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❚ EINĀRS KOZLOVSKIS

Turpinām lasītājus iepazīstināt ar  atpūtas iespējām tūrisma 
reģionā "Bella Dvina". Ceļojot pa Latgali un Vitebskas apgabalu 
Baltkrievijā, ir iespēja iepazīt reģionu "Bella Dvina", vietu, kur plūst 
teiksmainā Dvina – Daugava. Kad Latgales un Baltkrievijas ceļojuma 
laikā aplūkotas interesantākās vietas un baudīta nesteidzīga atpūta, 
ceļotājus gaida Lietuvas reģionā – Aukštaitijā. Lai ceļojumi būtu 
interesantāki un saistošāki,  Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas apga-
bala tūrisma speciālisti Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas sadarbības 
programmas projekta LLB-1-098 "Tūrisma attīstības veicināšana 
Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu reģionos" ("Bella Dvina 2"), 
sagatavojuši piecus saistošus tūrisma pārrobežu maršrutus. Šoreiz 
par vienu no tiem – "Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme: tūrisma 
maršruts ģimenēm".   Maršruts ir ļoti daudzveidīgs un ietver dažādu 
saimniecību, muzeju, zoodārzu apmeklējumu, darbošanos dažādās 
izglītojošās programmās, mielošanos ar lauku labumiem un reģiona 
čaklo saimnieču pagatavotajiem našķiem, nesteidzīgu atpūtu labie-
kārtotās vietās pie ūdeņiem. Bez tam maršrutā iekļauts plašs tūristu 
mītņu un ēdināšanas vietu klāsts.  Maršuta teksts, kuru papildina 
bagātīgs ilustratīvais materiāls, pieejams http://www.latgale.lv/lv/
files/download?id=2196.

Fotogrāfijas no Latgales, Vitebskas apgabala un Aukštaitijas 
tūrisma informācijas centru arhīviem

Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme: 
lielisks atpūtas piedāvājums ģimenēm

Latvijas –  Lietuvas – Baltkrievijas sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības 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.

Informācija par maršrutu
Kompleksais maršruts, kas piemērots autobrau-
cējiem un sastādīts ņemot vērā vajadzības, kas 
rodas ceļojot kopā ar bērniem. 
Kopējais garums: ~ 1085 km
Lietuvas teritorijā: ~ 223 km
Latvijas teritorijā: ~ 575 km
Baltkrievijas teritorijā: ~ 287 km
Grūtības pakāpe: viegla, pārsvarā mērojami ceļi 
ar asfalta segumu.  
Maršruta gaita:
Aukštaitija: Anīkšči – Ņuroņi – Burbišķi – 
Leļūņi – Utena – Šeiminišķi – Sudeiķi – Daugaļi 
– Antaliepte – Duseta – Šlape – Salaka – Zarasi 
– Kvintišķes – Zarasi
Latgale: Daugavpils – Preiļi – Aglona – Vortniki 
– Puša – Rēzekne – Spundžāni – Rugāji – balvi 
– Logini – Malnava – Kitkova – Berezovka – 
Ludza – Zilupe – Pasiene – Meikšāni – Akati 
– Krāslava – Kaplava
Vitebskas apgabals: Keziki – Kolenkišķi – 
Braslava – Miori – "Serebjanka" – ciems Rovnoje 
Poļe – Rasoni – Polocka
Alternatīva: maršruts sastādīts tā, lai ceļotāji 
pēc pašu vēlmēm un ieskatiem to jebkurā pun-
ktā varētu gan uzsākt, gan arī noslēgt.

Uz zirgiem – zirgu sēta "Klajumi", Krāslavas novads, Latvija.

Ūdens prieki Latgalē.

Savvaļas dzīvnieku voljēri Kolenkiškos, Braslavas 
rajons, Baltkrievija.

Vasaras bobsleja trase Anikščos.

Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions
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  Aicinām apmeklēt Baltijas ezeru zemi un Bellu Dvinu! Ceļojot pa Latgali un Vitebskas 
apgabalu Baltkrievijā, ir iespēja iepazīt reģionu "Bella Dvina", vietu, kur plūst teiksmainā 
Dvina – Daugava, kur spoguļojas simtiem ezeru, kur gaida neskarta daba. Kad Latgales un 
Baltkrievijas ceļojuma laikā aplūkotas interesantākās vietas un baudīta nesteidzīga atpūta, 
ceļotājus gaida Lietuvas reģionā – Aukštaitijā. Lai ceļojumi būtu interesantāki un saistošāki,  
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas apgabala tūrisma 
speciālistiem Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas sadarbības programmas projekta LLB–1–098 
"Tūrisma attīstības veicināšana Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu reģionos" ("Bella 
Dvina 2") ietvaros, sagatavojuši piecus saistošus tūrisma pārrobežu maršrutus. Maršrutu 
apraksti pieejami   http://www.latgale.lv/lv/bella_dvina_2/marsruti. Šoreiz par tūrisma 
maršrutu grupām. Šis maršruts cieši sasaucas ar Latvijas tūrisma saukli „Nesteidzīga atpūta 
Latvijā" un ir ļoti daudzveidīgs, jo piedāvā lielisku iespēju apvienot atpūtu ar jaunu vietu 
iepazīšanu un prasmju apgūšanu. Šajās ceļojuma  dienās  atpūtnieki varēs apmeklēt ne tikai  
kultūrvēsturiskos objektus, bet arī iemācīties seno amatu gudrības. Visos trijos maršruta 
reģionos ekskursantus gaida  patīkamas tikšanās ar interesantiem ļaudīm.  Vasaras sezona 
noslēgusies, iestājies rudens, kas ir ļoti jauks gadalaiks, lai kopā ar  draugiem vai kolēģiem 
dotos jaukā ceļojumā un gūtu saulainus iespaidus!

Latvijas – Lietuvas – 
Balt krievijas sadarbības 
programmas Eiropas 
kai miņattiecību un 
partnerības instrumenta 
apstip rinātā projekta 
LLB–1–098 "Tūrisma 
attīstības veicināšana 
Latgales–Utenas– 
Vitebskas pārro bežu 
reģionos" ("Bella Dvina 
2") kopējais budžets ir 
1 789 387 EUR. No šīs 
summas 90% – 1 610 
448, 30 EUR (1 131 829,5 
LVL) ir Eiropas Savienības 
atbalsts. Projekta 
vadošais partneris ir 
Latgales plānošanas 
reģions, un tam ir 11 
partneri no Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas.
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InformÇcija par mar‰rutu
VEIDS: kultūrvēsturisks maršruts, 
kurš iederās grupu ceļojumiem ar 
autobusu, mikroautobusu, kā arī 
automašīnu vai velosipēdu. Objekti,  
kas norādītie maršrutā, ir gatavi 
uzņemt  organizētas
tūristu grupas no 20 cilvēkiem un 
vairāk.
MARŠRUTA GARUMS: ~ 890 km
• Baltkrievijas pusē ~ 270 km
• Latvijas pusē ~ 427 km
• Lietuvas pusē ~ 193 km
GRŪTĪBAS PAKĀPE:
• Vitebskas apgabals: 
autovadītājiem – viegla, 
velosipēdistiem – vidēja (virzīties pa 
šoseju Polocka– Braslava, ir jārēķinās 
ar intensīvu satiksmi).
• Latgale: autovadītājiem – viegla, 
velosipēdistiem – vidēja (virzīties pa 
šoseju Rīga–Daugavpils, Daugavpils–
Rēzekne, Daugavpils–Zarasai, ir 
jārēķinās ar intensīvu satiksmi, 
virzoties paceļiem ar grunts segumu 
iespējama nelīdzena virsma).
• Aukštaitija: maršruts ļoti daudzvei-
dīgs dzīvs, ar iespēju aktīvi pavadīt 
laiku vai piedalīties izglītojošās 
programmās.
MARŠRUTA GAITA:
• Vitebskas apgabals (Baltkrievija): 
Braslava– Miori– Disna– Polocka– 
Rasoni– Verhņedvinska
• Latgale: Robežnieki – Krāslava 
– Aglona – Priežmale– Andrupene 
– Pasiene– Ludza– Rēzekne 
– Kārsava– Balvi– Rugāji– 
Gaigalava– Audriņi– Spundžāni– 
Preiļi– Līvāni– Nīcgale–
Daugavpils
• Aukštaitija (Lietuva): Zarasi – 
Utena– Anīkšči– Ņuroņi
• Alternatīva: maršruts ir sastādīts 
tā, lai ceļotājs pēc savas vēlmes to var 
uzsākt un nobeigt  jebkurā punktā.

Bella Dvina un Baltijas Ezeru  zeme: 
trisma mar‰ruts grupÇm 
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