
 

 
VELO MARŠRUTS “LATVIJAS-BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽĀ (NR. 789) 

 

Maršruts sākas aiz Krāslavas, pagriežoties pa labi no A6 (Rīga-Baltkrievijas robeža) 
šosejas un sekojot velomaršruta marķējumam. Maršruts sākas Krāslavas pagastā, virzās 
cauri Kalniešu pagastam un noslēdzas Piedrujas pagastā, iekļaujot šo pagastu 
nozīmīgākos apskates objektus. Bet pirms doties pa izstrādāto velomaršrutu ir vērts 
apmeklēt Krāslavas ievērojamākos objektus: Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksu, 
Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcu, Karņicka kalnu, Priedaines skatu torni un 
citus 
 
Garums: ≈27km (aptver 3 pagastus – sākas Krāslavas pagastā, virzās cauri Kalniešu 
pagastam un noslēdzas Piedrujas pagastā) 
Loģistika: Maršruts ir vienlaidu līnija, izbraucams, posmus dalot, atkarībā no dalībnieku 
fiziskās sagatavotības un interesēm. 
Ceļa segums: Maršruts pārsvarā ved pa meža, lauku un grants ceļiem. 
 
Vairāk informācijas:  
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs (tic@kraslava.lv; +371 65622201; +371 
26395176; +371 29376090). 
 
Velo noma Krāslavas novadā: 
Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”, piedāvā arī veloremontu (+371 
29168156, 26172091, Rēzeknes iela 8, Krāslava, po.domin@inbox.lv, 
starpdebesimunzemi.lv) 
Glempings “Velo Latgale” (Mazie Onzuļi, Izvaltas pagasts, +371 29646677, 
ingaleikuma@gmail.com, glampingvelolatgale.lv) 
Kempings “Adamova” (“Strautmale”, Adamova, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., + 371 
24844400, kempingsadamova@gmail.com). 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš!  
Ņem vērā, ka objekti pielikumā nav sanumurēti atbilstoši maršrutam, katrs ceļotājs pats 
var izvēlēties sev atbilstošāko posmu un apskates vietas. Pielikumā nav iekļautas visas 
maršruta garumā apskatāmās vietas. 

 
1. Krāslavas Grāfu Plāteru pils komplekss 
Krāslavas pils komplekss un tā apkārtne ir ainaviski skaista vieta. Ap pili Daugavas ielejas 
nogāzēs kādreizējie grāfi iekārtojuši apmēram 22 ha lielu ainavu parku. Tā 
dendroloģiskais sastāvs arī tagad ir ļoti daudzveidīgs – ap 70 dažādu koku un krūmu 
sugas. Parkā ir atjaunota grota ar noslēpumaino „pazemes eju” un pils sargu – lauvu. 
Pils iela 6, Krāslava, +371 656 23586; kraslavasmuzejs@kraslava.lv 
 
2. Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca 
Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Pirmo koka 
dievnamu katoļiem 1580.-1590. gadā uzcēlis Miķelis de Brunavs. 1676. gadā tās vietā 
jezuīts Georgs Līdinghauzens Volfs uzcēla jaunu dievnamu. No maija līdz septembrim 
dievnams atvērts no plkst. 6.30 līdz 18.30. Vizītei citā laikā lūgums iepriekš pieteikties. 



 

Baznīcas iela 2a, Krāslava, +371 656 22201, 656 23939; tic@kraslava.lv 
 
 
 
 
3. Priedaines skatu tornis 
Priedaines skatu tornis ir augstākais koka skatu tornis Latvijā, kura augstums sasniedz 
32 metrus. Uzkāp skatu tornī un tu pacelsies virs Daugavas loku mežiem, Krāslavas koka 
mājiņām un baznīcu smailēm. Torņa pakājē ir ierīkota atpūtas vieta. 
Priedaine, Krāslava, +371 65622201, +371 29376090; tic@kraslava.lv 
 
4. Karņicka kalns un teleskops 
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. Skaisto skatu uz Krāslavas pilsētu, kas atklājas no Karņicka 
kalna, var baudīt, skatoties pa teleskopu, kas uzstādīts līdzās Karņicka piemineklim. 
Augusta iela 28, Krāslava, +371 656 22201; tic@kraslava.lv 
 
5. Indricas sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 
Unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655.-1658. g.). Indricas katoļu baznīca celta vēl 
pirmsreformācijas laikā. 1695. gadā muižkungs Jānis Andrejs Plāters pieņēma 
katoļticību un 1698. gadā baznīca tika pārbūvēta un nodota katoļu rīcībā. Kora telpās 
atrodas vecmodīgas ērģeles ar īpatnējiem kokgriezumiem. Baznīcā ir četri altāri – tie ir 
ļoti grezni, ar kokgriezumiem un senām gleznām. 
Indrica, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, +371 26263061, visitkraslava.com 
 
6. Piedrujas pagasta muzejs 
Muzejs ir atvērts 2013. gadā. 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. 
Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, +371 26192554, +371 26197161 
 
7. Piedrujas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca 
Piedruja vēsturiski veidojusies kā apdzīvots centrs Daugavas krastā iepretim Drujas 
pilsētai, kuras sākumi meklējami pie nocietinātas 14. gadsimta pils. 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. 
Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, +371 656 29632 
 
8. Piedrujas pareizticīgo baznīca 
Piedrujas baznīca ir ne vien šim reģionam unikāls objekts, bet izceļas arī visā Latvijas 
pareizticīgo baznīcu kopainā ar savu salīdzinoši smalki izstrādāto eksterjeru un pārstāv 
retāk sastopamu dievnamu tipu. Dekorā izmantoti Krievijas arhitektūras paraugi. 
Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, + 371 26783660 
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