tūrisma ceļvedis

Vairāk nekā 170 iemeslu
apciemot latgali

Vasals
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Latgal !

Ceļo Vasals!
Latgale ir cytaidi latviska –
nesteidzīgais dzīves stils un dzīvās
dabas klātbūtne katrā mirklī
bagātinās tavu ceļojumu un padarīs
to neaizmirstamu. Latgale rada
pozitīvi uzlādējošas emocijas,
apstādina prāta trako skrējienu un
vedina uz drosmīgām pašatklāsmēm.
Šajā ceļojumā tev šķiet pieder visas
pasaules laiks, lai vari mierpilni
baudīt brīvdienas. Gaišs prieks un
piedzīvojuma garša rodas sarunās
ar sastaptiem cilvēkiem, kuri laipni
sagaida, ielaiž savās dzīvēs un
mājās. Apceļojot Latgali, vēro kā
laikmetīgais ir savijies ar tradicionālo,
harmoniski viens otru papildinot
un bagātinot. Latgale rada
lieliskus stāstus un idejas,
dod tiem spēku un siltumu.
Tas pats notiek ar cilvēkiem,
kas nokļūst Latgalē.
Latgale ir patiesa,
sirsnīga un silta.
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Izdevējs: Latgales reģiona Tūrisma asociācija
“Ezerzeme”, 2022

APZĪMĒJUMI
Rezervē iepriekš
Pieejamas naktsmājas (ar gultas vietu skaitu)
Latgales tradicionālie ēdieni

Projekta partneri: zs “Kurmīši”, Rekovas dzirnavas,
viesu nams “Rūķīši”, mājas alus ražotne
“Kolnasāta”, vīna darītava zs “Kalni“, viesu nams
“Ezerzemes”, zs “Juri”, Gribulaivot.lv, Arendoles
muiža, viesu nams “Avotiņš”, mājas restorāns
“Dzīles”

Nepieciešama pierobežas caurlaide

Foto: Latgales Tūrisma asociācija, Latgales TIC,
Latgales tūrisma uzņēmēji, Valters Kaņepe,
Māris Sļivka, Olga Kuzmina, Andis Stefanovičs,
Mareks Šubenieks, Evija Andrušķeviča-Jonāne,
Andrejs Jemeļjanovs, Aleksandrs Lebeds,
Valdis Skudre, Veronika Klaucāne

Projekta partneri

Kartes: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Pieejama ēdināšana
Piedāvājums ir spēkā tikai grupām sākot no 5 pers.
Tikai sezonā no maija līdz oktobrim
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Mazāk zināmi
un attāli
tūrisma objekti,
avantūristiem
un piedzīvojumu
meklētājiem
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Ļaujies pazust Latgalē, tā tevi
patīkami pārsteigs. Nebaidies
no izaicinājumiem – dodies uz
attālākiem nostūriem un izzini
Latgales esenci. Esi atklājējs un ļauj
apdullinošai enerģijai izstarot caur
tavu ķermeni, agrā rītā ezera krastā
baudot rasas spirgtumu un pirmos
saules starus, kas laužas cauri miglas
vāliem. Garantējam viegli patīkamas
trīsas un elpu aizraujošu emociju
virpuli. Te atradīsi gan augsta līmeņa
komfortu viesu namos, gan arī
autentiskas naktsmītnes.
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1 Dodies SUP izbraucienos
Īpašs piedzīvojums ar SUP dēļiem ekspedīcijā uz
Viļakas ezera salu ar “Ezertūre” komandu. Supojot
varēs izbaudīt gan ezera mainīgo raksturu, gan
apskatīt jauno pastaigu taku. Iespēja nakšņot
zem zvaigznēm, baudot patīkamu atpūtu
burbuļteltī “Million star hotel”.
Sporta iela 20, Viļaka, +371 26292288, 26486751,
santa.komane@gmail.com,
2 Izstaigā Stiglovas dabas taku “Stigles ceļš”
Dabas taka patiks neskartā meža cienītājiem.
3-4 m augsti smilšakmens atsegumi, kas aizved
uz vienu no retajām alām Latgalē un dzelzi
bagātiem avotiem. Taka dodas pie Stiglovas
dižakmeņa, pa ceļam atklājot Ontona Slišāna
teiku par “Stigles ceļu”.
c. Stiglova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads,
+371 28686600, turisms@vilaka.lv
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3 Paviesojies kultūrvēsturiskajā lauku sētā
“Vēršukalns”
Atstāj ikdienas steigu un stresu, nogaršo lauku
sviestu un zapti ar svaigi ceptu baltmaizi un
lauku zupu, iepazīsti Susāju pagasta iedzīvotāju
dvēseles bagātību, piedalies tradicionālos
pasākumos.
c. Svilpova, Susāju pagasts, Balvu novads,
+371 25648877, muzejsversukalns@balvi.lv,
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nodrošināšanai – atribūtika retro stilā.
Krasta iela 3, Tilža, Balvu novads, +371 26425960,
kaspars@rusaveja.lv,
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Pasmelies spēku no koka “Koka gudrību
darbnīcas”
Koks kā latviskās dzīvesziņas un veselības
veicinātājs. Saimnieks pastāstīs par koka spēku
un pielietojumu, izrādīs ekspozīciju ar druīdu koka
horoskopu un ļaus katram izvēlēties savu Laimes
pogu. Radošas nodarbības ar koku.
Kurmenes iela 83, Rugāji, Balvu novads,
+371 26263396
4

5 Iepazīsti senāko dzelzceļa staciju
Pirmā dzelzceļa stacija Baltijā. Jau 1859. gadā
cauri Bozovas ciemam devās pirmā lokomotīve.
Šeit pieturējis arī slavenais Londona/ParīzeSanktpēterburga ekspresvilciens “Ziemeļu
ekspresis”. Blakus ir saglabājusies koka apbūve
ar sargu mājām.
Kārsavas stacija, Malnavas pagasts,
Ludzas novads, +371 65707203, tic@ludza.lv
6 Apmeklē kolorīto tirgus placi
Kārsavas Lielā tirgus tradīcija ir gandrīz 200
gadus veca, kopš 1825. gadā grāfs Šadurskis
Kārsavas miestam piešķīra tiesības rīkot tirgu.
Tradīcija paliek nemainīga - katra mēneša
trešajā svētdienā ļaudis no visas Latvijas
sabrauc pirkt un pārdot.
Telegrāfa iela, Kārsava, Ludzas novads,
+371 65707203, tic@ludza.lv

9 Dabas skaistums ziedu un akmeņu dārzā
“Ezerlīči”
Ziedu dārzs ar lilijām, hostām, dienziedēm, u.c.
krāšņiem ziediem. Turpat kalns ar akmeņu dārzu,
kur izvietoti interesanti akmeņi no tuvākas un
tālākas apkārtnes, katrs ar savu nostāstu.
Dievžeikari, Tilžas pagasts, Balvu novads,
+371 26363508,
10 Baudi pastaigas dabā
Nepilni 4 km pa meža ceļiem un takām apkārt
Kovšezeram ļaus ienirt brīnišķajā dabas pasaulē.
Atpūtu meklē kādā no 4 Latvijas valsts mežu
izveidotām atpūtas vietām ar galdiem, soliem,
lapenēm un ugunskura vietām.
Istras pagasts, Ludzas novads
GPS: 56.230278, 28.031135
11 Apskati Gada ģeovietu 2020
Pastaigu taka (apļveida 1,5 km) ved no autoceļa
V517 līdz “Rundānu Valna dūbei”. Skatu vietas,
no kurām paveras ainava uz dabas pieminekli.
Eksperti uzskata, ka savdabīgās reljefa formas
radušās ledāja kušanas un sasalšanas-atkušanas
procesu mijiedarbībā pēdējā leduslaikmetā.
Rundēnu pagasts, Ludzas novads,
+371 29469278, 65707203, tic@ludza.lv
12 Ļaujies pierobežas šarmam
Vecslabadas ciems atrodas uz zemes strēles trīs
ezeru vidū. No Tiškova kalna paveras lielisks skats
uz Latgalei raksturīgo ainavu, Istras ezeru ar
putnu paradīzi – Panu salu, Dziļezeru un Audzeļu
ezeru. Senās vēstures liecinieki – pilskalns, vecā
un jaunā katoļu baznīcas, Latvijā lielākā lauku
pareizticīgo katedrāle, majestātiskā skolas ēka
un citas vēsturiskās ēkas, peldvietas.
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
+371 65707203, 26370730, tic@ludza.lv

7 Dodies izbraucienā ar plostu Balvu ezerā
Balvu pilsētas viesus priecē iespēja baudīt
pilsētas skaistumu, vizinoties ar plostu “Vilnītis”
pa Balvu ezeru. Var uzņemt līdz 25 personām.
Piestātne Balvu ezerā pie parka, Balvi,
+371 29376933,
8 “Rūsa vējā” smaids sejā
Retro motociklu kolekcija – vairāk nekā
100 dažādi motocikli, vairums no tiem darba
kārtībā. Vizināšanās ar motocikliem, atraktīvas
izklaides grupām par moto tēmu. Gaisotnes
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13 Apmeklē dziedniecisku avotu
Opuļos atrodas Latvijā vienīgā
pareizticīgo kulta vieta, kas tapusi
pie sena svētavota, tautā iemīļota
svētceļojuma vieta. Nesen iesvētīta jaunā
kapela un iegremdēšanās baseins.
Opoļi, Brigu pagasts, Ludzas novads,
+371 65707203,
14 Dodies uz triju valstu sadraudzības
vietu
1959. gadā Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas
robežu saskares punktā par godu triju
kaimiņvalstu tautu draudzībai tika uzbērts trīs
metrus augsts uzkalns – Draudzības kurgāns.
Uz to no katras valsts ved koku aleja, no
Latvijas – pakalnā var nonākt pa liepu aleju,
no Krievijas – kļavu, bet no Baltkrievijas – bērzu
aleju. Šobrīd – ūdens robeža starp Latviju,
Baltkrieviju, Krieviju.
Meikšāni, Pasienes pagasts, Ludzas novads,
+371 28656530
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17 Izpēti Lubāna ezera un Teirumnīku purva
takas daudzveidīgo dabas piedāvājumu
“Lubāna mitrājs” ir Eiropas un pasaules nozīmes
dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši
aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanā.
Savukārt Teirumnīku purvā izveidota 800m gara
laipu taka gar Teirumnīku ezeru, kas iepazīstina
ar purva ainavu un augu valsti.
Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 28301143, GPS: 56.718544, 26.944571

15 Satiec Velnezera mazo brāli
Pastaigu taka apkārt gleznainam meža
ezeram Asariņam. Iepazīsti vienu no ļoti retiem
biotopiem – skujkoku mežu uz osveida reljefa
formām. Labiekārtota atpūtas vieta ezera krastā.
Krāslavas novads,
+371 65681420, 25727379, tic@dagda.lv
GPS: 56.206389 27.349444
16 Ieskaties pierobežas dabas bagātībās
Vides izglītības un kultūras centrā “Ķepa” ir meža
tēmai veltīta ekspozīcija, kas apmeklētājiem
sniedz ieskatu pārsteigumiem bagātajā meža
pasaulē. Ekspozīcijas apskate, vidi izzinošas,
atraktīvas spēles, pastaiga pa pļavas taku un
īpaša degustācija – ”Meža veltes”.
Neikšāni, Ķepovas pagasts, Krāslavas novads,
+371 26102894, kepa@dagda.lv
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18 Izbrauciens ar jahtu “Buru Guru”
Lai kļūtu par īstenu jūrnieku, nav jābrauc uz
atklātu jūru! “Buru Guru” piedāvā nebijušu iespēju
kļūt par jūrasbraucēju ar eleganto sarkankoka
buru jahtu tepat, Latgales jūrā – Rāznas ezerā.
Melnais Dukstigals, Čornajas pagasts,
Rēzeknes novads, +371 29833890,
29299085, info@buruguru.lv, buruguru.lv,
19 Iepazīsti Rāznas Nacionālo parku
Rāznas Nacionālais parks ir otrs lielākais no
četriem Latvijas nacionālajiem parkiem. Dabas
izglītības centrā “Rāzna” iepazīsti dažādos
parka iemītniekus. Apmeklē Mākoņkalnu ar
Volkenbergas pilsdrupām un skatu terasi, Lielo
Liepu kalnu ar skatu torni tā virsotnē (323 m.v.j.l),
Stalidzānu kalnu, Andrupenes purva taku u.c.
Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts,
Rēzeknes novads, +371 29139677,
dic_razna@daba.gov.lv
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20 Iepazīsti Rēzekni orientējoties
Dodies iepazīt Rēzeknes upes promenādi kājām
vai ar velo, piedaloties izziņas interaktīvajā
spēlē “Pret straumi.” Lejupielādē savā ierīcē
“Actionbound” bezmaksas aplikāciju un noskenē
QR kodu pie Rēzeknes TIC.
Krasta iela 31, Rēzekne, +371 26332249,
tic@rezekne.lv

24 Izpēti seno spēkratu kolekciju
Spēkratu kolekcija Silajāņos no citām kolekcijām
atšķiras, jo šeit liela daļa kolekcijas auto ir
restaurēti un pieejami izbraucieniem. Interesanti
arī kopā ar saimniekiem apskatīt dažādus
kolekcijas priekšmetus, no kuriem daudzi ir
praktiski nelietoti.
Kalna iela, Silajāņi, Preiļu novads, +371 27792924,
bolsakovsviktors@inbox.lv,

21 Apskati noslēpumaino Velnezeru (Čertoku)
Unikālais ezers un tā izcilā apkārtnes ainava
noteikti ir apmeklēšanas vērti.
Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads,
tic@kraslava.lv
22 Apciemo Upursalas dabas taku
Dabas parkā “Cirīša ezers” uz Upursalas
izveidota dabas taka (1,8 km). Botāniskais liegums
ar 264 retām augu sugām. Uz salas var nokļūt
tikai ar laivu.
Aglona, Preiļu novads, +371 29118597, 29910288,
tic@preili.lv

25 Izbaudi vīngliemežu SPA
“Ošu mājas” pārsteigs ar netradicionālu
nodarbošanos – vīngliemežu audzēšanu.
Audzētavā iepazīsies ar vīngliemežiem, kā arī
dzirdēsi saistošu saimnieka stāstījumu. Īpašs
piedāvājums – vīngliemežu degustācija un arī
SPA procedūra – vīngliemežu masāža sejai.
Jaunsaimnieki, Preiļu novads, +371 29443577,
26404977, ainisn@inbox.lv,

23 Izzini vēstures līkločus
Otrā pasaules kara ekspozīcija atrodas pašā
Aglonas centrā. Īpašākais eksponāts – karalauka
vēstuļu sarakste starp oberleitnantu Augustu un
viņa mīļoto Martu piecu kara gadu garumā.
Daugavpils iela 40, Aglona, +371 22484848;
ww1945@inbox.lv,
26
26
Izgaršo mājas vīnu
Vīna ražošanai Preiļos ir senas tradīcijas, jau
grāfu Borhu dzimta, kas šeit valdīja 500 gadus,
ražoja vīnu no vietējām izejvielām. Šodien
saimniecība “Kalni” ražo vīnu pēc senām
receptēm. Izgaršo vairāku veidu vīnu vai piedalies
piparkūku apgleznošanas meistarklasēs.
Kotleri, Pelēču pagasts, Preiļu novads,
+371 29472718, 27004622,
koledairena@inbox.lv,
28
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27 Iepazīsti Latgales amatniecības vērtības
Jauna, mūsdienīgu un augstas kvalitātes
Latgales amatniecības vērtību mājvieta
“Handmade Latgola.” Mājlietas, vietējie suvenīri
un dāvanas, naktsmītnes un ekskursiju maršruta
plānošana.
Vecticībnieku iela 15, Līvāni, +371 29443621,
handmadelatgola.lv,
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27
28 Apciemo vietu, kur sākas Latvija
Piedruja ir pirmā apdzīvotā vieta, iebraucot
no Baltkrievijas Latvijā. Tā ir vieta, kur Dvina
pārtop Daugavā un te sākas Latvija. Daugavas
krastā ir uzstādīti 7 lieli krēsli, no kuriem paveras
fantastisks skats uz Daugavu un Baltkrieviju.
Vieta, kur saplūst ar dabu, baudīt klusumu un
iepazīt dabas daudzveidīgās skaņas.
Piedruja, Krāslavas novads, +371 29376090,
tic@kraslava.lv,
29 Dodies pēc laimes uz Indru
“Laimes muzeja” interaktīvā vide aicina
darboties, sajust, domāt un skatīties nākotnē.
Muzeja uzdevums ir rosināt cilvēkos pozitīvas
emocijas, ļauties iespaidiem, radīt un iedvesmot.
Dažu minūšu brauciena attālumā no muzeja
atrodas zemnieku saimniecība “Bagātības”, kur,
rezervējot, var baudīt patiesi izcilu maltīti.
Sporta iela 2, Indra, Krāslavas novads,
+371 20266514, laime.indra@inbox.lv,
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30 Apskati Daugavas lokus
Dabas parks “Daugavas loki” (1990) izveidots,
lai saglabātu unikālas dabas un kultūrvēstures
vērtības un savdabīgas ainavas Daugavas
augšteces senlejas Naujenes-Krāslavas posmā.
Parka teritorijā atrodas Naujenes muzejs,
Slutišķu Vecticībnieku lauku sēta, Vasargelišķu
un Priedaines skatu torņi, Zirgu sēta “Klajumi”,
Lielbornes muiža u.c. tūrisma objekti.
Skolas iela 1, Naujene, Augšdaugavas novads,
+371 65471321; 26532508
31 Nobildējies ar īstiem tankiem
Padomju militārās kara tehnikas kolekcija ir
unikāla, ekspozīcijas objekti atrasti bijušo
kauju laukos. Tehnika ir prasmīgi restaurēta –
atsevišķus eksponātus var iedarbināt un
izmantot demonstrējumiem. Blakus atrodas 4*
viesnīca, restorāns “Sventes muiža” un dabas
taka.
Alejas iela 7, Sventes pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 65427822, info@sventehotel.lv,
32 Apciemo vecāko munīcijas ražotni
Ziemeļeiropā
Daugavpils skrošu rūpnīca (1885) ir unikāls tūrisma
objekts, te var apskatīt vēsturisko ekspozīciju,
skrošu liešanas cehu, uzkāpt unikālajā 31,5m
augstajā svina liešanas tornī, zem kura atrodas
13,5m dziļā dzesēšanas aka. No rūpnīcas torņa
paveras skats uz vēsturisko pilsētas centru.
Varšavas iela 28, Daugavpils, + 371 27766655,
29974604, visit@dsr.lv, dsr.lv,
33 Paviesojies Medicīnas izstādē ar
kontracepcijas ekspozīciju
Ekspozīcija veltīta medicīnas vēsturei un
kontracepcijai. Trīs zālēs skatāmi priekšmeti,
fotogrāfijas un dokumenti, kas vēsta par to, kā
ārstēja cilvēkus pagājušajā gadsimtā un agrāk.
Viena no zālēm veltīta kontracepcijas tēmai.
Nikolaja iela 9, Daugavpils, +371 28872898,
veselibasveicinasana@inbox.lv
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Krāslava
Krāslava ir pilsēta ar īpašu mazpilsētas šarmu. To mēdz dēvēt par Latvijas Šveici un par pilsētu Daugavas
lokos. Pilsētas mazajās ieliņās saglabājusies senatnes noskaņa, kuru savulaik radījuši grāfi Plāteri, kas te
saimniekojuši vairāk nekā 200 gadus. Par viņu veikumu liecina pils komplekss, kas ik gadu kļūst arvien
pievilcīgāks; katoļu baznīca, kas paceļas pār pilsētu un sargā to; senais parks un mazās ieliņas. Līdzās
vēstures liecībām te dzīvojošie cilvēki iekārtojuši savas mājas, radījuši mūsdienu pasaulei raksturīgo
dzīves ritmu. Krāslavas skaistākā rota ir Daugava, kas šeit ir saglabājusi savu dabīgo tecējumu. Rāmi
plūstot, tā dodas līdz pat Baltijas jūrai.
Krāslavas novads atrodas pašā Latvijas pierobežā. Tā ir vieta, kur sākas Latvija, kur Dvina pārtop
Daugavā un saule sāk savas dienas gaitas pār Latviju. Šajā teritorijā, cieši savijoties dažādām tautībām,
izveidojusies daudznacionāla vide, kas veido īpašu un tikai Krāslavas novadam raksturīgu noskaņu.
Krāslavas novads ir vieta, kur vēsture satiekas ar mūsdienām, kur ļauties dabas izzināšanai un būt daļai
no tās, kur izbaudīt, sajust un piedzīvot jaunas garšas, sajūtas un stāstus.

Populārākās
apskates vietas
Grāfu Plāteru pils komplekss
(porcelāna leļļu kolekcija,
Vēstures un mākslas muzejs,
Amatniecības centrs)
Krāslavas Romas katoļu
baznīca
Laimes muzejs Indrā

10

29

visitkraslava.com

Ceļo neparasti

70

Ludza
Latvijas senākā pilsēta Latvijas austrumu pierobežā ar bagātu un sarežģītu vēsturi un krāšņu kultūrvidi.
Kādreiz nozīmīga un bagāta latgaļu pilsnovada centrā, gadu simtos satikušies dažādu tautību likteņi
un valodas, izveidojot krāšņu un savdabīgu multikulturālu rakstu. Ludzā savu ceļu sākuši: mākslinieks un
kibernētiskās mākslas pamatlicējs Juris Soikans, brīvības cīnītājs Francis Kemps, dzejnieks, mākslinieks un
publicists Antons Kūkojs, dokumentālā kino leģenda Hercs Franks, dzejnieks Andris Vējāns, tēlnieks Leons
Tomašickis, arheologs Vladislavs Urtāns un daudzi citi.
Ludzu var dēvēt par Latvijas ezeru galvaspilsētu, jo pilsētiņa ir piecu ezeru ieskauta. Kopā ar Latgalei
tik raksturīgajām koka mājām ziedošu dārzu vidū un mazajām ezermalas ieliņām, veidojas neatkārtojami
šarmanta vide. Latgaliešu atvērtā sirds, saviļņojošā daba un no sendienām pārmatoto prasmju meistaru
arodi ir tās vērtības, kas atstāj paliekošu nospiedumu tūristu un pilsētas draugu sirdīs. Ludzas Livonijas
ordeņa pilsdrupas ir galvenā pilsētas vertikāle līkumaino vecpilsētas ieliņu ielenkumā, Lielā Ludzas
sinagoga, Baznīckalns, Ludzas amatnieku centrs, skaistais parks, ezeru promenādes un izbrauciens ar
plostu latgaliešu dziesmu pavadījumā – lietas, kas jāizbauda katram Ludzas ciemiņam.

Populārākās
apskates vietas
Viduslaiku pilsdrupas
Amatnieku centrs
Lielā sinagoga

www.latgale.travel
visitludza.lv
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Radošas
meistardarbnīcas
un ekskursijas
piemērotas
mazākām un
lielākām ceļotāju
grupām
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39
40
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46

Investē sajūtās un emocijās,
piedzīvo un atklāj Latgales
bagātīgo piedāvājumu.
Darbojies radoši un apgūsti
jaunas prasmes kulinārijas
meistarklasēs, sasien pats
savu vitamīnu buntīti no
Latgales pļavu augiem,
savās rokās izbaudi māla
pārsteidzošās pārvērtības.
Uzjundi sajūtas, nojauc barjeras
un ļaujies Latgales ritmiskajam
plūdumam, pretī nācējus
sveicinot ar “Vasals!”
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34

34
Pagatavo unikālu desertu
no pērļu grūbām
“Rekovas dzirnavas” ir vieta, kur atklāt jaunas
garšas un apgūt interesantas kulinārijas prasmes.
Savukārt netālu esošā zemnieku saimniecība
“Kotiņi” ļauj izzināt grauda ceļu no lauka līdz
pat saimes galdam.
Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts,
Balvu novads, +371 29132664,
35 Viens no garākajiem pontonu tiltiem Latvijā
Uz Viļakas ezera salas atrodas fragmenti no
Marienhauzenas pils (1509). Dodies atklāt salu,
šķērsojot vienu no garākajiem pontonu tiltiem
(144 m), izstaigā pastaigu taku (1 km) un uzkāp
putnu vērošanas platformā.
Liepnas iela 48, Balvu novads, +371 28386859,
vilakamuzejs@balvi.lv

35

www.latgale.travel

36 Vai zini, kā garšo Latgales šmohito?
Ja vēl neesi pagaršojis, tad tev noteikti jādodas
uz “Latgolas šmakovkas” dedzinātavu, kur
saimnieks Jānis gan iemācīs pagatavot izcilus
kokteiļus, gan atklās interesantus Malnavas
muižas noslēpumus.
Kļavu iela 11, Malnava, Ludzas novads,
+371 28321856, latgalessmakovka@gmail.com
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37 Iepazīsti Austrumu pierobežas pērles
Svetlanas zirgu sētas viesi var doties izjādēs,
pabarot zirdziņus ar kārumiem un pat veidot
skaistas zirgu frizūras.
Avene, Kalpinka, Zaļesjes pagasts,
Ludzas novads, +371 26153860,
38 Izgaršo sertificētas pierobežas zemenes
Saimniecībā “Bites” nobaudi mutē kūstošas,
saldas melones un arbūzus. Savukārt
saimniecībā “Purvmaļi” nogaršo sertificētas
zemenes. Abās saimniecībās pieejamas
izzinošas ekskursijas un stāstījums par saldo
augļu audzēšanas knifiem un padomiem,
kā arī produkcijas iegāde.
Bites, Savelinki, Zaļesjes pagasts,
Ludzas novads, +371 28656530,
ilgaivanova@inbox.lv
Purvmaļi, Šuškova, Pasienes pagasts,
Ludzas novads, +371 29395827, 25440095,
skaidritemar@inbox.lv,

41
41 Ziemeļlatgales keramikas tradīcijas
Jolantas un Valda Dundenieku keramikas
darbnīcā iespēja pašiem iemēģināt roku
māla trauka radīšanā. Par viņiem saka –
mākslinieki, kas neiet modernās keramikas ceļu,
bet saglabā autentisko Ziemeļlatgales keramiku.
“Laiviņas”, Saksmale, Bērzpils pagasts,
Balvu novads, +371 29173889,

39 Apgūsti senos amatus
Briežuciema seno amatu meistari aicina uz
maizes cepšanu, smaržīgu zāļu tēju baudīšanu
un mednieku stāstiem, kopā izdziedāt latgaliešu
tautas dziesmas, iemēģināt roku audēja amatā,
bet ādas apstrādes darbnīcā “Leatherely”
izgatavot unikālu ādas suvenīru.
Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads,
+371 25444621,

42 Uzcep pats savu pīrāgu un piparkūkas
Kopā ar saimnieci Mārīti “Latgaļu kukņas” virtuvē
ieslīgsti miltu vālos un pagatavo garšīgus pīrāgus
un piparkūkas. Savukārt pēc meistarklases
izbaudi gardu maltīti uz plosta Ludzas ezera vidū.
Tālavijas iela 27a, Ludza, +371 29123749, 29467925,
ligakondrate@inbox.lv,

40
40
Apgūsti īstu latgaļu alus brūvēšanu
Mājas alus “Kolnasāta” ir saimnieka Daiņa izlolots
produkts, balstīts sentēvu tradīcijās. Ciemojoties
“Kolnasātā”, uzzini par īsta Latgales mājas alus
darīšanas procesu un tradīcijām. Degustācija,
uzkodas latgaliešu gaumē un alus iegāde.
Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu novads,
+371 26452844,
43
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43 Izzini graudu ceļu no lauka līdz pusdienu
galdam
Zemnieku saimniecībā “Liepkalns” iepazīsti
dažāda veida bioloģiskos graudaugus.
Pieredzes stāsts par BIO graudu audzēšanu,
produktu pārstrādi un iepakošanu. Produktu
prezentācija un degustācija.
Kļasica, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads,
+371 28325686, liepkalnszs@gmail.com,

44 Izgaršo Latgalē grauzdētu kafiju
Latgale ir sirsnīga un silta, un tāda ir arī “KUUP
kafija.” Saimnieki Oskars un Jolanta izstāstīs
Latgales kafijas stāstu – vērtīgo pupiņu ceļu no
audzētājvalstīm līdz Latgalei, to grauzdēšanu un,
protams, piedāvās izbaudīt svaigas kafijas tasīti.
Viraudas iela 5, Lendži, Rēzeknes novads,
+371 28760376, info@kuup.lv, kuup.lv,

44
45 Pārsteidz sevi ar kaņepju daudzveidīgo
pielietojumu
“Obelisk farm” ir vieta, kur saimnieko Andris,
Debora un abu jaunā paaudze. Iepazīsti kaņepju
pārsteidzošo daudzveidību, izgaršo no kaņepēm
ražotus produktus un iemācies nosiltināt māju ar
kaņepju spaļiem.
“Gulbji”, Obeliškas, Dekšāres pagasts,
Rēzeknes novads, +371 25123595,
obeliskfarm@gmail.com, obeliskfarm.lv,

45

www.latgale.travel

49

Ieklausies,
kā skan Latgale
Gunāra Igauņa Senlaiku mūzikas instrumentu
darbnīcā apskati mūzikas instrumentus, kuri
pēdējos 150 gadus spēlēti Latvijas teritorijā.
Interesants stāstījums par mūzikas un stipro
dzērienu vēsturi, arī šmakovkas izgaršošana.
Meža iela 2a, Gaigalavas pagasts,
Rēzeknes novads, +371 28728790; 26593441,
baltharmonia@inbox.lv, baltharmonia.lv
(18)
46

47 Baudi pasaules klases koncertus
Latgales vēstniecība GORS ir kultūras centrs
ar pasaules līmeņa akustisko koncertzāli,
daudzveidīgu pasākumu programmu:
koncertiem, izstādēm, kino, kā arī labāko
vietu darījuma pasākumiem – semināriem un
konferencēm.
Pils iela 4, Rēzekne, +371 64633303,
latgalesgors.lv
48 Priecē acis ar izsmalcinātu greznību
Mākslas nams – kokgriezumiem bagātīgi rotātā
ēka (19. gs.) ir mājvieta Latgales glezniecības
kolekcijai no Latgales Kultūrvēstures muzeja
fondiem. Pēc nama restaurācijas (2002), katrs
viesis var apskatīt tā unikālo interjera ansambli:
greznās podiņu krāsnis, dekoratīvos griestus un
atjaunoto parketa grīdu.
18. novembra iela 26, Rēzekne, +371 29637905
49 Izzini, kā top svēpētā keramika
Par melnās keramikas tapšanas procesu un tās
daudzveidību izstāstīs keramiķe Evija. Radošas
darbošanās (sena alus darīšanas tradīcija
ar uzkarsētiem akmeņiem) un dabas procesu
izzināšana (Latgales augu izmantošanas
iespējas).
“Ezermaļi”, Oloveca, Andrupenes pagasts,
Krāslavas novads, +371 26187266,
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51 Iepazīsti metālu vēl neredzētās variācijās
Metāla mākslas galerija “Nester Custom”
pārsteigs ikvienu, jo katrs saimnieka Aleksandra
meistardarbs ir patiesi oriģināls un veidots
no auto un motociklu detaļām. Iestiprinies ar
garšīgu kafiju, izgaršo vietējās kūkas un piedalies
aizraujošās meistardarbnīcās, iepazīstot
industriālo dizainu.
A. Upīša iela 20, Preiļi, +371 29478483,
nester.custom@gmail.com, nester-custom.com
50
50
Nogaršo Latgales parmezāna sieru
Bioloģiskajā saimniecībā “Juri”, viesmīlīgais
saimnieku pāris izstāstīs par siera siešanas
tradīcijām. Atklās, ka siers tiek gatavots
pēc receptēm, kas aizgūtas no Ulmaņlaiku
pavārgrāmatām, prasmīgām siera sējējām, kā
arī pašu izdomātas. Dos dzert tēju no Latgales
podnieku traukiem un nogaršot visdažādāko
veidu sierus.
Lubāni, Rušonas pagasts, Preiļu novads,
+371 29182355, zsjuri@gmail.com,

52 Apskati citādu keramiku
Talantīgās keramiķes Kristīnes darbnīcā “Jašas
podi” oriģināldarbi atšķiras ar Latgales pusei
neraksturīgām, košām krāsām. Pēc darbošanās
pie īstas podnieka virpas, pēc divām nedēļām
saņemsi paša darinātu, unikālu keramikas
izstrādājumu.
Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, +371 29175252,
knicmane@gmail.com, jasaspodi.com,
53 Sajūti porcelāna maigo trauslumu
“Piece Of Touch” ir keramikas darbnīca, kur
meistare Sintija pamatā strādā ar porcelānu.
Apskati darbnīcu, iepazīsties ar darba procesu un
materiālu daudzveidību, piedalies meistarklasē
un izveido savu keramikas trauku vai dekoru.
Jaunā iela 8, Preiļi, +371 25729888,
54 Apciemo vēl vienu izcilu selfiju vietu
Ja kolekcionē selfijus ar interesantiem
nosaukumiem, tev noteikti jāapciemo “Zelta
dibens” jeb latgaliski “Zalta dybyns”. Piedāvājums
grupām: izklaides ar dziesmām, dančiem,
degustācijām un godu tradīcijām kopā ar vietējo
folkloras kopu.
Zelta Dibens, Saunas pagasts, Preiļu novads,
+371 27077736, 29193839,
55 Izjūti īsteni latgalisku sirsnību Maizes muzejā
Muzejā viesus uzņem saimniece Vija, tērpusies
tautas tērpā, ar latgaliešu tautas dziesmām un
latgalisku uzrunu. Īstā vieta, kur izjust patiesu
latgaliskumu.
Daugavpils iela 7, Aglona, +371 29287044,
maizesmuzejs@inbox.lv,
56 Iepazīsti Aglonas un pasta vēsturi no cita
skatu punkta
“Pasta un informācijas muzejs” aicina doties
ceļojumā no bungu telegrāfa laikiem līdz pat
mūsdienām. Sekojot pasta attīstības ceļam, tiek
šķirstītas arī interesantākās Latvijas un Aglonas
vēstures lapaspuses.
Kalna iela 12, Aglona, +371 27068443, 28341762,
pastamuzejsaglona@inbox.lv,

52
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57 Iesaisties atraktīvās un latgaliskās izklaidēs
“Nākotnes ozolu ciems” ir Līvānu latgaliskās
dzīvesziņas centrs. Grupām piedāvā
aizraujošas aktivitātes brīvā dabā ar gardām
uzkodām, individuāliem scenārijiem dažādiem
pasākumiem, dziesmām, dejām un rotaļām ar
folkloras kopu.
Kaži, Sutru pagasts, Līvānu novads,
+37126595334, zanepra@inbox.lv,

61 Apmeklē seno amatu meistarus
“Seno amatu meistaru ciems” ir iespēja
apceļot vairākus amatniekus un iepazīt
Skrindu dzimtas vēsturi. Apskati kokgriešanas
meistara darbus un iemēģini kādu no
paštaisītajiem lokiem vai arbaletiem. Piedalies
vakarēšanā un vietējā produkta – komu (kļocku)
vārīšanā un baudīšanā, ko pavadīs lustīgs vietējo
muzikantu duets.
Vabole, Augšdaugavas novads, +371 65476748,
29431360, turisms@augsdaugavasnovads,
62 Baudi mākslas daudzveidību
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir
daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss
un vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties
ar pasaulē slavenā mākslinieka Marka Rotko
oriģināldarbiem.
Mihaila iela 3, Daugavpils, +371 65430253,
rotkocentrs@daugavpils.lv, rothkocenter.com

58
58 Apgūsti stikla kausēšanas prasmes
Ingas stikla darbnīcā top brīnišķīgi stikla
izstrādājumi un ikvienam viesim ir iespēja
izmēģināt prasmes stikla kausēšanā un sava
unikālā suvenīra izgatavošanā.
Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads,
+371 29388137, inga@artcraft.lv,

59 Veido radošus keramikas darbus
Valda un Olgas labestība un latgaliešu viesmīlība
apburs ikvienu! Keramiķu stāstos savijas
tradīcijas un mūsdienu joki. Te ir iespēja iepazīt
keramikas tapšanu, kā arī izmēģināt roku podu
darināšanā un piedalīties cepļa kurināšanā.
Dūmu iela 8, Krāslava, +371 29128695,
valdispaulins@inbox.lv,

60
Pasmel enerģiju Latgales pļavu ziedu
tējā
“Kurmīši” ir viena no lielākajām tēju saimniecībām
Latvijā ar vairāk nekā 15 veidu ekoloģiskajām zāļu
tējām. Saimnieki izstāstīs par ārstniecības augu
audzēšanu un to sagatavošanas noslēpumiem.
Augu smaržas varēsi baudīt arī ikdienā, lietojot
“Kurmīšu” hidrolātus jeb destilētu ūdeni ar
ārstniecības augu aromātiem.
Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads,
+371 26538824, 29106312, kurmisi.lv,
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63

63 Nogaršo īstu Latgales šmakovku
Šmakovkas muzejs ir Latvijā lielākais un
modernākais Šmakovkas muzejs, kas piedāvā
mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par Latgales
stipro dzērienu, kas ir Latgales reģiona savdabīgs
zīmols. Muzejs piedāvā ar tehnoloģiju palīdzību
interaktīvi izzināt šmakovkas darināšanas
procesu, aplūkot autentiskas ražošanas iekārtas,
kā arī ekskursijas un degustācijas.
Rīgas iela 22a, Daugavpils, +371 25666201,
+371 65422818, info@smakovka.lv

60
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74

47

79

Rēzekne
Rēzekne ir Latgales sirds, kur saplūst tradicionālais ar mūsdienīgo un kur var piedzīvot Latgali visās tās
krāsās, skaņās, garšās un sajūtās! Vēsturiski Rēzekne ir izveidojusies par Latgales novada kultūras centru, pilsēta vienmēr bijusi dzīva un notikumiem bagāta. Arī šobrīd Rēzekne piedāvā bagātīgu pasākumu
programmu kultūras gardēžiem. Kopš 2013. gada Latgales vēstniecība GORS ir vieta, kas rada un vēsta
Latgales stāstu. Te atrodas akustiskā koncertzāle, kino, galerija un restorāns dzīves baudīšanai. Savukārt
Latgales Kultūrvēstures muzejā var iepazīties ar lielāko zināmo Latgales keramikas kolekciju pasaulē.
Esot Rēzeknē, noteikti jāuzkāpj Rēzeknes pilskalnā un jāaplūko tā pakājē arhitektoniski drosmīgais
projekts “Zeimuļs”, viena no Rēzeknes vizītkartēm ir arī sienu gleznojumi, kas veidoti pēc pilsētas senajām
fotogrāfijām. Savukārt pastaigājoties pa Latgales ielu, var apskatīt senajai Rēzeknei raksturīgās būves
no sarkanajiem ķieģeļiem. Īpašs ir Rēzeknes Zaļās sinagogas stāsts, kas ir senākā koka ēka pilsētā (1845)
un vienīgā no 11 sinagogām, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām. 2016. gadā tā tika saudzīgi renovēta un
šobrīd piedāvā unikālas ekskursijas.
Rēzeknes apkārtne sniedz dāsnu piedāvājumu tiem, kas meklē dažādību savā atpūtā – vietējo
ainavu dārgakmeņus, neskaitāmus ezerus un upes, kultūras mantojumu, labākās vietējās kulinārijas
delikateses. Galvenie tūrisma objekti Rēzeknes novadā
ir Rāznas Nacionālā parka teritorija, ieskaitot Rāznas
ezeru, atjaunotā jūgendstila pērle Lūznavas muiža
Populārākās
un Lubāna ezera apkārtne ar tā mitrājiem un
aplūstošajām pļavām, kas ir lieliska vieta putnu
apskates vietas
vērošanai.
Latgales vēstniecība GORS
Pēdējos gados pilsētā un tās apkārtnē ir
attīstītas dažādas tūristiem draudzīgas atpūLatgales Kultūrvēstures muzejs
tas un labsajūtas iespējas. Tāpēc mūsdienu
Rēzekne ir īstā vieta, kur doties gleznainās
Rēzeknes pilskalns
pastaigās vai izbraucienos ar velosipēdiem un
Lūznavas muiža
sastapt Latgales daudzveidību.
Rāznas Nacionālais
parks
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Balvi
Baloffsk, Bolowen, Bolovsk, Bolvi, Balvi – tā Balvu pilsētas vārds ir rakstīts un izrunāts dažādos gadsimtos.
18.gs. vidū Viļakas stārasta sieva Konstancija Hilzena pie Balvu ezera izveidoja pusmuižu. Līdz ar pusmuižas un katoļu baznīcas uzcelšanu, Balvi sāka veidoties par apdzīvotu vietu. 19. gs. beigās un 20. gs.
sākumā Balvi sāka strauji attīstīties un veidojās kā muižas un vēlāk liela pagasta centrs.
Balvi ir Ziemeļlatgales mazpilsēta ar savu neatkārtojamo šarmu, mierpilnajām ieliņām, zaļajiem
parkiem, taču tā ir arī pilsēta, kura no jauna uzcelta pēc II pasaules kara. Atpazīstamākie pilsētas
objekti – Balvu muiža Balvu ezera krastā, kas 18.gs. būvēta neoklasicisma stilā, taču pēc nodegšanas
atjaunota vienkāršotā veidā, Lāča dārzs – kādreizējais muižas augļu dārzs, kur 20. gs. 90. gados
izvietotas savdabīgas laukakmeņu kompozīcijas. Balvu Novada muzejs atrodas senajā muižas klētī un
lepojas ar mūsdienīgu digitālo ekspozīciju par Ziemeļlatgales kultūras bagātībām. Lielākais vēja zvanu
ansamblis pasaulē – vides objekts “Gaiss” rada vēju mūziku Balvu muižas parkā.
Ezeri ir īpašā Balvu pilsētas vizītkarte, un ūdens prieku baudītāji Balvos novērtē plašo veikparka piedāvājumu, kā arī iespējas doties SUP ekspedīcijās vienā vai visos trīs Balvu ezeros. Īpašs jaunums –
peldošais ūdens atrakciju parks Balvu ezerā. Izbraucieni ar plostu “Vilnītis” Balvu ezerā - iespēja lūkot
pilsētas skaistumu no cita skatu punkta.
Ekskluzīvs piedāvājums Balvos ir „peldošā pirts”
ezerā. Turklāt Balvu ezers ir iecienīts arī makšķerPopulārākās
nieku vidū - te ir lieliskas iespējas tikt pie branga
loma!
apskates vietas
Balvu pilsētas apkaimē var apciemot rančo
Balvu Novada muzejs
“Ozolmājas”, izbraukt ar retro motocikliem, apmeklēt ziedu un akmeņu dārzus “Ezerlīčos”
Plosts “Vilnītis”
Tilžas pusē, līdzdarboties kopā ar seno amatu meistariem Briežuciemā, izzināt senās Ičas
“Wake up Balvi” –
apmetnes vēsturi Bērzpilī, izbaudīt latviskos pirts
veikparks un ūdens
rituālus, doties velo braucienos marķētos velomaratrakciju parks
šrutos, baudot Ziemeļlatgales lauku ainavas.

turisms.balvi.lv
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Krāšņas baznīcas,
muižas un pilis,
izzinoši muzeji un
skaista arhitektūra.
Nesteidzīgām
grupām, vienpašiem
un estētiem
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Latgales arhitektūra ir skaista
un to apliecina gan bagātīgais
koka arhitektūras mantojums,
gan izcilās baznīcas, pilis
un muižas. Grandiozas,
gadsimtiem senas būves mijas
ar brīnišķīgiem koka namu
rakstainajiem grebumiem
un košajām fasādēm.
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64 Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
Gotikas stila mūra baznīca (1891), celta ar
Marienhauzenas grāfienes Lippe-Lipskas
atbalstu, saukta par Ziemeļlatgales pērli.
Grandiozās celtnes iekšpusē atrodas 3 ozolkoka
altāri, 13 vitrāžas, kā arī 22 reģistru ērģeles.
Iespēja baudīt ērģeļspēli, to iepriekš saskaņojot.
Baznīcas iela 56, Viļaka, +371 29522542,
turisms@vilaka.lv

64

65

www.latgale.travel

65 Ontana Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs
Te var apgūt tradicionālās amatnieku prasmes:
aušanu lielajās stellēs, Ziemeļlatgales jostu
aušanu celu tehnikā, stabuļu darināšanu. Katru
rudeni muzejā notiek vecākais latgaliešu dziesmu
un dzejas festivāls “Upītes Uobeļduorzs”.
Akas laukums 1, c. Upīte, Šķilbēnu pagasts,
Balvu novads, +371 29621058, 29868786
upites.muzejs@gmail.com,
66 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas
katoļu baznīca
Kārsava ir vienīgā vieta Latvijā, kur cieši līdzās
atrodas divas baznīcas. Attālums starp abiem
dievnamiem ir vien 6,8m. Koka baznīca ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis (1741), savukārt,
jaunais dievnams lepojas ar laikmetīgu interjeru.
Baznīcas iela 1, Kārsava, +371 65707203,
tic@ludza.lv
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71

67

67 Balvu novada muzejs
Ziemeļlatgales kultūrvēstures vērtības digitālā
ekspozīcijā – tradīcijas un folklora, psalmi
un Maija dziedājumi, tradicionālās amatu
prasmes un to nodošana nākamajām
paaudzēm caur skārienjūtīgiem ekrāniem.
Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.
Ekskursijas pa muižu, parku un pilsētu.
Brīvības iela 46, Balvi, +371 64521430, 28352770,
muzejs@balvi.lv, muzejs.balvi.lv
68 Senās Ičas apmetnes tematiskais ciems
Sena dzīvesvieta Ičas upes krastos (atklāta
1937. g.). Tā bijusi apdzīvota neolītā un bronzas
laikmetā. Ičas apmetnes ciems Bērzpilī
mūsdienās aicina ekskursijās uz ievērojamām
kultūrvēstures un dabas vietām, te var iepazīt
maizes cepšanu, aušanu, siera siešanu.
Noslēgumā – zivju zupa atpūtas vietā pie Ičas
vai spēka biezputra Bērzpils tematiskajā parkā.
Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads,
+371 20223100,
69 Ludzas Lielā sinagoga
Vecākā koka sinagoga Baltijā (1800). Kara gados
izpostīta, tagad restaurēta pirmatnējā izskatā
ar īpašu lūgšanu telpu, seniem zīmējumiem un
mēbelēm, zvaigžņotu debess jumu griestos.
1. maija iela 30, Ludza, +371 65723931,
ludzasmuzejs@inbox.lv, ludzasmuzejs.lv

Latgales biotopos sastopamajiem iemītniekiem.
Mainīgas mākslas un amatniecības darbu
ekspozīcijas. Brīvdabas ekspozīcija muzeja dārzā.
Īpaša ekspozīcija par Ludzas igauņiem.
Kuļņeva iela 2, Ludza, +371 65723931,
ludzasmuzejs@inbox.lv, ludzasmuzejs.lv
72 Pasienes Romas katoļu baznīca
Viena no krāšņākajām Latgales katoļu baznīcām
(1761), celta savdabīgā poļu baroka stilā ar izcilām
arhitektūras un mākslas vērtībām. Baznīca ir
maz pārveidota, joprojām ir saglabājies krāšņais
poļu baroka interjers, ko 18. gs. veidoja vietējie un
ārzemju meistari.
Pasiene, Pasienes pagasts, Ludzas novads,
+371 28656530, 29593089
73 Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”
Latgaliešu un latviešu kultūras un garīgais
darbinieks, valstsvīrs un literāts, savu mūžu
veltījis latgaliešu valodas un kultūras aizstāvībai,
ir viens no galvenajiem I Latgaliešu kongresa
organizatoriem un iniciatoriem, ar mērķi Latgali
atkal apvienot ar Latviju. Pastāvīgās ekspozīcijas.
Ugunskura vieta, nojume ar sēdvietām, šūpoles.
Kalna iela 3, Sakstagals, Rēzeknes novads,
+371 64640594, 26248270, kolnasata@inbox.lv
74 Lūznavas muiža un parks
Latgales jūgendstila pērle, kas 20. gs. sākumā

70 Ludzas Viduslaiku pilsdrupas
Vācu krustneši pilskalnā starp Lielo un Mazo
Ludzas ezeru Livonijas ordeņa austrumu robežas
aizsardzībai uzcēla varenu, trīsstāvīgu mūra
celtni ar 6 torņiem un 3 vārtiem (1399). Mūsdienās
pilsdrupas ir iemīļota pilsētnieku un viesu atpūtas
vieta, te paveras skaistākā pilsētas panorāma.
Baznīcas iela, Ludza, +371 65707203; tic@ludza.lv
71 Ludzas Novadpētniecības muzejs
Muzejā atspoguļota novada vēsture no seniem
laikiem līdz mūsdienām. Dabas ekspozīcija par
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celta kā vieta mākslai un mūzikai, bet 2015. gadā
atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par
lielisku satikšanās vietu. Muižā notiek izstādes,
koncerti, mākslas plenēri, radošas darbnīcas, var
pieteikt ekskursijas pa muižu un gleznaino parku.
Nakšņošanai rezidences. Vides spēle.
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes
novads, +371 28686863, 29390701, 63161616,
muiza@luznava.lv, luznavasmuiza.lv, (8)
75 Sarkaņu Romas katoļu baznīca
Sarkaņi izsenis pazīstami kā nozīmīga
svētceļojuma vieta. Baznīca iesvētīta 1897. gadā,
nozīmīga ir centrālajā neogotikas altārī
novietota 18.gs. Brīnumdarītājas Dievmātes
glezna bagātīgā rokoko stila rāmī, tai apakšā –
pateicības votas.
Sarkaņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 28345990

80 Dagdas Baltā katoļu kapela
Akmens ēka kapelas vajadzībām būvēta jau
19. gs. Padomju gados tā baznīcai tika atņemta.
2019. gadā tika uzsākta kapelas interjera
atjaunošana.
Jaundome, Ezernieku pagasts, Krāslavas
novads, +371 65681420; 25727379, tic@dagda
81 Kroma kolns
9.-11. gs. latgaļu cilšu koka pils rekonstrukcija,
piedāvā dzīvās vēstures pasākumus un
stāstījumu par seno latgaļu dzīvi pilskalnos.
Demonstrē krāšņas, daudzveidīgas rotas,
sagšas, karavīru ekipējumu, ieročus un cīņas
mākslu.
Pušas Zundi, Andrupenes pagasts, Krāslavas
novads, +371 26352522, kromakolns@inbox.lv,

76 Rēzeknes Romas katoļu katedrāle
Tika iesvētīta 1904. gadā. 1995. gadā pāvests
Jānis Pāvils II baznīcai piešķīra katedrāles
statusu. Uzmanības vērti ir grieztie koka altāri,
kas rotāti ar Jēzus Kristus, Jaunavas Marijas un
citu svēto skulptūrām.
Latgales iela 88b, Rēzekne, +371 26332249,
tic@rezekne.lv
77 Rēzeknes zaļā sinagoga
Senākā koka ēka pilsētā (1845), arī vienīgā no
11 sinagogām, kas saglabājusies līdz mūsdienām.
2016. gadā sinagogu saudzīgi renovēja.
Aizraujoša ekskursija ar gidu, iepazīstot ebreju
tautas vēsturi un tradicionālo kultūru. Bez
rezervācijas atvērta katru trešdienu un sestdienu.
Krāslavas iela 5, Rēzekne, +371 26332249,
zalasinagoga@inbox.lv, sinagoga.lv,
78 Rēzeknes pilsdrupas
13.gs. Livonijas ordeņa pilsdrupas ir senākais
vēstures liecinieks Rēzeknē. No pilskalna paveras
burvīgs skats uz pilsētas centru, Radošo
pakalpojumu centru “Zeimuļs” un veco pilsētas
daļu. Var pieteikt ekskursijas gida pavadībā.
Krasta iela 31, Rēzekne, +371 26332249
79 Latgales Kultūrvēstures muzejs
Muzejā apskatāma pasaulē lielākā Latgales
keramikas ekspozīcija, kā arī 70 000
kultūrvēsturisku, mākslas un etnogrāfisko
priekšmetu. Laikmetīgās un vēsturiskās
ekspozīcijas. Ekskursijas un daudzveidīgas
nodarbības skolēniem.
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne,
+371 64622464; 64622778, muzejs@rezekne.lv

www.latgale.travel
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82 Majestātiskā Aglonas bazilika
Latvijas katolicisma centrs un pasaules nozīmes
svētvieta. Bazilika celta vēlā baroka stilā, to rotā
divi 60 m augsti torņi. Te atrodas vairāk nekā
200 gadu senas ērģeles. Svētbilde “Aglonas
Brīnumdarītāja Dievmāte” (17. gs.) ir slavena
ar savām dziednieciskajām spējām. Bazilikas
teritorijā atrodas svētavots.
Cirīšu iela 8, Aglona, +371 65381109, 29188740,
abv@aglonasbazilika.lv
83 Riebiņu muiža un parks
Riebiņu muiža uzcelta 17. gs. Te dzīvojis slavenais
lietuviešu gleznotājs Konstantīns Čurļonis, kuram
pieder teiciens: “Riebiņi – tā ir īsta mākslinieku
paradīze”. Mūsdienās var doties pastaigā pa
parku, muiža apskatāma tikai no ārpuses.
Skolas iela 5, Riebiņi, +371 65322041, 65324376,
tic@preili.lv
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84 Roberta Mūka muzejs
Filozofam, reliģiju pētniekam un dzejniekam
Robertam Mūkam (Avenam) veltīts muzejs,
kura krājums sastāv no atraitnes Elzas Avens
dāvinājuma, kas pēc filozofa došanās viņsaulē
tika novēlēts Galēnu pamatskolai, lai Galēnos,
kas ir filozofa dzimtā vieta, tiktu ierīkots muzejs.
Skolas iela 11c, Galēni, Preiļu novads,
+371 28447191, rmmg@inbox.lv

88 Līvānu Stikla un amatniecības centrs
Centrā izvietota ekspozīcija “Līvānu stikla
muzejs” ar kādreizējās Līvānu stikla fabrikas
ražoto produkciju un amatniecības ekspozīcija
ar garāko jostu Latvijā, unikāla stikla pūšanas
darbnīca ar iespēju izbaudīt karsto stikla
tapšanas procesu.
Domes iela 1, Līvāni, +371 65381855; 28603333,
livanustikls@livani.lv, livanustikls.lv
89 Vārkavas novadpētniecības muzejs
Iemēģini roku glītrakstīšanā ar tintes spalvaskātu,
pavingrini prātu pie skaitīkļiem, kā arī nesteidzīgi
nodegustē Vārkavas saimnieču gatavotos sierus
un gaļas izstrādājumus. Īpašs piedāvājums –
kultūrvēsturisko krucifiksu apskate klātienē maija
mēnesī (citos mēnešos – audio ieraksts).
Kovaļevsku iela 4, Preiļu novads, +371 28445338,
elvira.abolina@varkava.lv

85

85 Preiļu muižas komplekss un parks
Preiļu pils ir izcils 19. gs. historisma laika
arhitektūras paraugs, savukārt parks ir lielākais
pilsētvides parks Latvijā. Pilī jau vairākus gadus
turpinās atjaunošanas darbi un pamazām tā
atgūst seno spožumu. Parka kapela ar izcilu
akustiku ir pilnībā rekonstruēta. Te apskatāmas
renesanses laika gleznotāju darbu reprodukcijas
un tēlniecības skulptūras. Var pieteikt gides
Irēnas ekskursijas un dziedājumu kapelā.
Preiļu parks, Preiļi, +371 29116431, 65322041,
tic@preili.lv
86 Raiņa muzejs “Jasmuiža”
Raiņa jaunu dienu zeme. Muzejā notiek sezonas
atklāšanas sarīkojumi, keramikas cepļa
kurināšanas un atvēršanas pasākumi, ikgadējās
Dzejas dienas, muzejpedagoģiskās programmas.
Te izveidota Latgales keramikas vecmeistara
Andreja Paulāna rekonstruētā darbnīca-ceplis.
Atjaunotajā muižas kūtī atrodas tradicionālās
kultūras un amatu māja.
Aizkalne, Preiļu novads, +371 65329313, 29427554,

87 Moskvinas Vecticībnieku lūgšanu nams
Moskvinas draudze ir sena, baznīca uzbūvēta
1873. gadā. Draudze Baltijas valstīs bija slavena
ar saviem dziedājumiem un to izpildītājiem.
Īpašs piedāvājums grupām – autorekskursija
“Moskvinas novada vecticībnieki” ar lūgšanu
nama apmeklējumu.
“Moskvina”, Preiļu novads, +371 65335342,
26988969, (ekskursijas)
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90
Arendoles muiža
Viena no arhitektoniski interesantākajām
muižām Latgalē, kas jauno laiku nepārbūvēta
saglabājusies līdz mūsdienām. Piedāvā
interesantas ekskursijas un Latgales tradicionālo
ēdienu maltītes.
Arendole, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads,
+371 29421413, 29229713,
(40)
arendole.lv,

90
91 Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss un
pilsētas vēsturiskais centrs
Pils kompleksa celtniecība pabeigta 1791.
gadā. Mūsdienās vienā no ēkām atrodas
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs. No skatu
laukuma paveras brīnišķīga ainava uz Daugavu
un pilsētu. Pils kompleksa teritorijā atrodas
Krāslavas novada TIC, porcelāna leļļu kolekcija,
ekspozīcija par Krāslavas kulinārajām tradīcijām,
Amatniecības centrs, Pils restorāns u.c.
Pils iela 6, Krāslava, +371 656 23586,
kraslavasmuzejs@kraslava.lv
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96 Slutišķu Vecticībnieku lauku sēta
Viena no Latgales vecticībnieku ticības pērlēm –
Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā krasta
terasē Markovas pilskalna pakājē. Vēstures
avotos Slutišķi kā ciems minēti jau 1785. gadā.
Iespēja iepazīt gadu simtiem senās vecticībnieku
tradīcijas.
Slutiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 26532508, 29468988,
naujenesmuzejs@inbox.lv,
92
92 Indricas Romas katoļu baznīca
Unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655-1658).
Ēkas plānojums ir paraugs vēlākiem, 18. gs.
koka dievnamiem Latgalē. Mūsdienās kora
telpās atrodas vecmodīgas ērģeles ar īpašiem
kokgriezumiem. Baznīcā ir četri grezni altāri ar
kokgriezumiem un senām gleznām. Baznīcas ēka
ir viens no vecākajiem zināmajiem katoļu koka
dievnamiem Latgalē.
Indrica, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads,
+371 26263061, tic@kraslava.lv,
93 Krāslavas Romas katoļu baznīca
Spilgtākais Latgales baroka arhitektūras
paraugs. Sevišķi jāizceļ Sv. Donata mocekļa
relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo.
No 1757.-1844. gadam pie baznīcas darbojās
garīgais seminārs – pirmā augstākā mācību
iestāde Latvijā.
Baznīcas iela 2a, Krāslava, +371 65622201,
65623939, tic@kraslava.lv
94 Vecsalienas (Červonkas) muižas pils
Celta 1870. gadā neogotikas stilā un izvietota
19. gs. veidotā parkā. Gleznaina ēka ar dinamisku
un sarežģītu apjoma kompozīciju – īsta pasaku
pils. Reti kura Augšzemes muiža līdz mūsdienām
saglabājusies neskarta, vēl mazāk ir tādu, kas
izskatās tikpat labi, cik Vecsaliena.
Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 65475870, parvalde@vecsaliena.lv
95 Lielbornes Muiža un parks
Vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies
dabas parka “Daugavas loki“ teritorijā. Šobrīd
apskatāma, iespējams, 18. gs. celtā vecā pils un
19. gs. klasicisma stilā celtā jaunā muiža. Pastaigu
taka, šūpoles, bērnu laukums, kāpšanas siena,
naktsmītnes un Latgales tradicionālie ēdieni.
Lielborne, Salienas pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 29284480, info@lielbornesmuiza.lv,

www.latgale.travel

97 Daugavpils cietoksnis
Unikāls valsts nozīmes arhitektūras un
kultūrvēstures piemineklis, kā arī vienīgais
Austrumeiropā gandrīz bez izmaiņām saglabājies
19. gs. pirmās puses cietoksnis. Aizraujošas
ekskursijas, iespēja apmeklēt Daugavpils
Marka Rotko Mākslas centru, Sikspārņu centru,
vēsturisko tērpu ekspozīciju “Atmiņu lāde”,
salonu-antikvariātu “Housevintage”, mākslas
galeriju “Baltais zirgs”, Pirmā pasaules kara
muzeju “Pie komandanta”, cietokšņa lielgabalus,
kā arī Medicīnas izstādi ar kontracepcijas
ekspozīciju.
Nikolaja iela 5, Daugavpils, +371 65424043,
28686331, cietoksnis@daugavpils.lv
98 Baznīcu kalns
Ikvienam ceļotājam, kurš vēlas apskatīt
Daugavpili, noteikti jāapmeklē Baznīcu
kalns – vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju
dievnami – Mārtiņa Lutera katedrāle, Dievmātes
Romas katoļu baznīca, Pareizticīgo katedrāle
un Vecticībnieku draudzes dievnams. No kalna
paveras lielisks skats uz pašu pilsētu.
Daugavpils, +371 65422818, 26444810,
turisms@daugavpils.lv
99 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejs
Viens no vecākajiem (1938) un lielākajiem
muzejiem Latgalē, kur var iepazīt Daugavpils
pilsētas un novada kultūrvēsturi, dabas
ekspozīciju, kā arī apmeklēt tematiskās izstādes.
Rīgas iela 8, Daugavpils, +371 65424155,
museum@daugavpils.lv
100 Sinagoga un muzejs “Ebreji Daugavpilī un
Latgalē”
Daugavpils sinagoga (Kadiša lūgšanu nams)
celta 1850. gadā, tajā atrodas muzejs “Ebreji
Daugavpilī un Latgalē”. Ekspozīcija stāsta par
ebreju dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un
Daugavpilī kopš 1935. gada.
Cietokšņa iela 38, Daugavpils, +371 29548760,
rochko@inbox.lv,
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Viļaka
Viļaka ir mazpilsēta Latvijas pierobežā ar bagātīgu vēsturi, izvietojusies Viļakas ezera krastā. Pilsētas
tiesības piešķirtas tikai 1945. gadā, taču apdzīvotas vietas attīstība sākusies vairāk nekā 700
gadu atpakaļ – 13. gs., kad Viļakas ezera salā tika uzbūvēta viena no Livonijas laika pilīm, kam dots
Marienhauzenas nosaukums.
Izstaigā mūsdienīgo Viļakas ezera pastaigu taku, uz kuru var doties pa vienu no garākajiem pontonu
tiltiem Latvijā, apskati Vides objektu “Ūdens”, grāfienes tiltiņu un mīlestības koku, kā arī iepazīsti atjaunoto
putnu olu kolekciju Viļakas novada muzejā. Apskati trīs konfesiju dievnamus un kultūrvēsturisko mantojumu
apmeklējot Viļakas (Marienhauzenas) muižas apbūvi. Par Viļakas koka arhitektūras mantojumu liecina
mācītājmāja (18. gs.), 1894. g. Rakunkoviču dibinātā aptieka, zirgu pasta stacija, dzīvojamā māja Pils
ielā 7.
Viļakā laicīgais mijiedarbojas ar tradicionālo, daba ar kultūrvēsturi, te var izjust mierpilnu atpūtu
“glempingā” un autentiskās brīvdienu mājās, baudīt dvēseles SPA apmeklējot dabas un purvu takas,
muzejus, senlietu kolekcijas, atklāt jaunas iemaņas un prasmes interesantās saimniecībās un amatnieku
darbnīcās.

Populārākās
apskates vietas
Viļakas ezera salas
pastaigu taka un
Marienhauzenas pilsdrupas
Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīca
Viļakas muzejs
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Kārsava
Kārsava ir robežpilsēta starp rietumiem un austrumiem, kuras attīstību ir ietekmējusi atrašanās
starptautisku ceļu krustpunktā. Kārsavas rašanās uz pasaules kartes nav iedomājama bez Malnavas
muižas un grāfu Šadursku rosības šajā apkaimē un attīstītas muižu sistēmas. Izšķirošu impulsu Kārsavas
attīstībai par saimnieciski rosīgu miestu deva 1763. gadā uzceltā katoļu baznīca. Atrazdamās pie
noslogota pasta ceļa starp Rēzekni un Ostrovu, vēlāk pie Krievijas impērijai stratēģiski nozīmīgās
Sanktpēterburgas-Varšavas dzelzceļa maģistrāles, Kārsava izveidojās par tirdzniecības centru.
1860. gadā uzbūvēta Kārsavas dzelzceļa stacija, kuras dažas ēkas ir saglabājušās un arī mūsdienās
var apskatīt Latvijā vecāko dzelzceļa staciju. Stacijā pieturēja starptautiskais ekspresvilciens NordExpress (“Ziemeļu ekspresis”), kas savienoja Parīzi/Londonu ar Berlīni un tālāk ar Pēterburgu/Rīgu, pēc
Pirmā pasaules kara ar Rīgu/Varšavu, bet pēc Otrā pasaules kara tas kursēja uz Kopenhāgenu. Kārsavai
ir jau 200 gadus senas tirgus tradīcijas un joprojām katru mēnesi norit aktīva tirgošanās visā Telegrāfa
ielas garumā.
Ne mazsvarīgs ir fakts, ka Kārsava ir latgaliskākā pilsēta Latvijā, kur latgaliešu valoda skan ikdienā un
cilvēkos jūtams latgaliskais spīts un izturība. Kārsavas ielās redzamas norādes latgaliešu rakstu valodā
un katrs viesis būs meilai gaideits Kuorsovā.
Arī Malnavas muižā Kārsavas novadā turpina
kūsāt dzīvība. Tās pievārtē latvju saimniece Aina
Populārākās
Barsukova piedāvā ciemiņiem muižas tradīcijās
balstītus izsmalcinātus ēdienus ar mūsdienīgu
apskates vietas
garšu, Latgolys šmakovkys saimnieks izstāstīs
Mājas restorāns “Dzīles”
stiprinātā dzēriena vēsturi Malnavā, savukārt
Malnavas muižas parks un aktīvās atpūtas
Malnavas muiža un parks
parks “Zīdūņs” vedīs nesteidzīgās pastaigās.
Bozovas ciems ar
vecāko dzelzceļa
staciju Latvijā

visitludza.lv
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Radoša darbošanās,
pastaigas un
piedzīvojumi visiem
vecumiem

124

Ceļo ar bērniem

Ceļo
ar bērniem

Viļaka
101

Balvi
106

102

103
104
Kārsava 105

Ļaujies aizraujošiem
piedzīvojumiem kopā ar bērniem
vai mazbērniem. Apciemo
un pabaro mīļdzīvniekus,
iesaisties mūsdienu un seno
amatu prasmju apgūšanā,
apskati skaistas ainavas, baudi
brīnišķīgas Latgales garšas un
izstaigā dabas taku lokus.

Viļāni

109
107 Ludza
108

115
114 110-113

JĒKABPILS

RĒZEKNE
122 Līvāni

Preiļi

Malta

116

119 123
120

Aglona
121

DAUGAVPILS

128

126 127

118

117
Dagda

124 Krāslava

125

129

101 Apskati daudzveidīgo putnu olu kolekciju
Viļakas muzeja ēkā apskati saturiski,
mākslinieciski un informatīvi modernizētu
“Edvarda Spravņika Latvijas putnu olu kolekciju”.
Tā ir viena no vērtīgākajām dabas kolekcijām
Latvijā. Ekspozīcijā var apskatīt 636 putnu olas no
130 Latvijas un eksotisko putnu sugām.
Klostera iela 1, Viļaka, +371 28386859,
vilakamuzejs@balvi.lv

102

103

www.latgale.travel

102 Vēlies ieraudzīt, sasveicināties un pat
pabarot īstu staltbriedi?
Dodies uz apskates saimniecību-briežu dārzu
“Mežsētas”, kas ir viena no pirmajām briežu
audzētavām Latvijā, šobrīd te atrodas vairāk
nekā 300 dzīvnieku, kas iepirkti no visas pasaules.
Ja paveiksies varēsi dzirdēt vai pat redzēt
urālpūci, mazo ērgli, baltmugurdzeni, griezi, melno
un pelēko dzilnu, un citus putnus, kas iekļauti
Latvijas sarkanajā grāmatā.
“Mežsētas”, Rugāju pagasts, Balvu novads,
+371 29104212,
103 Veselīgas izklaides bērniem un jauniešiem
svaigā gaisā
Atpūtas un izklaides vieta “Silenieku skola”. Bijušās
mazās skolas teritorijā, meža vidū labiekārtota
apkārtne, izveidota baskāju jeb sajūtu taka,
piknika un telšu vieta, bērnu rotaļu laukums,
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106 Iepazīsti rančo iemītniekus
Mini zoo “Ozolmājas” mīt Īru Tinkeru šķirnes zirgi,
poniji, garspalvainie franču ēzeļi, alpakas, vairāku
šķirņu kazas un aitas, Āfrikas strausi, pāvi, kā arī
truši. Iepazīsties ar rančo iemītniekiem, pabaro,
pakasi aiz austiņas vai deguntiņa!
Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu pagasts,
Balvu novads, +371 22314805,

103

saimnieki piedāvā organizēt nakts piedzīvojumu
trasīti bērniem – orientēšanos, foto orientēšanos
un dažādas stafetes.
Silenieku skola, Lazdukalna pagasts,
Balvu novads, +371 65707203,

107 Iesaisties radošās nodarbībās
Ludzas Amatnieku centrā šarmants gids seno
latgaļu tērpā izstāstīs par ļaužu dzīvi sensenos
laikos, tikumiem un vērtībām, par amatniecības
lomu ģimenes dzīvē. Meistari aicinās aktīvi
līdzdarboties seno amatnieku arodu prasmēs.
Piedāvā degustāciju vai pilnvērtīgu maltīti ar
gardiem, tradicionāliem latgaļu ēdieniem.
Tālavijas iela 27a, Ludza, +371 29467925,
ligakondrate@inbox.lv, ludzasamatnieki.lv,

104 Izbaudi “Zīdūni”
Aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs” ir 12 ha meža ar
divām trasēm, kas savienojas astotnieka formā.
Parkā izvietoti informatīvie stendi par dabas
tēmu, izveidoti vairāki mazie aktivitāšu objekti
bērniem, arī atpūtas vietas. Vieta visai saimei, lai
izstaigātos, atpūstos un pieelpotos svaigu gaisu.
Malnava, Ludzas novads, +371 65707203,
tic@ludza.lv
105
Piedalies radošās virtuves izdarībās
Mājas restorānā “Dzīles” tiek glabātas
dzimtas tradīcijas un jau vairākās paaudzēs
cepta maize. Saimniece Aina aicina uz maizes
cepšanas darbnīcām vai nesteidzīgu atpūtu
un patiesi garšīgu maltīti. Lauku burvība, īpašs
šarms un enerģijas pieplūdums garantēts.
Zaļā iela 9, Malnava, Ludzas novads,
+371 26538016, dziles.lv,

105

108

108 Ieceļo pasaku pasaulē
“Pelnrušķītes sapnis” aicina doties teatralizētā
ekskursijā, izceļot pilsdrupas caur teikām ar
aktīvu darbošanos, ietērpties stilizētos viduslaiku
tērpos un sastapt jautrus velniņus. Radoša
darbošanās ar dabas materiāliem, iespēja izaust
savu pirts paklāju, skaņu meditācija, pasākumi.
Gatves, Martišu ciems, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads, +371 28622570,
pelnruskitessapnis@inbox.lv,
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109 Sajūti Latgales lauku viensētas šarmu
“Baložu sētas” atšķirības zīme ir lielā baložu
saime, tie ir saimnieka vaļasprieks un lepnums.
Skaistos putnus var vērot ikdienas dzīvē, baudīt
to lidojumu, uzzināt interesantus faktus par to
dzīvi un paradumiem. Saimniece ir profesionāla
konditore, tāpēc varēs pacienāt ar īpašiem
gardumiem. Turpat netālu ir iespēja apgūt
aušanas un kalēja prasmes, muzicēt kopā ar
vietējo folkloras kopu un izstaigāt Eversmuižas
dabas taku.
“Grunduļi”, Berezovka, Līdumnieku pagasts,
Ludzas novads, +37126431062,
110 Kļūsti par slidošanas meistaru
Rēzeknes Olimpiskā centra ledus hallē sper
pirmos nedrošos soļus, apgūsti slidošanu vai
demonstrē savu meistarību uz ledus. Centrs ir
pilnībā aprīkots un pielāgots gan profesionālu
komandu un lielu sacensību, gan individuālo
sportot gribētāju vajadzībām.
Stacijas iela 30b, Rēzekne, +371 28080767, ocr.lv
111 Bērnu izklaides centrs “KidZone”
Lielākais iekštelpu bērnu izklaides centrs Rēzeknē:
slidkalniņi, labirinti, bumbu baseini, batutu zona,
gaisa hokejs, divas atdalītas zonas mazākiem un
lielākiem bērniem.
Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, +371 29711109,
kid-zone.lv

Rēzeknes Olimpiskā centra apsildāmais
āra peldbaseins (V-X)
Apsildāms āra peldbaseins ar siltu ūdeni jebkuros
apstākļos nodrošina izklaidi visai ģimenei. SPA
zona, āra sauna, sauļošanās terase un bērnu
baseins ar atrakcijas elementiem.
Stacijas iela 30b, Rēzekne, +371 26666464, ocr.lv
112

gara pastaigu taka apkārt ezeram un ūdens
izklaidēm – Go Wake veikbords un laivu noma.
Labiekārtota kempinga zona.
Atbrīvošanas aleja 47b, Rēzekne, +37126332249,
tic@rezekne.lv
114 Iepazīsti “Untumu” zirdziņus
Zirgu sēta “Untumi” gaida ciemos gan
individuālus viesus, gan lielākas ekskursantu
grupas. Zirgu izjādes, vizināšana uz zirga seglos
un pajūgā, ziemā – zirgu kamanās, pikniknamiņš,
atpūtas un telts vietas, jāšanas sporta
nodarbības.
Untumi-1, Spundžāni, Ozolmuižas pagasts,
Rēzeknes novads, +371 26227297, 26337449
ligita.harcevska@gmail.com, untumi.lv,

115

115 Apciemo mini zoo
Daudzveidīga eksotisko putnu un
pundurdzīvnieku privātkolekcija. Skaisti iekopts
dārzs. Blakus atrodas atpūtas vieta “Zemeņu
lauks” ar dažādām āra aktivitātēm bērniem un
lapenīti piknikam.
Skredeļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 26417666,
116 Apciemo bišu pasauli “Medus Foļvarkā”
Saimniecība atrodas Rāznas Nacionālā parka
teritorijā un aicina viesus iepazīt daudzveidīgo
bišu pasauli. Drošā veidā apskati bišu stropa

112

113 Atpūties Kovšu ezera parkā
Viesmīlīgā Rēzekne piedāvā atpūtu pie
dabas – Kovšu ezera parks ar labiekārtotām
atpūtas vietām, pludmali un jauno kafejnīcu
gaida atpūtniekus. Aktīvai atpūtai – 3 km

www.latgale.travel
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121 Iepazīsti draudzīgos briežus
Aglonas Briežu dārzā ir vairāk nekā 30 dambrieži.
Saimniece Inese ar zvana palīdzību vilina
dambriežu ganāmpulku tuvāk un viesiem
pastāsta par šo dzīvnieku audzēšanu un
uzturēšanu.
Lielās Kļavas, Sekļa Daukšti, Aglonas pagasts,
+371 29642100, lejasstar@inbox.lv,

iekšieni un bišu darbošanās tajā, izmēģini medus
sviešanu un šūnu rāmīšu veidošanu.
Zaļie Batņi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 29235941, folvarka@gmail.com,

122 Apskati stikla pūšanas meistarus darbībā
Līvānu Stikla un amatniecības centrā var
apskatīt stikla pūšanas darbnīcu un karsto
stikla izstrādājumu tapšanas procesu meistara
Aleksandra vadībā.
Domes iela 1, Līvāni, Līvānu novads,
+371 65381855, 28603333,
livanustikls@livani.lv, livanustikls.lv

117 Izzini pārsteidzošo Ežezeru
Jaundomes muiža aicina iepazīt Ežezera ūdens
faunu, floru un darboties radošās vides klasēs.
Var iznomāt aprīkojumu un doties pētīt ūdeņus
un putnus, kā arī izstaigāt Jaundomes dabas
taku. Gardēžiem – muižkungu zivju zupas un
kruasānu maltīte.
Jaundome, Ezernieku pagasts, Krāslavas
novads, +371 25709610, jaundome@inbox.lv

123 Dodies zirgu izjādē “Auļos”
Zirgaudzētavā jūs sagaidīs ap 70 dažādu
vecumu, krāsu un raksturu zirgi. Izglītojies par
staļļa dzīvi, iepazīsties ar labākajiem ērzeļiem un
staltākajām ķēvēm. Dodies izjādēs zirga mugurā,
izbaudi vizināšanos ratos, apgūsti jāšanas
prasmes, fotografējies ar zirgiem.
Skolas iela 18, Riebiņi, +371 28356001, 29112796,
3vitolu@inbox.lv

Sajūti lauku sētas dzīves ritumu
Andrupenes lauku sēta aicina apskatīt lauku
māju, celtu pirms 100 gadiem, klēti, melno pirti,
kalvi, dažādus darbarīkus un sadzīves lietas.
Piedalies maizes cepšanā un sviesta kulšanā,
izstaigā un iepazīsti Andrupenes purva taku, kā
arī izbaudi patiesi garšīgas Latgales kulinārā
mantojuma pusdienas.
Skolas iela 5, Andrupene, Krāslavas novads,
+371 26458876, laukuseta@inbox.lv,

124 Sporta atrakciju parks “Starp debesīm
un zemi”
Lielisks aktīvās atpūtas piedāvājums visai
ģimenei: militārās simulācijas spēle Airsoft,
jautra komandu spēle “Futgolf”, gaisa šķēršļu
trase, piknika vietas-nojumes, telšu vietas, kā arī
mājīga pirts. Grupām piedāvā team-building un
dažādas sportiskas komandu spēles.
Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads,
+371 29168156, 26172091, starpdebesimunzemi.lv,
(15)

118

118

119 Pārvērtēties par princi vai princesi!
Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija ir brīnišķīga
vieta, kur ļauties fantāzijas lidojumam. Leļļu
mākslinieces Vladlenas autorlelles pārsteigs
ikvienu. Te viesiem ir iespēja pašiem ietērpties
greznos tērpos, organizēt profesionālu foto sesiju.
Daugavpils iela 21, Preiļi, +371 26423837,
lellukaralvalsts.lv
120 Dodies pastaigā pa Preiļu parku
Preiļu parka (41 ha) dižkoku taka apvieno dabas
pastaigu pļavā, pie ūdeņiem, mežā, pie senajām
ēkām, to drupām un Preiļu pils. Pieejama mobilā
aplikācija 6 valodās “Preiļu parka dižkoku taka”,
kas izvedīs pie 16 dižkokiem ap 2,5 km garumā.
Raiņa bulvāris 23, Preiļi, + 371 65322041, tic@preili.lv
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125
125 Baudi piedzīvojumus zirgu sētā
“Klajumi” ir brīnišķīga zirgu sēta ar plašu
piedāvājumu: dažāda garuma un grūtības
pakāpes zirgu izjādes un maršruti, izbraucieni
kamanās vai ragavās, naktsmītnes un
ēdināšana.
Kaplava, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads,
+371 29472638, klajumi.lv,
(30)

Atver tropu pasaules durvis
Latgales zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā mīt
dažādi eksotiski dzīvnieki: pērtiķi, žņaudzējčūskas,
krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c.
tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.
Ekskursijas laikā uzzini daudz aizraujošu un
maz zināmu faktu. Zoodārza pagalmā apskati
kukaiņu māju un Eiropas trušu pilsētiņu.
Vienības iela 27, Daugavpils, +371 65426789;
29621191, latgaleszoodarzs@daugavpils.lv
126

122
128 Apciemo ziņkārīgos
mini zoo iemītniekus
Mini zoo “Jurita” ir īpašas labestības piepildīta
vieta, kur var paglaudīt, pabarot un pamīļot
dažādus dzīvnieciņus. Šeit sastopamas alpakas,
lamas, ķenguri, kamielis, dambrieži, punduraitas,
pundurkazas, poniji, ēzeļi, zirgi, truši un citi
dzīvnieki.
Eglītes, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 20269999, juritaminizoo@inbox.lv,
129 Iepazīsti eksotisko putnu sugas
Mini zoo “Raptors Park” viesi var aplūkot
visdažādākos plēsīgos putnus un citus
dzīvniekus. Bērniem parkā ir pieejams
piepūšamais batuts ar slidkalniņu. Parkā ir ierīkoti
galdi un soliņi, lieliska vieta, kur atpūsties no
pilsētas burzmas.
Demenes pagasts, Kalpaki, Briģene,
Augšdaugavas novads, +371 27001440,
alexkalacovs@gmail.com,

127

127 Zinātne taustāmā un uzskatāmā veidā
Daugavpils inovāciju centrā iesaisties radošās
darbnīcās, lai uz ierastām lietām paskatītos
no cita, neierasta skatu punkta. Aizraujošas
un izglītojošas nodarbības un neparasti
eksperimenti.
Vienības iela 13, Daugavpils, +371 29411895,
daugavpilsic@gmail.com

www.latgale.travel
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Aglona
Aglona atrodas gleznainā vietā starp Cirīša un Aglonas ezeriem. Aglona sāka veidoties 17./18. gadsimtu
mijā, kad dominikāņu ordeņa mūki šeit uzcēla klosteri un baznīcu – tagadējo populārāko Aglonas
apskates objektu un nozīmīgu katoļu pulcēšanās centru – Aglonas baziliku. Ik gadu 15. augustā Aglonā
ierodas ap 300 000 svētceļnieku no Latvijas un pasaules, lai atzīmētu Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas dienu. Aglonas bazilika celta vēlā baroka stilā, to rotā divi apmēram 60 m augsti torņi,
baznīcā ir bagātīgs rokoko stila interjers. Te glabājas gleznu, skulptūru un mākslas vērtību kolekcija, arī
slavenā svētbilde “Aglonas Brīnumdarītāja Dievmāte”, kurai piedēvē dziednieciskas spējas. 1993. gadā
Aglonas svētvietu apmeklēja Romas pāvests Jānis Pāvils II un 25 gadus vēlāk – 2018. gadā pāvests
Francisks.
Aglonā atrodas trīs muzeji – Latvijā vienīgais Maizes muzejs ar aizraujošu stāstījumu latgaliski par
maizes cepšanu un svaigas maizes degustāciju, Otrā Pasaules kara muzejs ar unikāliem eksponātiem un
Pasta un informācijas muzejs, kas viesus aicina doties ceļojumā laikā – no bungu telegrāfa laikiem līdz
pat mūsdienām, izzinot interesantāko pasta vēsturē Latvijā un pasaulē.
Apkārtnes lauku mājās var ne tikai izjust lauku klusumu un saimnieku viesmīlību, bet arī izbaudīt pirts
rituālus, ko piedāvā profesionāli pirtnieki. Saimnieces
pagatavos Latgales kulinārā mantojuma ēdienus
no ekoloģiski tīriem produktiem. Aglonas novads ir
Populārākās
bagāts ar 63 ezeriem un iespējām iznomāt dažāda veida ūdens atpūtas inventāru. Apkārtnes
apskates vietas
velo maršruti sniedz iespēju apskatīt Aglonas
Aglonas bazilika
novada krāšņās dabas ainavas.
Trīs Aglonas muzeji: Maizes,
Otrā pasaules kara un
Pasta muzejs
Velnezers un
tā apkārtne
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Daugavpils
Daugavpils (kādreiz saukta par Dinaburgu) ir Latgales lielākā pilsēta, kā arī otra lielākā pilsēta Latvijā.
Jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Daugavpils bija nozīmīga un daudznacionāla pilsēta,
metropole starp Pēterburgu un Berlīni. Daugavpils ir viena no retajām Latvijas pilsētām, kas var lepoties
ar vienotā ansamblī veidotu unikālu klasicisma un eklektisma stila apbūvi.
Daugavpilī ir dzimuši un dzīvojuši tādi pasaulslaveni cilvēki kā izcilais mākslinieks Marks Rotko, plaši
pazīstamā tango “Melnās acis” (Oчи чёрные) autors, komponists, “Tango karalis” Oskars Stroks, aktieris
un režisors Solomons Mihoelss.
Daugavpilī un tās apkārtnē ir patiesi bagātīgs tūrisma piedāvājums. Šeit tu vari baudīt aktīvo atpūtu: izbraukt velomaršrutus, laivot, lekt ar izpletni, doties ekskursijās ar motodeltaplānu un spēlēt peintbolu. Apmeklē amatnieku keramikas un klūgu pinumu darbnīcas, kā arī iepazīsti kokgriezumu tapšanu. Kopā
ar visu ģimeni apskati un pabaro eksotiskus dzīvniekus – alpakas, lamas, ķengurus un daudzus citus mini
zoodārzu iemītniekus.
Daugavpils ir iespēju pilsēta ar aizraujošām izklaidēm ikvienam ceļiniekam!

Populārākās
apskates vietas
Daugavpils Marka Rotko centrs
Daugavpils cietoksnis
Baznīcu kalns
Dabas parks “Daugavas loki”
Vecsalienas (Červonkas)
muižas pils

visitdaugavpils.lv
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Aktīva un
aizraujoša atpūta
gan laiskiem
atpūtniekiem,
gan adrenalīna
cienītājiem
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Piedzīvo aktīvo Latgali – dodies
aizraujošos laivu braucienos,
pārbaudi gravitācijas spēku
virvju trasēs, pacelies galvu
reibinošos augstumos un
sajūti spēju adrenalīna devu.
Piedzīvojums mierīgajiem
ceļotājiem un tiem, kas
nebaidās un alkst izmēģināt
savu iespēju robežas. Izkāp no
standarta rāmjiem un kļūsti
“drupeit troks”!
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130 Baudi neskartas dabas skaistumu
Dabas parka “Balkanu kalni” trīs dabas takas
atklāj koka skulptūras, dabas objektus, atšķirīgus
mežu tipus, augstus paugurus, stāvas nogāzes,
zvēru alas un skudru pūžņus. Naktsmītnes, tenisa
korts, pirts, velo noma, ziemā – apgaismota
distanču slēpošanas trase.
Vilkova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads,
+371 29132664, vijakulsa@inbox.lv, (19)

131

132
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131 Atklāj maz zināmas Latvijas vēstures
lappuses
Mūsdienās Stompaku purvā ir izveidota dabas
taka, bet kādreiz šeit atradās lielākās Nacionālo
partizānu mītnes Baltijā. Dabas takas garums
ir 3 km, taču var doties arī garākā pastaigā.
Piesakot ekskursiju “Partizāniem pa pēdām”
gida pavadībā, var uzzināt interesantus vēstures
faktus.
Stompaki, Susāju pagasts, Balvu novads,
+371 28386859, turisms@vilaka.lv
132 Novērtē Latvijas mežu bagātību
Dabas parka “Numernes valnis” skatu torņa
augstumos paveras iespaidīgs skats uz bagātīgu
Ziemeļlatgales mežu ainavu. Blakus skatu tornim
izvietoti zvaigžņu vērošanas krēsli un vides
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Ceļo aktīvi
Rāznas ezera pludmale, naktsmītnes un
kafejnīca.
Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 26415942, raznaspriedes.mozello.lv,
(76)
santa-razna@inbox.lv,

134

objekts “Uguns”. Lieliska vieta, kur izbaudīt
plašumu, mieru un sajusties kā atklājējam.
Nūmierņa, Salnavas pagasts, Ludzas novads,
+371 65707203, tic@ludza.lv
Izzini mežaināko pagastu Latvijā
Aizrautīgas meža muzeja vadītājas un vides
gides Annas vadībā dodies iepazīt meža
dzīvi dabā. Gide pastāstīs par vietējiem
dižkokiem, akmeņiem, dzīvniekiem un citām
meža bagātībām, iespēja nobaudīt mežinieku
pusdienas dabā.
‘Bērnudārzs’, Parka iela 14, Žīguru pagasts,
Balvu novads, +371 26567080,
annaaze@inbox.lv,
133

134 Pārgājiena maršruts Salas purvā
Purvs atrodas Lubāna mitrāja sezonālajā
liegumā. Maršruts ved cauri aizsargājamām
dabas teritorijām, dabā nav marķēts un nav
paredzēts staigāšanai bez gida.
Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 20120101, purvubrideji.lv,
VIII–XII

Vai esi pastaigājies kokos astoņu metru
augstumā?
Šķēršļu trase kokos “Rāznas priedes” ir lielisks
piedzīvojums visai ģimenei. Augstākā trase
izvietota 8m virs zemes, zemākā – 0,8 m virs
zemes. Papildu tam – 60 m garš nobrauciens un
“ziemeļu” jeb kāpšanas siena. Blakus atrodas
135

136 Ļaujies ūdens izklaidēm Balvos
Veikparks “Wake up Balvi” piedāvā 200m garu
kabeļveikborda trasi ar diviem tramplīniem un
slaidu. Inventāra, SUP dēļu un katamarānu noma.
Jaunums – vienreizēja iespēja ezerā baudīt
izklaides piepūšamo atrakciju parkā gandrīz
1000m2 platībā!
Dzirnavu iela 1f, Balvi, Balvu novads,
+371 28380879, info@wakeupbalvi.lv,
137 SUP ekspedīcijas Ziemeļlatgales ezeros
Saulrietu vai saullēktu ekspedīcijas ar SUP
dēļiem Balvu, Pērkonu, Sprogu, Viļakas vai citos
Ziemeļlatgales ezeros. SUP fitness. Inventāra
noma, apmācības SUP-ošanā.
5. Steķintavas līnija 268, Balvi, +371 26351072,

138 Atpūties aktīvi Ludzā
“Atpūta Ludzā” piedāvā izbraucienus ar ūdens
motociklu, laivām un velosipēdiem. Ļaujies
piedzīvojumu garam un izbaudi arī atpūtu ar
vindsērfingu, SUP dēli, relaksējies pārvietojamā
kubulā, vai piedalies peintbola spēlē. Pieejama
arī peldošā pirts vai brauciens uz plosta
tautasdziesmu pavadījumā.
Meldru iela 24, Ludza, +371 26107725,
atputa.ludza@gmail.com,atputaludza.lv,
139 Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”
“Bākā” pieejami SUP dēļi, binokļi, izstāžu zāle,
telpas semināriem, svinībām, sporta laukumi,
skatu platforma.
Kvāpāni, Gaigalavas pagasts,
Rēzeknes novads, +371 26663358,
baka.rezeknesnovads.lv,
baka@rezeknesnovads.lv, (14)

139

38

Ceļo neparasti
140 Pa Rēzeknes upi ar smailīti
Aizrautīgā braucienā ar smailīti pa
Rēzeknes upi var iepazīt upes raksturu,
savdabību un gleznainos skatus. Piedāvā
gan individuālus, gan grupu izbraucienus.
+371 29884237, @smailitesrezekne

141 Izjūti sacensību garu
Lāzertags ir lāzera peintbols, taču bez
sāpīgām izjūtām. Tā ir aizraujoša, stratēģijas
spēle komandām, kur laiks paskrien nemanot
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lielisks
papildinājums pasākumiem, der jebkura pļava
vai laukums.
“Lasertag Latgale”, Jupatovkas iela, Rēzekne,
+371 27881757,

144

145 Dodies izbraucienos ar plostu
Atpūties no steigas un rutīnas, un dodies
izbraucienā ar plostu pa Pelēču ezeru. Saimnieki
piedāvā telšu un ugunskura vietas, āra nojumi
vakarēšanai, peldvietu, nelielu, seklu dīķi
bērniem, airu laivu, motorlaivu, makšķeres un
arī lauku pirtiņu.
Duni, Pelēču pagasts, Preiļu novads,
+371 27812022, evitaxxx@inbox.lv,
146 Apskati Aglonu no putna lidojuma
Kopā ar kvalificētu pilotu dodies fantastiskā
lidojumā un apskati Aglonas plašumus.
Jaunaglona, Krāslavas novads, +371 27739895,
visvaldis.kursitis@inbox.lv,

141

142 Brauc ar velo, nūjo, slēpo!
Lieliska iespēja Dagdas Tūrisma informācijas
centrā iznomāt velosipēdu, nūjošanas nūjas un
pat distanču slēpes (maršruta plānošana).
Skolas iela 6, Dagda, Krāslavas novads,
+371 65681420, 25727379, tic@dagda.lv,

Laivo Latgalē
Iznomā kanoe laivas un citu nepieciešamo
inventāru braucieniem pa Latgales ezeriem
un upēm, saimnieki palīdzēs izplānot maršrutu
atkarībā no ceļotāju vēlmēm.
+371 29166259; 29194748, ezersetas@inbox.lv,
laivaslatgale.lv,
143

144 Ļaujies piedzīvojumiem ar “Dēkaiņiem”
“Dēkaiņi” ir vietējie aktīvās atpūtas entuziasti,
piedāvā aktīvās atpūtas pakalpojumus ūdens
un velo tūristiem. Inventāra noma un individuāla
maršrutu izveide. Inventāra piegāde visā Latgalē.
Preiļi, +371 26442535, dekaini@inbox.lv,
dekaini.lv,

www.latgale.travel

147 Izmanto pārceltuvju īsceļu (shortcut)
Latvijā ir trīs pārceltuves, divas no tām – Līvānu
novadā. Pārceltuves savieno ne tikai abus
Daugavas krastus, bet arī Latgali un Zemgali.
Baudi Daugavas ūdens čalošanu un lieliskas
dabas ainavas.
Pārceltuve Līvāni-Dunava: +371 22467117.
Pārceltuve Līvāni-Dignāja: +371 28889045,
2608760
148 “Lost in Latgale” Eko-tūrisma piedzīvojums
Aizbēdz no pilsētas kņadas un dodies vadītā
laivu pārgājienā pa attālākiem, mazāk zināmiem
laivošanas maršrutiem, iepazīsti Latgales dabu,
unikālo floru, faunu un bagāto kultūrvēsturi.
Auriņi, Kropiškas, Kombuļu pagasts,
Krāslavas novads, +371 25232244,
lostinlatgale@gmail.com,
149 Izmēģini laivu kvestu
“Aktīvā atpūta Latgalē” aicina papildināt
laivošanu ar aizraujošiem uzdevumiem,
piedaloties laivu kvestā. Uzdevumi patiks gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Pēc uzdevumu
izpildes – atpūta piknika vietā brīvdienu mājas
“Skerškāni” teritorijā.
Indras iela 33, Krāslava, +371 25359589, 29244291,
atputalatgale@inbox.lv,
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Ceļo aktīvi

152

150 Izbrauc pa Daugavu ar plostu vai liellaivu
Starta vieta – no piestātnes “Centrs ” (Daugavas
krastā zem arkas pie dambja pretī Rīgas ielai)
līdz Cietokšņa ostai (pretī Nikolaja vārtiem
Daugavpils cietokšņa rajonā). Maršruts var tikt
pielāgots.
Arka pie Vienības tilta, Daugavpils, +371 29493121,
26920349, ilmars.lociks@inbox.lv,
151 Izbaudi adrenalīna devu virvju trasēs
Pie Lielā Stropu ezera pludmales atrodas
piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”,
paredzēts gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Piedāvā 9 dažādas grūtības pakāpes šķēršļu
trases. Savukārt tīklu trase ir pārsteidzošs veids,
kā izbaudīt aktivitātes 7m augstumā, droši
manevrējot pa tīkliem. Blakus atrodas Lielais
Stropu ezers ar labiekārtotu promenādi un
īpašām ūdens atrakcijām.
Dzintaru iela 74, Daugavpils, +371 27006935,
daugavpils@tarzans.lv,

152
Izbaudi aktīvo atpūtu uz ūdens
“Beibuks” iznomā koka plostus (200), kanoe laivas
(100), smailītes, katamarānus, kā arī citu ūdens
atpūtas un izklaides inventāru, tāpat arī organizē
pasākumus un sporta spēles brīvā dabā ar
izmitināšanu un ēdināšanu. Nodrošina transportu
līdz starta vietai, izziņas materiālus, maršrutu
kartes, arī gidu.
Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,
+371 24662655, info@plostunoma.lv,
(120)
gribulaivot.lv,

153 Ķer adrenalīnu gaisā
Izpletņlēcēju sporta klubs D.I.S.K izaicina
pamēģināt lēcienu-atrakciju ar apaļo izpletni,
lēcienu tandēmsistēmā, dodies lidojumā
ar lidmašīnu, vai apbrīnot izpletņlēcēju
paraugdemonstrējumus.
Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads, +371 29265931,
disk.daugavpils@gmail.com
154 Baudi pasakainus skatus no putna lidojuma
Sporta biedrība “ULTRA” piedāvā pasažieru
vizināšanu ar speciālo tandēma paraplānu
vai moto-deltaplānu, apmācību lidojumus ar
paraplānu/deltaplānu un pilotu sertifikāciju,
tūrisma braucienu organizēšanu uz lidvietām.
Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads, +371 29637858, 25545201,
info@flight.lv
155 Dodies uz slēpošanas un snovbordinga
paradīzi
Slēpošanas bāze “Egļukalns” piedāvā izklaides
trīs trasēs: slaloma, ģimenes un kameršļūkšanas.
Inventāra noma un instruktora pakalpojumi.
Vairākas piknika vietas. Pēc ziemas prieku
baudīšanas, atpūties pie tējas krūzītes
slēpošanas bāzes kafejnīcā.
Egļukalns, Kalnāji, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads, +371 22034430,
20382060, eglukalns.lv@inbox.lv,
eglukalns.lv,

154
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Preiļi
“Preiļi ir noskaņu un burvības pilna pilsēta”, tā kādreiz rakstījusi pazīstamā māksliniece Helēna Svilāne-Kuzmina, un te ir gaidīts ikviens, lai rastu mieru un iedvesmu savām idejām. 1382. gadā Preiļi nonākuši
grāfu Borhu īpašumā, kurus arī uzskata par pilsētas dibinātājiem, jo Preiļi piecsimt gadu garumā piederējuši Borhu dzimtai, kas ir viena no vecākajām dižciltīgo dzimtām Eiropā.
Preiļu lepnums ir Preiļu pils ar skaisto parku, muižas kompleksu un gudrības simbolu – kraukli, pilsētas
ģerbonī. Preiļi lepojas arī ar Latvijā lielāko pilsētvides parku. Romantisko ainavu dārza veidolu Preiļu
parks ir ieguvis 19. gadsimta vidū. Parka platība ir 47 ha, no tiem apmēram 13ha aizņem parka dīķi un
kanāli. Jau vairākus gadus Preiļu pils tiek atjaunota, pašlaik tā ir ieguvusi skaistus logus un durvis, atjaunota fasāde, jumts un bēniņi. Pils interesentiem apskatāma tikai no ārpuses, un vērtīgāk to ir darīt zinošu
gidu vadībā. Pils parka apskate noteikti jāpapildina ar dziedošās gides Irēnas dziedājumu kapelā, kur
valda īpaši skanīga akustika.
Preiļu novads ir iedvesmas vieta daudziem radošiem cilvēkiem. Te dzimtene ir slavenajam latviešu
komponistam Jānim Ivanovam un izcilajam režisoram Jānim Streičam. Savu jaunību Jašas upes krastos Jasmuižā pavadījis arī Rainis. Latgales keramikas šūpulis ir likts pavisam netālu – Silajāņos. Preiļi
ir arī Latvijas siera galvaspilsēta, jo te atrodas Latvijā
lielākais siera eksporta uzņēmums AS “Preiļu siers”.
Preiļos tiek izgatavots siers “Čedars”, no kura viePopulārākās
tējie mājražotāji gatavo ne vien siera zupu, bet
arī bezgala gardu saldējumu.
apskates vietas
Preiļu muižas komplekss
un parks
Leļļu galerija un Miniatūrā
karaļvalsts
Metāla mākslas galerija
“Nester Custom”

visitpreili.lv
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Sildošas un
smaržīgas pirtis,
karsti kūpošas tējas
krūzes, veselīgi
gardumi un spēcinoša
atpūta gara un
dvēseles priekam
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Ceļo Vasals

Ceļo
Vasals!

159

Balvi

Viļaka
156

160

157

Kārsava
158

Miers ir jāmeklē Latgalē, te tā
pietiks visiem! Atraisi domas,
atslābini saspringtos muskuļus,
ieslīgsti pirts piesātinātajā
smaržā un kūpošas zāļu tējas
garšā. Palutini ķermeni un garu
pirts SPA procedūrās un ļaujies
mierpilnai atpūtai. Izbaudi
Latgales kulinārā mantojuma
tradicionālos un sātīgos
gardumus vai atklāj Latgales
saimnieku radītās jaunās garšu
nianses. Papildini enerģijas
krājumus un labo sajūtu
rezerves!
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RĒZEKNE
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Ludza

156 Gūsti mieru Egļavas mežniecības muzejā
Miera osta meža ielokā, te dabas tuvums ļauj
baudīt visas pilsētas burzmā neiespējamās
izjūtas un skaņas. Interesanta kukaiņu kolekcija,
mājamatnieku audumu izstāde un keramika.
Vasaras sezonā nakti var pārlaist klētsaugšā
un izbaudīt gulēšanu sienā, pieejama pirtiņa un
iespēja pasūtīt gardu maltīti.
Mežābeles, c. Egļava, Susāju pagasts,
Balvu novads, +371 29243878,
zeile14@inbox.lv
(9)
157
Izgaršo un izbaudi
Sentēvu, dūmu pirts un āra ozola kubuls – viesu
nams “Rūķīši” ir īstā vieta, kur nobaudīt lauku
labumus – atpūtu un gardu maltīti, pagatavotu
no vietējiem produktiem. Īpašs gastronomisks
baudījums būs svaigi kūpinātas zivis, kas augušas
saimniecības dīķos. Nakšņošana guļbaļķu
namiņos, svinības, galdu klāšana, makšķerēšana.
Ir treileru stāvvieta un telšu vietas.
“Rūķīši ”, Egļusala, Balvu novads
(14)
+371 29197821,

43

Ceļo Vasals
un saimnieces gardās kartupeļu pankūkas.
Ņukšu pagasts, Ludzas novads, +371 26525785,
(6)

157

158 Piedzīvo dziedniecisko pirts rituālu
Melnajā pirtī “Paparde” kopā ar pirtnieci Ingūnu
piedzīvo īpašu pirts rituālu. Bagātīgs augu klāsts
gan slotiņās un zāļu palagos, gan berzīšos un
ēteriskajās eļļās.
Rūzori, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads,
+371 29395157,

162 Atpūtas komplekss “Zirga smaids”
“Zirga smaids” sagaida viesus ar pirti,
katamarāniem, ēdināšanu un laivām, iespēja
aizbraukt uz Divkšu pilskalnu. Ekskluzīvs
piedāvājums – Eco SPA “Natura”. Dažādas
masāžas un procedūras.
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
+371 29492552, info@zirgasmaids.com,
(100)
zirgasmaids.lv,
163
Brīvdienu māja “Ezerzemes”
Baudi lauku klusumu, klausies putnu dziesmas,
vērot saules rietu ezera krastā un noķer savu
rekordlielo zivi. Naktsmītnes viesiem tiek
piedāvātas atsevišķā koka mājiņā ar savu
pludmali vai ģimenes numurā. Viesu rīcībā laivas
un ūdens velosipēds atpūtai uz ūdens, iespēja
doties izbraukumā ar velosipēdiem.
Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
(10)
+371 29488376, ezerzemes.lv,

159

159 Arnitas labsajūtu darbnīca
Pirtniece Arnita aicina izbaudīt latvisku pirts
rituālu lauku pirtiņā – sildīšanās un pēršanās ar
pirtsslotām, pašgatavoti augu skrubji, maskas,
zāļu tējas. Izglītojošas programmas par augu
spēku savai labsajūtai. Pašceptas maizes, tēju,
augu sīrupu degustācija un iegāde.
Brīvības 2c, Balvi, Balvu novads, +371 26361594,
160 Dzīve lauku paradīzē
Viesu nams “Paradīzes” nesteidzīgai, mierpilnai
atpūtai – pirts, pirtnieka pakalpojumi, āra kubuls,
saimnieces gatavoti lavandas produkti, putnu
būrīšu gatavošanas darbnīca. Plašākais aktīvās
atpūtas piedāvājums ģimenēm Ziemeļlatgalē.
Brūklāji, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
+371 22009975, (30)
161 Mājīga atpūta laukos
Lauku māja “Aizupmājas” atrodas klusā, skaistā
vietā Pildas upītes krastā, 600m attālumā no
Pildas ezera. Melnā pirts, SPA latgaliešu gaumē
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164 Baudi īpašus pirts rituālus
Pirtnieki Andris un Nellija “Čiekuru” pirtiņā,
burvīga priežu meža ielokā aicina izbaudīt
neaizmirstamas sajūtas. Izmanto tikai apkārtnē
augošo koku un augu valsts produktus. Pirts
rituālos pielieto Seno Baltu zīmju sistēmas
enerģijas. Melnā un baltā pirts, naktsmītnes.
Rozentovas iela 2, Malta, Rēzeknes novads,
+371 29467348, andris.kiscenko@gmail.com,
(5-10)
ciekurupirts.lv,
165 Brīvdienu māja “Veselības sala”
Meža ieskautā brīvdienu māja blakus Vertukšņas
ezeram. Viesiem piedāvā atpūsties melnajā pirtī
un baudīt masāžas. Iespēja doties pārgājienā
pa tuvējo apkārtni un makšķerēt ezerā.
Sala, Mostovaja, Lūznavas pagasts, Rēzeknes
novads, +371 22045577, veselibassala.lv,
(9)
etgars15@inbox.lv,

Ceļo neparasti
166 Klubs “Lazy bear”
Izcila vieta atpūtai, labsajūtai, veselībai
un skaistumam ar draugiem un ģimeni.
Klasiskā pirts ar pirts slotu pērienu un gara
uzmešanu, aromātiskā pirts, sildošā sauna,
spirdzinājumam – pelde baseinā un
“krievu duša” jeb spainis ar aukstu ūdeni ļaus
atvēsināties pēc pirts.
Rīgas iela 1, Rēzekne, +371 22006044
167 Lauku SPA “LabaSajūta”
Saimniece Kristīne ir izcila pirtniece un masiere.
Piedāvā dažādas tējas, paštaisītus skrubjus
un citus dabas kosmētiskos līdzekļus, īpaši pirtī
iešanas rituāli, masāžas un naktsmītnes.
Dzeņu mājas, Preiļu novads, +371 26410777,
(14)
labasajuta@gmail.com,
168 Apgūsti jaunas zināšanas pirtnieces
pavadībā
Sertificētā pirtniece Gitu palīdzēs iepazīt augu
valsts dažādību un pielietojumu. Meistarklasē pie
Gitas var iemācīties, kā pagatavot pašiem savu
kosmētiku (lūpu balzamus, sejas krēmus u.c.),
uzzināt par dažādām tējām un to sniegto efektu,
nopērties pirtī.
“Latiņi”, Sutru pagasts, Līvānu novads,
+371 29425194,
169 Turku pirts ciems
Baltā un melnā pirts, kuras var apmeklēt
pirtnieka vai pirtnieces pavadībā. Labsajūtai –
skrubji, maskas un masāžas. Gardas maltītes,
kuras baudīt pie saimes galda vai divvientulībā
meža norā. Omulīga istabiņa pirtsaugšā vai
būdiņā mežā ar siena matračiem un aitas vilnas
segām.
Vidussala, Turku pagasts, Līvānu novads,
+371 27701575, 22162290
turkupirtsciems@gmail.com
(4)

168

170
Atpūtas komplekss “Avotiņš”
Plašās Daugavas krastā izvietojies omulīga
atpūtas vieta ar lauku pirti un āra kubulu.
Gaumīgi iekārtota vide, sirsnīgi saimnieki un
fantastiskas dabas ainavas.
Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
(30)
+371 22363282, dacebru@inbox.lv,

170

171 Brīvdienu atpūtas māja
Klusa un tīra Latgales lauku vide, kur atpūsties,
izbaudīt garšīgu ēdienu, ļauties patīkamām
masāžām, kā arī ārstnieciskajai vingrošanai.
Lumstiņi, Vārkavas pagasts, Preiļu novads,
(6-10)
+371 27099432, elillija@inbox.lv,
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172 Ļaujies viesmīlīgo latgaliešu rūpēm
Cirīša ezera krastā ar latgaliešiem raksturīgo
viesmīlību sagaidīs viesu mājas ”Aglonas Cakuli”
saimnieki. Pieejama naktsmītne, laivu, velo noma,
peldvieta, pirts uz plosta un atsevišķa pirts ezera
krastā.
Ezera iela 4, Aglona, +371 26348851, 29333422,
(25)
aglonasalpi.lv,

45

Ceļo Vasals

174

177 Izbaudi plašo atpūtas piedāvājumu viesnīcā
“Olimpija Hotel & SPA”
SPA centrs viesnīcā “Olimpija Hotel & SPA” –
relaksācija un SPA: sāls istaba, džakuzi,
infrasarkano staru kabīne, dažādas pirtis
(romiešu, sāls, ledus), biosauna, aroma sauna,
aktīvā atpūta – 25 m peldbaseins, galda teniss,
biljards, sporta inventārs un iespēja apmeklēt
fitnesa klubu.
Valkas iela 2u, Daugavpils, +371 65451070,
(36)
info@hotel-olimpija-sk.lv,

173 Omulīga atpūta plašā teritorijā
Aglonas viesu nams “Mežinieku mājas” –
mierpilna vieta, kur pieejamas naktsmītnes,
malkas apkures sauna, kubuls vai burbuļumasāžas vanna, veselības pirts ar pirtnieku,
īpašas vanniņas kājām, dažādu veidu masāžas,
aromterapija un zāļu tējas.
Gūteņi, Preiļu novads, +371 29234425, 28350601,
meziniekumajas@inbox.lv
(74)
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174 Brīvdienu māja “Klajumu Ķemeri”
Dabas tuvums un miers, “Klajumu Ķemeri” ir īstā
vieta, kur papildināt enerģijas rezerves. Melnā
pirts un pieredzējis pirtnieks ar ozola, liepu vai
bērzu slotām. Aromātiski zāļu uzlējumi akmeņiem.
Kaplava, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads,
(7)
+371 29472638, klajumi.lv,
175 Luksus SPA procedūras
Brīvdienu māja “Laimavoti” piedāvā augstas
klases naktsmītnes “Ezera mājā” un “SPA mājā”.
SPA procedūras, ķermeņa diagnosticēšana pēc
Folli metodes, detox procedūras, masāžas, āra
kubls, peldošā pirts, iespēja nakšņot arī teltīsiena zārdā.
Kalviši, Aulejas pagasts, Krāslavas novads,
(8)
+371 27559999, info@laimavoti.lv,
176 Ļaujies nesteidzīgai atpūtai
“Mežābeles” mājas ieskauj neskaitāmi koki
un augi, par kuru dziednieciskajām īpašībām
saimnieki spēs izstāstīt daudz interesanta.
Pastaigas pa bišu dravu, makšķerēšana, melnā
un baltā pirts, pelde ezerā, zāļu tēju un medus
degustācija, apiterapijas namiņš, šeit ir viss,
lai ikdienas rūpes paliktu tālu prom.
Čenčupi, Skaistas pagasts, Krāslavas novads,
(12)
+371 29492045, dr.krumpane@inbox.lv,

46

178
178 Baudi īpaši greznu atpūtu
Kūrorts “Silene Resort&SPA” – izcila vieta Sila
ezera krastā, kur ļauties nesteidzīgai atpūtai.
Izvēlies kādu no labiekārtotajām naktsmītnēm,
baudi restorāna piedāvātās garšu variācijas
un atpūties SPA procedūrās.
Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 22013509, info@silene.lv, silene.lv
(79)
179 Brīvdienu māja “Meža Skuķi”
Inikšu mežezera krastā. Ideāli piemērota nelielai
kompānijai, lai baudītu dabas burvību, senas
Latgales viensētas mieru un saimnieku viesmīlību.
Pirts kopā ar profesionālu pirtnieci. Lauku sētas
labumi – vietējais medus, ekoloģiski sezonas
dārzeņi, augļi, ogas, meža veltes.
Inikši, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads,
(17)
+371 26525648, mezaskuki@inbox.lv,
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Dagda
Bez pārspīlējuma var teikt, ka Dagda ir viena no mazajām Latgales pērlēm. Ja skatās pēc platības, tā
patiešām ir mazākā Latgales pilsēta. 18. un 19. gadsimtā Dagda bija Latgales kultūras un progresīvo
ideju centrs. Vietējie muižnieki – Hilzeni un pēcāk arī Buinicki, aktīvi iestājās par dzimtbūšanas atcelšanu,
piedalījās sabiedriskajos procesos, paši rakstīja un veidoja plašu bibliotēku. Dagdā sarakstīta pirmā
grāmata latgaliski “Evangelia toto anno”, ko citkārt dēvē par Asūnes (Osyuna) evaņģēliju. Dagdā dzimis
arī pasaulē labi pazīstamais filozofs, parapsihologs un aizkapa balsu pētnieks – Konstantīns Raudive.
Pašā Dagdas pilsētā ir divi pilskalni, bet tās tuvējā apkārtnē tika saskaitīti pat 27 pilskalni, no kuriem daži
atklāti pavisam nesen.
Kā veidojies Dagdas nosaukums? Tradicionālais stāsts vēstī, ka pilsēta gana bieži degusi, no tā arī
cēlies pilsētas nosaukums, proti, latgaliski vaicājot – Dag? Ļaudis atbildēja – Da! Tomēr šim skaidrojumam vairāk ir anekdotiska nozīme, jo pilsētas nosaukumam ir daudz senāka izcelsme. Nosaukums ir
saistīts ar gaismu, sanskritā ir vārds – dagdha, kas saistās ar degšanu, izdegšanu, sausumu un sauli.
Ķeltiem par Dagdu sauc vienu no svarīgākajiem dieviem. Savukārt Rainis sava mūža izskaņā uzrakstīja
romānu dzejā “Dagdas piecas skiču burtnīcas”. Dagdas ģerbonī redzams teiksmainais putns Fēnikss,
kurš, kā vēstī leģendas, var atdzimt pat no pelniem. Pilsētā redzamas sarkano ķieģeļu ēkas, kas ir tipiska ebreju laika arhitektūra, Dagdā kādreiz bijušas
vairākas sinagogas, vienā no tām pašlaik atrodas
Dagdas Tūrisma informācijas punkts.

Populārākās
apskates vietas

Andrupenes lauku sēta
Jaundomes muižas vides izglītības
centrs un dabas taka
Vides izglītības centrs
“Ķepa” un degustāciju
nams

visitdagda.lv
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Līvāni
Šeit sākas viesmīlīgā Latgale un Līvāni ir kā atslēga Latgales vārtos. Mūsdienu Līvānu pirmsākumi saistās
ar 1533. gadu, kad toreizējais zemes īpašnieks Līvens šeit izveido muižu un nosauc to savā vārdā par
Līvenhofu.
Līvāni ir sena stiklinieku pilsēta. Vairāk nekā 120 gadus Līvānu pilsētas vārds saistās ar stiklu, kopš vācu
tirgotājs Jūliuss Fogess nodibināja stikla fabriku 1887. gadā. 20. gadsimta sākumā Līvānos atradās divas
lielākās stikla fabrikas Latvijā. Līvānos stiklu rūpnieciski ražoja līdz pat 2008. gadam, tā vēsture ir apkopota
Līvānu Stikla un amatniecības centra ekspozīcijā un stāsta par stikla trauku ražošanas tehnoloģiju, kā arī
sniedz iespēju aplūkot vairākus tūkstošus Līvānu stikla fabrikā tapušu stikla izstrādājumu.
Arī mūsdienās Līvānos zaigo stikls – Līvānu Stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
ir atdzimusi vairāk nekā 100 gadus sena stikla pūšanas tradīcija. Darbnīcā ir iespēja ielūkoties stikla
izstrādājumu tapšanas procesā, izzināt stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus un sajust karstās stikla
masas pārvērtību brīnumu, kas top pieredzējuša stikla meistara vadībā. Savukārt stikla mākslinieces
Ingas darbnīcā top izsmalcinātas, neatkārtojamas, pašu lolotas stikla pērles vai kausēta stikla dekori.
Līvānos durvis vērusi unikāla vieta – mūsdienu Latgales amatniecības vērtību mājvieta “HANDMADE
Latgola”, kur vienuviet reālā mājas vidē var apskatīt
un arī iegādāties ap 300 dažādus mūsdienīgus un
mājā praktiski pielietojamus Latgales amatniecīPopulārākās
bas izstrādājumus (mājlietas).
Šķiet mūsdienās īpaša eksotika piemīt
apskates vietas
abām pārceltuvēm pār Daugavu – pārceltuve
Līvānu Stikla un amatniecības centrs
“Līvāni-Dignāja” un pārceltuve “Dunava”. Pārceltuves savieno abus Daugavas krastus un ir
Mūsdienu amatniecības māja
taisnākais ceļš no Latgales uz Zemgali. Pārcel“Handmade Latgola”
tuve ir ļoti nozīmīgs satiksmes līdzeklis abu upes
krastu iedzīvotājiem – gan gājējiem, gan autobLīvānu “Tematisko soliņu”
raucējiem un riteņbraucējiem. Tā ir iespēja saskarmaršruts
ties ar pagātni klātienē, jo šobrīd Latvijā darbojas
tikai trīs pārceltuves – Līvānos, Jersikas pagastā un
Līgatnē. Pārceltuves veidotas no krievu armijas tanku
pontontilta.
48
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Zilupe
Zilupe ir pilsēta Latvijas galējos austrumos, 3km no Krievijas robežas. Zilupe sāka veidoties ap 1900.g.
paralēli Ventspils-Maskavas-Ribinskas dzelzceļa būvniecībai. Dzelzceļa staciju izbūvēja uz bijušā barona
Rozena zemes pie Rivcānu sādžas, tāpēc staciju sākumā sauca par Rozenovu. Te uz dzīvi apmetās
strādnieki, kalpotāji, tirgotāji. Stacijas tuvums veicināja apdzīvotās vietas strauju izaugsmi. Ciemats
drīz vien kļuva par miestu, kura iedzīvotāju vairums bija ebreji. Rozenovu par Zilupi oficiāli pārdēvēja
1920. gadā. Te izvietoja robežapsardzības garnizonu, muitnīcu, atvēra maiņas punktus. 1931. gadā
Zilupei tika piešķirts pilsētas statuss. Tobrīd tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības uzņēmumu
skaits sasniedza 73, valsts un sabiedrisko iestāžu skaits – 28. Plašajā depo ēkā remontēja lokomotīves
un vagonus, bija uzcelts ūdenstornis un sūkņu stacija. Bija atvērtas katoļu, luterāņu un pareizticīgo
baznīcas, ebreju sinagoga, baptistu lūgšanu nams.
Šobrīd Zilupē var ielūkoties dažādu laikmetu sakrālajās mākslas vērtībās, pakavēties dzelzceļa stacijā, vērot robežsardzes un muitas darbinieku rosību, sajust robežpilsētas auru. Dodies uz Zilupi un iepazīsti
Latgales mazo Cinevillu – sakoptu mazpilsētu un tās lauku apkaimes dabisko ainavu, ko ir novērtējuši
daudzi latviešu kinematogrāfi. Noteikti iegriezies arī Zilupes apskates saimniecībās, būs interesanti!
Zilupe ir ES vārti uz Krievijas galvaspilsētu
Maskavu. Robežpilsēta ar īsu, bet kolorītu pārpratumiem, afērām un nejaušībām apvītu vēsturi.

Populārākās
apskates vietas

Pasienes katoļu baznīca
Amatnieku darbnīcas
Zilupes apskates
saimniecības

visitludza.lv

Naktsmītnes Latgalē
1 Brīvdienu māja “Balkanu kalni”
Balkani, Vilkova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads,
+371 29132664, vijakulsa@inbox.lv
2 Rezidence “Vecozoli”
“Vecozoli”, Stūrīšu ciems, Susāju pagasts,
Balvu novads, +371 28356330, vecozoli@acz.lv
3 Brīvdienu māja “Jēkaba māja”
“Augstiene”, Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts,
Balvu novads, +371 28310307
4 Viesnīca “Restart” *** Superior
Stacijas iela 30b, Rēzekne, +371 26666464,
restarthotel.lv
5 Viesnīca “Kolonna Hotel Rēzekne” ***
Brīvības iela 2, Rēzekne, +371 64607820,
hotelkolonna.com
6 Viesnīca “Lucia”
K. Barona iela 20, Ludza, +371 26253535,
hotellucia@inbox.lv
7 Atpūtas komplekss “Dzerkaļi”
Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
+371 26182240, dzerkali.lv
8 Viesu māja “Stikāni”
Bernāni, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads,
+371 29165013, dace.stikane@gmail.com
9 Atpūtas parks “Priežvanagi”
Priežvanagi, Kazradži, Kantinieku pagasts,
Rēzeknes novads, +371 25578111,
priezvanagi.lv, info@mykayak.lv
10 Viesu māja “Svilpaunieki”
Pils iela 7, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads,
+371 28389911, 26387532, svilpaunieki.lv

11 Viesu māja “Magones”
Ventspils iela 1, Preiļi, +371 29116431, 25515231,
hotelmagones@inbox.lv, hotelmagones.lv
12 Viesu māja “Saullēkti ozolos”
Saullēkti ozolos, Ezernieki, Ezernieku pagasts,
Krāslavas novads, +371 27099907, 22312751
13 Viesu māja “Mežinieku mājas”
Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads,
+371 29234425, 28350601
14 Viesu māja “Bebru ciems”
Kundzinišķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads,
+371 29722872, bebruciems.lv
15 Viesu māja “Priedaine”
Klusā iela 2, Krāslava, +371 26430798
16 Kempings “Siveri”
Kazinči, Skaistas pagasts, Krāslavas novads
+371 29278599, campsiveri.lv
17 Atpūtas bāze “Virogna”
Vīrogna, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads,
+371 29532939, 29532933, virogna.lv
18 Kempings “Daugavas lokos”
Erlavas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 24662655, www.daugavaslokos.lv,
info@daugavaslokos.lv
19 Viesu māja “Rudzupuķes”
Rudzupuķes, Sventes pagasts, Augšdaugavas
novads, +371 20045115, rudzupukes.lv
20 Viesnīca “Homelike Hotel”****
Mihoelsa iela 66, Daugavpils, +371 65824000,
homelikehotel.lv
21 Viesnīca “Park Hotel Latgola” ***
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, +371 65404900,
hotellatgola.lv

Tūrisma
informācijas centri
1 Krāslavas novada TIC
Pils iela 2, Krāslava
+371 65622201, 26395176, 29376090
tic@kraslava.lv, visitkraslava.com

Dagdas TIP
Skolas iela 6, Dagda
+371 65681420, 25727379
tic@dagda.lv, visitdagda.com
2

3 Ludzas novada TIC
Baznīcas iela 42, Ludza
+371 65707203, 29467925
tic@ludza.lv, visitludza.lv
4 Zilupes pārvaldes
tūrisma organizatore
Raiņa iela 13, Zilupe, +371 28656530
ilgaivanova@inbox.lv, zilupe.lv

7 Balvu novada TIC
Brīvības iela 46, Balvi, +371 29272948
turisms@balvi.lv; turisms.balvi.lv
8 Rēzeknes novada TIC
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts,
Rēzeknes novads
+371 26337449, 28686863, 63161616
tic@rezeknesnovads.lv,
rezeknesnovads.lv
9 Preiļu novada TIC
Preiļi, Kārsavas iela 4, +371 65322041,
29116431, 29100689, tic@preili.lv, visitpreili.lv
10 Aglonas TIC
Somersētas iela 37, Aglona, +371 29118597
aglonastic@preili.lv, aglona.travel

Rēzeknes TIC
Krasta iela 31, Rēzekne, +371 26332249,
64622222, tic@rezekne.lv

11 Daugavpils TIC
Rīgas iela 22a, Daugavpils
+371 65422818, 26444810
turisms@daugavpils.lv, visitdaugavpils.lv

6 Viļakas TIC
Klostera iela 1, Viļaka
+371 28686600, turisms@vilaka.lv,
visitvilaka.lv

12 Līvānu novada TIC
Domes iela 3, Līvāni,
+37129324115, tic@livani.lv,
www.visitlivani.lv
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests
Latgales tūrisma ceļvedis ir radīts projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma
attīstībai un popularizēšanai” (Nr. 19-00 A01630-000003), kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros.

