






Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov.,
Latvija, LV-4650
Lat: 56.551151, Lon: 26.921954

Atrodas pilsētas centrā. Tuvumā atrodas pilsētas dome, aptieka, katoļu baznīca, kultūras nams,
muzejs, skola, pārtikas veikals. Izejot maršrutu jūs atgriezīsities izejas punktā.



Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.550976, Lon: 26.923888

Tā ir vieta, kas ikvienam ceļotājam dod iespēju pavērt Viļānu novada vēstures lappuses: „Viļānu
novads gadsimtu griežos”, "Lina sēkliņas stāsts", "Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces
Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos", kā arī baudīt mākslas darbu izstādes un iepazīt pilsētu ekskursijā
„Viļānu vēsturiskā taka”.
tel.(+371 ) 26476570



Rēzeknes iela 37, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.550630, Lon: 26.939555

Ebreju kapsētai pamati likti pēc Pirmā pasaules kara. Kapi saglabājušies vairāk vai mazāk sākotnējā
platībā. Pēdējie apbedījumi veikti 1940.g., un ir tikai viens kapakmens, kas datēts ar 1945.g. Kapos saglabājies
lielāks daudzums skaistu piemiņas akmeņu ar ierakstiem, kā arī kapu kopiņu apveidi bez piemiņas zīmēm.



Rēzeknes iela 34B, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.549004, Lon: 26.941068

1945. gadā nošaušanas vietu norobežoja ar kāršu žogu, vēlāk uzstādīja metāla nožogojumu un
uzcēla piecdesmitajiem gadiem raksturīgu obelisku piramīdas veidā. Sešdesmitajos gados bojāgājušo radi un
tuvinieki uzstādīja pieminekli, kurā ir uzraksts jidišā: „Nevainīgajiem upuriem, kuri tika nomocīti ar nežēlīgo
fašistu rokām, nogalināti un sadedzināti. Viļāni, 1941.g.”.



Rēzeknes iela 34B, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.548916, Lon: 26.941116

Rēzeknes apriņķa policijas pārskatā par stāvokli līdz 1942.gada 20.jūlijam ir informācija par 311
vietējo romu nogalināšanu. Arhīvos ir arī ziņas par arestētiem 25 romiem no Makašānu pagasta un 20 romiem
no Maltas pagasta, kā arī 6 nošautajiem romiem Andrupenes pagastā, 70 romiem Viļānu pagastā („Par romu
genocīdu Latvijā 1941 – 1945”. © SIA “Sava grāmata“, 2017).
Piemiņas plāksne tika atklāta 2003.gada 6.janvārī.



Rēzeknes iela 34B, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.548002, Lon: 26.938519

Šī piemiņas vieta ir veltīta vīriem, gan zināmiem, gan nezināmiem, kuri nelūza un nesamierinājās ar
neatkarības zaudēšanu, turpināja cīņu, kaut arī cīņa bieži bija nevienlīdzīga. Viņiem ir uzstādīts piemiņas krusts
ar piemiņas plāksni, kurā iekalti zināmie bojā gājušo vārdi.
Piemiņas plāksne tika atklāta 1999.g. 11.novembrī.



Rēzeknes iela 34B, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.548947, Lon: 26.938959

Latvijas atbrīvošanas cīņu (1918.–1920.) pēdējais posms bija Latgales atbrīvošana. Latgales
atbrīvošanas operācija sākās 1920.gada 3. janvārī. Jau pirmajā uzbrukuma dienā tika atbrīvota Daugavpils,
11.janvārī – Baltinava un Viļāni.
Piemiņas plāksne tika atklāta 1999.g. 11. novembrī. Plāksnē ir iekalti zināmie bojā gājušo uzvārdi.



Mehanizatoru iela 19, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.545119, Lon: 26.941827

Atrodas Viļānu pilsētas austrumu daļā, Viļānu mežā. Tā platība ir 1,4 ha. Zivju šajā ezerā nav, arī pīles
te nesēžas – ūdens satur daudz sēra. Apkārtne pārpurvojas, ezers samazinās. Maijā var nāk uz purvu baudīt
cūkausīšu ziedēšanu. Ezera krastā ir izbūvēta labiekārtota atpūtas vieta.



Ceriņu iela 25E, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.542146, Lon: 26.939346

Viegla pastaiga, svaigs gaiss, putnu dziesmas. Ja izdodas var ieraudzīt vāveri, dzeni un citus meža 
iemītniekus.



Ceriņu iela 22C, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.538488, Lon: 26.936545

Maltas upe iztek no Salāja ezera. Tā ir vairāk nekā 105 km gara. Līdz 1966. gadam Malta ietecēja
Lubāna ezerā. Tagad Malta pa Maltas-Rēzeknes kanālu novadīta Rēzeknes upē. Viļānu pilsētu tā šķērso no D
uz Z, tai ir stāvi, 5-12 m augsti, gleznaini krasti.
Daudzus gadu desmitus šī ir iecienīta viļāniešu peldvieta.



Brīvības iela 32, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.541233, Lon: 26.925559

18.gs. Viļānu ūdensdzirnavas piederējušas muižniekam Rikam. 1839.gadā tās nomājis Vincents
Janovskis. 1932.gadā dzirnavas modernizēja, uzstādīja divas turbīnas un ģeneratorus elektrības ražošanai. Viļānu
ūdensdzirnavas darbojās līdz 1944.gadam. No 1949. līdz 1952.gadam uz veco dzirnavu mūriem tika būvēta
jaunā Viļānu HES. Darbu pārtrauca 1965.g. 1994.gadā Viļānu HES darbu atjaunoja, tā ir pirmā privātā
elektrostacija Baltijā, pieder Janovsku dzimtas pēctecim H. Janovskim.



Brīvības iela 34, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.540398, Lon: 26.924314

Muižas ēka piederēja muižniekiem Janovskiem. Kopš 1919.gada ēka tika izmantota skolas
vajadzībām. Otrā pasaules kara laikā telpas izmantoja vācu karaspēks. 1949.gadā muižas ēkā darbu atjaunoja
skola (1972.g.). Līdz 1990.gadam tā tika izmantota skolotāju kopmītņu vajadzībām.



Brīvības iela 42, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.540927, Lon: 26.924014

Nogurušam un izslāpušam tūristam, avotiņš „Miķelītis” sniedz iespēju papildināt dzeramā ūdens 
krājumus. 



Lat: 56.542223, Lon: 26.918703

Maltas upe Viļānu pilsētas teritorijā veido Lakstīgalu salu 3-4 ha platībā. Par Lakstīgalu salu tā nosaukta tāpēc,
ka te mīt daudz šo spārnoto dziedoņu. Tā ir viļāniešu iemīļotākā atpūtas vieta, kur izbūvēta arī vasaras
brīvdabas estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.



Raiņa iela 7, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.544490, Lon: 26.920093

Brīvo laiku šeit pavada ģimenes ar bērniem. Teritorijā ir labiekārtots bērnu laukums ar šķēršļu joslām. Parkour
laukuma zonā jaunieši var pilnveidot ielu vingrošanas prasmes: fiziskās aktivitātes sarežģītā vidē caur aktīvu
skriešanu, kāpelēšanu un lēkšanu no viena punkta uz otru.



Raiņa iela 17A, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.545425, Lon: 26.922812

Kapos saglabājušies atsevišķi pieminekļi un piemiņas akmeņi, kā arī kapu kopiņu apveidi bez 
piemiņas zīmēm. Šajā kapsētā atradusies Viļānu katoļu draudzes pirmā baznīciņa, kura bijusi koka celtne.





Kultūras laukums 6, Viļāni, Rēzeknes nov., Latvija, LV-4650
Lat: 56.552511, Lon: 26.922684

Ar M.Rika pūlēm un līdzekļiem 1772. g. tika uzcelta mūra baznīca un klosteris.
Saziņā ar diecēzes bīskapu S.Bohušu, M.Riks Viļānu baznīcu, klosteri un citas ēkas 1775. gadā uzticēja
Bernardiņiem. Mogiļevas arhibīskaps jauno dievnamu konsekrēja 1777. gadā, piešķirot tam sv. Erceņģeļa Miķeļa
titulu.
tel. (+371) 646-62413



Foto: I. Sondore

Viļānu Novadpētniecības muzejs


	Tūrisma taka �«Wielona, Viliani, Viļāni »�(6073 m)
	1.Auto stāvlaukums�2.Viļānu Novadpētniecības muzejs�3.Viļānu vecie ebreju kapi�4.Piemiņas plāksne, veltīta 1941.gada 4. augustā nošautajiem ebreju tautības iedzīvotājiem�5.Piemiņas plāksne, veltīta 1942. gada naktī no 5. uz 6. janvāri nošautajiem čigānu tautības iedzīvotājiem�6.Piemiņas krusts nacionālajiem cīnītājiem�7.Piemiņas plāksne Viļānu atbrīvotājiem no lieliniekiem 1920.gada 11.janvārī�8.Viļānu ezeriņš (labiekārtota atpūtas vieta)�9.Pārgājiens pa Viļānu mežu�10.Peldvieta��12.Viļānu muižas ēka�13.Avotiņš „Miķelītis”�14.Lakstīgalu sala�15.ALA – aktīvās atpūtas laukums�16.Vecie kapi/poļu kapi�17. Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca. Klostera mūra māja�
	�	Kā doties?  Pēc izvēles: �         ar kājām�         ar velosipēdu �	Garums:  virs 6 km�	Loģistika:  Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā.	Ceļa segums:  pilsētvide, asfaltēti ceļi, veloceļš, grants ceļi, meža ceļš.�	Cik ilgs laiks nepieciešam?  Nesteidzīgai atpūtai – gandrīz diena.���	Vairāk informācijas: Viļānu Novadpētniecības muzejs, Kultūras 	laukums 2, Viļāni, tel. (+371) 26476570�
	Stāvlaukums
	�Viļānu Novadpētniecības muzejs��
	Viļānu vecie ebreju kapi
	Piemiņas plāksne, veltīta1941.gada 4.augustā nošautajiem ebreju tautības iedzīvotājiem
	Piemiņas plāksne, veltīta 1942.gada naktī no 5. uz 6.janvāri nošautajiem čigānu tautības iedzīvotājiem
	Piemiņas krusts nacionālajiem cīnītājiem
	Piemiņas plāksne Viļānu atbrīvotājiem no lieliniekiem 1920. gada 11. janvārī
	Viļānu ezeriņš/ Mīlestības ezeriņš� (labiekārtota atpūtas vieta)
	Pārgājiens pa Viļānu mežu
	Maltas upe. Peldvieta
	Viļānu HES�(pirmā privātā HES Baltijā, atklāta 1994.g.)
	Viļānu muižas ēka
	Avotiņš „Miķelītis”
	Lakstīgalu sala/estrāde
	ALA – aktīvās atpūtas laukums
	Vecā kapsēta/poļu kapi
	         veikali����                          veloceļš
	 Sv. Ercenģeļa Miķeļa - Romas katoļu baznīca.�Klostera mūra māja
	Brauciet ciemos!�2021

