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N
uo Vil niaus iki Daug
pi lio – apie 175 ki lo
met rus, nuo Za ra sų 
iki jo – vos 30, nuo 
Klai pė dos – apie 340 
ki lo met rų. Bet auto

mo bi liu juk ne bū ti na va žiuo ti at
kak liai lai kan tis marš ru to. Ver
ta stab te lė ti ten, kur į lan ky ti nas 
vie tas nu ve da nuo ro dos.

Trys die nos Lat ga los že mė je – 
pa kan ka mas lai kas jo je gy ve
nan čių žmo nių sve tin gu mui pa
jus ti ir ap ži ūrė ti tai, ką jie si ūlo 
pa ma ty ti. Tai mė ly nų jų eže rų 
kraš tas – tarp Agluo nos, Kras
la vos ir Ezer nie kų jų yra su si tel
kę dau giau sia Lat vi jo je. Kur eže
rai, ten ir dva rai, ir kū ną bei sie
lą at gai vi nan čios pas lau gos.

Pa siek ti Daug pi lį penk ta die
nio va ka rą – ypač ge ras su ma
ny mas. Nak vy nę ga li ma rink tis 
mies to cent re, kur tiks liai – pri
klau so nuo fi nan si nių ga li my bių 
bei po ži ūrio. Vie niems la biau pa
tiks vieš bu čio „Lat go la“ aukš ty
bės, ki tiems – už ke lių žings nių 
esan tis ne di de lis, jau kus vieš bu
tis „Ho me li ke“. Pail sė jus, ry tą, 
mies tas at ro do ki taip, nei spau
džiant ke lio nės nuo var giui.

Lat ga lie čiai perp ra to, ką pir
miau sia pa si ūly ti tu ris tams.

Įran ga už 26 tūkst. eurų, bet 
ji dunk so prieš ket ve rius me
tus ati da ry ta me „Šma kov kos“ 

– sa ma nės mu zie ju je ne nau do ja
ma. „Nu pir ko me ga na pi giai“, – 
nu si juo kė gi das Vik to ras. Ta čiau 
ku li na ri nio pa vel do – „šma kov
kos“ ga my bos spe ci fi ka tė ra ma
sa las. Ant jo už ki bę lan ky to jai 
gau na pro gą su si pa žin ti su Lat
ga los kraš to is to ri ja, žem dir bys
tės rai da. „Šma kov kai“ – ku li na
ri nio pa vel do sa ma nei ga min ti 
Lat vi jos val džios ins ti tu ci jos yra 
iš da vu sios vos še šias li cen ci jas.

Vis dėl to di džiau sia tu riz mo 
trau ka – Daug pi lio tvir to vė ir jos 
pas ta tuo se vei kian čios eks po zi ci
jos. Pa sak šia me mies te gy ve nan
čios Ilo nos Mak sim či kos, vie nin
te lė iš li ku si bas tio no tvir to vė yra 
ypač įdo mus is to ri nis ob jek tas. Į 
ją tu ris tai vi lio ja mi ku riant vis 
nau jas eks po zi ci jas.

„Daug pi lio tvir to vė je jau bu vau, 

tai ko dar ten be vyk ti?“ – to kiems 
niurzg liams lat ga liai tu ri ką at
sa ky ti. Vie na, tai Mar ko Roth ko 
me no cent re nuo lat at nau ji na mos 
eks po zi ci jos. Lie tu vių kū rė jai ja
me yra daž ni sve čiai.

Ant ra, šie met yra dvi nau jos 
eks po zi ci jos, iš ku rių vie ni lan
ky to jai ki ke na į sau ją, ki ti nesle
pia pa siš lykš tė ji mo. Mat po bu
vu sių vai stų san dė lių skliau tais 
su ma ni vie tos me di kų bend ruo
me nė su rin ko tai, ką ra do li go ni
nių san dė liuo se: me di ci nos įran
gą, ope ra ci nių tech ni ką, net ba
so nus ir pi ža mas. O ats ki ro je sa
lė je su gul dė kont ra cep ci jos is to
ri ją, pra de dant gyv si dab rio nuo
dais, vy riš ko sios ne kal ty bės už
rak tais, bai giant kny go mis apie 
mei lę.

Š iemet atidaryta dai li nin kų 
dar bų ga le ri ja „Bal tais zirgs“ 
bei vin ta ži nė XIX a. dra bu

žių ir bal dų eks po zi ci ja.
Ka dan gi daž niau siai lie tu viai 

ke liau ja ar ba po ro mis, ar ba šei
mo mis, Lat ga los gy ven to jai tu ri 
ką pa ro dy ti ir ma žie siems. Išs
kir ti nis ma ža sis zoo lo gi jos so das 
– „Rap tors Park“ bu vo ati da ry tas 
šie met, pa si bai gus ka ran ti nui.

Tai iš emig ra ci jos grį žu sio ve
te ri na ri jos gy dy to jo, vers li nin ko 
su kur ta plėš rių jų paukš čių bei 
gy vū nų eks po zi ci ja, ku rią jis įkur
di no De me nės se ni ūni jo je, ne to
li Daug pi lio.

Pat rau kus gi lyn į Lat vi jos Lat
ga lą, prie Rė zek nės, ver ta ap si
lan ky ti dar vie na me šei mos su
kur ta me zoo lo gi jos so de „Ro zi
te“. Ja me gy vū nų įvai ro vė taip 
pat di de lė, o pa ke liui yra pat
rauk lių tu ris tams vie tų. R

Lat ga los sve tin gu mas: vien pa ma ty ti  
ne pa kaks – teks  ra gau ti ir mėgautis

Agluonosbazilika ir ties ja 2015-aisiais ati deng tas skulp to riaus 
Vid man to Gy li kio su kur tas paminklaskaraliuiMindaugui ir 
lat ga lių kil mės ka ra lie nei Mor tai, žy min tis Lie tu vos ka ra liaus mir ties 
1253-aisiais vie tą.
Agluo na yra išs kir ti nė vie ta, į ku rią trau kia pi lig ri mai iš Lie tu vos, 
Len ki jos, ki tų ka ta li kiš kų kraš tų. Ba zi li ka gar sė ja XVII a. su kur tu 
šven tu Ag luo nos Ste buk la da rės Die vo Mo ti nos pa veiks lu. Tai vie ta, 
ku rio je 1993 me tais lan kė si po pie žius Jo nas Pau lius II.
Iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro šio je vie to je sto vė jo do mi ni ko nų XVII a. 
sta ty ta me di nė baž ny tė lė. Per ka rą ji bu vo su de gin ta, o ats ta tant 
iš ki lo aukš ta vė ly vo jo ba ro ko sti liaus baž ny čia.
Lūznavosdvarasirparkas. Tai ju gen do sti liaus dva ro rū mai, 
pas ta ty ti XX a. pra džio je. Kiek vie nas iš tri jų dva ro kor pu sų yra 
skir tin go sti liaus. Dar ne se niai juo se vei kė vi du ri nė mo kyk la, o 
da bar rū muo se eks po nuo ja mi Lat vi jos dai li nin kų dar bai, vyks ta 
kon cer tai. Įreng ta ir kam ba rių poil siui. Gre ta rū mų at nau jin tas 
ūki nis pas ta tas. Jis pri tai ky tas ren gi niams, ves tu vėms.
Rė zek nės kul tū ros, kon fe ren ci jų ir ki no cent ras „Gors“. Vos tik bu vo 
suš vel nin tas ka ran ti nas, „Gors“ ati da rė pa ro dų zo ną, pak vie tė 
sve čius į at nau jin tą ka vi nę „Zids“ ir pra dė jo reng ti ma žuo sius 
kon cer tus bei spek tak lius.
„Sep ty ne rius me tus jau ki no mės ži ūro vus, da bar, po ka ran ti no, 
no ri me juos su sig rą žin ti. Pa kei tė me ma žą ją sa lę taip, kad iš lai ky tu-
me sau gų ats tu mą tarp ži ūro vų. Ren gi niams jau pri tai ky ta ir di džio ji 
sa lė“, – sa kė cent ro va do vė Dia na Zir ni nia.
LaimėsmuziejusIndroje. Tai vie ta, iš ku rios sve čiai išei na lai min gi 
– eks po zi ci ją su ma nė vie tos bend ruo me nė no rė da ma pri sik vies ti 
tu ris tų. Ir jiems pa vy ko – per po rą me tų mu zie jus ėmė gar sė ti ne tik 
Lat ga lo je, bet ir visoje Lat vi jo je, ir už jos ri bų. Ja me yra tai, kas 
la biau siai džiu gi na vy rus bei mo te ris. Ten pat ga li ma pa si ma tuo ti 
praė ju sio šimt me čio suk ne lių, pa si ga min ti kve pa lų, pri kal ti į len tą 
pyk čio vi nių, su si kur ti vais ta žo lių mi ši nį. O išė jus iš mu zie jaus – pa-
žings niuo ti ba sa ko jų ta ku.

Mes trau kia me pa siž mo-
nė ti pas bro lius lat vius, 
jie – pas mus. Tai ge-
riau sias būdas ry šiams, 
ku riuos nut rau kė ko ro na-
vi ru sas, at kur ti. Sa vait-
ga lio ke lio nės tam ypač 
tin ka mos. Juk ats tu mai 
iki vie nos iš ke tu rių lat vių 
že mių – lan ky ti nų Lat ga-
los vie tų – nė ra di de li.

Ori gi na lią poil sia vie tę Agluo-
no je, ant Ci ry šo eže ro kran to, 
šie met ati da rė kai mo tu riz mo 
so dy bos „Malvine“ sa vi nin kė 
Skaid rė. Tai dvi di džiu lės 
bal tos, mo der niai įreng tos 
pa la pi nės. Jo se – trys nak vy-
nės vie tos, šal dy tu vas, vir tu vės 
įran ga, o vi so to nuo mos kai na 
pa rai sie kia 60 eurų.
„Žmo nėms pa tin ka eže rin gas 
Agluo nos kraš tas, o kon ku ren-
ci ja tarp pas lau gų tei kė jų – 
di de lė. Mes gi su kū rė me 
pro jek tą ir sa vo že mė je prie 
eže ro šie met pas ta tė me 
išs kir ti nes pa la pi nes. Dau giau 
to kių Lat vi jo je dar nė ra“, – 
sa kė Skaid rė.
Nak vy nė ir poil sis miš ke prie 
Dau gu vos, ne to li Kras la vos 
mies te lio, – „Upesdizvie
tas“. Tai prieš sep ty ne rius 
me tus iš Vo kie ti jos at vy ku sio 
Se bas tia no Bold to val dos. 
Miš ke jis įsi gi jo 11 hek ta rų 
skly pą, sa vo ran ko mis įren gė 
poil sia vie tes, kam ba rius 
nak vy nei. Sve čiams priau gi na 
įvai rių dar žo vių, spau džia 
ož kų pie no sū rius.
„SileneResort&SPA“ – tai 
miš kų ap sup ta vie ta Si le nė je, 
skir ta ir ra miam poil siui pa vie-
nė se vi lo se, ir van dens 
pro ce dū roms, ir gar diems 
val giams. Jo je šei mi nin kau-
jan ti Ru ta tu ri tik jai prik lau-
san čias val das – „šma kov kos“ 
(sa ma nės) la bo ra to ri ją. Tai 
vie na iš še šių vie tų Lat vi jo je, 
tu rin čių li cen ci ją ga min ti šį 
stip rų jį gė ri mą.
„Lielbornesmuiža“ – tai 
No ros Po šos ir Mar ti nio 
Stan ke vi čo rū pes čiu res tau ruo-
tas dva ras, si ūlan tis ir nak vy-
nės, ir pra mo gų, ir kū ry bi nių 
sto vyk lų vie tas.

Daug pi lio cent re, vir šu ti nia me 
vieš bu čio „Lat go la“ aukš te, 
įkur tas res to ra nas „Plaza“.
Daug pi lio tvir to vės te ri to ri jo je, 
prie Mar ko Roth ko me no 
cent ro, vei kia res to ra nas 
„Arsenals“.
Ūkis „Bagatibas“. Jo šei mi-
nin kė Ol ga Bir kė tu ri ku li na ri-
nio pa vel do ser ti fi ka tą – sle gia 
įvai rių rū šių kar vių pie no 
sū rius. Iš anks to už si sa kius iš 
to, ką užau gi na ūky je, 
pa ga mi na gar džius pie tus.

Kur ga li ma ap sis to ti

Di džiau sia tu riz mo trau ka – Daug pi lio tvir to vė ir joje vei kian čios eks po zi ci jos. 

Ką ver ta ap lan ky ti Lat ga lo je

Kur ver ta pa val gy ti
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Indroje „Laimės muziejų” sukūrė menininkai ir vietos bendruomenė.

Daugpilio tvirtovės teritorijoje atidaryta dailininkų darbų galerija „Baltais zirgs”.
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