Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme:
visinteresantākais un unikālākais
❚ EINĀRS KOZLOVSKIS
Latvijā un Latgalē plūst mūsu likteņupe
Daugava, bet mūsu kaimiņiem baltkrieviem
tā ir Rietumu Dvina. Ceļojot pa Latgali un
Vitebskas apgabalu Baltkrievijā, ir iespēja iepazīt reģionu "Bella Dvina", vietu, kur plūst teiksmainā Dvina – Daugava. Tā ir upe, kas, pateicoties leģendārajam tirdzniecības ceļam "no
varjagiem (vikingiem) uz grieķiem", bija zināma
jau sensenos laikos. Robežas sadala valstis un
tautas, taču upe tās apvieno. Pilsētas un ciemi,
kas vairāku gadsimtu garumā radušies Rietumu
Dvinas – Daugavas krastos, līdz mūsdienām
glabā simtiem neatklātu vēsturisko noslēpumu.
Iepazīstot senlaiku vēstures liecības un kultūras
pieminekļus, zinātkāram ceļotājam ir iespēja
dzirdēt daudz neparastu nostāstu un notikumu.
Te, Baltkrievijas pusē, kur ir tikpat daudz ezeru
kā Baltijas ezeru zemē Latgalē un Aukštaitijā,
sirmā senatnē mitušas senās latgaļu ciltis, pēcāk
risinājušies Livonijas un Ziemeļu kara notikumi. Šī zeme dzirdējusi Ivana Bargā un Stefana
Batorija balsis, valdonīgā Pētera I komandas,
Napoleona korsikāņu akcentu. Dvinas krastos tika kārts šūpulis izcilajiem māksliniekiem
Markam Rotko un Markam Šagālam. Kad
Baltkrievijas ceļojuma laikā iepazītas pilsētu un
ciemu galvenās vērtības, ceļotājus gaida Latgalē
un Aukštaitijā. Aukštaitiju un Latgali rotā krāšņs teikām un nostāstiem apvīts dabas ainavu
kaleidoskops: zaigojoši ezeri, birztalas, upes,
lauki, pļavas, laukakmeņi un pakalni, kurus
caurvij līkumaini lielceļi un sapņaini lauku celiņi. Reģionā izveidoti vairāki dabas parki, kuru
krāšņums priecē sirdi, sniedz jaunas zināšanas
un patiesu atpūtu. Tamdēļ šovasar vien atliek
kravāt ceļasomas un doties pēc jauniem iespaidiem un atklājumiem. Lai ceļojumi būtu interesantāki un saistošāki, Latgales, Aukštaitijas un
Vitebskas apgabala tūrisma speciālisti Latvijas–
Lietuvas–Baltkrievijas sadarbības programmas
projekta LLB-1-098 "Tūrisma attīstības veici-

Polocka – Baltkrievijas senākā pilsēta.

Stelmužes ozols.
nāšana Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu
reģionos" ("Bella Dvina 2") ietvaros sagatavojuši
piecus saistošus tūrisma pārrobežu maršrutus. Šoreiz par vienu no tiem – "Bella Dvina
un Baltijas ezeru zeme: visinteresantākais un
unikālākais".
Maršruta autori piedāvā doties šajā ceļojumā tieši no paša Eiropas centra. Patiesi,
Eiropas centrs atrodas reģionā "Bella Dvina"
Baltkrievijas senākajā pilsētā Polockā. Eiropas
centrs ir neparasta vieta, tamdēļ nav jābrīnās,
ka tā tuvākā un tālākā apkārtnē atrodas tikai
neparastas, unikālas vietas, kurās apskatāmi
daudzveidīgi tūrisma objekti. Par tiem stāstot ceļotājiem, mēs sakām: vienīgais, senākais,
unikālākais, visaugstākais, vismazākais, vislielākais utt. Baltkrievijā vienīgā Sofijas katedrāle

Ludzas pilsdrupas.

Aglonas bazilika.

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
projekta LLB-1-098 "Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu reģionos" ("Bella
Dvina 2") ietvaros. Kopējais projekta budžets ir
1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30
EUR (1 131 829,50 LVL) ir Eiropas Savienības atbalsts.

un Baltkrievijas grāmatu iespiešanas muzejs,
Baltkrievijas mazākā pilsētiņa Disna un senākā pilsēta Polocka, arī Latvijas senākā pilsēta
Ludza, Latvijā vienīgais Daugavpils cietoksnis
un Marka Rotko mākslas centrs, Latvijā vislielākais laukakmens – Nīcgales lielais akmens,
Baltijā vissenākais dižkoks – Stelmužes ozols,
Lietuvā vienīgais Zirgu muzejs, Lietuvā visvecākā vīna rūpnīca Anīkščos. Ceļojot būs iespēja
iepazīt dažādus amatu pratējus, neatkārtojamo un unikālo kultūrvēsturisko mantojumu,
dabas vērtības, nobaudīt garšīgas maltītes un
apmesties omulīgās tūristu mītnēs. Visus trīs
mūsu ceļojuma maršruta reģionus vieno tas,
ka Vitebskas apgabals, Latgale un Aukštaitija
savās valstīs ir ezerainākie novadi. Lai jauks
ceļojums!

Šaursliežu dzelzceļš.

Informācija par maršrutu
Veids: kompleksais tūrisma maršruts, kas
ietver kultūrvēsturiskos un dabas objektus,
kurš piemērots autobraucējiem un pieredzējušiem velobraucējiem
Garums: ~ 1257 km
Maršruta garums Baltkrievijā ~ 150 km
Maršruta garums Latvijā ~ 838 km
Maršruta garums Lietuvā ~ 269 km
Maršrutam ir 20 posmi
Alternatīva: maršruts sastādīts tā, lai
ceļotājs pēc paša vēlmēm un ieskatiem to
jebkurā punktā varētu gan uzsākt, gan arī
noslēgt
Maršrutu var lejuplādēt:
http://latgale.lv/lv/bella_dvina_2/marsruti
Fotogrāfijas no Latgales, Vitebskas apgabala un Augštaitijas
tūrisma informācijas centru arhīviem

