, kur iepukstas Latvijas sirds. Līdz ar Daugavas ūdeņiem te savu ceļojumu pa Latvijas mežiem un ārēm uzsāk saule.
Krāslavas novada lielākā bagātība ir cilvēki, kas te strādā, daba un daudznacionālā vide, kur, savijušās kopā, jau izsenis mājo daudzas
tautības, saglabājot tradīcijas, valodu un ikdienas ieražas, kas raksturīgas katrai no tām.
Novada viesi tiek aicināti iepazīt vēsturiskas liecības, kas vēsta par pilsētas un novada attīstību. Pilsētas vēsture cieši saistīta ar ietekmīgo
grāfu Plāteru dzimtu, kas vairāk kā pirms 250 gadiem ieradās pilsētā, uzsākot darbu, lai Krāslavu padarītu par kultūras, izglītības un
ekonomikas centru. Par Plāteru valdīšanas laiku liecina Krāslavas pils komplekss un vairāki citi vēsturiski apskates objekti. Izbaudīt mierīgu,
nesteidzīgu atpūtu jādodas pie kāda no daudziem novada ezeriem, kuru krastos ikviens var atrast sev piemērotu brīvdienu māju. Garšas
kārpiņas šeit lutina mājražotāji un Latgales kulinārā mantojuma tīkla saimnieces. Arī aktīvās atpūtas cienītāji te ir gaidīti viesi, jo Krāslavas
novads ir lieliska vieta, kur doties laivu braucienā vai izbaudītu kādu no mūsdienu jaunākajiem aktīvās atpūtas veidiem.
Katrs no Jums ir laipni gaidīts Krāslavas novadā! Uz tikšanos!
Krāslavas novada ģerbonī attēlots – vienā pusē astoņreiz dalīts ar zeltu un melnu, otrā pusē – sarkanā laukā zelta
bīskapa zizlis.
Krāslavas vēsture ir dziļi saistīta ar grāfu Plāteru vārdu un no grāfu Broel-Plāteru dzimtas ģerboņa Krāslavas novada
ģerbonim aizgūtas 5 zelta joslas uz melna fona, ar to raksturojot 5 starus, kas iet cauri tumsai un nes gaismu, cerību.
Arī mūsu pilsētas ģerbonī laivai ir 5 airi, simbolizējot 5 te vēsturiski dzīvojošās tautības. Zelta krāsa ģerbonī simbolizē
kristīgo ticību, pārticību. Savukārt scepters (zizlis) uzskatāms par vienu no senākajiem varas simboliem. Tas tiek attēlots
arī kā Labā Gana atribūts, kas mūs nekad nepamet nelaimē. Liela daļa Krāslavas vēstures saistāma ar bīskapiem, priesteriem un mācītājiem, arī mūsu katoļu baznīca celta kā Mogiļevas arhidiecēzes arhibīskapa mītne, līdz ar to scepters
organiski iekļaujas novada ģerboņa attēlā.
Krāslavas novada ģerbonis apstiprināts 2012. gadā, tā autori ir mākslinieki Silva Linarte un Andris Pudāns.
Krāslavas pilsētas ģerbonis apstiprināts 1925. gadā. Ģerboņa vairoga zilajā laukā peldošs sudraba burukuģis ar pieciem
airiem, kas simbolizē Krāslavas novada multinacionālo vidi – piecas iedzīvotāju tautības – latviešus, krievus, baltkrievus,
poļus un ebrejus, kas gadsimtu gaitā dzīvoja Krāslavā un tās novadā ir mācījušies sadzīvot, pieņemot atšķirīgo un meklējot kopīgo, ar savu kultūru bagātinājuši viens otru, tā veidojot īpašu tautu toleranci.

Latvija

Krāslavas
novads

Esiet sveicināti Krāslavas novadā!
Laipni lūdzam Krāslavas novada tūrisma informācijas
un kulinārā mantojuma centrā!
Adrese (grāfu Plāteru pils kompleksā): Pils iela 2, Krāslava
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090, +371 26395176
tic@kraslava.lv
www.visitkraslava.com
www.kulinaraismantojums.lv
Centrs piedāvā:
• Bezmaksas tūrisma informāciju par Krāslavas novada, Latgales
un citu Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumiem.
• Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustāciju (pēc pasūtījuma).
• Gida pakalpojumus un individuālo maršrutu izstrādi.

Darba laiks:
Vasaras sezonā (15. maijs–15. septembris)
Darba dienās: 9.30–18.00
Sestdienās–svētdienās: 10.30–19.00

• Suvenīrus ar Krāslavas un Latgales simboliku; vietējo amatnieku
un mājražotāju produkciju.
• Telpu semināru rīkošanai (30–35 cilvēkiem).

Ziemas sezonā (16. septembris–14. maijs)
Darba dienās: 8.45–17.15
Sestdienās–svētdienās: 10.00–15.00

• Bezmaksas Wi-Fi un publisko interneta pieejas punktu.
• Dažādu tematisko tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanu.

Iepazīsties ar Krāslavas novada un
Latgales reģiona ievērojamākajām vietām
un tūrisma objektiem ar tūroperatora
LATVIA OUTDOOR palīdzību

LATVIA OUTDOOR
Tālr.: +49 15731945066, +371 29146034
info@latvia-outdoor.de
www.latvia-outdoor.eu
Piedāvā pārgājienus, piedzīvojumu ceļojumus un tūrisma maršrutus dažādos reģionos,
akcentējot dabai draudzīgu tūrismu un aktīvu atpūtu dabā, kas vienlīdz piemērots
kā individuālajiem ceļotājiem, tā ģimenēm un tūristu grupām. Plānojot un īstenojot
savu programmu, LATVIA OUTDOOR sadarbojas ar vietējiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, lai pēc iespējas labāk iepazītu Latvijas tūrisma iespējas un iekļautu tās
piedāvājumā.
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Bērnu zīmējumu konkurss “Mana grāfu Plāteru pils”

2

2

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) regulāri rīko
dažādus pasākumus, labprāt iesaistās akcijās, kas norisinās visā
Latvijā. Ja pagājušajā gadā lielu atsaucību guva dzejas un prozas
konkurss, kas bija kā veltījums Krāslavai Valentīna dienā, tad šogad
tikpat lielu popularitāti iedzīvotāju vidū izraisīja bērnu zīmējumu
konkurss “Mana grāfu Plāteru pils”. Tas tika rīkots Latvijas Piļu un
muižu asociācijas organizētā pasākuma “Leģendu nakts” ietvaros.
Aktivitāte bija vērā ņemama, konkursā tika iesniegti 94 zīmējumi.
Starp dalībniekiem ir bērni gan no Krāslavas, gan citām pilsētām –
Daugavpils, Rīgas, Rēzeknes, Aglonas un Ķekavas. Sirsnīgs paldies
ikvienam bērnam, kurš iesaistījās konkursā, radot veselu kolekciju ar
brīnumainiem zīmējumiem!
Te ir skatāmi labākie no iesūtītajiem darbiem. Visus zīmējumus var
apskatīt Krāslavas novada TIC Facebook.com lapā, kur tika arī noteikti
konkursa uzvarētāji.

Evija Avsjukeviča (8 gadi)

Eva Kristopaite (12 gadi)

Matvejs A. Lubins (7 gadi)

Margarita Fomina (12 gadi)

Milana Tarlecka (5 gadi)

Jekaterina Cvetkova (12 gadi)

Kristīne Maļinovska (10 gadi)

Daiga Ostrovska (10 gadi)

Sofja Skerškāne (6 gadi)

Violeta Gabrena (8 gadi)

Valērija Bogdanova (8 gadi)

Krāslava ir viena no skaistākajām Latvijas mazpilsētām. Tā atrodas apvidū, kur
Austrumlatvijas augstienes pauguru virknes nolaižas vistuvāk Daugavai. Pilsēta izvietojusies
galvenokārt Daugavas labajā krastā. Abi krasti savienoti ar tiltu pār Daugavu. Krāslavas
kreisā krasta daļai ir savs nosaukums – Priedaine. Krāslavas pievilcību vairo te esošie vēstures
un arhitektūras pieminekļi, dabas skaistums un prasmīgie cilvēki. Pilsētas attīstība cieši saistīta ar
grāfu Plāteru darbību šai miestā. 2018. gadā Krāslava svinēja savu jubileju – 95. gadadienu kopš tai
piešķirts pilsētas statuss.
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Rakstītos avotos Krāslavas vārds parādījās 16. gadsimtā, taču pilsētas
tuvākajā apkaimē apzinātie latgaļu pilskalni, apmetņu vietas un
senkapi liecina, ka šī teritorija Daugavas tirdzniecības ceļa malā bijusi
apdzīvota jau vairākus gadsimtus agrāk.
16. gadsimtā Krāslavā tika izveidota nocietināta Livonijas ordeņa
preču noliktava, bet 1558.gadā tā kļuva par ordeņa lēņa muižu.
16. un 17. gadsimtā Krāslavas īpašnieki bieži mainījās. 1729. gadā
muižu nopirka grāfs Jans Ludvigs Plāters: viņa dzimtas īpašumā tā
palika līdz pat Pirmajam pasaules karam. Plāteri Krāslavu centās
izveidot par Latgales garīgo un saimniecisko centru. Plāteru laikā

6

Krāslava strauji attīstījās. Tika uzcelta krāšņa pils, baznīca, tirgus
laukums ar rātsnamu, amatnieku mājas un citas saimniecības ēkas.
No Polijas un Vācijas tika uzaicināti amatnieki, kuri Krāslavā uzsāka
samta, tūka, juvelierizstrādājumu, krāsns podiņu un spēļu kāršu
izgatavošanu. Ikgadējie gadatirgi pulcināja daudz tirgotāju un pircēju.
1808. gadā no Daugavpils uz Krāslavu pārcēla Latgales administratīvās
iestādes, tās šeit darbojās līdz 1822. gadam. Tomēr miesta agrākais
spožums pamazām sāka zust. Pirms Pirmā pasaules kara Krāslava bija
otrs lielākais miests Latvijā (10500 iedzīvotāji).
Pilsētas tiesības Krāslavai piešķīra 1923.gadā.

1 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Tālr. +371 656 23596
Pils iela 8, Krāslava
kraslavasmuzejs@kraslava.lv
www.kraslavaspils.lv, www.visitkraslava.com
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas Krāslavas pils
kompleksā. Tā krājumā glabājas 24 000 vienību, kas raksturo Krāslavas novada savdabību un unikalitāti no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. To vidū – arheoloģijas
priekšmeti, liela etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, dokumenti, fotogrāfijas, vērtīgas
18.–19. gadsimta grāmatas un citas kolekcijas, kuras regulāri tiek eksponētas muzeja tematiskajās
izstādēs. Muzeja mākslas krājumā glabājas vairāk nekā 1000 vienību liela tēlotājas mākslas darbu kolekcija: Pāvila Glaudāna, Vandas Zēvaldes, Vitālija Kalvāna, Jāzepa Pīgožņa, Osvalda Zvejsalnieka, Intas
un Kārļa Dobrāju, Pētera Postaža, Valdas Mežbārdes, Leonīda Bauliņa, Valentīna Zlidņa, Daigas Lapsas,
Nadīnas Lavreckas un citu mākslinieku darbi. Muzeja izstāžu zālē ik pēc diviem mēnešiem skatītāju
vērtējumam tiek nodota jauna mākslas darbu izstāde. Par tradīciju kļuvušas Krāslavas mākslinieku
darbu izstādes. Muzejā var iepazīties ar tematiskām vēstures izstādēm.
Ekspozīcija “Pieci airi”
Muzejs piedāvā apskatīt unikālu ekspozīciju, kas izveidota 17 m garā improvizētā
laivā.1925. gadā tika apstiprināts Krāslavas
pilsētas ģerbonis, kurā uz zila fona attēlota
sudrabota laiva ar pieciem airiem. Pieci airi
simbolizēja toreiz Krāslavā dzīvojošās tautības:
latviešus, poļus, krievus, baltkrievus un ebrejus. Ekspozīcijas “Pieci airi” mērķis – izsekot šo
tautību mijiedarbību gadsimtu gaitā, sākot no
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Ekspozīcija “Pi vīna golda”
(“Pie viena galda”)
Tā sniedz iespēju iepazīties ar novadā dzīvojošo
tautību kulināro mantojumu, kas ir saglabājies
un likts galdā no paaudzes paaudzē. Latgali par
savām mājām jau daudzus gadu simtus sauc
vairāku tautību cilvēki. Latgalē dzīvojošo tautību
virtuve ir veidojusies, tradicionālajām receptēm
sastopoties ar vietējām latgaliešu kulinārajām
paražām, kas tikušas radoši pārveidotas. Pateicoties Krāslavas novada saimnieču atsaucībai, ir
iespēja iepazīties ar šeit dzīvojošo tautību kulināro mantojumu, nodrošinot recepšu saglabāšanu arī nākamajām paaudzēm. Ekspozīcija aptver
laiku no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.

Darba laiks:
Maijs – septembris:
trešdiena – piektdiena: 10:00 – 17:00
sestdiena: 10:00 – 16:00
svētdiena: 10:00 – 14:00
brīvdiena: pirmdiena, otrdiena
Oktobris – aprīlis:
otrdiena – piektdiena: 10:00 – 17:00
sestdiena: 10:00 – 16:00
brīvdiena: svētdiena, pirmdiena
Ieejas maksa:
1,00 EUR – pieaugušajiem
0,50 EUR – skolēniem un studentiem
0,50 EUR – uz vienu izstādi
Pirmskolas vecuma bērniem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām –
bezmaksas.

Interjera ekspozīcija
“Grāfa Plātera notāra kabinets”
Ekspozīcija aptver Krāslavas vēstures periodu
no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 20. gadiem. Tā
iepazīstina ar divu Krāslavas ģimeņu – Šarkovsku un Rabinoviču – likteņiem. Tā laika
atmosfērā ļauj iejusties autentiskie priekšmeti: Šarkovsku ģimenei piederošs 19. gs. firmas
„H. Gentsch” flīģelis, pogas ar grāfu Broel
Plāteru ģerboni no pārvaldnieka mundiera,
Kuzņecova fabrikas fajansa un porcelāna
trauki, pēdējās Krāslavas muižas īpašnieces
grāfienes Marijas Stefānijas Annas Franciskas
Broel Plāteres zīmogs, 19. gs. mēbeles un fotogrāfijas.

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
apmeklētājiem piedāvā ekskursijas muzejā,
pils kompleksā un parkā, kā arī dažādai
tematikai veltītas muzejpedagoģiskās
programmas.

Jaunākā ekspozīcija “Mākslinieka
Valentīna Zlidņa darbnīca”
JAUNUMS!
Tas ir stāsts par Latgales kolorītā gleznotāja
V. Zlidņa dzīvi un radošo darbību. Šeit var
sajust mākslinieka radošo garu, ieklausīties
fascinējošajās kokles mūzikas skaņās, plašāk ielūkoties mākslinieka daiļradē, kura
atklās burvīgo krāsu mākslas pasauli un V.
Zlidņa unikālo gleznotāja rokrakstu. Animācija „Kad gleznas atdzīvojas... Valentīna
Zlidņa mākslas darbu noskaņas” ir netradicionāls ieskats mākslinieka daiļradē.
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Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss

Krāslavas strauja attīstība aizsākās pirms divarpus gadsimtiem, kad Krāslava nonāca grāfu Plāteru dzimtas īpašumā. Krāslava jau tad attīstījās
kā apdzīvotas vietas centrs. Plāteri centās to izveidot par Latgales garīgo un saimniecisko centru. Šodien Krāslavas ielās nevar sastapt nevienu
šīs dzimtas pārstāvi, bet viņu veikums redzams ik uz soļa... Krāslavieši lepojas ar grāfu Plāteru pili, pazemīgi noliektu galvu dodas uz vareno
katoļu dievnamu un ar lepnumu stāsta par grāfu dzīvi pirms diviem gadsimtiem un to, kā tas iespaido mūsdienu dzīvi mazpilsētā. Vēsturiskie
objekti organiski iekļaujas pilsētas kopējā tēlā un ir Krāslavas novada vizītkarte.

Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss
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2 Grāfu Plāteru pils
18. gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kompleksa
centrālās ēkas – grāfu Plāteru dzimtas rezidences celtniecība sākta ap
1765. gadu pēc arhitekta A. Parako projekta. Celtniecība tika pabeigta
1791. gadā. Sākotnēji pils būvēta baroka stilā, taču 18. gadsimta beigās
un 19. gadsimta sākumā tā pārbūvēta pēc klasicisma kanoniem. Pils
iekštelpu sienas bagātīgi apgleznotas ar senās Romas skatiem, iluzoriem
zīmējumiem un figurālām kompozīcijām pēc Dž. B. Piranezi gravīru paraugiem. Šie sienu interjera gleznojumi ir 18. gadsimta Latgales laicīgās
arhitektūras izcilākais piemineklis. 2008.–2011. gadā ir veikta Krāslavas
pils fasāžu konservācija. 2016. gadā veikta fasāžu uzturēšanas renovācija, izveidoti iluzori 1. stāva logi. Šobrīd pils apskatāma tikai no ārpuses.

3 Pils kompleksa parks
Ap pili Daugavas ielejas nogāzēs savulaik tika iekārtots apmēram 22 ha
liels ainavu parks. Tā dendroloģiskais sastāvs arī mūsdienās ir visai
plašs – ap 70 dažādu koku un krūmu sugu. Parkā dzīvo vīngliemeži, kurus savulaik grāfi atveda no Spānijas. Parks veidots trijos plānos: augšā,
pie pils – franču stilā, nogāzēs – itāļu stilā, bet lejā – angļu stilā. Blakus
pils parkam atradusies arī fazānu audzētava, kuras uzturēšanai no Vācijas bija ieradies fazānmeistars. Galvenās kāpnes, kas vijās gar nogāzi un
veda caur parku uz pili, bija veidotas no dzirnakmeņiem. 1950. gados
šīs kāpnes tika iznīcinātas. Šobrīd tajā vietā ir uzbūvētas jaunas kāpnes.
Pēdējos 80 gados parks ir pārveidots un apbūvēts. Ir uzbūvēta luterāņu
baznīca, kultūras nams, bijušā ābeļdārza vietā ierīkots stadions. Mūsdienās parks ir iemīļota pilsētas iedzīvotāju un tūristu pastaigu vieta.

4 Grota
Latvijas vācu muižnieku vidū visai iecienītas bija dažādas pilsdrupas un
tamlīdzīgas parku celtnes. Ja parkā vai tā tuvumā pilsdrupu nebija, tās
uzbūvēja. Krāslavas ainavu parkā, pils tuvumā, no laukakmeņiem un
šūnakmeņiem Plāteri uzbūvēja divas grotas, kas piešķīra parkam īpašu
romantiku un melanholiju. Viena no grotām ar ”pazemes eju” un pils
sargu – lauvu, ir labi saglabājusies un ir pieejama iedzīvotājiem un tūristiem arī pašlaik. Īstais grotas būvēšanas laiks pagaidām nav zināms,
bet daudzreiz to mēģināts attiecināt historisma jeb eklektikas laikmetam.
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5 Skatu laukums
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8 Krāslavas novada TIC
(bijusī pārvaldnieka māja)

6 Klēts-dārznieka māja
Precīzs ēkas celšanas laiks nav zināms,
taču sarkanie ķieģeļi un mūrētie tornīši
stūros liecina, ka tas noticis 19. gadsimta
otrajā pusē. Klēts vidū visā tās garumā bijis
koridors, kam abās pusēs bijušas dažādu
mantu un produktu uzglabāšanas telpas.
Zināms, ka vienā no tornīšiem glabājies sāls.
Šobrīd ēkas tālākas izmantošanas veids nav
noteikts. 2017. gada sākumā veikti jumta
nomaiņas darbi un realizēts dārznieka mājas
konservācijas projekts.

7 Amatu māja (bijušie staļļi)
Bijušo staļļu ēka visticamāk celta 1820-tajos
gados kā vienstāvīga, 42 m gara mūra saimniecības ēka, kurai bijuši divi vai trīs vienstāvīgi, ap pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu
korpusā bija stallis, kam vienā galā atradās
staļļa puiša miteklis, bet otrā – ratu un kariešu
meistara darbnīca. Ziemeļu un rietumu korpusā bijuši šķūņi.
2017./2018. gadā veikta vērienīga ēkas rekonstrukcija, ar mērķi saglabāt Krāslavas
novada kulinārā mantojuma un amatniecības
tradīcijas. Kopš 2018. gada 25. oktobra staļļu
ēkā iekārtota Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja ekspozīcija “Pi vīna golda”.

Padari kāzu dienu
neaizmirstamu!
Tālr. +371 25996510 (Eduards Danovskis)
Pils iela 8, Krāslava
eduardsdanovskis@inbox.lv
Krāslavas pils kompleksā piedāvā asprātīgas atrakcijas un kāzu svinību pārsteigumus. Viesi patīkami pavadīs laiku
dzirkstoša humora gaisotnē, arī jaunais
pāris netiks aizmirsts. Pie pils Jūs sagaidīs
grāfs Plāters, ja iepriekš paaicināsiet!

9 Olgas Gribules
porcelāna leļļu kolekcija
Tālr.: +371 656 22201, +371 28293534
Pils iela 2, Krāslava
olga1876@inbox.lv
Krāslavas novada tūrisma informācijas centra
3.stāvā ir iespēja apskatīt ekskluzīvu porcelāna leļļu galeriju “Kad piepildās bērnības sapņi”. Ekskluzīvajā kolekcijā ir daudzu pasaulē
slavenu mākslinieku (Franklin Mint, Franklin
Heirloom, Maryse Nicole, Ashton Dark, Alberon,
Leonardo, Vanity Fair, Golden Keepsakes) darinātas lelles. Kopumā kolekcijā ir vairāk nekā
1500 lelles no 3 cm līdz 1 m augumam, 6 leļļu
mājiņas, 26 seni leļļu ratiņi, kas ir roku darbs.
Lellēm ir grezni tērpi un skaisti aksesuāri.
Galerijas apmeklētājiem ir lieliska iespēja
iejusties grāfu lomā vai citos pasaku tēlos,
pārģērbjoties stilizētos kostīmos un fotografējoties ar dažādiem aksesuāriem speciāli šim
mērķim paredzētā krēslā. Kolekcijas apmeklējums ir estētisks baudījums.

Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
Pils iela 2, Krāslava
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
Precīzs ēkas celšanas laiks nav zināms, iespējams, tā celta laika posmā no 1820. līdz
1840. gadam. Sākotnēji tā ir bijusi apmēram
42 m gara, vienstāva saimniecības ēka, kas
būvēta no māla kleķa un laukakmeņiem. No
sākotnējās fasādes apdares, iespējams, saglabājušies vienīgi 1. stāva pilastri un starpdzega.
2014. gadā tika veikta ēkas rekonstrukcija un
izveidots Krāslavas novada tūrisma informācijas un Latgales kulinārā mantojuma centrs.
Šobrīd ēkas 1. stāvā darbojas arī vietējo amatnieku un mājražotāju produkcijas suvenīru
veikals, bet 2. stāvā ir pieejama semināru zāle,
kā arī pēc iepriekšēja pasūtījuma – vietējās
kulinārā mantojuma produkcijas degustācija.
TIC telpās ierīkots publiskais interneta pieejas
punkts.

Darba laiks:
Vasaras sezonā (15. maijs – 15. septembris)
Darba dienās: 9.30–18.00; sestdien, svētdien:
10.30–19.00
Ziemas sezonā (16. septembris – 14. maijs)
Darba dienās: 8.45–17.15
Sestdien, svētdien: 10.00 –15.00
Ieeja: 2 EUR, skolēniem – 1,50 EUR,
bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas.

Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss

Skatu laukums 2004. gadā izveidots uz bijušās grotas un oranžērijas drupām, kur Plāteru
laikos tika audzētas vīnogas, aprikozes, ananasi un citi silto zemju augi. No skatu laukuma
platformas paveras majestātisks skats uz Daugavu un pilsētu. 2016. gadā skatu laukums ar
pašvaldības finansējumu pilnībā atjaunots.

Apskates objekti Krāslavā
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10 Krāslavas centrālais
laukums
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
18. novembra laukums, Krāslava
Tirgus laukums izveidots 18. gadsimtā. Tā
galvenās ēkas bija rātsnams (nav saglabājies),
kas tika celts 1752. gadā, un aptieka, kas šajā
ēkā darbojas kopš 1810. gada un savas funkcijas pilda arī mūsdienās. Laukumu ierobežoja vienstāvu un pusotra stāva koka un mūra
celtnes ar saimniecības ēkām. Tās galvenokārt
bija tirgotāju un amatnieku dzīvojamās mājas,
iebraucamās vietas ar staļļiem un tirgotavas.

Laukuma austrumu galā atradās galvenā
ēka – rātsnams. Tā bija brīvi stāvoša divstāvu
ēka, tās pirmajā stāvā atradās muita, svaru
un mēru telpas, vēlāk arī tirgotavas. Laukums
atradās pie galvenās maģistrāles – pasta ceļa
no Rīgas uz Maskavu. Rīgas ielā, pretī Tirgus
laukumam 1923. gadā tika atvērts Latviešu
biedrības nams.
1990. gadā pilsētas laukums tika pārdēvēts
par 18. Novembra laukumu. Te ierīkota atpūtas zona, kur atpūtniekus priecē strūklaka
pilsētas ģerboņa formā un Mazā Tirgus iela,
kas vakaros pārvēršas par izgaismotu pasaku

ieleju. Centrālajā laukumā, uz bijušā kinoteātra sienas, kas atrodas Rīgas ielā, izvietotas
Krāslavas fotokluba “Zibsnis” sarūpētās lielformāta senās Krāslavas fotogrāfijas.

11 Piemineklis
“Māte Latgale raud”
Tālr. +371 656 23586
Rīgas iela (blakus namam Nr. 52), Krāslava
Veltīts Krāslavas novada visu okupāciju varu
terora upuru piemiņai. Tēlnieki – daugavpilieši
Indulis un Ivo Folkmaņi. Piemineklis uzstādīts
pēc Krāslavas rajona politiski represēto nodaļas iniciatīvas ar Latviešu fonda atbalstu.

12 Karņicka kalns
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Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
Augusta iela (aiz nama Nr. 28), Krāslava
No Karņicka kalna paveras visburvīgākais
skats uz pilsētu. Ainaviska vieta, ar kuru saistās romantiska leģenda par lielu un uzticīgu
mīlestību starp grāfa Plātera meitu Emīliju un

poļu virsnieku Josifu Karņicki. Tas notika 1838.
gadā. Vienā no greznajām pils ballēm grāfa
Plātera meita Emīlija iepazinusies ar Eversmuižas īpašnieku, virsnieku Josifu Karņicki. Jaunieši iemīlēja viens otru. Taču šai mīlai šķēršļus
lika grāfs Plāters, kurš bija iecerējis savu meitu
izdot pie kāda dižciltīgāka un bagātāka viņu
aprindu cilvēka. Emīlija un Josifs, izmisuma
dzīti, nolēma doties nāvē. Josifs – nošauties
vienā no Krāslavas pilskalniem, bet Emīlija –
izlēkt no pils trešā stāva loga. Pēc norunātas
zīmes, naktī no 3. uz 4. augustu Josifs nošāvās,
bet Emīliju pēdējā brīdī izglāba viņas kalpone.
Josifs Karņickis tika apglabāts nāves vietā,
kur viņam par godu uzstādīts piemineklis ar
uzrakstu “Netiesājiet un jūs netiksiet tiesāti!”
Līdz pat šodienai tautā šo pauguru sauc par
Mīlestības kalnu, bet avotiņu, kas tek tā pakājē – par Mīlestības avotiņu.

13 Augusta akmens
Tālr. +371 656 22201
Augusta iela 12, Krāslava
Akmenī iegravēts grāfu Broel Plāteru ģerbonis
un gada skaitlis “1729”. Šajā gadā Krāslavas
muižu nopirka grāfs Jans Ludvigs Plāters.
Par Augusta akmeni tas nosaukts par godu
Polijas karalim Augustam II, kurš 1729. gadā
apmeklēja Krāslavu. Akmens bijis arī miesta
robežakmens.

15 Sv. Ņevas Aleksandra
pareizticīgo baznīca

Tālr.: +371 656 22201, +371 656 23939
Baznīcas iela 2a, Krāslava

Tālr. +371 26783660
Brīvības iela 30, Krāslava

Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Pirmo
koka dievnamu katoļiem 1580.–1590. gadā
uzcēlis Miķelis de Brunavs. Tagadējā baznīca
būvēta no 1755. līdz 1767.gadam pēc itāliešu
arhitekta Antonio Parako projekta. Baznīcas
altāra daļā izvietota itāļu mākslinieka Filipo
Kastaldi 18. gadsimtā gleznotā freska “Svētais
Ludvigs dodas krusta karā”, kuras restaurācijas
darbi tika veikti 12 gadus un tika pabeigti
2015. gadā. Sevišķi jāizceļ Sv. Donata mocekļa relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo,
tādējādi padarot Krāslavu par otro lielāko
svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. No
1757. līdz 1844. gadam pie baznīcas darbojās
garīgais seminārs – pirmā augstākā mācību
iestāde Latvijā.
No maija līdz septembrim dievnams atvērts
no plkst. 6.30 līdz 18.30. Citā laikā pieteikties
iepriekš!

16 Krāslavas luterāņu baznīca

Tālr. +371 26173083
Grāfu Plāteru iela 2, Krāslava
Grāfu Plāteru parkā atrodas luterāņu baz
nīca. Pamatakmens likts 1935. gadā un tā
iesvētīta 1938. gadā. Dievnams darbojās
līdz 1944. gadam. 1984. gadā te iekārtoja
muzeja izstāžu zāli, kas šeit atradās
līdz 1996. gadam, kad baznīcu atguva
draudze. Dievkalpojumi Krāslavas luterāņu

draudzē notiek mēneša I un III svētdienā.
Iepriekš pieteikties!

17 Krāslavas Sv. Dievmātes
patvēruma vecticībnieku
lūgšanu baznīca
Tālr. +371 29399617 (draudzes priekšsēdētājs)
Rīgas iela 135, Krāslava

Vairāk nekā 300 gadus Latgalē dzīvo krievu
vecticībnieki. Pēc nostāstiem, 18. gs. viens
no vecticībnieku lūgšanu namiem atradies
Daugavas krastā, Rātūža ielā. Oficiāli Krāslavas
vecticībnieku draudze datēta ar 1850. gadu.
Kurā gadā celts dievnams, precīzu ziņu nav.
No veco iedzīvotāju stāstījumiem ir zināms,
ka kāds tirgotājs atdeva savas saimniecības
ēkas draudzei, lai, pārveidojot tās, varētu izveidot dievnamu. Tas tika iesvētīts Dievmātes

18 Priedaines Sv. Brigitas
un Sv. Katrīnas
Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 29498216
Dārza iela 30, Priedaine, Krāslava
Jaunākā katoļu baznīca Krāslavas novadā,
ko 2001.gadā iesvētīja bīskaps A. Justs. Baznīcā ir skaistas vitrāžas (autore Nora Cēs
niece) un koka interjers. Iepriekš pieteikties!

patvēruma godam. 2002. gadā Krāslavas vecticībnieku dievnamā izcēlās ugunsgrēks, kas
nopostīja veco koka ēku. Jaunais dievnams
tika uzcelts līdzīgs iepriekšējam, tā ir daudz
plašāka ķieģeļu ēka. Jaunā dievnama ēka tika
iesvētīta 2008. gadā. Iepriekš pieteikties!
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Sakrālie objekti Krāslavā

14 Krāslavas Sv. Ludviga
Romas katoļu baznīca

Pirmās baznīcas iesvētīšana notika 1840. gadā,
un tā tika konsekrēta Svētā Jura godam. Tā
atradās Tirgus laukumā, bet 1878. gadā tika
nojaukta. Jaunā dievnama būvniecība pašreizējās novada domes ēkas vietā (Rīgas ielā 51)
bija pabeigta 1859.gadā. To konsekrēja Dievmātes Aizbildniecības godam. 2. pasaules kara
gados šis dievnams nodega. 1864. gadā katoļu
klosteri, ko uzbūvēja 1789. gadā par grāfienes
Augustes Plāteres naudu slimnīcas un sieviešu
klostera vajadzībām, slēdza, un ēka tika nodota pareizticīgo baznīcas iekārtošanai. Šajā
ēkā dievnams darbojas arī šobrīd. 2013. gadā
nomainīja jumtu un uzstādīja jaunu, krāšņu
kupolu, 2016. gadā veica baznīcas fasādes remontu. 2017. gadā nomainīja logus un durvis,
veica baznīcas telpas iekšējos remontdarbus,
renovēja ikonostasu. Iepriekš pieteikties!

Aktīvā atpūta Krāslavā
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20 Tenisa korts
Tālr. +371 26315259
Grāfu Plāteru pils parks
(blakus pilsētas stadionam)
Krāslava
abramaleks@inbox.lv
Krāslaviešiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāts tenisa laukums aktīvai atpūtai, inventāra
noma, trenera un sparinga partnera pakalpojumi. Iepriekš pieteikties!

19 Krāslavas peldbaseins
Tālr. +371 62904553
Raiņa iela 25
(blakus Krāslavas Valsts ģimnāzijai),
Krāslava
baseins@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv
Krāslavas peldbaseins tika atklāts 2017.gada
vasarā. Baseins ir paredzēts gan peldēšanai,
gan relaksācijai pēc saspringtas darba dienas.
Lielajā baseinā ir četri 25 m gari peldceliņi, tas
aprīkots ar pretstraumju iekārtu un ūdens kaskādi; mazais baseins ir paredzēts bērniem un
junioriem līdz 11 gadu vecumam. Peldbaseinā
darbojas SPA zona, kur var relaksēties saunā,
tvaika pirtī un ledus istabā.
Peldbaseinā ir speciāli aprīkota skvoša telpa.
Skvošs ir ideāla sporta spēle aktīva dzīvesveida
piekritējiem. Spēlējot skvošu, fiziskā slodze ir
2–3 reizes lielāka nekā lielajā tenisā.

Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu un SPA zonu var apmeklēt tikai pieaugušo (vecāki, vecvecāki vai personas, kuras
ir sasniegušas 18 gadu vecumu) pavadībā.
Pēdējais laiks ienākšanai baseinā – 1,5h pirms
peldbaseina darba laika beigām. Peldbaseina
iekšējās kārtības noteikumus, darba laiku un
cenrādi skat. www.kraslavasvestis.lv

22 Pa Krāslavas ieliņām
ar elektroskūteri
JAUNUMS!

21 Brīvdabas trenažieri
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Pils iela 5, Krāslava
Līdzās Krāslavas pils kompleksam, biedrības
SPORTISTS realizētā projekta rezultātā ir uz
stādīti pieci dažādi āra trenažieri: steperis –
trenažieris kāju stiprināšanai, spiešanai ar
kājām, airēšanas trenažieris, dubultās līdztekas, trenažieris muskuļu attīstīšanai. Tie ir
piemēroti jebkura vecuma cilvēkiem atbilstoši
fiziskās sagatavotības līmenim. Darbojoties ar
brīvdabas trenažieriem, katrs pats var regulēt aktivitātes intensitāti un pielāgot to sev.
Brīvdabas trenažieri ir brīvi pieejami ikvienam
sportot gribētājam jebkurā diennakts laikā.

Tālr. +371 26986599 (Edgars)
Krāslava
Pavasara un vasaras sezonā var apskatīt Krās
lavu ērtā, interesantā un dinamiskā veidā, kā
arī salīdzinoši ātri – stundas laikā. Videi draudzīga transporta - elektroskūtera maksimālais
ātrums ir līdz 25 km/h. Brauciena laikā Tev
nevajag uztraukties, pa kādu ceļu pārvietoties,
jo ar elektroskūteri var braukt pa asfaltētu un
smilšainu, nelīdzenu ceļu.

Kra-scooter            

krascooter

23 Krāslavas skeitparks
JAUNUMS!
Artilērijas iela 3, Krāslava
Daudzfunkcionālais skeita laukums ir atklāts
2019. gada rudenī. Skeitparks ir ar inovatīvu
segumu, kas ir gan ilgmūžīgāks, gan drošāks.
Tas domāts braukšanai ar skeitbordiem, skrituļslidām, BMX un MTB velosipēdiem, kā arī
skūteriem.
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24 Keramiķu Valda un Olgas
Pauliņu darbnīca

25 Amatu istaba –
mākslinieces Maijas Šuļgas
darbnīca
Tālr. +371 26925821
Studentu iela 5, Krāslava
maijashulga@inbox.lv
Maija ir profesionāla rokdarbniece, kura veido
amatniecības izstrādājumus dažādās rokdarbu
tehnikās. Izgatavo mākslas darbus pēc individuāla pasūtījuma. Pēc iepriekšēja pasūtījuma
organizē radošās darbnīcas.
Iepriekš pieteikties!

Amatniecība Krāslavā

Tālr. +371 29128695
Dūmu iela 8, Krāslava
valdispaulins@inbox.lv
Šo cilvēku labestība un latgaliešu gars apburs
ikvienu! Keramiķa stāstos savijas tradīcijas un
mūsdienu joki. Te ir iespēja iepazīt keramikas
tapšanas procesu no sākuma līdz beigām, kā
arī pašiem piedalīties keramikas izstrādājumu
veidošanas radošajās darbnīcās, cepļa kurināšanā un atvēršanā. Var iegādāties dažāda
veida keramikas izstrādājumus un suvenīrus.
Darbošanās individuāli, ģimenēm, skolēniem
un lielām grupām. 2014. gadā keramiķi saņēma goda zīmi “Latviskais mantojums”. Iepriekš
pieteikties!

26 Ādas meistare
Ludmila Morozova
JAUNUMS!
Tālr. +371 28284191
lu.morozova@inbox.lv
Dažādās tehnikās rada rotaslietas un aksesuārus no īstas ādas un pusdārgakmeņiem
(ahāts, jašma, tirkīzs, amonīts un simbircīts).
Veic darbu pēc individuāliem pasūtījumiem.
Rotaslietas var iegādāties personīgi, iepriekš
vienojoties par vizīti, kā arī Krāslavas novada
tūrisma informācijas centrā.

Krāslavas garšas
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Latgales kulinārā
mantojuma tīkla
uzņēmumi

Latgales kulinārā mantojuma centrs
Tālr.: +371 656 22201, +371 26395176
Pils iela 2, Krāslava
kulinaraismantojums@inbox.lv, www.kulinaraismantojums.lv
Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā Latgales kulinārā mantojuma produkcijas (pašceptā maize, mājas siers un pēc īpašas receptes sālīti gurķīši no
Z/S “Bagātības”, “Skudru gaļas” kūpinājumi un Z/S “Kurmīši” zāļu tējas) degustāciju.

“Skudru gaļa”
Tālr. +371 25959655
Lāčplēša iela 10, Krāslava
skudradina@inbox.lv
Mājražotāji Dina un Māris Skudras piedāvā pēc sentēvu receptēm gatavotus mājas kūpinājumus: kūpinātu
mājas desu, gaļu un vistiņas, kā arī sālītu speķi.

Iespēja ieturēt maltīti Krāslavā:

1 Ēdamnams
“Daugava”
Tālr. +371 25661527,
+371 65622634
Rīgas iela 28, Krāslava
Maltītes gaumīgi iekārtotā ēdam
namā. Pa logu skats uz grāfu
Plāteru pili. Darba laiks: 8.00–
16.00,  S, Sv – brīvdiena.
Pieteikuma pasūtījumi tiks izpildīti jebkurā laikā. Piedāvā izbraukuma galdu klāšanu.

2 Kafejnīca “Mārīte”
Tālr. +371 20055716 (Ināra)
Tirgus iela 2, Krāslava
Krāslavieši iecienījuši kā vietu, kur
var ātri un garšīgi paēst pusdienas. Pēc iepriekšēja pasūtījuma
klāj svinību galdus. Darba laiks:
1. oktobris–30. aprīlis: 9.00–
17.00;
1. maijs–30. septembris: 9.00–
20.00

3 Kebab Bar
Vienības iela 56A, Krāslava
foodcity@inbox.lv
Iespēja izbaudīt Krāslavā pagatavotu kebabu, picu un garšīgu
saldējumu. Darba laiks:
P–C: 11.00–20.00;  Pk, S: 11.00–
22.00; Sv: 13.00–20.00

7 Kafejnīca
“Karamele” JAUNUMS

5 Kafejnīca “Todes”
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Tālr. +371 29166609
Rīgas iela 58, Krāslava
Gribētāji ieturēt maltīti svaigā
gaisā var iekārtoties pie galdiem
zem saulessargiem. Ēdienkartē
tiek piedāvāts pusotrs desmits
dažādu picu, 11 hamburgeru veidi, hotdogi, cepti kartupeļi, ēdieni
bērniem. Ir iespējama ēdienu piegāde. Pēc iepriekšēja pasūtījuma
– visu veidu svinību rīkošana.
Darba laiks:  P–C: 12.00–21.00;
Pk, S: 12.00–22.00, Sv: 12.00–
21.00

6 Ātrās uzkodas
“Circle K”
Tālr. +371 25759040
Rīgas iela 165a, Krāslava
Vai tev ceļā kārojas kārtīga maltīte, garda uzkoda, kāds našķis, vai
varbūt esi veģetārietis? Iegriezies
Circle K, jo mums ir viegla izvēle
jebkurai ēdienreizei! Bagātīgajā
ēdienu klāstā atradīsi to, ko sirds
kāro - Hot Dogi, gardi burgeri, uz
vietas gatavotas sviestmaizes,
wrapi un svaigi salāti. Un nobaudi
arī lielisko kafiju! Varbūt sakārojas
klāt arī uz vietas cepta smalk
maizīte?

Krasta iela 8, Krāslava
Tālr. +371 29437482
Te omulīgi justies var gan ģimenes ar bērniem, gan nelielas
draugu kompānijas, gan pilsētas
viesi. Kafejnīcā tiek piedāvāti
dažādi pankūku veidi, izmantojot
sezonālos produktus, pelmeņi,
veselīga pašcepta maize ar dabīgo ieraugu, pašceptas vafeles,
mafini, deserti, kūkas, kafija,
tēja, pašgatavots saldējums. Piedāvājums tiek nepārtraukti papildināts un dažādots. Ir iespējams
pieteikt svinību un bēru galdu
klāšanu. Autostāvvietas ir Ostas
ielā un Dīķu ielā.

4 Kafejnīca
“Tokyo Town”
Tālr. +371 20209065
Rīgas iela 50, Krāslava
Tā ir labākā vieta, kur Jūs varēsiet
nobaudīt aukstos, kā arī karstos
suši. Tāpat arī ir iespēja palutināt
sevi ar Indijas un Ķīnas virtuves
ēdieniem, bet tiem viesiem, kuri
vēlas Eiropas virtuves ēdienus,
kafejnīca piedāvā vispopulārākos
salātus, zupas, karstos ēdienus,
uzkodas. Arī katrs bērns spēs
izvēlēties ēdienkartē sev tīkamu
ēdienu.
Vienmēr laipni gaidīti!
Darba laiks: P, O, T, C,
Sv: 12.00–21.00;
Pk, S: 12.00–23.00

Dabas parks “Daugavas loki” atrodas Latgales dienvidaustrumos. Administratīvi tas
ietilpst Krāslavas un Daugavpils novados. Parks izveidots 1990. gadā, lai saglabātu
unikālos dabas kompleksus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un mazpārveidoto ainavu
Daugavas senlejas Krāslavas - Naujenes posmā un tam piegulošajā teritorijā. Parka teritorija
pilnībā ietilpst Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, savukārt parka teritorijā ir vairāki
aizsargājami dabas pieminekļi: Adamovas krauja, Daugavas Vārti, Mālkalnes avots, Sandarišku
karengravas un Sproģu gravas, kā arī Slutišķu etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tā ir Natura 2000 teritorija.

Dabas parks “Daugavas loki”
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Aktīvā atpūta dabas parkā “Daugavas loki”
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Reģionālas nozīmes velo maršruts Nr. 35 dabas parkā “Daugavas loki”
Maršruts ir apļveida, tā kopējais garums – 128 km.
Krāslava–Tartaks–Naujene–Daugavpils–Elerne–Jaunborne–Veckaplava–
Krāslava
Maršruts ir izzinošs un ietver sevī gan divu pilsētu arhitektūras pērles ar baznīcām, pilīm un cietoksni, gan dabas ainavas vienā no skaistākajiem Latvijas upju
posmiem Daugavas augštecē, izbraucot gan pa labo, gan kreiso Daugavas krastu
dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, kas ir iekļauts Latvijas nacionālajā UNESCO
sarakstā. Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt latviešu, krievu, baltkrievu, poļu kultūrvēsturisko
mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.
Maršruts šķērso īpaši aizsargājamo ainavu apvidu Augšdaugava. Velo maršruts iet
garām vairākiem parkiem katrā no administratīvajām teritorijām, blakus maršrutam ir vairākas izziņas takas.
Sekojot velotūrisma marķējumam, šo maršrutu var iet arī kājām. Tas būs lielisks
pārgājiens, kura laikā nesteidzoties baudīt neparastas, skaistas un pārsteidzošas
dabas ainavas, vērot dabas parkā esošos augus, kokus, kukaiņus un dzīvniekus.

Velo noma:
Jevģēnijs Podjava

Atpūtas bāze “Dridži”

Tālr.: +371 29168156, +371 26172091
Rēzeknes iela 8, Krāslava
Pieejami 20 velosipēdi.
Velosipēdu remonts.

Tālr. +371 29441221
Skaistas pagasts
10 velosipēdi

Biedrība SPORTISTS
Tālr. +371 25931753
Velosipēdu un aizsargķiveru noma. Bērniem līdz 18 gadiem velosipēdu noma ir
pieejama tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Velosipēds ir jāatdod identiskā
tehniskā stāvoklī, kādā tas bija izīrēšanas brīdī. Pieejami 20 velosipēdi.

Brīvdienu māja “Vokors pi azara”
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Tālr. +371 29422679
Izvaltas pagasts
7 velosipēdi
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Kanoe un laivu noma “Aktīva atpūta Latgalē”

Brīvdienu māja “Skerškāni”

Tālr.: +371 25359589, +371 29244291
Indras iela 33, Krāslava
atputalatgale@inbox.lv
www.atputalatgale.com, www.facebook.com/LaivunomaLatgale
Piedāvā kajaku un kanoe laivu nomu – 12 kajaki un 12 kanoe laivas, kas lieliski
piemērotas vairāku dienu maršrutiem. Tā ir vienīgā laivu noma Latgalē, kas piedāvā piepūšamo gumijas laivu nomu (10 laivas). Tās ir stabilas un izturīgas, ar
celtspēju līdz 420 kg, ideāli piemērotas drošai atpūtai ar bērniem. Visas laivas ir
nodrošinātas ar glābšanas vestēm un ūdens drošiem maisiem. Tiek piedāvātas
arī speciālas bērnu drošības vestes. Viesmīlība un īpaši pievilcīgas cenas.
Brauciet ar laivām un atklājiet sev un savai ģimenei, draugiem vai darba kolēģiem, cik interesanta, aizraujoša un dinamiska var būt atpūta Latgalē. Iepazīsties un novērtē ūdens maršrutu dabas parkā “Daugavas loki”.

Tālr.+371 29195745
Ūdrīšu pagasts
skerskans@inbox.lv
www.skerskani.lv
Plostu un laivu piestātne. Telšu vietas Daugavas krastā,
lauku pirts, ārstniecības zāļu slotiņas.   Naktsmītnes. Iepriekš
pieteikties!

Kanoe laivu noma – SIA “Saulgoze G”

Tālr. +371 29912646
Vidzemes iela 5, Krāslava
saulgozeg@inbox.lv
http://www.nomalaivu.lv/
www.facebook.com/nomalaivu.lv
Krāslava ir pilsēta Daugavas krastos, tāpēc vilinoša šķiet iespēja
iepazīt un apskatīt tās apkārtni un skaistos dabas skatus, iesaistoties ūdenstūrisma priekos un piedzīvojumos. Īpaši tādēļ, ka
laivu brauciena maršrutā ir iespējams apskatīt Daugavas upes
veidotos lokus, kuru unikālās ainavas un apskates objekti ir
iekļauti dabas parkā “Daugavas loki”. Piedāvā trīsvietīgu kanoe
laivu nomu un citu nepieciešamo inventāru braucieniem ne
tikai pa Daugavu, bet arī citu upju un ezeru maršrutos, jo, kā
zināms, Latgale tiek dēvēta par zilo ezeru zemi. Ir iespējama
laivu transportēšana uz ceļotāju izvēlēto vietu.

Aktīvā atpūta dabas parkā “Daugavas loki”

Krasti

Apskates objekti dabas parkā “Daugavas loki”
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1 Dabas parks “Daugavas loki”
Tālr.:+371 656 22201, +371 654 71321 (Naujenes Novadpētniecības muzejs)
Ūdrīšu, Kaplavas pagastos Krāslavas novadā, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas, Tabores,
Naujenes pagastos Daugavpils novadā
tic@kraslava.lv, info@visitdaugavpils.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
www.visitkraslava.com, www.visitdaugavpils.lv
Dabas parks “Daugavas loki” dibināts 1990. gadā. Tas izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas
ielejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, posmā no Krāslavas rietumu robežas līdz
Naujenei 12 372 ha platībā. Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas loki, kuru garums
sasniedz 4–6 km. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiski pieminekļi.
2011. gadā tas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

4 Priedaines skatu tornis
Tālr. +371 656 22201
Priedaine, Krāslava
Viens no augstākajiem koka skatu torņiem
Latvijā (32 m). No tā paveras brīnišķīgs skats
uz Daugavas senleju un Krāslavu. Te var baudīt košus saulrietus, rudens krāsu paleti un
apjaust, cik skaista Daugava ir savā dabiskajā
tecējumā.

2 Adamovas pilskalns
Iebraucot Krāslavā no Daugavpils puses
Iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, ciemiņus sagaida Adamovas pilskalns – tas atrodas Daugavas
senlejas malā starp divām dziļām gravām. Kalna augstums sasniedza 40 m. Adamovas pilskalns,
tāpat kā citi Daugavas pilskalni, bija apdzīvots ilgu laiku. Šajā vietā arī meklējami Krāslavas pirmsākumi. 1960. gadu beigās, arheoloģiski nepētīts, pilskalns tika nolīdzināts un iznīcināts, tam pāri
ierīkojot jauno Rīgas–Krāslavas šosejas trasi. Pašlaik pilskalna skatu laukums ir iemīļota krāslaviešu un viesu pastaigu un atpūtas vieta.

3 Krāslavas krēsls
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Adamovas pilskalns, iebraucot Krāslavā no
Daugavpils puses
Adamovas pilskalnā, kur paveras lielisks skats
uz Krāslavu un Daugavas ieleju, ir uzstādīts
vides objekts – Krāslavas krēsls. Kāpēc tieši
krēsls? Atbilde uz šo jautājumu ir saistīta ar
Krāslavas pilsētas nosaukumu. Viens no Krās
lavas nosaukuma rašanās skaidrojumiem vēsta par to, ka nosaukums nāk no latgaliešu vārda “krāsls” – krēsls, jo Daugava pie Krāslavas
met vairākus lokus, kuri pēc formas atgādina
krēslu. Tas vēl tiek apstiprināts ar nostāstiem
par to, ka agrāk, kad Daugava vēl bija kuģojošā
tirdzniecības artērija, daudz plostu uzskrēja uz
sēkļiem pie Krāslavas, kas arī veidoja analoģiju
vārdam “krāsls” – krēsls. Objekta izveide un
uzstādīšana ir biedrības “Kruoslovys amatnīku
broliste” iniciatīva.

5 Foto rāmji Krāslavā
Vidzemes un Ostas ielas, Krāslava
Krāslavā, Ostas un Vidzemes ielā,  ir apskatāmi
divi vides dizaina elementi – koka mežģīņu
stilistikā veidoti lielformāta foto rāmji, kuru
ideja ir vizuāli atklāt Daugavas skaistumu
un sagādāt prieku pilsētniekiem un viesiem.
Objektu izveide un uzstādīšana ir fotokluba
“Zibsnis” iniciatīva. Atklājiet savas foto mākslinieciskās dotības, ierāmējiet skaistākos mirkļus Daugavas krastā!
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Tālr.: +371 26538824,
+371 29106312
Rakuti, Ūdrīšu pagasts
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.lv

Ekskursija saimniecībā, kur audzē dažādu sugu
ārstniecības augus dabas parkā “Daugavas
loki”. Ārstniecības tēju degustācija. Iespēja
iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, zāļu maisījumus vannai un pirtij. Saimniecībā piedāvā
bioloģiskās bišu vaska šūnas, vaska sveces, kā
arī saimniecības apmeklētāji var izgatavot sveci savām rokām. Saimniecība pastāvīgi attīstās
un pilnveido savu piedāvājumu.
2015. gadā Z/S “Kurmīši” saņēma goda zīmi
“Latviskais mantojums”.
Piedāvājums: “Saber savu tēju” – atbilstoši
savas dzimšanas dienas datumam vai kādam
citam nozīmīgam notikumam – pēc cipariem
varat sabērt savu īpašo tēju.
Saimniecības piedāvājums ir papildināts ar
smaržīgiem hidrolātiem jeb ziedūdeņiem, bišu
vaska ziedēm, lūpu balzamiem.
Iepriekš pieteikties!
JAUNUMS! Saimniecībā piedāvā bišu vaska
kosmētikas gatavošanas meistarklases.
Z/S “Kurmīši” produkciju var iegādāties arī
internetveikalā, mājaslapā www.kurmisi.com

7 Saimniecība “Cīruļi”
Tālr.: +371 29968900, +371 656 29876
Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts
piligrimpb@gmail.com
Saimniecības “Cīruļi” saimnieki Inta un Pjotrs
Babini aicina iepazīties ar bišu dzīvi sādžā “Lielie Muļķi”, kas atrodas dabas parkā “Daugavas
loki”. Ir iespēja aplūkot akmeņu, dzīvnieku
ragu kolekciju, paklausīties leģendas un stāstus par neparasto ciemu. Var aplūkot un iegādāties gleznas, zīmētas ar eļļas krāsām. Viesi
var apmeklēt svētavotu, kas atrodas saimniecības apkārtnē. Vasaras sezonā pieņem grupas līdz 40 cilvēkiem. Ziemā ir iespēja slēpot,
braukt ar ragaviņām, snovbordiem no blakus
esošā Plociņa kalna. Garos ziemas vakaros
(grupām 8-10 cilvēku sastāvā), izgaršojot
piparmētru tēju ar medu, varēsiet uzzināt, ko
bitītes un bitenieki dara ziemā. Medus produkcijas degustācija un iegāde.
Iepriekš pieteikties!

8 Zemnieku saimniecības
“Brieži” saldumu darbnīca
Tālr.: +371 20236977, +371 26320141
m. Brieži, Ūdrīšu pagasts
inga.eizenberga@kraslava.lv

Piedāvā ekskursiju bišu dravā. Tā ir interesanta
iepazīšanās ar brīnumiem un noslēpumiem
bišu saimes dzīvē un saldumu darbnīcā dabas
parka “Daugavas loki” teritorijā. Biškopības
produkcijas (dažādu ziedu krēmveida medus,
propolisa, bišu maizes, pastilu un sukāžu)
degustācija un upeņu tējas dzeršana. Iepriekš
piesakoties, piedāvā 2 meistarklases: medus
konču ražošanu un “bitenieka maizes” cepšanu uz ugunskura. Produkcijas iegādes iespējas.

Apskates saimniecības dabas parkā “Daugavas loki”

6 Zemnieku saimniecība
“Kurmīši”

Izjādes dabas parkā “Daugavas loki”
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9 Zirgu sēta “Klajumi”
12 km no Krāslavas
Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv
www.klajumi.lv
Piemērota vieta lauku, dabas un zirgu mīļotājiem. Saimniecībai
piešķirta goda zīme “Latviskais mantojums”. Ideāla vieta lielu grupu
ekskursijām, draugu kompānijām un atpūtai ģimenes lokā.
Zirgu sētā “Klajumi” atpūtniekus sagaida 13 zirgi: Berta, Raita, Zemene,
Skanda, Legante, Selda, Vērdiņš, Flora, Blāzma, Alfa, Dundurs, Sapnis
un Deposs. Zirgi ir ļoti prātīgi, ar prognozējamu raksturu, piemēroti arī
jātniekiem bez pieredzes.

Zirgu sēta “Klajumi” piedāvā:
• vispopulārākais ģimenēm un lielākām kompānijām: zirgu pro
gramma (braucieni pajūgos un jāšana ar ekskursiju “Daugavas
lokos”), pēc kā – gardas pusdienas kamīna gaisotnē;
• ekskursijas pa saimniecību;
• 2–7 dienu pārgājienus zirga mugurā dabas parkā “Daugavas loki”
un Latvijas – Baltkrievijas pierobežā gida-instruktora pavadībā.
Zirgiem ir viss ekipējums. Iekļauta nakšņošana, ēdināšana, pirts;
• izjādes un braucienus pajūgos un  ziemā – kamanās;
• kāzu fotosesijas zirgu mugurās un saimniecības gleznainākajās
vietās, iespējamas arī izbraukuma fotosesijas;
• reitterapiju (rehabilitācija zirga mugurā) un relaksāciju zirga mu
gurā (saimniecība ir reģistrēta medicīniskā iestāde);
• pirtnieka pakalpojumus. Pieredzējis pirtnieks ar ozola, liepu vai
bērzu slotām ar malku kurinātā pirtī. Aromātiski zāļu uzlējumi
akmeņiem;
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Piedāvājums ziemā! Zirgu sēta “Klajumi”
piedāvā jāšanu un braucienus pajūgos. Sevišķi
labi izdodas “ziemīgs” pikniks ar desiņu cepšanu uz ugunskura dabas parkā “Daugavas loki”.

• dalību pasākumos, svētkos, festivālos ar figurālās jāšanas priekš
nesumiem un vizināšanu;
• naktsmītnes un pirti brīvdienu namiņā “Klajumi” (9 vietas);
• naktsmītnes un melno “dūmu” pirti brīvdienu mājā “Ķemeri”
(7 vietas);
• naktsmītnes brīvdienu namiņā “Ganiņi” (8 vietas),
namiņš piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• naktsmītnes brīvdienu mājā “Krasti” (4 vietas);
(Visās mājās iespējamas papildvietas.)
• “Klajumu Odu taku” ar meža un purva ainavām;
• Latgales kulinārā mantojuma ēdienus romantiskā Klajumu ķēķa  
ēdamzālē ar kamīnu;
• greznas 2-zirgu karietes nomu, izbraucot uz jebkuru vietu Latvijā un
Lietuvā;
• 2-vietīgu zirgu pārvadājamo treileru nomu.

Krāslavas novads atrodas pašā Latvijas pierobežā, te satiekas vairākas kultūras, tradīcijas,
valodas un mentalitātes, radot multinacionālu un daudzveidīgu vidi.
Te katrs jūtas kā mājās, jo tieši te, Krāslavas novadā, sākas Latvija, te, šķērsojusi Latvijas –
Baltkrievijas robežu, Dvina pārtop par Daugavu, ko dēvējam par Latvijas likteņupi. Katrā no
11 pagastiem ir, ko redzēt un piedzīvot. Ezeru krastos var atpūsties kādā no brīvdienu vai viesu
mājām, ieklausīties kā elpo mežs, sajust dabas pieskārienu, noraudzīties kā līgani lokās labības lauki,
traukties pretī jaunām sajūtām un piedzīvot vēl neizjusto.

Krāslavas novads
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Katoļu dievnami

1 Aulejas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu
baznīca

3 Pustiņas Sv. Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīca

Tālr.: +371 29378955, +371 26629078
Auleja, Aulejas pagasts
Aulejas ezera krastā atradusies viena no vecākajām koka baznīcām Latgalē. Tā bija celta
1530. gadā. Vecā baznīca kara laikā tika stipri
izpostīta. Tagadējā mūra baznīca tika uzcelta
1709. gadā. Lietošanas kārtībā ir ērģeles.
Iepriekš pieteikties!

Tālr.: +371 26373755, +371 29132731
Robežnieki, Robežnieku pagasts
Pirmā Pustiņas baznīca uzcelta 1737. gadā, tā
bija koka ēka. 1817. gadā uzsāka celt jaunu
baznīcu. Tā mūrēta no sarkaniem ķieģeļiem,
pamati – no tēstiem akmeņiem. Baznīcu pabeidza būvēt 1899. gadā, to konsekrēja Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas godam.
Iepriekš pieteikties!

2 Varnaviču Sv. Marijas
Romas katoļu baznīca
Tālr.: +371 656 29934, +371 29498216
Varnaviči, Kaplavas pagasts
Pirmā koka baznīca celta 1822. gadā.
1929. gadā kanoniķis J. Borodzičs uzcēla Varnavičos pašreizējo mūra baznīcu, kas atrodas
3 km no iepriekšējās baznīcas vietas.
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29378955
Kombuļi, Kombuļu pagasts
Kad 1767. gadā Krāslavā uzcēla jaunu mūra
baznīcu, veco nojauca un pārveda uz Kombuļiem. Šī baznīca Kombuļos pastāvēja apmēram
60 gadus. 1818. gadā veco koka baznīcu nojauca un uzcēla mūra kapelu, tā bija veltīta
Sv. Jāņa godam. Baznīcas labiekārtošanas
un pārbūvēšanas darbi turpinājās līdz pat
20. gadsimta četrdesmitajiem gadiem. Baznīca tagadējā izskatā pastāv no 1923. gada.
Iepriekš pieteikties!

4 Skaistas Sv. Antona Romas
katoļu baznīca
Tālr. +371 26805779
Skaista, Skaistas pagasts
Skaistas pirmā katoļu baznīca tika uzcelta
1778.–1788. gadā. Pirmā pasaules kara laikā
baznīca nodega. 1920.–1921. gadā uzcēla tagadējo koka baznīcu.
Iepriekš pieteikties!

5 Borovkas Sv. Dievmātes
Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 28856787
Borovka, Ūdrīšu pagasts
Borovkas baznīcu 1811. gadā uzcēla Vaclovs
un Kazimirs Plāteri.
Iepriekš pieteikties!
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6 Kombuļu Sv. Jāzepa
Romas katoļu baznīca

7 Balbinovas
Vissv. Trīsvienības Romas
katoļu baznīca
Tālr. +371 26263061
Indra, Indras pagasts
Senāk Balbinova (Indra) ietilpa Piedrujas
draudzē. 1801. gadā Nitoslavsku ģimene lūdza
cara Aleksandra I atļauju uzcelt savas ģimenes
kapos koka kapelu. 1803. gadā kapela bija uzcelta. 1940. gadā jaunās baznīcas būvniecības
darbi bija gandrīz pabeigti, to iesvētīja bīskaps
Jāzeps Rancāns. Arī pēc iesvētīšanas labiekārtošanas darbi turpinājās.
Iepriekš pieteikties!
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9 Izvaltas Sv. Miķeļa 		
ercenģeļa Romas katoļu
baznīca

Tālr. +371 26263061
Indrica, Kalniešu pagasts
Unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655.–
1658. g.). Tā ir vecākā koka baznīca Latgalē.
Indricas katoļu baznīca celta vēl pirms
reformācijas laikā. 1695. gadā muiž
kungs
Jānis Andrejs Plāters pieņēma katoļticību, un
1698. gadā baznīca tika pārbūvēta un nodota
katoļu rīcībā. Kora telpās vecmodīgas ērģeles
ar īpatnējiem kokgriezumiem. Baznīcā ir četri
altāri, tie ir ļoti grezni, ar kokgriezumiem un
senām gleznām. Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 28856787
Izvalta, Izvaltas pagasts
Izvaltas pirmo koka baznīcu uzcēla 1625. gadā.
18. gadsimtā to pārbūvēja un Livonijas bīskaps
Antons Ostrovskis to iesvētīja Sv. Miķeļa erc
enģeļa godam. 1896. gadā uzcelta tagadējā
Izvaltas baznīca.
Iepriekš pieteikties!

Luterāņu dievnams

Pareizticīgo dievnami

11 Vecbornes luterāņu
baznīca
Tālr. +371 29474134
Vecborne, Kaplavas pagasts
Vecbornes baznīcas vēsture ir interesanta
tāpēc, ka Latvijā ir divas Vecbornes baznīcas.
Viena – Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā, otra – Krāslavas novada Kaplavas
pagastā. Vecā Bornes koka baznīca, kas tagad
atrodas brīvdabas muzejā, iespējams, būvēta
jau 1537. gadā. Pēc Pieminekļu valdes un
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ierosinājuma
1936. gadā Vecbornes baznīca tika demontēta
un pārvesta uz Rīgu. Ar Pieminekļu valdes ierosmi Bornē uzreiz sākās jaunas baznīcas projektēšana un celtniecība. Tagadējā Vecbornes
baznīca celta un iesvētīta 1939. gadā.
Iepriekš pieteikties!

12 Piedrujas Sv. Nikolaja
pareizticīgo baznīca
Tālr. + 371 26783660
Piedruja, Piedrujas pagasts
Starp Krāslavas novada pareizticīgo baznīcām
tikai viena – Piedrujas Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca var lepoties ar sešiem kupoliem.
Tā ir viena no skaistākajām un arhitektoniski
visinteresantākajām baznīcām mūsu novadā.
Būvēta 1885.gadā, kad vecā koka baznīca vairs
nespēja apkalpot visus pareizticīgos.
Iepriekš pieteikties!

10 Piedrujas Sv. Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 656 29632
Piedruja, Piedrujas pagasts
Piedrujas pirmā baznīca bijusi koka ēka, celta
1632. gadā. To cēlis Lietuvas valsts kanclers
kņazs Leons Sapieha. Šī baznīca nodega, bet
1759. gadā tika uzcelta tagadējā mūra baznīca. Piedrujas katoļu baznīcā ir iluzorais altāris.
Iepriekš pieteikties!

13 Kaplavas Vissv. Dievmātes
patvēruma pareizticīgo
baznīca
Tālr.: +371 25944084, +371 22044425
Veckaplava, Kaplavas pagasts
1794. gadā tika dibināta Kaplavas draudze un
Daugavas krastā uzcelta baznīca. 1889. gadā
tika nolemts celt jaunu mūra baznīcu, kas arī
tika izdarīts. Baznīca tika iesvētīta Dievmātes
Aizbildnes godam.
Iepriekš pieteikties!

Krāslavas novada dievnami

8 Indricas Sv. Jāņa Kristītāja
Romas katoļu baznīca

Aizsargājamo ainavu apvidus
“Augšdaugava”

Krāslavas novada dabas objekti
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Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” ir Natura 2000 teritorija. Tajā ietilpst
dabas parks “Daugavas loki”, ģeoloģiskie
veidojumi – Adamovas krauja, Daugavas
vārti (Slutišķu un Ververu krauja), Mālkalnes avots, Sandarišku karengravas, Sproģu
gravas, Viļušu avots, dendroloģiskie stādījumi – Hoftenbergas parks, Juzefovas
parks, Rozališķu parks. Teritorija dibināta,
lai saglabātu izcilas kultūrainaviskas un
dabaszinātniskas vērtības Daugavas ielejā un tās apkārtnē. Daugava izsenis bijusi
tirdzniecības ceļš. Tās krastos tika veidotas
apmetnes un kapsētas, tā ir bijusi ainavas
(kā dabas un cilvēka veidojuma) attīstības
pamats. Teritorijā sastopams liels skaits
aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces senlejā,
Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus
teritorijā, kas ir bagāta ar retiem un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku sugām, ar kultūr
ainavas un vēstures pieminekļiem. Daugavas
krastā atrodas Daugavas akmens. Uz tā iekalts
Daugavas vārds septiņās valodās: igauņu,
somu, krievu, poļu, vācu, līvu un latviešu. Autors – Vilnis Titāns. Vislabāk taku iziet kopā ar
gidu (iepriekš pieteikties). Līdzi jāņem pase!

Sīvera ezers
Skaistas un Aulejas pagasti
Tas ir devītais lielākais ezers Latvijā.
2014. gada vasarā un rudenī dabas eksperti izpētīja Sīvera ezeru un tā apkārtni.
Te konstatēta vislielākā smalkās najādas
(Najas tenuissima) atradne pasaulē.
Viens no galvenajiem Sīvera unikālo dabas
vērtību pastāvēšanas garantiem ir tā tīrais
un dzidrais ūdens. Ezers ir iecienīta peldētāju vieta, kā arī makšķernieku paradīze.
Te mājo līdakas, asari, raudas, līņi, plauži,
zuši u.c. zivis.

Dridža ezers
Skaistas pagasts, Kombuļu pagasts
Drīdzis ir dziļākais ezers Baltijā. Maksimālais dziļums sasniedz – 65,1 m. Ezeram
raksturīga izstiepta forma, daudz līču,
deviņas salas, no tām lielākā – Bernātu
sala (13,9 ha). Ezers līkumo kā upe, veido
daudzus līčus, pussalas, salas. No paugurainajiem apvidiem paveras plaša, neatkārtojama ezeru panorāma ar daudziem
ezeriem. Dridža ezers ietilpst aizsargājamā
dabas parka zonā, iekļauts Natura 2000
teritorijā.

Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā
JAUNUMS
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Piedrujas taka Daugavas ielejā,
Daugavas akmens

Indra, Indras pagasts
Līdzās Laimes muzejam atrodas Tēvijas parks,
kurā izveidota Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka. Taka sastāv no šādiem objektiem:
Laimīgo pēdiņu taka, Smaržīgā paradīze, Dziedošās apses, Laimīgā pļava, Relaksācijas vieta,
Laimīgā izvēle, Laimīgais tiltiņš, Makšķernieka
laime, Laimes druva. Tā ir ērta, interesanta
un izglītojoša pastaigu vieta jebkura vecuma
cilvēkiem.

Tabores dabas izziņas taka
Tālr.: +371 22015347, +371 656 29524
Robežnieki, Robežnieku pagasts
Atrodas Lielā Gusena ezera krastā, gleznainā
apvidū ar dabiski saglabātiem apskates
posmiem, kā arī diviem labiekārtotiem lau
kumiem veselīgai atpūtai. Takas kopgarums ir
1,3 km. Takā atrodas 15 pieturas ar informā
cijas stendiem un atraktīviem uzdevumiem.
Taka iekārtota ar mērķi, lai katrs ceļotājs
varētu papildināt savas zināšanas par dabas
objektiem un gūt estētisku gandarījumu.
Ekskursija gida pavadībā jāpiesaka iepriekš.
Līdzi jāņem pase!
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14 Laimes muzejs
Tālr. +371 20266514
Sporta iela 2, Indra
laime.indra@inbox.lv
Kā dāvana Latvijai simtgadē Indrā tika atvērts pašizklaides centrs “Laimes
muzejs Indrā”. Muzeja interaktīvā ekspozīcija aicina ikvienu darboties, sajust,
domāt un eksperimentēt. 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. Ja Jums ir
vēlēšanās uzkavēties svaigā gaisā, Jūs varat apmeklēt “Dabas vērošanas un
laimes sajūtu taku”, kura atrodas parkā pie muzeja.
2018. gadā muzejs saņēma apbalvojumu “Inovatīvākais tūrisma objekts
Latgalē 2018”.
Īpašais piedāvājums: Indras ziedošajos dārzos izaudzēto augļu ievārījumu
degustācija. To pieteikt var zvanot pa tālr. +371 29399640 (Valentīna).
Brauciet uz Indru pēc laimes! Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 28856195
Kalnieši, Kalniešu pagasts
Muzejā var apskatīt dažādas ekspozīcijas, kas veltītas Kalniešu
pagasta vēsturei. Fotoekspozīcija “Kalniešu skolas skolotāji un
skolēni” stāsta par pagasta skolas vēsturi no 2006. līdz 2016.
gadam.
Ekspozīcijā “Atradumi, ko glabāja Kalniešu pagasta zeme” ir apskatāmi priekšmeti, kas tika atrasti izrakumu laikā. Tie ir dažādi
gredzeni, monētas, medaljoni, senlaicīgas pogas, rotas, krustiņi
un daudz kas cits. Muzeja istabā apskatāmas ne tikai senatnes
liecības, bet arī mūsdienu materiāli. Izstāde “Prasmīgās rokas”
sastāv no rokdarbiem, kas tapuši darbmācības un mājturības
stundu laikā. Bet fotoekspozīcija “Kalniešu pagasta čaklākie lauksaimnieki” ir veltīta zemkopjiem un lopkopjiem, kas mūsdienās
cītīgi strādā savās saimniecībās.
Darba laiks: P., O., T., C.: 8.00 –16.00;
Pk. – iepriekš piesakoties; S., Sv. – brīvdiena

17 Senlaicīgu sadzīves priekšmetu
privātkolekcija “Piekalne”
JAUNUMS

16 Piedrujas pagasta muzejs
Tālr.: +371 26192554, +371 26197161
Piedruja, Piedrujas pagasts
Muzejs ir atvērts 2013. gada aprīlī. Muzejā ir četras izstāžu zāles, kur var iepazīties ar dažāda laika perioda sadzīves darbarīkiem un lauksaimniecības
tehniku, kas atspoguļo vietējo iedzīvotāju dzīvi. Piedrujas pagasta muzejā
var apskatīt veco karšu fragmentus sākot no 15. gadsimta līdz mūsdienām.
Apmeklētāji var iepazīties ar tematiskām foto izstādēm.
Darba laiks: trešdienās 10.00–13.00, citā laikā – iepriekš piesakoties.

Silova ezera krastā, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 25633636
Silovi, Kalniešu pagasts
bojarova@inbox.lv
Plaša pirms revolūcijas un Padomju laika sadzīves priekšmetu
privātkolekcija, interesanta bibliotēka, ieroču kolekcija, bagātīga
plašu kolekcija, paša saimnieka-mākslinieka Jevģēnija Pohoduna radīto gleznu kolekcija. Gleznotājs piedāvā viesiem iejusties
mākslas pasaulē, mācīties gleznot skaistā vietā – Silova ezera
krastā. Ekskursijas saimniecībā.

Krāslavas novada muzeji

15 Kalniešu pagasta
muzejistaba

Amatniecība Krāslavas novadā
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18 Keramiķa Ilmāra Veceļa
ceplis

19 Aleksandrs Maijers

Tālr. +371 26462413
Auleja, Aulejas pagasts
www.pudnikuskula.lv
Ilmārs Vecelis ir kolorīts latgalietis, viens no
“Pūdnīku skūlas” dibinātājiem un dalībniekiem. Īpaša māla apstrādes tehnoloģija. Keramikas izstrādājumu tapšanas procesa vērošana un līdzdarbošanās. Suvenīru iegāde.
Iepriekš pieteikties!

20 Izvaltas audējas

Tālr. +371 29676782
Krāslavas dzelzceļa stacija 27, Ūdrīši
maijer@inbox.lv
Aleksandrs un Inga Maijeri izgatavo skaņu
rīkus – stabules, svilpauniekus, vargānus,
grabuļus, zvanus un zvārguļus no dažādiem
materiāliem. Ir apskatāma tradicionālo, eksotisko un pašdarināto mūzikas instrumentu
kolekcija. Iepriekš pieteikties!

21 Vallijas Laimes segas

Tālr. +371 26347423
Izvalta, Izvaltas pagasts
Audējas saglabā seno aušanas arodu, auž skalu deķus, grīdceliņus, segas, māca to arī citiem.
Skalu, dreļļu un svītrainās segas, bet starp tām
nav divu vienādu. “Skalu deķi” ir viens no segu
veidiem, kāds ir tikai un vienīgi Latgalē. Pirms
dažiem gadiem speciālisti Krāslavas novada
audēju segas atzina par Latvijas raksturīgāko
segu. Uzņem nelielas interesentu grupiņas.
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 26445239
Pasta iela 7, Indra
latvilna@inbox.lv, www.latvilna.lv
No īstas vilnas un kokvilnas šuj segas, spilvenus, gultasveļu, bērnu gultasveļas komplektus. Aizraujas ar filcēšanu, radot skaistus
paklājus. Vallijas Laimes segas un citas preces
var iegādāties šūšanas cehā, Krāslavas novada
TIC suvenīru veikalā. Šuj pēc individuāla pasūtījuma.

22 Kaļieja darbņeica “Vasars”
Tālr. +371 29422679
Sprūģi, Izvaltas pagasts
japins.juris@inbox.lv
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Izgatavo kaltus, metinātus, kniedētus un lodētus suvenīrus, žogus, margas, restes, traukus, mēbeles u.c.
izstrādājumus no melnā metāla, nerūsējoša tērauda,
alumīnija u.c. metāliem. Individuāla pieeja katram
klientam.

23 Aušanas darbnīca “Indra”
Tālr. +371 26430121 (latviešu,
latgaliešu valodās),
+371 29394901 (krievu valodā)
Krāslavas iela 3, Indra, Indras pagasts
olga.indra@inbox.lv
Aušanas darbnīca piedāvā iepazīties ar rokdarbu un sadzīves priekšmetu ekspozīciju. Ir
iespēja aplūkot daudzveidīgu segu kolekciju,
jo Indras audējas ir saglabājušas senu Latgales novadam raksturīgu segu aušanas tehniku – skalu segas. Apmeklētājiem ir iespēja
izmēģināt roku grīdceliņu aušanā, un bērni var
atvērt spēļu mantu kasti. Uzņem grupas līdz
20 cilvēkiem.
Iepriekš pieteikties!
Ieejas maksa: 0,50 EUR/pers.
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24 Zoodārzs “Akati”
Tālr. +371 26157690
Priežu iela 26, Robežnieki, Robežnieku pagasts
zsakati@inbox.lv
Ekskursijas zoodārzā. Iespēja apskatīt pāvus, fazānus, Āfrikas melnos strausus,
Austrālijas emu, nandu, alpakus, pekarus, kā arī sivēnus, govis, kazas un citus
mājdzīvniekus. Telšu vietas meža ieskauta ezera krastā pilnīgā klusumā.
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
Atrodas ekoloģiski tīrā dabas aizsargājamā zonā Dridža ezera
dabas parkā. To apkārtnē ir mežs, pļavas, dzidrs ezers, kas
ir ļoti bagāts ar dažādām zivīm. Mājas ieskauj neskaitāmi
daudz koku un augu, par kuru dziednieciskajām īpašībām
tiek piedāvāts stāstījums “Ziedu un koku terapija”. Katram
cilvēkam ir savs koks un savs zieds, kas var ārstēt un atbrīvot
no uzkrātā stresa. Tiem, kurus interesē kā top medus, tiek
piedāvāta ekskursija pa bišu dravu, kur var novērot, kā strādā bites. Reizēm pastaiga brīvā dabā – pa mežu, pļavu vai
ezermalu – ir vislabākās zāles dvēseles mieram. “Mežābeļu”
saimniece saviem viesiem, kas izbaudījuši pastaigas, ekskursiju, zveju, pirti, peldēšanos ezerā vai citas aktivitātes, piedāvā īpaši piemeklētu zāļu tēju un medus degustāciju.
JAUNUMS!
Apiterapija - bišu ražoto produktu pielietošana cilvēka veselības saglabāšanā un dažādu slimību ārstēšanā.
Sezona – no maija līdz septembrim. Iepriekš pieteikties!

25 Zemnieku saimniecība “Guntiņi”
Tālr. +371 29168868
Smilšu iela 5, Robežnieki, Robežnieku pagasts
zsguntini@inbox.lv
Ekskursija saimniecībā, kas kopš 2005. gada nodarbojas ar trušu audzēšanu. 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.
Iepriekš pieteikties!

27 Zivju audzētava SIA “Akva Systems”
Tālr. +371 25632028
Silovi, Kalniešu pagasts
akvasystems@inbox.lv, www.latvianpearl.com
Tā ir Latgalē pirmā storu audzētava, kur zivis tiek audzētas
intensīvā veidā. Zivju audzētavas darbības gala produkts ir
kaviārs un ikri. Piedāvā ekskursiju (~30 minūtes) audzētavā
kvalificēta speciālista-zivkopja pavadībā, kuras ietvaros klātesošie tiks iepazīstināti ar šo zivju sugu unikalitāti un vērtību,
kā arī ar pašu audzēšanas sistēmu.
Iepriekš pieteikties!

Apskates saimniecības Krāslavas novadā

26 Brīvdienu māja “Mežābeles”

Ceļojumi pa Krāslavas novada ūdeņiem
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Atpūtas komplekss “Dridži”

Kempings “Siveri”

Viesnīca “Piedruja”

Tālr. +371 29441221
Pamales, Skaistas pagasts
dridzi@inbox.lv, www.dridzi.lv
50-vietīgs plosts ar jumtu, aprīkots ar motoru,
kas attīsta ātrumu līdz 1,5 jūras mezglam.
Uz tā var svinēt svinības vai organizēt svētku
svinību pārsteigumus. Iepriekš piesakot, uz
plosta Jūs sagaidīs Latgales keramikas meistars, kurš nodemonstrēs savu māku un dos
iespēju izmēģināt savus spēkus senā aroda
prasmēs. Atpūtas kompleksā ir 7 laivas, 2 trīsvietīgas smailītes un 2 divvietīgas smailītes, 3
katamarāni. Asu izjūtu cienītājiem ir pieejams
jaudīgs ūdens motocikls. Lieliska vieta makšķerniekiem. Pie ezera ir pieejama nojume,
kur var atpūsties un izbaudīt gardu maltīti, kā
arī doties pirtī un izbaudīt kublu. Kāzu un citu
pasākumu organizēšana. Ģimenēm piedāvā
kempinga mājas. Uzņēmumi ir iecienījuši atpūtas kompleksu kā sporta spēļu pasākumu
vietu, jo ir plaša teritorija ar futbola un volejbola laukumiem. Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29278599
Sīveri, Kazinči, Skaistas pagasts
campsiveri@gmail.com
www.campsiveri.lv
Lieliska vieta Sīvera ezera krastā ar labu pludmali. Makšķerēšana. Sadarbībā ar Krāslavas
zemūdens makšķerēšanas biedrību “Poseidons” piedāvā arī zemūdens makšķerēšanu.
Te ir izveidots laivu nomas punkts, kurā iespējams iznomāt airu laivas Lotta 360 individuāliem un nelielu grupu (līdz 10 cilvēkiem)
izbraucieniem pa Sīvera ezeru. Piedāvājumā ir
arī uzkaramie motori Mercury, kas dod iespēju
apceļot ezeru un doties makšķerēt uz visattālāko Sīvera sēkli vai salu. Drosmīgākajiem ir
iespēja pavizināties piepūšamajā pūslī aiz
laivas, bet romantiski noskaņotajiem pasūtīt
īpaši noformētu laivu izbraukumam saulrietā
divatā.

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
1–3 dienu ekskursija ar piepūšamajiem
plostiem (5 plosti) pa Daugavu. Līdzi dodas
pavadonis. Saimnieki nodrošinās Jums arī ēdināšanu. Lieliska iespēja izbaudīt visus atpūtas
jaukumus, atpūsties pie ugunskura, cepot
šašlikus, vārot zivju zupu, baudot patvārī gatavotu tēju. Iespējama plostu transportēšana.
Līdzi jāņem pases! Iepriekš pieteikties!

“Lost in Latgale”
(Pazust Latgalē) JAUNUMS!

Aktīva atpūta uz ūdens

Tālr. +371 29379685
Soleimi, Kombuļu pagasts
Iznomā 4 kajaku laivas, 2 SUP dēļus un ūdens
velosipēdus (cenā ir iekļautas glābšanas
vestes). Aktīvās atpūtas inventārs iegādāts ar
LEADER atbalstu, realizējot projektu “Aktīvās
atpūtas iespējas uz ūdens Latgalē”.
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Sergejs Šuļga,
IANTD zemūdens niršanas
instruktors #7705
Tālr. +371 22338032
Studentu iela 5, Krāslava
artprofs@inbox.lv
Zemūdens niršana iesācējiem un profesionāliem nirējiem instruktora pavadībā Dridža ezerā pie Sauleskalna un citos Latgales
ezeros. Zemūdens medību organizēšana
Latgales licencētajos ezeros. Niršanas braucienu organizēšana Baltijas jūrā. Zemūdens
niršanas apmācības iespēja PADI, NDL,
IANTD sistēmās.  Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 26144293
“Auriņi”, Kombuļu pagasts
aurini.latgale@gmail.com
Facebook “Lost in Latgale”
Instruktora vadīts laivu pārgājiens ar informatīvu saturu, izzinošām un saliedējošām  
aktivitātēm pa Krāslavas novada ezeru un upju
sistēmām. Vienīgais šāda veida piedāvājums
Latgalē. Pārgājiena laikā baudīsi neskartu
dabu, pārvarēsi tās veidotus šķēršļus, iepazīsi
apkārtnes dabu un kultūru - aizbēgsi no ikdienas steigas un pazudīsi uz brīdi Latgalē.
Piemērots ikvienam – uzņēmumiem, draugu
grupām, individuāliem braucējiem (publisks
pārgājiens, vairāk informācijas FB). Bērnus
aicinām pievienoties no 5 gadu vecuma.
Lieliskām brīvdienām pieejamas arī naktsmājas LOST IN LATGALE pirtsmājā, kempinga vieta ezera krastā, balta/autentiska melnā pirts,
buru laivas izbrauciens un latviešu senlietotu
mantu krātuve.
2019. gadā saņēma balvu “Labākais jaunais
tūrisma objekts Latgalē 2019” un  Latgales reģiona uzņēmēju gada balvu 2019 nominācijā
“Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs”.
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JAUNUMS

Tālr. +371 25920082
Liepu iela 6, Izvalta
SUP LATGALE piedāvā kvalitatīvus piepūšamos SUP dēļus. Nomas komplektā ietilps piepūšamais SUP dēlis, pumpis, airis, veste un soma, kur
to visu ievietot.

Papa Rent
Tālr. +371 26006992
Aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvā ūdens motocikla nomu. Komplektā ietilpst pūslis, degviela, drošības veste. Izbaudi vasaru!

Kombuļu ezera pussaliņa

Tālr. +371 29944902			
JAUNUMS!
“Birztaliņas”, Kalvīši, Aulejas pagasts
Piemērota vieta laivotājiem, kas dodas ceļojumā pa Krāslavas novada
skaistajiem ezeriem, kā arī dabas mīļotājiem. Teltsvietas, piknika vieta.

Kombuļi, 11 km no Krāslavas
Kombuļu ezera pussaliņa ir lieliska vieta atpūtai. Te izbūvēta estrāde,
bērnu laukums, skatu laukums, gājēju celiņš un tiltiņš. Atpūtnieku ērtībām ir ierīkota piknika vieta, atpūtas soliņi.

Atpūtas vietas Krāslavas novadā

Labiekārtota atpūtas vieta Lejas ezera krastā

Ceļojumi pa Krāslavas novada ūdeņiem

SUP Latgale

Aktīvā atpūta Krāslavas novadā
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28 Sporta atrakciju parks
“Starp debesīm un zemi”
Tālr.: +371 29168156, +371 26172091
Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, 5 km no Krāslavas
po.domin@inbox.lv
atputakraslava.wordpress.com
Sporta atrakciju parkā ir iespēja nodarboties ar aktīvo atpūtu, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu. Atpūta sporta parkā paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sporta atrakciju parks
piedāvā spēlēt militāras simulācijas spēli – Airsoft, jautru komandu spēli
“Futgolf” un pašaut šautuvē zem klajas debess ar airsoft ieroci. Apmeklētāju vidū iecienīta ir gaisa šķēršļu trase. Tā ir 2,5 m virs zemes.
Ja vēlies mierīgāku atpūtu, tad te var doties pastaigā pa veselības taku
“Eņģeļa pēdiņas”, kuras garums ir 90 metri. Taka noklāta ar 25 dažādiem
posmiem un 13 dabīgiem materiāliem. Īpaši ieteicams cilvēkiem ar ortopēdiskām problēmām.
JAUNUMS!
Klašu, korporatīvu, grupu saliedēšanai vai dzimšanas dienu pavadīšanai
piedāvā tīmbildingu – dažādas sportiskas komandu spēles svaigā gaisā, kā
arī klasēm ir iespēja piedalīties meistarklasēs ziepju vārīšanā, sveču vai
vaska rociņu izgatavošanā un akvagrimā.
Pieejamas piknika vietas-nojumes, telšu vietas, kā arī mājīga pirts ar barbekjū.
Iepriekš pieteikties!

Papa Sauna
Tālr. +371 27729004
Krāslava
Lieliska iespēja aizbraukt uz jebkuru vietu – ezeru, mežu, upi
vai citu pilsētu, pirti ņemot līdzi. Iespēja iznomāt 3.4 m garu
pirts mucu ar panorāmas stikla sienu. Pirtij ir priekšnams, kurā
ērti pārģērbties, kā arī vairāk nekā divus metrus gara pērtuves
telpa – lai vietas pietiek visiem gribētājiem un būtu ērti apgulties uz lāvas. Pirts aprīkota ar jaudīgu Harvia Pro 20 krāsni, LED
apgaismojumu ar akumulatoru.

Zorb futbols
JAUNUMS!

Tālr. +371 28285149
Brīvdienu māja “Skerškāni”, Ūdrīšu pagasts
Tā ir aktīva brīvā laika pavadīšana jautrām kompānijām, vecpuišu ballītēm, kolektīva saliedēšanas pasākumiem vai ģimeniskai
atpūtai. Lielisks veids, kā savas brīvdienas padarīt emocijām un
piedzīvojumiem piepildītas.
Iepriekš vienojoties, Zorb futbola aprīkojumu var nogādāt uz
klientam ērtu vietu, tādējādi padarot krāšņākus un aizraujošākus svētkus un pasākumus.

Zirgu sētas “Klajumi” ķēķis

Zemnieku saimniecība “Kurmīši”

Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
Svaigi gatavoti Latgales kulinārā mantojuma ēdieni no zināmas izcelsmes produktiem, kas pasniegti melnās keramikas traukos romantiskā
ēdamzālē pie kamīna ar ainavisku skatu pa logu. Medījumu ēdieni.
Guļbešnieki. Papildus: zirgu izjādes, dabas parks un takas, nakšņošana,
pirtis. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Maz’ cūciņ!” – cepeškrāsnī cepta cūkas ciska ar
piedevām.

Tālr.: +371 26538824, +371 29106312
Rakuti, Ūdrīšu pagasts
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.com
Ekskursija saimniecībā, kur dabas parkā “Daugavas loki” audzē dažādu
sugu ārstniecības augus. Ārstniecības tēju degustācija. Iespēja iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, zāļu maisījumus vannai un pirtij. Produkciju
var iegādāties internetveikalā www.kurmisi.com.
Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums:“Saber savu tēju!”

Viesnīca “Piedruja”

Atpūtas bāze “Lejasmalas”

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
Ēdieni, ko šeit gatavo saimnieces, atspoguļo vairākus gadsimtus kopā
dzīvojošo tautu – latviešu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju virtuves
tradīcijas. Iespējams pieteikt priekšnesumu latgaliešu un daudznacionālā stilā telpās vai brīvā dabā. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Pildīta līdaka”.

Tālr. +371 29139680
Šķipi, Aulejas pagasts
info@lejasmalas.lv
www.lejasmalas.viss.lv
Latgales kulinārā mantojuma ēdieni. Unikāla iespēja – uz Annas vai
Artūra salas baudīt latgalisku maltīti, ko viesmīlīgie saimnieki piegādās
ar laivu. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Aulejas kļockas”.
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Krāslavas novada kulinārais mantojums

Latgales kulinārais mantojums sevī ietver ne vien senās receptes, kas mantotas no senčiem, bet arī vietējas
izcelsmes izejvielas, kas nepieciešamas ēdienu pagatavošanai. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji un mājražotāji,
kas ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedri, ceļotāju sirdis iekarojuši ar patiesi garšīgiem, sātīgiem un
vienmēr svaigiem ēdieniem. Turklāt, katram no viņiem ir savs stāsts, kā ēdiena recepte nonākusi saimnieces
recepšu kladē, kā tas gatavots un kā to sauc tautā. Latgales kulinārais mantojums – tas ir ēdiens ar stāstu.

Zemnieku saimniecība “Bagātības”
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Krāslavas novada kulinārais mantojums

Tālr. +371 26125475
Bārtuļi, Indras pagasts
olga.birke@inbox.lv
Mājas sieru, sālīto gurķu un gaļas ražojumu degustācija. Piedāvā pusdienas
moldāvu stilā. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Svaigs mājas siers”.

Zemnieku saimniecības “Brieži” saldumu darbnīca
Tālr.: +371 20236977, +371 26320141
m. Brieži, Ūdrīšu pagasts
inga.eizenberga@kraslava.lv
Biškopības produkcijas (dažādu ziedu krēmveida medus, propolisa, bišu
maizes, pastilu un sukāžu) degustācija un upeņu tējas dzeršana. Iepriekš
piesakoties, piedāvā 2 meistarklases: medus konču  ražošanu un “bitenieka  
maizes” cepšanu uz ugunskura. Produkcijas iegādes iespējas.
Īpašais piedāvājums: krēmveida medus.

Brīvdienu māja “Мežābeles”
Тālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
Atrodas ekoloģiski tīrā, dabas aizsargājamā zonā Dridža ezera dabas parkā.
Zāļu tēju degustācija, bišu produkcijas: medus, bišu maizes, propolisa, ziedputekšņu degustācija. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Kūpināta zivs un zivju zupa”.

Degustācijas
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Indras ievārījumu degustācija

Kafejnīca “Viktorija”

Saimniecība “Cīruļi”

Tālr. +371 29399640
Indra, Indras pagasts
Indras ziedošajos dārzos audzēto ogu ievārījumu degustācija brīvā dabā. Ievārījumu daudzveidība un garšu bagātība pārsteidz!
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29357269
Miera iela 10, Skaista
Svētku mielasti no lauku labumiem.
Iepriekš pieteikties!

Tālr.: +371 29968900, +371 656 29876
Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts
piligrimpb@gmail.com
Saimniecība atrodas dabas parkā “Daugavas
loki”. Bišu produkcijas degustācija un iegāde.
Iepriekš pieteikties!

Lai labāk iepazītu un izbaudītu Krāslavas novadu, ir vērts šeit uzturēties vairāk kā vienu
dienu. Sev tīkamas naktsmājas var atrast gan pilsētā, gan novada teritorijā. Te pieejamas
gan mazas brīvdienu mājas, kas piemērotas ģimeniskai atpūtai vai jaukām brīvdienām
draugu vai kolēģu kompānijā, gan atpūtas bāzes lielu svinību rīkošanai.
Lielākā daļa izmitināšanas iestāžu atrodas Daugavas vai ezeru krastos, kas atpūtu padara vēl
patīkamāku. Novada viesi, pirms došanās pie miera, var izbaudīt plašu atpūtas iespēju klāstu, ko
piedāvā naktsmītņu saimnieki – pirtis, saunas, piknika vietas, aktīvās atpūtas iespējas.

Naktsmītnes Krāslavā
un Krāslavas novadā
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Naktsmītnes Krāslavā
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*Simbolu skaidrojumu skatīt 43. lpp.

1 “Aveņkrasti”
Tālr. +371 27718833
Rīgas iela 37, Krāslava
ludmila.kairane@gmail.com
www.avenkrasti.lv
Viesu māja atrodas 200 metru attālumā no
Daugavas. Ērta piebraukšana, asfaltēts ceļš.
Komfortabla pirts ar nelielu baseinu un atpūtas telpu ir piemērota atpūtai no 2 līdz 6 cilvēkiem. Nakšņošanai – 4 atsevišķas istabas līdz
10 viesiem. Ir terase ar galdu un soliņiem, grila
un piknika vieta. Teritorijā ir bezmaksas Wi-Fi.
Ir iespējamas brokastis. Viesmīlīgi saimnieki.
Iepriekš piesakot, ir iespēja organizēt ekskursiju pa pilsētu.

2 “Krāslava”
Tālr. +371 28378572
Celtnieku iela 4, Krāslava
perpetuum2a@inbox.lv
Naktsmītnes piemērotas jauniešu grupām,
ģimenēm, kā arī tūristu organizētām grupām.
Telpas svinībām līdz 40 personām. Atpūtai –
lapene ar kamīnu, pirts, slēgts āra baseins.

    26
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   I–XII

3 “Priedaine”
Viesu māja 100 m attālumā no Daugavas
Tālr. +371 26430798
Klusā iela 2, Krāslava
priedainesvn@inbox.lv
Labiekārtoti numuri viesu mājā, kas atrodas
100 m no Daugavas. Vasaras mājiņa 3 cilvēkiem. Siltos vasaras vakaros viesi var paši gatavot ēdienu vasaras virtuvē, kurā ir kamīns,
gāzes un malkas plītis. Pēc iepriekšēja pasūtījuma – ēdināšana.
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4 “Pūce”
Tālr. +371 29221527
Artilērijas iela 18, Krāslava
moments@inbox.lv
Viesu mājā ir ļoti mājīga atmosfēra un tā ir
īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. 1. stāvā
atrodas plaša virtuve ar ēdamzāli, viesistaba
ar atpūtas zonu, 2-vietīgs numurs ar bērnu
gultiņu un 1-vietīgs numurs, kopīga tualete
un duša, kā arī veranda brīnišķīgu vakaru pavadīšanai.  2. stāvā – 3-vietīgs numurs, 2-vietīgs numurs, 4-vietīgs numurs, kopīga vannas
istaba un tualete.
15
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5 “Saules māja”
Brīvdienu māja 150 m attālumā no Jāņupītes
Tālr. +371 26869346
Sauleskalna iela 22, Krāslava
valdispaulins@inbox.lv
Atrodas 15 minūšu gājienā no pilsētas centra.
Mājīgas naktsmītnes Šokolādes kalna pakājē.
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6 “Zive”
Viesu māja 100 m attālumā no Daugavas
Tālr. +371 29185835
Pārceltuves iela 14, Krāslava
vm_zive@inbox.lv
Ērti numuriņi viesu mājā pašā pilsētas centrā.
Galda teniss.
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7 Apartamenti
Tālr. +371 25633636
Raiņa iela 8-8, Krāslava
Apartamentos ir virtuve, tualete, duša, gulta
un televizors.

2

1

I–XII

Tālr. +371 28202637
Amatnieku iela 18, Krāslava
poldor@inbox.lv
Atrodas aptuveni 1 km attālumā no pilsētas
centra un apt. 400 m no smilšainas Daugavas
pludmales.
Apartamenti piemēroti vienai ģimenei (max. 5
cilvēki). 1. stāvā atrodas duškabīne, fēns, veļas
mazgājamā mašīna, 3 trenažieri (svara stienis,
skriešanas trenažieris un spēka trenažieris
svarcelšanai). 2. stāvā atrodas 5-vietīga
guļamistaba ar 2 divvietīgiem un 1 vienvietīgo
dīvānu (ar visu nepieciešamo gultasveļu un
dvieļiem), pilnībā aprīkota virtuve (ar TV)
un tualete. Viesiem ir pieejams ledusskapis,
mikroviļņu krāsns, gāzes plīts, tējkanna, galda
un virtuves piederumi, kā arī cits aprīkojums.
Guļamistabā ir televizors, DVD atskaņotājs,
bezmaksas Wi-Fi. Darbojas “ekskluzīvs lifts”
viesu nogādāšanai uz 1. stāvu un atpakaļ.
Apsargāta autostāvvieta. Saimnieki nodarbo
jas ar puķu stādu audzēšanu, kurus sezonas
laikā var arī iegādāties.

  5
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9 Kraslava 2 Bedroom Lux
Apartments
Tālr. +371 25945277
Vienības iela 59, Krāslava
jelena.galonska@inbox.lv
Apartamenti ir paredzēti ne vairāk kā 6 viesiem un atrodas modernā divistabu dzīvoklī
(1. stāvā) ar pilnībā aprīkotu virtuvi (ledusskapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā tējkanna,
tosters, plīts, virtuves piederumi u.c.) un vannas istabu ar dušas kabīni (pieejams arī fēns,
vannas un tualetes piederumi, dvieļi).
Guļamistabās atrodas divguļamā gulta, dīvāns
un TV. Viesiem pieejams arī gludeklis. Bezmaksas Wi-Fi. Tuvumā atrodas bērnu rotaļu
laukums, pārtikas preču veikali un benzīna
uzpildes stacija.

  6
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Naktsmītnes Krāslavā

8 Apartamenti
“Ziedu pasaule”

Naktsmītnes Krāslavas novadā
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Atpūtas bāzes

2

1 “Dridži”
Dridža ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr. +371 29441221
Pamales, Skaistas pagasts
dridzi@inbox.lv, www.dridzi.lv
Atpūta Dridža ezera krastā. Labiekārtoti guļbūves namiņi. Pirts, āra kubls. Piepūšamās
atrakcijas bērniem. Lapene ar kamīnu. Iespēja
nosvinēt svētkus uz plosta (50 vietas). Laivas,
katamarāni.

51

21

3 “Vaclavi”

“Lejasmalas”

Lejas ezera krastā, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29139680
Šķipi, Aulejas pagasts
info@lejasmalas.lv, www.lejasmalas.viss.lv
Nakšņošana un atpūta ne tikai divās lielajās
viesu mājās, bet arī pilnīgā vientulībā un klusumā labiekārtotā divstāvu namiņā uz Artūra
vai Annas salas. Laivu braucieni pa ezeriem.
Iespēja rīkot svētkus (kāzas, dzimšanas dienas
u.c.).

I–XII
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~500 m no Daugavas, 13 km no Krāslavas
Tālr. +371 29118861
Kaplavas pagasts
vaclavi@inbox.lv, www.vaclavi.lv
Makšķerēšana dīķī. Pirtis, nojume, ugunskura
vietas. Lieliska vieta kāzu un citu svinību rīkošanai, telpas svinībām līdz 120 personām.
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8
7

Viesu mājas
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4 “Arkādija”

38

Daugavas krastā, 3,5 km no Krāslavas
Tālr. +371 27006998
Gandeļi, Kaplavas pagasts
arkadija.kraslava@inbox.lv
Naktsmītnes paredzētas ģimenēm un tūristu grupām.
Lauku pirts ar avota ūdens baseinu. Lapene Daugavas
krastā. Bērnu rotaļu laukums, bērnu namiņš un
batuts. Nojume ar pavardu. Izveidots neliels ģime
nes muzejs. Ir laiva makšķerēšanai un izbraucieniem
pa Daugavu. Telpas svinībām līdz 30 personām. Līdzi
jāņem pases!

5 “Ezerkalns”
1,5 km no Krāslavas
Tālr. +371 28113805
Ezerkalns, Krāslavas pagasts
ezerkalnamaja@gmail.com
Naktsmītnes 22 cilvēkiem (iespējamas papildvietas). Var pasūtīt
brokastis vai vakariņas. Pēc pasūtījuma piedāvā pusdienas un
vakariņas, klāj banketu galdus un organizē seminārus. Ērta vieta
atpūtai gan individuāli, gan ģimenēm, gan lielām kompānijām.
Banketu zāle. WiFi. Atrodas blakus šosejai Krāslava–Dagda–Rēzekne.

Viesnīca
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Lauku mājas

Motelis

7 “Upes dižvietas”

6 km attālumā no Krāslavas
Tālr. +371 29146034
Ūdrīšu pagasts
info@latvia-outdoor.de
www.latvia-outdoor.eu
Atrodas dabas parka “Daugavas loki” teritorijā.
Piedāvā izbaudīt skatus, kas paveras uz Latvijas lielāko upi – Daugavu. Tā šajā apvidū met
skaistus lokus. Plašā teritorija ļauj brīnišķīgi
pavadīt laiku dabā, rīkot barbekjū svētkus tam
paredzētā vietā ar skatu uz upi, pavadīt ilgas
romantiskas naktis kempingā. Bērni var pavadīt laiku rotaļu laukumā un iepazīties ar saimniecisko dzīvi, rūpējoties par kazām un cāļiem.  
Viesi var izvēlēties sev piemērotu izmitināšanas veidu. Pieejams viens komfortabls dzīvoklis, 2 viesu mājas ar kopīgu vannas istabu un
virtuvi, “Siena sēklis”, RV kempings, kempings.
Aktīvās atpūtas cienītājiem tiek piedāvāti velosipēdi, organizēti kanoe laivu ceļojumi pa
dabas parku “Daugavas loki”.

24

8 LOST IN LATGALE
Sauna House

800 m attālumā no Lejas ezera,
16 km no Krāslavas
Tālr. +371 26144297
Kropiškas, Kombuļu pagasts
aurini.latgale@gmail.com
Latgales lauku stilā veidotu dzimtas māju
pagalmā tiek piedāvāta atpūta ģimenei
pirtsmajā. Pieejama 1 istaba (2. stāvā) ar 4
gultasvietām. Virtuve un labierīcības atrodas
blakus ēkā. Aktīvās atpūtas cienītāji tiek aicināti doties organizētā laivu pārgājienā “Pazust
Latgalē” (LOST IN LATGALE: vairāk informācijas Facebook) pa Krāslavas novada ezeru un
upju sistēmām. Dzīves baudītājiem piedāvā
doties buru laivas izbraucienā pa Lejas ezeru.
Pieejama arī laivu noma un makšķerēšanas
piederumi. Zinātkārie var apmeklēt unikālu
senlietu mantu krātuvi ar dažāda laika Latvijas vēstures posmu eksponātiem, bet mazie
atpūtnieki – izskrieties pagalmā un nodoties
atpūtai uz batuta.

5          I–XII                               2
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9 “Piekalne”
Silovu ezera krastā, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 25633636
Silovi, Kalniešu pagasts
bojarova@inbox.lv
Plaša Jevģēnija Pohoduna gleznu galerija,
ieroču kolekcija, bibliotēka. Ekskursijas saimniecībā. WiFi.

15

5
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Naktsmītnes Krāslavas novadā

6 “Piedruja”
200 m no Daugavas, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 26357228
Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
Latgales kulinārā mantojuma ēdienu pasniegšana šova pavadībā. Priekšnesums latgaliešu un daudznacionālā stilā, kas raksturīgs videi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, mazām un lielām grupām telpās un dabā.
Ekskursijas pa Piedrujas ciemu un tā apkārtni. Nobraucieni pa Daugavu
ar pieciem 8-vietīgiem piepūšamajiem plostiem. Līdzi jāņem pase!

Naktsmītnes Krāslavas novadā
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Brīvdienu mājas

12 “Gliemji”

10 “Bērzkalns”

11 “ELLA.KO”

18 km no Krāslavas
Tālr. +371 26202829
Atgonišķi, Kalniešu pagasts
vikmaz@inbox.lv
Atpūta pie dabas skaistā, klusā vietā. Mājas
pirmajā stāvā ir istaba ar 3 guļvietām, virtuvi,
dušu un tualeti. Virtuve ir aprīkota ar ledusskapi, gāzes plīti, mikroviļņu krāsni. Otrajā stāvā
ir atpūtas istaba ar 4 guļvietām un balkonu.
Ārā ir liels dīķis ar laipu. Blakus dīķim atrodas
lapene ar galdu (~ 15 cilvēkiem) un šūpoles.

11 km no Krāslavas
Tālr.: +371 28460231, +371 20208886
"Zemkalni", Silovi, Kalniešu pagasts
ella.ko@inbox.lv
Atrodas klusā, nomaļā vietā, meža ielokā.  Ir
dīķis, kurā var makšķerēt un laivot. Bērnu
rotaļu laukums. Gleznaini auto maršruti pa
mežu (ziemā un vasarā). Terase, skatu tornis.
3 kempinga mājiņas. Airsoft spēle (aprīkojums
10 cilvēkiem).
10
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200 m attālumā no Skaistas upītes,
1 km attālumā no Daugavas,
1 km attālumā no Krāslavas centra,
16 km no Latvijas – Baltkrievijas robežpunkta
Tālr.: +371 28232729, +371 26900530
“Balticas”, Baltiņi, Krāslavas pagasts
zs.gliemji@inbox.lv
Naktsmītne senās dzirnavās, klusā, ekoloģiski
tīrā vietā Skaistas upes krastā. Telpas svinībām
un sanāksmēm līdz 60 personām. Pirts, ozolkoka baseins, ugunskura (grila) vieta, koka
interjers, plaša stāvvieta, bezmaksas WiFi.             
8
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13 “Dīva dorzi”

14 “Klajumi”

Ārdavas ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr. +371 29112684
Lielie Unguri, Kombuļu pagasts
divadorzi@inbox.lv
Lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai draugu lokā
labiekārtotā viesu mājā Ārdavas ezera krastā.
Motorlaivas, ūdens motocikla un airu laivu
noma, zivju kūpinātava. Makšķerēšana Ārdava
un Sīvera ezeros. Karpu makšķerēšana dīķos.

18
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Zirgu sēta, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
Izjādes un pārgājieni ar zirgiem dabas parkā
“Daugavas loki” un Latvijas-Baltkrievijas
pierobeža. Reitterapija (rehabilitācijas zirga
mugurā) un vingrošana uz zirga. Latgales

kulinārā mantojuma ēdieni Klajumu ķēķī
ar kamīnu tiek pasniegti melnās keramikas
traukos. Klajumu “Odu taka” pastaigām.
Saimniecībai piešķirta goda zīme „Latviskais
mantojums”. Līdzi jāņem pases!
Naktsmītnes:
“Klajumu” namiņš. Guļbaļķu namiņš ar kamīnu un pirti (9 vietas), šūpoles, grils, malka.
Klajumu “Ķemeri” (1 km attālumā no zirgu
sētas “Klajumi”) piedāvā naktsmītnes (7 vietas), virtuvi, dušu, WC, melno “dūmu” pirti,
šūpoles, grils, malka.
“Klajumu Ganiņi” (8 vietas), namiņš piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
šūpoles, grils, malka.
“Klajumu Krasti” – autentiska brīvdienu
māja Daugavas krastā (4 vietas), grils, malka.

              3
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16 “Lībieši”

20
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       1

Atpūtas sēta, 20 km no Krāslavas
Tālr. +371 26292664
“Lībieši”, Luņi, Skaistas pagasts
liene.fussa50@gmail.com
https://www.facebook.com/atputa.latgale
Atpūtas sēta piedāvā lauku klusumu, makšķerēšanas, melnās (dūmu) pirts  priekus, izbraucienus ar laivu trijos skaistos Latgales ezeros:
devītajā lielākajā Latvijas ezerā – Sīverā,
dziļākajā Baltijas ezerā – Dridzī un saimnieku
mīļākajā ezerā – Mārgaucī. Ir iespēja iegādāties apkārtējo saimniecību produkciju – olas,
pienu, dārzeņus. Bērniem ir iespēja apskatīt
trušus un vistas. Mājiņā ir pilnībā nokomplektēta virtuve ar traukiem, ledusskapi, mikroviļņu krāsni, gultasveļu, WC kopā ar dušu.

9
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17 “Laimavoti”
Brīvdienu māja & SPA, Cārmiņa ezera krastā,
25 km no Krāslavas
Tālr. +371 27559999
Kalviši, Aulejas pagasts
info@laimavoti.lv, www.laimavoti.lv
Latgales dabas burvībā, Cārmiņa ezera ielokā,
iespēja netraucēti baudīt klusumu un mieru
kopā ar tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Piedāvā augsta komforta apstākļus naktsmītnēs
“Ezera māja” un “SPA māja”, ar iespēju baudīt
romantisku atpūtu uz ūdens peldošajā mājiņā.
Individualizēti pirts rituāli, SPA un detox procedūras, ķermeņa masāžas. Laimavoti ir visbrīnišķīgākā vieta meditatīvai un relaksētai laika
pavadīšanai, ogojot, sēņojot, vērojot gleznainos Cārmiņa ezera dabas skatus, saullēktus un
saulrietus, klausoties putnu dziesmās. Aktīvās
atpūtas piedāvājumi vasarā – airu laiva, kanoe
laivas, izbraucieni ar kuteri, veikbords, snorklēšana, velopārgājieni. Ziemā – slēpošana ar
distanču slēpēm, skijorings, slidošana.
8
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18 “Mežābeles”
Dridža ezera krastā, 17 km no Krāslavas
Тālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
Atrodas ekoloģiski tīrā, klusā, dabas aizsargājamā zonā Dridža ezera dabas parkā. Blakus
mājai ir mežs, pļavas, dzidrs ezers ar lēzenu,
smilšainu krastu, ezerā ir daudz dažādu zivju.
Piemērota vieta relaksācijai, spēku atjaunošanai un dabas bagātību baudīšanai.
“Melnā” un “baltā” pirtis pašā Dridža ezera
krastā. Dažādi dabīgo skrubju kokteiļi un medus maska visam ķermenim. Ekskursija pa bišu
dravu. Zivju zupa (piesakot iepriekš).
12
2
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19 “Oāze”
Skaistas ezera krastā, 11 km no Krāslavas
Tālr. +371 26111983
Krāslavas pagasts
alexeysor@gmail.com
Māja atrodas ainaviskā vietā Skaistas ezera
dienvidu krastā. Mājas pirmajā stāvā ir pirts,
otrajā stāvā – atpūtas istabas ar balkonu. Laba
atpūtas vieta nelielām grupām, kas vēlas atpūsties dabas tuvumā.

7
1

3            I–XII
5

5

2

20 “Pie Anniņas”
1 km no Zirga ezera, 2 km no Krāslavas
Tālr. +371 27034199
Cimoskas, Krāslavas pagasts
anicka40@mail.ru
Saimnieki piedāvā naktsmītnes, teltsvietas,
vietu piknikam, netālu atrodas peldvieta un
spēļu laukums.
6

1           V-IX

Naktsmītnes Krāslavas novadā

15 “Ezerkalns”
Garā ezera krastā, 27 km no Krāslavas
Tālr.: +371 26493856, +371 29410893
Robežnieku pagasts
Piemērota vieta atpūtai ar bērniem. Netālu
atrodas mini zoodārzs “Akati”, kur var apskatīt
pāvus, fazānus, tītarus, strausus un citus dzīvniekus, kā arī saimniecība “Guntiņi”, kas nodarbojas ar trušu audzēšanu un piedāvā ekskursiju saimniecībā. Pastāv iespēja pasūtīt zirgu
izjādes 10 km attālumā esošajā saimniecībā.

Naktsmītnes Krāslavas novadā

42

21 Pazust Latgalē
Ildzas ezera krastā, 16 km no Krāslavas
Tālr. +371 26433363
Bogdāni, Skaistas pagasts
pazustlatgale@gmail.com
www.pazustlatgale.lv
Mūsdienīgas un gaumīgas 3 lauku mājas
ezera krastā, īstā lauku sādžā. Pazust Latgalē
mājas radītas kā iedvesmai un izsmalcinātai
atpūtai, tā arī, lai atcerētos bērnības priekus
pie vecmāmiņas laukos. Katrā mājā ir terases,
kur sagaidīt rīta sauli, lieli panorāmas logi ar
skatu uz ezeru, labiekārtotas virtuves, privātas vannasistabas, guļvietas 4 cilvēkiem (ar
iespējamu papildvietu). Mēs vēlamies nodrošināt neaizmirstamu piedzīvojumu, atbilstoši
katras ģimenes vēlmēm. Aicinām sazināties
ar mums, lai varam palīdzēt organizēt arī
visdažādākās nodarbes. Latgale māk būt ļoti
dažāda, un katru reizi tas var kļūt par neaizmirstamu ceļojumu – ar grāmatu rokās sēžot
pļavas bibliotēkā, vai, matiem vējā plīvojot,
braucot ar riteni uz veikalu pēc saldējuma.

15

3

23 “Sidari”

22 “Pīlādži”
Boltas ezera krastā, 9 km no Krāslavas
Tālr. +371 29409746
Miglāni, Krāslavas pagasts
vklescin@gmail.com
www.viesumaja.com
Lieliskas makšķerēšanas vietas, piknika vieta,
labiekārtota pludmale, nojume, bērnu rotaļu
laukums.
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24 “Pie Sīvera”
Sīvera ezera krastā, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29465429
s.Plotie, Aulejas pagasts
idzalbite@inbox.lv
Piemērota vieta atpūtai ģimenēm ar bērniem.    

2

26 “Skerškāni”

Dridža ezera krastā, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 26364243
Skaistas pagasts
dridzis67@inbox.lv
Ideāla un klusa vieta atpūtai ģimenēm ar bērniem. Piemērota vieta atpūtai zemūdens nirējiem, sporta aktivitāšu rīkošanai (sacensības,
korporatīvie pasākumi). Jauna nojume svinību
rīkošanai. Lieliskas makšķerēšanas vietas no
laipas, piknika un ugunskura vietas, volejbola
laukums, pirts.
12
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25 “Skaistkalni”

5

Cērpa ezera krastā, 27 km no Krāslavas
Tālr. +371 26435282
"Ritas", Aulejas pagasts
sidariviesunams@gmail.com, www.sidari.lv
Te ir lieliska vieta  Cērpa ezera krastā un meža
ielokā, kur atpūsties no ikdienas steigas un patīkami pavadīt laiku ar ģimeni vai draugu pulkā. Jauna, vienstāvīga koka mājiņa ar visām
labierīcībām. Labiekārtota pludmale, pontons,
laba vieta makšķerēšanai un peldēšanai. Ezers
bagāts ar zivīm. Pieejamas laivas un SUP dēļi.
Interneta pieslēgums.

3
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Daugavas krastā, 3 km no Krāslavas
Tālr. +371 29195745
Ūdrīšu pagasts
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv
Atpūta meža vidū Daugavas krastā, dabas
parkā “Daugavas loki”. Mājai piešķirts dabas
dziedinātavas statuss. Visas ēkas ir būvētas
no dabīgiem materiāliem ekoloģiski tīrā vidē.
Lauku dziednieciskā pirtiņa. Pikniku un telšu
vietas. Plostu, laivu piestātne. Zorb futbols.
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Apzīmējumu skaidrojumi:

28 “Zvejnieku muiža”

8

1

Cārmaņa ezera krastā, 3 km no Grāveriem
Tālr. +371 29419159
Ostrova, Grāveru pagasts, Aglonas novads
sve@apollo.lv
Piemērota vieta ģimenes atpūtai. Ezera krastā
vasaras māja ar divām istabām (4-6 vietas),
blakus nojume svinību rīkošanai (ap 20 pers.).
Koplietošanas duša/WC. Labiekārtota pludmale,
laipa, laba vieta makšķerēšanai. Pieejamas laivas.
Līdzās brīvdienu mājai atrodas bišu saimniecība.

2

6

I–XII

Kempings

I–XII

Dārza kamīns/
vieta piknikam

Guļamistabu
skaits

Kamīns

Sezona

Velosipēdu
noma

Telpas
semināriem

Pludmale

Telpas
svinībām
Iespējams
pasūtīt
maltīti
Interneta
pieslēgums

Laukums sporta
spēlēm

Gida
pakalpojumi

Zirgu izjādes

Duša, WC

Makšķerēšana

Lauku pirts

Laivas

Sauna

Sēņošana,
ogošana

DC (sausā
tualete)

Saimnieki runā
angļu valodā

Telts vietas

Saimnieki runā
vācu valodā

Treileru
pieslēgums

Saimnieki runā
krievu valodā

Jāšanas
instruktors
Braukšana zirga
pajūgā

rezervācija pieejama
online sistēmā
www.booking.com

30 “Siveri”
29 “Vokors pi azara”
Sargavas ezera krastā, 14 km no Krāslavas
Tālr. +371 29422679
Sprūģi, Izvaltas pagasts
japins.juris@inbox.lv
Naktsmītnes, telts vietas. Kalēja darbnīcā var
iemēģināt roku metāla kalšanā. Stāsts par pirts
krāšņu tapšanas procesu, kurināšanu, kā arī par
citiem senajiem arodiem. Velosipēdu noma.
Laivu noma un remonts. Neatliekamais auto un
velo remonts.

4

1

7

V–IX
15

2

rezervācija pieejama
online sistēmā
www.airbnb.com

Kempings Sīvera ezera krastā,
25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29278599
Siveri, Kazinči, Skaistas pagasts
campsiveri@gmail.com, www.campsiveri.lv
Laba vieta Sīvera ezera krastā, kur piestāt tiem,
kam patīk mežs un ezers, kam patīk baudīt mieru un klusumu civilizētā vidē. 44 treileru vietas,
140 telšu vietas, divi bungalo ar 6 gultasvietām
un divas divvietīgās istabas ar četrām gultasvietām. Duša, tualete, koplietošanas virtuve, veļas
mazgājamā mašīna. Elektrības pieslēgums. Pirts.
Pludmale. Piemērota piekraste sērfotājiem un
nirējiem. Laivu noma. Teritorijā pieejams WiFi.
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uzņēmums ir Latgales kulinārā
mantojuma tīkla dalībnieks
uzņēmumam ir profils sociālajā
tīklā www.facebook.com
uzņēmumam ir profils sociālajā
tīklā www.instagram.com

Naktsmītnes Krāslavas novadā

27 “Tūjas”
2,5 km no Krāslavas
Tālr. +371 25454190
Kalna iela 13, Augstkalne, Ūdrīšu pagasts
everita19@inbox.lv
Naktsmītnes, telts vietas, treileru vietas. Piemērota vieta atpūtai ar bērniem. Lieliska vieta, kur
atpūsties no ikdienas steigas un patīkami pavadīt laiku draugu pulkā. Mājas pirmajā stāvā ir
atpūtas telpa (ar traukiem), kuru var izmantoto
banketiem (līdz 25 cilvēkiem), kā arī pirtiņa ar
dušu un tualeti. Mājas otrajā stāvā var izmitināt
8 cilvēkus. Blakus mājai atrodas apkurināms
āra burbuļkubls, kā arī koka nojume svinībām
(līdz 40 cilvēkiem). Pēc pasūtījuma piedāvājam
cūkgaļas šašliku, kā arī banketu galdu klāšanu. .   

Maksimālais
vietu skaits
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Suvenīri un dāvanas

Mājražotāji
IK “Brāļi Vanagi”

Ražots Krāslavas novadā

Tālr. +371 22304871
Jeremejeva iela 16, Krāslava
aris.vanags@inbox.lv
Pēc pasūtījuma izgatavo suvenīrus un dāvanas
ar lāzeru (stikla, metāla, koka, finiera izstrā
dājumu gravēšana un griešana). Veic indivi
duālus galdniecības pasūtījumus.

Mājražotājs Sergejs Zakrevskis
Tālr. +371 29111637
sergejs.zakrevskis@inbox.lv
vijakoncevica@inbox.lv
Pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā pašceptu
maizi ar klijām, linsēklām, kaņepēm un saulespuķu sēkliņām. Ražo kaņepju un linsēklu eļļu,
kaņepju sviestu un kaņepju tēju.

Tekstilizstrādājumu
māksliniece-dizainere
Svetlana Pitrāne

Lina auduma rokdarbi
“Linenquality”

Tālr. +371 20565676
Aronsona iela 5-18, Krāslava
svetlana.pitrane@inbox.lv
Tekstilizstrādājumu māksliniece, dizainere izgatavo, tamborē un šuj mīkstās rotaļlietas, segas, gultasveļu, dekoratīvos spilvenus, sienas
dekorus ar vārdiem un interjera priekšmetus,
izmantojot bērniem draudzīgus materiālus.

Tālr. +371 26046819
www.etsy.com/shop/linenquality
www.meistardarbs.lv/veikals/ 16788818
Vija Pizāne izgatavo dažāda veida darbus no
izturīgā un dabiskā lina auduma: galdautus,
dvieļus, kosmētikas maciņus, somas, dāvanu
maisiņus, penāļus u.c. Darbus var iegādāties
Krāslavas novada TIC, kā arī pēc pasūtījuma.

Suvenīru veikali
Veikals “Dāvanas”
18. novembra laukums 1, Krāslava
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Suvenīru veikals
Pils iela 2, Krāslava (Krāslavas novada TIC ēkā)

Zivju kūpinātava,
saimnieks Ainārs Dzalbs
Tālr. +371 28371719
Kombuļu pagasts
1a005@inbox.lv
Piedāvā kūpinātas zivis – viesībām un paš
patēriņam, tajā skaitā kūpinātu delikatesi –
zuti, kā arī kūpinātu, sālītu vai marinētu samu,
stori, līni, karpu, breksi un citas. Var piegādāt
siltu, tikko izņemtu no kūpinātavas. Iepriekš
pieteikties!

Ievēro!
Krāslavas novads atrodas pierobežas zonā, tāpēc pierobežas pagastos – Piedrujā, Indrā un Kaplavā –
ir nepieciešamas caurlaides un pases!
1. Iepazīties ar noteikumiem, kas jāievēro, uzturoties pierobežas režīma joslā: http://rs.gov.lv/index.php?id=803&top=0;
2. Pirms brauciena ir jānokārto terminētā speciālā caurlaide, kas nepieciešama, lai uzturētos pierobežas režīma joslā.
To elektroniskā veidā var ērti un ātri izdarīt Latvijas valsts portālā www.latvija.lv.
Informāciju par caurlaižu noformēšanu var iegūt arī
• Piedrujas robežpārejas punktā (tālr. +371 656 81458, Piedruja, Piedrujas pagasts, GPS: 55.7970543; 27.4364641) vai
• Kaplavas robežpārejas punktā (tālr. +371 654 03770, Dvorišči, Kaplavas pagasts, GPS: 55.8559929; 27.1634457).
Caurlaides var izņemt arī Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē:
Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, Rīga
Tālr.: +371 67075617, +371 67075739, fakss: +371 67075600, kanceleja@rs.gov.lv, robezsardze@rs.gov.lv
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava
+371 656 24383, dome@kraslava.lv, www.kraslava.lv
Krāslavas novada pagasti:
Aulejas pagasta pārvalde, Auleja, +371 656 28165
Indras pagasta pārvalde, Indra, +371 656 21398
Izvaltas pagasta pārvalde, Izvalta, +371 656 26550
Kalniešu pagasta pārvalde, Kalnieši, +371 656 22464
Kaplavas pagasta pārvalde, Kaplava, +371 656 29943
Kombuļu pagasta pārvalde, Kombuļi, +371 656 29053
Krāslavas pagasta pārvalde, Ezerkalns, +371 656 21226
Skaistas pagasta pārvalde, Skaista, +371 656 23819
Piedrujas pagasta pārvalde, Piedruja, +371 656 22358
Robežnieku pagasta pārvalde, Robežnieki, +371 656 29524
Ūdrīšu pagasta pārvalde, Augstkalne, +371 656 24933

Satiksme
Krāslavas autoosta, Rīgas 55, Krāslava, +371 656 22423
Interneta pieejas punkti:
Bezmaksas bezvadu internets
			18. novembra laukumā, Krāslavā
Krāslavas centrālā bibliotēka
			 Dīķu iela 5, Krāslava, +371 656 24096
Krāslavas novada TIC
			 Pils iela 2, Krāslava, +371 656 22201
Krāslavas novada dome
			 Rīgas iela 51, Krāslava, +371 656 24383
Internets pieejams novada pagastu bibliotēkās.
Kur zvanīt neatliekamos gadījumos: 112; 113

Noderīga informācija

Lai atrastos pierobežas režīma joslā ir nepieciešams:

Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs
2020
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