
 PA BALTKRIEVIJAS, 
LATVIJAS UN LIETUVAS 
  UPĒM 
 UN EZERIEM

TŪRISMA 
MARŠRUTS

BELLA DVINA 
UN BALTIJAS EZERU ZEME:



REĢIONI 
BELLA DVINA 
UN BALTIJAS EZERU ZEME

www.visitlatgale.com
www.belladvina.com
www.vitebsk-region.by
www.balticlakes.com
www.utenainfo.lt
www.antour.lt
www.zarasai.lt/tic

Baltijas ezeru zeme – ezeriem bagātākais reģions Baltijā, kura teritorijā ir vairāk 
nekā divi tūkstoši ezeru. Baltijas ezeru zemes īpašās vērtības – reljefs, daba, tīrs 
gaiss un brīnišķīgi cilvēki. Pavisam līdzās Baltijas ezeru zemei atrodas reģions ar 
poētisku nosaukumu „Bella Dvina”. Šī zeme atrodas tur, kur plūst teiksmainā upe 
Dvina – Daugava. Tā ir upe, kas, pateicoties leģendārajam tirdzniecības ceļam „no 
varjagiem uz grieķiem”, bija zināma jau sen senos laikos. Daugava ir upe, kuru par 
savējo uzskata triju valstu: Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas iedzīvotāji. Krievijā 
tā sāk savu plūdumu, šķērso Baltkrieviju, vijas cauri Latvijai, līdz, visbeidzot, sa-
sniedz Baltijas jūru. 

Aktīvais tūrisms visa gada garumā, vērienīgi kultūras pasākumi kopā ar jaukām 
dabas ainavām, sniedz patiesu baudījumu. Piedāvājam jums atklāt Baltijas eze-
ru zemi – Latgali Latvijā, Aukštaitiju Lietuvā un daļu Vitebskas apgabala Balt-
krievijā. 

Plašāku informāciju par Baltijas ezeru zemes un Bella Dvina ceļojumu maršru-
tiem meklējiet www.visitlatgale.com, www.belladvina.com.

LATVIJA (Latgale)
LIETUVA (Aukštaitija)

BALTKRIEVIJA (Vitebskas apgabals)
LATVIJA (Latgale)
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ŪDENSTŪRISMA MARŠRUTI 

BELLA DVINA
 UN BALTIJAS EZERU ZEMĒ

Nav nekā patīkamāka, kā atstājot aiz muguras visas rūpes 
un raizes, iekraut laivā smagu mugursomu un nodoties 
mierīgai ūdens plūsmai. Šajā mirklī notiek īsta burvestība. 
Mainās dzīves ritms un viss paliek tāds, kādam tam dabā ir 
jābūt. Ainavas, kas paveras aiz katra jauna upes līkuma, ir ne-
aprakstāmi skaistas. Tu esi nedaudz atbrīvojies no ikdienas 
rūpēm un priecājies par dabas skaistumu. Par ūdensrozēm, 
par graciozo gulbju pāri, pīļu saimi. Ūdens ceļojums ir visīs-
tākā atpūta dabā. Lai gan pavisam modrību zaudēt nevajag, 
katrs laivotājs zina, ka „zemūdens akmeņi” pa ceļam gadās 
vienmēr: nokrituši koki, veca tilta pāļi, bīstami celmi un sēk-
ļi... Bet, laivās iekšā un uz priekšu! Mūsu padoms: atpūšoties 
upju un ezeru krastos, reizēm pastaigājieties un iepazīstiet 
apkārtni, jo tur var redzēt daudz inetresanta!

CEĻVEDĪ APKOPOTI 
8 ŪDENSTŪRISMA MARŠRUTI:

1   No Usomļa ezera līdz senākajai Baltkrievijas 
pilsētai – Polockai (Vitebskas apgabals)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 70 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 dienas

2   Disnas pirmsākumos (Vitebskas apgabals)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 90 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 dienas

3   Lejup pa burvīgajām upēm no Baltkrievijas 
līdz Latvijai (Vitebskas apgabals, Latgale)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 103 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 dienas

4   No Piedrujas līdz Daugavpilij (Latgale)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 116 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 dienas

5   Pa Krāslavas novada upēm un ezeriem (Latgale)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 30 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienas

6   No zirgu sētas „Untumi” līdz Nagļiem 
Rēzeknes novadā (Latgale)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 35 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienas

7   Pa Šventoje upi (Aukštaitija)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 230 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-12 dienas

8   Pa Utenas rajona upēm un ezeriem (Aukštaitija)

 Maršruta garums . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 22 km
 Maršruta ilgums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienas
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VĒRTS ZINĀT:

  Plānojot ceļojumu, atcerieties, ka atsevišķās vietās var 
būt noteikti ierobežojumi, kas saistīti ar dabas aizsar-
dzības noteikumiem, atpūtu, uzturēšanos privātīpašu-
mā, u.c.

  Atpūšoties pie ūdens tilpnēm, atcerieties par savu un 
savu līdzbraucēju drošību, pieskatiet bērnus.

  Kuriet ugunskurus un atpūtas vietas iekārtojiet tam pa-
redzētās vietās.

  Atkritumus, kas parādījušies Jūsu atpūtas laikā, savāciet 
un atstājiet tam paredzētā vietā.

  Saudzējiet dabu un cieniet vietējos iedzīvotājus.

  No apmeklētās vietas paņemiet līdzi vien fotogrāfi jas un 
iespaidus.

Saskaņā ar „Makšķerēšanas noteikumiem”, makšķerēt ūde-
ņos ir tiesības fi ziskām personām, kurām makšķerēšanas 
laikā ir klāt derīga makšķerēšanas karte, kur norādīts mak-
šķernieka vārds, uzvārds un personas kods, un dokuments, 
kas ļauj identifi cēt personu. Vietās, kur noteikta licencēta 
makšķerēšana, papildus makšķerēšanas kartei ir nepiecie-
šama makšķerēšanas licence. Privātos ūdeņos, kur makšķe-
rēšanas tiesības nepieder valstij, ūdenstilpnes īpašnieks ir 
tiesīgs izmantot makšķerēšanas tiesības pats vai arī ļaut 
to darīt citām fi ziskām vai juridiskām personām, saskaņā ar 
„Makšķerēšanas noteikumiem”.

DER ZINĀT! 

 Baltkrievijā: 
Valsts fl oras un faunas aizsardzības inspekcija: 
www.gosinspekciya.gov.by; 
Polockas tūrisma informācijas centrs; tālr.: 

 +375 214 42 69 49

 Latvijā: 
Valsts vides inspekcija, Daugavpils reģionālā nodaļa: 

 +371 654 23219, +371 28366886

 Lietuvā: 
Valsts vides inspekcija, Utenas reģionālā nodaļa: 

 +370 389 68782

INVENTĀRA NOMA 
UN ŪDENSTŪRISMA CEĻOJUMU 
ORGANIZĒŠANA BALTKRIEVIJĀ:

Polockas tūrisma informācijas centrs
Adrese: F. Skorinas (Francyska Skaryny) 
prospekts 8, Polocka, 

 +375 214 426949, 
polotsk-sport@mail.ru,
12 smailītes

INVENTĀRA NOMA 
UN ŪDENSTŪRISMA CEĻOJUMU 
ORGANIZĒŠANA LATVIJĀ (LATGALĒ):

Brīvdienu māja „Ezersētas”
Adrese: „Kapari”, Aglonas novads, 
GPS: 56.1569437, 27.3037222, 

 +371 29166259, +371 29194748, 
ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv, 
14 smailītes, 18 kanoe laivas

Biedrība „Акtīvā atpūta Latgalē”
Adrese: Indras iela 33, Krāslava,
GPS: 55.9061777, 27.1923082, 

 +371 26061272, 
atputalatgale@inbox.lv, www.atputalatgale.com, 
24 kanoe laivas

Viesu māja „Arkādija”
Адрес: Gandeļi, Kaplavas pagasts, Krāslavas pagasts, 
GPS: 55.8710737, 27.1650405, 

 +371 27006998, +371 29709006, 
www.visitkraslava.com, 
10 kanoe laivas

Zemnieku saimniecība „Skaidas”
Adrese: Rīgas iela 58, Кrāslava, 
GPS: 55.8932650, 27.1677123,

 +371 26131147, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com, 
9 kanoe laivas

Brīvdienu māja „Saulgoze”
Adrese: Perveliški, Konstantinovas pagasts, 
Dagdas novads, GPS: 56.0203137, 27.4769161, 

 +371 29912646, 
saulgozeg@inbox.lv, www.nomalaivu.lv, 
10 kanoe laivas 

Sporta klubs „Beibuks”
Adrese: Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
GPS: 55 55.602, 26 42.177, 

 +371 29493121, 
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv, 
www.kanoelaivas.lv, www.lielaisplosts.lv, 
24 kanoe laivas

Laivu noma „Mučas”
Adrese: Īsā iela 1, Daugavpils, 
GPS: 55 51.468, 26 32.609, 

 +371 28344394, 
mucas@inbox.lv, www.laivunoma.com, 
12 smailītes (iepriekš pasūtot – 30)

INVENTĀRA NOMA 
UN ŪDENSTŪRISMA CEĻOJUMU 
ORGANIZĒŠANA LIETUVĀ:

 ZARASU RAJONĀ:

SIA „Degesa”
Adrese: Bikeni, Salakas pagasts, 

 +370 685 44450, 
info@degesa.lt, www.degesa.lt, 
25 kanoe laivas, 31 smailīte, 24 divvietīgie kajaki, 
21 trīsvietīgs kajaks, 4 četrvietīgie kajaki

Eko-tūrisma lauku sēta „Pasartele”
Adrese: Hipodroma iela 4, Dusetos, 

 +370 652 33232, 
pasartele@gmail.com, www.pasartele.com, 
4 kanoe laivas, 30 smailītes, 4 kajaki

 UTENAS RAJONĀ:

Tūrisma inventāra noma 
Adrese:  +370 652 82255,
gindrasius@yahoo.com, www.zygeiviuslenis.lt, 
10 smailītes

Tūrisma inventāra noma 
Adrese:  +370 615 12555, +370 658 44865,
speleda@yahoo.com 

Eko-tūrisma lauku sēta „Peizažas”
Adrese: s. Kirdeikijai, Saldutišķu pagasts, 

 +370 699 40376, 
kaimoturizmas1@gmail.com, www.sodybapeizazas.lt, 
8 smailītes, 1 airu laiva

Gražinas un Gintara Kruģiškaju 
eko-tūrisma lauku sēta

Adrese: s. Antakalnis, Saldutišķu pagasts, 
 +370 680 84199, +370 616 29853, 

30 smailītes, 1 airu laiva

Aiseta kajaki
Adrese: s. Antakalnis, Saldutišķu pagasts, 

 +370 611 00992, 
nuoma@aisetobaidares.lt, www.aisetobaidares.lt, 
10 smailītes

Eko-tūrisma lauku sēta „Širvyne”
Adrese: s. Šeimininiškai, Užpalejas pagasts, 

 +370 698 25387, +370 615 24841, 
info@sirvyne.lt, www.sirvyne.lt, 
10 smailītes

 ANĪKŠČU RAJONĀ:

Birute Lukoševičiene,   +370 614 76538

Daiva Širvinskiene,   +370 618 08853

Egidijus Matelis,   +370 616 30896

Gitana Mileikaite,   +370 605 20110

Marijus Rindzevičius,   +370 659 05057

Inga Kilčiauskienė,   +370 614 84134

Petras Bražiūnas,   +370 614 37157

Ričardas Vasiliauskas,   +370 613 73630

Rimas Kisielius,   +370 676 35010

Rimas Zabulionis,   +370 689 88465

Rimtautas Kukarevičius,   +370 686 29344

Rita Šimkienė,   +370 670 53465

Romas Antanaitis,   +370 686 86312

Romas Savickas,   +370 612 93029

Šarūnas Perevičius,   +370 620 61306

Vasilijus Jakovlevas,   +370 659 88610

Vida Grikėnienė,   +370 616 44341

NODERĪGA INFORMĀCIJA 



No 50 000 līdz 100 000

Mazāk nekā 20 000

No 100 000 līdz 500 000

Vairāk par 5 000

Mazāk par 5 000

Kartei ar mērogu 1:1 000 000

Kartēm ar mērogu 1:200 000, 
1:250 000, 1:500 000

PILSĒTAS TIPA CIEMATI

LAUKU APDZĪVOTIE PUNKTI

PILSĒTAS

DZELZCEĻA LĪNIJAS

AUTOCEĻI

Automaģistrāles

Ar modernizētu pārklājumu

Bez pārklājuma

Ar pārklājumu

Gruntētie lauku ceļi

Pļavu un mežu ceļi

Kilometru zīmes un atrašanās 
uz galvenajiem ceļiem

Robežpunkti

Dzelzceļa stacijas, 
apstāšanās punkti un to nosaukumi

CEĻU NUMERĀCIJA

Nacionālie

Upes, strauti

Kuģojamās upes

Tecējuma virziens

Prāmji

Kuģniecības sākums

Ezeri, ūdenskrātuves, dīķi

Kanāli, grāvji

Valstu

Nacionālā parka 
un republikas nozīmes rezervāti

Tilti

Pagalmi un mājas kas 
atrodas atsevišķi

Kaimiņvalstu

MARŠRUTU FRAGMENTI

APDZĪVOTIE PUNKTI PĒC APDZĪVOTĀS 
VIETAS TIPA UN IEDZĪVOTĀJU SKAITA

SAKARU LĪNIJAS 

HIDROGRĀFIJA 
UN HIDROGRĀFISKIE OBJEKTI

ROBEŽAS

Pašvaldība

Pasts

MARŠRUTU FRAGMENTI PĀRĒJIE OBJEKTI

PILSĒTAS

Pilsēta

(1:500 000)

Galvenais ceļš
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Lauku apdzīvoto punktu 
apbūvētie punkti un to nosaukumi

Pamata joslas

Pārējās joslas

Dzelzceļi, stacijas

Autoceļi ar modernizētu pārklājumu

Autoceļi ar pārklājumu

Automaģistrāles

Pārbraucamie tilti, gājēju tilti

Gruntētie lauku ceļi

Pļavu un mežu ceļi

Gājēju ceļi parkos

Ceļu numuri

Upes, strauti, kanāli, grāvji, 
tecējuma virziens, prāmji

Koku un krūmu audzes

Dārzi

Ezeri, ūdenskrātuves, dīķi

Slobodkas kalnu grēda

Laukakmeņi

Viesu māja

Ēdināšanas punkti

Muzeji

Ebreju kapsēta 

Arhitektūras pieminekļi

Kultūras celtnes

Avots

Voljēri

Degvielas uzpildes stacijas

Pilskalns, Kalns Majak

Borisa akmens

Argoekosaimniecība

Arheologijas pieminekļi 
(baltkrievu stounhedžš)

Pilsdrupas

Atpūtas mājas un bāzes

Memoriālie kompleksi, pieminekļi, 
piemiņas vietas

Viesnīcas

Parki

Dendrārijs

Dzelzceļa stacijas

Autostacijas

Tirgi

Pasti

Slimnīcas

Poliklīnikas

Atpūtas objekti

Mednieka un zvejnieka mājas

Tūrisma informācijas centri, 
punkti, tūrisma aģenti

Geogrāfiskais Eiropas centrs

Pils

PILSĒTAS PĀRĒJIE OBJEKTI

Stadioni, sporta laukumi

Purvi, purvaina zeme

Dārza apgabali

Meži

Piezīme:  gadījumos ja ir pilnīga sakritība ģeogrāfiskajiem 
nosaukumiem baltkrievu un krievu valodās, tie tiek doti vienu reizi.

PĀRĒJIE OBJEKTI

Kapi

Pilsētu apbūvētie kvartāli

8
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GOMĻA (HOMLIA)
VĒRTS APSKATĪT:

1  Memoriālais komplekss 
K.J. Vorošilova partizāņu brigādei.

2  Memoriālais komplekss 
(upes kreisajā krastā) par godu Vetrinskas pagrīdes rajonu 
komitejām, partizāņu brigādei, ko komandēja D.V. Tjabuts.

3  Slavas laukums 

(upes labajā krastā). Mūsdienās daudzi zina par varonīgajiem 
Brestas cietokšņa aizstāvjiem, bet maz zināms par Polockas 
nocietināto rajonu, ko aizstāvot, karavīri 20 dienas neļāva 
ienaidniekam ieņemt pilsētu. Kultūrvēstures komplekss 
„Slavas laukums” veltīts vēsturei par Polockas nocietināto 
rajonu, zināmu kā „Staļina līnija”.

4  Baltkrievijas Stounhendža 

c. Bikuļniči (Bikulničy) (1 km uz ziemeļaustrumiem no ciema, 
Janovo ezera krastā). Kvadrātveidīgs laukakmeņu krāvums. 
Vienas malas garums 15 m. Kvadrāta šķautnes pavērstas tā, 
ka gada garumā norāda uz svarīgākajiem saules aktivitātes 
brīžiem. Akmeņi sakrauti krievu burta „П” veidā un pavērsti 
uz Volotovkas kalnu, kas redzams pāri Janovas ezeram. Daži 
zinātnieki uzskata, ka tas nav nejauši. Vietējie iedzīvotāji par 
Baltkrievijas Stounhendžu, iespējams, pat nezina, bet seno 
tradīciju kopj – reizi gadā sapulcējoties šeit vasaras saulgriežos.

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, piemērots ūdens ceļojumu cienītājiem.
Maršruta garums: ~70 km.
Ilgums: 4 dienas.
Sarežģītības pakāpe: vidēja(neatkarīgi no gadalaika), izņemot posmu pa Turovļankas upi.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Pulcēšanās vieta Baltkrievijas senākajā pilsētā – Polockā (Polack). Drošības tehnikas instruktāža, inventāra saņemšana.

Pārbrauciens līdz Usomļa (Usomlia) ezeram (Polockas rajons): pa P-46 trasi līdz pagriezienam uz c. Zaozerje (Zaazierje) 
(18 km), tālāk līdz c. Usomļa (10 km). Pirms pagrieziena uz c. Zaozerje abās ceļa pusēs atrodas piemiņas vietas Lielā Tēvijas 
kara notikumiem.

MARŠRUTA PIRMAIS ETAPS:
Ūdensceļš no Usomļa ez. – Sujas ez. (s. Gomļa) – 13 km
Maršruts virzās pa Usomļa (Usomlia), Kanaša (Kanašy) un Suja ezeriem, kas savienojas ar nelielām upītēm. Maršruts nav 
sarežģīts, ezeri un upes ir viegli izbraucami.

PAMATMARŠRUTS: 

USOMĻA (USOMLIA) EZ. — KANAŠU (KANAŠY) EZ. — SUJA EZ. — 
S. GOMĻA (HOMLIA) — TUROVĻA (TUROŬLIA) EZ. — 

TUROVĻANKAS (TURAŬLIANKA) UPE —
 S. GORJANI (HARANY) — UPE RIETUMU DVINA (ZACH. DZVINA) — 

POLOCKA (POLACK)

3

4

MARŠRUTS № 1 
NO USOMĻA EZERA LĪDZ SENĀKAJAI BALTKRIEVIJAS PILSĒTAI — POLOCKAI!
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MARŠRUTS TURPINĀS:
Suja ez. – Turovļas (Turoŭlia) ez. – 
Turovļankas (Turoŭlianka) upe – 
c. Gorodišče (Haradzišča) – 25 km 

Maršruts iet pa Turovļankas upi, kas ieplūst no viena ezera 
otrā. Suja ezers ir viens no skaistākajiem Polockas rajonā. 
Turpinot ceļojumu pa Turovļankas upi, iepeldam Turovļas 
ezerā. Tas ir īpašs ar to, ka patiesībā ir mitrājs ar biezām un 
augstām niedrēm. Vasaras otrajā pusē ezers mēdz aizaugt 
un ir grūti izbraucams. Līdz Turovļankas upes iztekai jātiek 
cauri biezām niedrēm un ūdenszālēm. Ezers beidzas, un sā-
kas ūdensmaršruta sarežģītakais posms - Turovļankas upe. 

Tā ir neliela upe, bet ar ļoti stipru straumi. Te sastapsiet 
daudz kritušu koku, akmeņus, nelielus tiltus. Nāksies kāpt no 
laivām laukā un nest gan laivas, gan inventāru. Lai izpeldētu 
Turovļankas upi, nāksies pielkt daudz pūļu un spēka. Šajā 
maršruta posmā ceļotājiem bieži gadās arī apgāzties, bet 
tiem, kuri neiedomājas ūdensceļojumus bez riska un adrena-
līna, šis ir ideāls variants! 

Straujā Turovļanka atved mūs pie Rietumu Dvinas (Zach. 
Dzvina).

MARŠRUTS:
Gorodiščes (Haradzišča) ez. – 
c.Gorjani (Harany) – 
Upe Rietupu Dvina (Zach. Dzvina) – 
c.Lučno (Lučna) – 18 km

Turpmāk ceļojums turpinās pa mierīgo Rietumu Dvinu 
(Zach. Dzvina).

VĒRTS APSKATĪT:

5  Dendroloģiskais parks c. Gorjani (Harany) 
un dižakmens c. Novije Gorjani (Nov. Harany) 
Seno druīdu nostāsti un mūsdienu zinātnieku pētījumi ap-
liecina, ka katram kokam ir īpaša enerģija, kas labvēlīgi ietek-
mē cilvēka pašsajūtu. Uzlādēties ar pozitīvu enerģiju var c. 
Gorjani Dendroloģiskajā parkā. Blakus c. Novije Gorjani, netā-
lu no ceļa atrodami dižakmeņi. Senatnē te atradusies senču 
kulta un rituālu vieta, par ko liecina šo dižakmeņu ģeomet-
riski pareizais izvietojums.

6  Lučno ciemam 

blakus patlaban notiek Polockas hidroelektrostacijas celt-
niecība. Polockas HES – pirmā no hidroelektrostaciju kas-
kādes, ko tiek plānots uzcelt Baltkrievijā, Rietumu Dvinas 
krastos.

MARŠRUTS TURPINĀS:
c. Lučno (Lučna) – 
Rietumu Dvina (Zach. Dzvina) – 
Polocka (Polack) – 14 km

KUR NAKŠŅOT:
1  Lauku sēta „Janovo”, c. Bikuļņiči (Bikulničy), 

Polockas rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 
 +375 214 47 62 51, +375 29 8195388, 10 vietas

7

8
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Ceļojums turpinās pa Rietumu Dvinu. Varenā Dvina nes 
savus ūdeņus uz bijušo Polockas kņazistes galvaspilsētu  – 
Polocku (Polack). Baltkrievijas vecākā pilsēta paliks Jums at-
miņā ar saviem muzejiem un dievnamiem, apburs ar senat-
nes atmosfēru un noslēpumainību. Tā ir pilsēta – brīnums, 
pilsēta – mīkla.

POLOCKA (POLACK)
VĒRTS APSKATĪT:

7  Sofi jas katedrāle 
Sofi jas katedrāle bija uzbūvēta Dvinas krastā 11.gadsimtā, 
leģendārā Vseslava Brīnumdara valdīšanas laikā. 1710.gada 
1.augustā baznīca tika uzspridzināta. Tā tika atjaunota tikai 
1750.gadā. Sofi jas katedrāles atjaunošana, ar ko nodarbojās 
slavenais arhitekts Jans Glaubics, daudzu svētnīcu autors, 
turpinājās no 1738. līdz 1750.gadam. Pašlaik dievnams kā 
arhitektūras piemineklis pieskaitāms pie tā sauktā vilenskas 
baroka stila, te atrodas šī dievnama vēstures muzejs, kamer-
mūzikas un ērģeļmūzikas koncertzāle.

Adrese: Zamkavaja iela 1, Polocka, Baltkrievija, 
 +375 214 42 53 40

8  Sv. Jefrosinijas klosteris 
Viens no interesantākajiem arhitektūras un vēstures pie-
minekļiem pilsētā. Sv. Jefrosinijas klosteris ar 12.gadsimta ir 
feskām ir Polockas arhitektūras pērle.

Adrese: Jefrosinijas Polockas (Jeŭfrasinni Polackaj) ielа 89,
Polocka, Baltkrievija,  +375 214 42 14 29

9  Baltkrievu grāmatu iespiešanas muzejs
Atrodas Rietumu Dvinas krastā. Muzejs atrodas bijušajā Brā-
lības skolas ēkā, kas ir 18.gadsimta arhitektūras piemineklis. 
Ekskursijas un pastāvīgās ekspozīcijas – baltkrievu un angļu 
valodās. Iespēja iegādāties suvenīrus. Muzeja krājumos – 
unikālas, senas iespiestas grāmatas, ekspozīcijās sīki attē-
loti visi grāmatu attīstības posmi. Daļa ekspozīcijas veltīta 
baltkrievu un austrumslāvu tulkam, redaktoram un izdevē-
jam Franciskam Skorinam.

Adrese: Nižņe-Pokrovskaja (Nižnie-Pakrouskaia) iela 22, 
Polocka, Baltkrievija,  +375 214 42 57 25

10 Piemiņas zīme 
„Eiropas ģeogrāfi skais centrs”
Piemiņas zīme uzstādīta 2008.gadā. Kompozīcijas pamatā ir 
vēja roze, centrā – Eiropas karte, kur Polocka izcelta kā Eiro-
pas ģeogrāfi skais centrs. 

Adrese: iepretim restorānam „Slavjanskij”, F. Skorinas 
(Francyska Skaryny) prospekts 13, Polocka, Baltkrievija, 

 +375 214 42 69 49 (TIC)

11 Piemineklis burtam „Ў” 
Akcentē burtu, kas sastopams tikai baltkrievu alfabētā un ir 
baltkrievu tautas valodas kultūras simbols.

Adrese: F. Skorinas (Francyska Skaryny) laukums, 
Polocka, Baltkrievija,  +375 214 42 69 49 (ТIC)

KUR NAĶŠŅOT:
2  Viesnīca „Dvina”, F. Skorinas (Francyska Skaryny) 

prospekts 13, Polocka, Baltkrievija, 
 +375 214 42 22 35, +375 214 42 70 44, 160 vietas

3  Viesnīca „Parus”, Nižņe-Pokrovskas 
(Nižnie-Pakrouskaia) iela 50 a, Polocka, Baltkrievija, 

 +375 214 42 51 70, +375 214 42 54 15, 
polotskrowing-cor@mail.ru, 50 vietas

KUR PAĒST:
Restorāns „Slavjanskij”, F. Skorinas (Francyska Skaryny) 
prospekts 13, Polocka, Baltkrievija, 

 +375 214 42 07 97

Kafejnīca „Damian”, Nižņe-Pokrovskas 
(Nižnie-Pakrouskaia) iela 41 b, Polocka, Baltkrievija, 

 +375 214 42 87 66

Каfejnīca „Dionis”, Oktjabrskaja (Kastryčnickaja) iela 25, 
Polocka, Baltkrievija,  +375 214 42 31 48

Kafejnīca „Hutorok Nikolajevskij”, F. Skorinas 
(Francyska Skaryny) prospekts 2, Polocka, Baltkrievija, 

 +375 214 42 81 97

Kafejnīca „Badalan”, P. Brovkas (Pietrusia Broŭki) iela 57/1, 
Polocka, Baltkrievija, 

 +375 44 734 54 80, +375 44 734 54 81

Kafejnīca „Razdol”, Tolstoja (Talstoha) iela 15, Polocka, 
Baltkrievija,  +375 214 42 04 33

Vērts zināt: visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta 
ar ceļojuma maršrutu, Jūs varat uzzināt tūrisma informācijas 
centros un punktos. 

INFORMĀCIJA:
 Polockas tūrisma informācijas centrs, 

F. Skorinas (Francyska Skaryny) prospekts 8, Polocka, 
 +375 214 42 69 49, polotsk-sport@mail.ru, 

www.polotsk-turizm.by, www.belladvina.com

KUR NAĶŠŅOT:
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INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, piemērots upes ūdens ceļojumu cienītājiem.
Maršruta garums: ~90 km.
Maršruta ilgums: 5-6 dienas.
Sarežģītības pakāpe: minimāla.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Šis aizraujošais maršruts sākas Šarkovščinā (Šarkaŭščyna). Neielajai pilsētai ir 500 gadu, tā izvietojusies Disnas (Dzisna) 
upes krastā. Ceļojuma sākumā tūristi iepazīstas ar pilsētciematiņa populārākajiem apskates objektiem. 

Kopumā Šarkovščinā atrodas 59 kultūrvestures un arhitektūras pieminekļi! Pilsētciematiņš Šarkovščina (Šarkaŭščyna) ir 
Vitebskas apgabala, Šarkovščinas rajona centrs Disnas upes krastā, 210 km attālumā no Vitebskas un 195 km attālumā no 
Minskas. Pirmo reizi Šarkovščina rakstītos avotos minēta 1503.gadā. Šarkovščinas (Šarkaŭščyna) karti skat. 20.lpp.

PAMATMARŠRUTS: 

ŠARKOVŠČINA (ŠARKAŬŠČYNA) — GERMANOVIČI (HIERMANAVIČY) — DZISNA

17

VĒRTS APSKATĪT:

1  Koka Sv. Uspenskas baznīca, 
uzcelta Disnas (Dzisna) upes krastā 1912.gadā (ciemata 
dienvidu daļā).

2  Visu noskumušo Prieka baznīca, 
uzcelta 19.gsadsimta beigās un nosaukta kā viena no svēt-
bildēm, kas atrodas baznīcā. Patreizējā mūra baznīca tika 
uzcelta vecās koka baznīcas vietā un tās noformējumā vēro-
jami senās krievijas mākslas un arhitektūras motīvi. Baznīca 
atrodas ciemata centrā.

3  Lopatinsku (19.gs.) 
un Fjodoroviču (19.gs.) muižas, 
kas atrodas parkā Disnas (Dzisna) upes krastā.

4  Piemineklis Baltkrievijas 
atbrīvotājiem no vācu fašistiem
Skvērā, Majakovska ielā, atrodas brāļu kapi, kur apbedīti vai-
rāk kā 200 karavīri un partizāņi, kuri krituši Lielajā Tēvijas 
karā. 1960.gadā kapos tika uzstādīts obelisks.

Pēc Šarkovščinas apskates tūristi laivo uz c. Germanoviči 
(Hiermanavičy).

5

6

7
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VĒRTS APSKATĪT:

5  Vissv. Jaunavas Marijas 
pasludinašanas baznīca
Tā ir viena no ievērojamākajām vietām Germanovičos. Baz-
nīca uzcelta Disnas krastā 1787.gadā. Barokko arhitektūras 
paraugs. Baznīcā skaisti gleznojumi ar augu motīviem. 1940.
gadā banzīca tika slēgta un atgriezta draudzei tikai 1988.
gadā.
 
6  Muižas parks

7  Vecticībnieku lūgšanu namiņš

8  Jāzepa Drozdoviča vārdā nosauktais 
Kultūras un sadzīves muzejs 

Tālāk maršruts turpinās uz pilsētiņu Dzisna.

DZISNA
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu!” Tā varētu teikt par nelielo 
pilsētiņu, kur dzīvo 2 200 iedzīvotāju. Senais tigošanās ceļš 
„No Varjagiem līdz Grieķiem” nevarēja paiet garām šai vietai, 
kas zināma jau no 1461.gada. Senatnē to sauca par Kopec-
pilsētiņu. Tā atradās ļoti izdevīgā vietā, kur saplūst Dvina un 
Disna. Dzisnas pils, laikā no 14.gadsimta līdz 18.gadsimtam 
sargāja kņazistes ūdens artēriju un bija gan kā osta, gan 
kā muita. Te bija arī tirgus noliktavas, jo tirgoņi no Dzisnas 
uz Rīgu veda speķi, maizi, vasku, medu, zivis un citas šejie-
niešiem raksturīgas preces, bet no Rīgas veda audumus un 
sīkpreces.

VĒRTS APSKATĪT:

9  Stefana Batorija sala
Sala atrodas vietā, kur satek divas upes. Tā ir vieta, no kuras 
aizsākusies Dzisnas vēsture. 1579.gadā, pirms karagājiena uz 
Polocku, karalis Stefans Batorijs šajā salā esot būvējis savu no-
metni. Atgriezies no karagājiena, Stefans Batorijs pilī atstājis ar-
tilēriju. 1581.gada vasarā no šīs vietas atkal devies karagājienā, 
šoreiz uz Pskovu. Leģendas vēsta, lai vēl vairāk nostiprinātu ka-
raļa pili, viņš esot pavēlējis padziļināt grāvi iepretim pilij. Tā Dvina 
un Dzisna tika savienotas, bet pils pārvērtās par salu. 

10 Simtgadīgais tilts
Unikāls arkveida tilts ar metāla un akmens pamatiem, kas 
pārklāti ar koku. Tilts tiek izmantots jau 100 gadus. Pēc Otrā 
Pasaules kara tilta bojātās daļas atjaunotas. Pilnībā tilts res-
taurēts 2002.gadā. 

11 19.gs. Augšāmcelšanās baznīca 
Šajā akmens baznīcā atrodas Dievmātes aizstāves 15.gad-
simta svētbilde. Leģenda vēsta, ka šī svētbilde nezināmā 
veidā atpeldējusi uz Dzisnu pa Dvinas upi 18.gadsimtā. Kat-
ru gadu 10.augustā notiek gājiens pa pilsētu ar šo svētbildi.

Adrese: Jubiļeinaja (Jubilejnaja) iela, (agrāk – Zamkovaja), 
Dzisna, Baltkrievija

12 Dzisnas Novadpētniecības muzejs
Internātskolas entuziasti ir savākuši bagātīgu materiālu krā-
jumu par Dzisnas vēsturi. Muzeja krājumos ir eksponāti no 
1982.gadā veiktajiem izrakumiem. Tiek apskatīta pilsētas 
vēsture no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Ekspozīcijas 
tiek veidotas, izmantojot dažādas fotogrāfi jas, attēlus, grā-
matas, gleznas, vietējo amatnieku izstrādājums. 

Adrese: Pieršamajskaja iela 5, Dzisna, Baltkrievija, 
 +375 2152 37346

KUR NAKŠŅOT:
1  Viesnīca, Jubiļeinaja (Jubilejnaja) iela 26, Dzisna, 

Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 
 +375 2152 37386, 20 vietas

2  Lauku sēta „Aļonuška”, Frunzes iela 22, Dzisna, 
Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija,

 +375 2152 37307

3  Lauku sēta „Dostatok”, Kirova iela 18, Dzisna, 
Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2152 37259, +375 29 8940182

4  Lauku sēta „Usadjba Babi Moroz”, 
Dzisna, Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2152 37281, +375 29 3581015, 
 +375 33 613 74 14

KUR PAĒST:
Kafejnīca „Dvina”, Jubiļeinaja (Jubilejnaja) iela 11, 
Dzisna, Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2152 37398

INFORMĀCIJA:
 Mioru tūrisma informācijas centrs, 

Komsomoļskaja (Kamsamolskaja) iela 28, Miori, 
 +375 2152 41533, 

msport07@mail.ru, www.miorysport.vitebsk.by

-
s 
.
.

12 Dzisnas Novadpētniecības muzejs
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VOLINCI
VĒRTS APSKATĪT:

3  Sībīrijas un Tālo Austrumu 
pētnieka Ivana Čerska muzejs 
Muzejs atrodas upes labajā krastā. Vietā, kur atradās I. Čers-
ka muiža, 1987.gadā tik uzstādīta piemiņas zīme.

Adrese: s.Volinci (Valyncy), Vitebskas apgabals, 
Baltkrievija,  +375 2151 59288

INFORMĀCIJA:
 Rossonu tūrisma informācijas centrs, 

Komsomoļskaja (Kamsamolskaja) iela 13, Rossoni (Rasony), 
 +375 2159 41008, fakss: +375 2159 42860, 

fsk-start@yandex.ru

NCI
S APSKATĪT:

PAMATMARŠRUTS:

KLIASTICI (KLIASCICY) — ZABORJE — KUĻŅEVO (KULNEVA) — 
DERNOVIČI (DZIORNAVIČY) — VOLINCI (VALYNCY) — 

VERHŅEDVINSKA (VERCHNIADZVINSK) — PA RIETUMU DVINU LĪDZ 
BALTKRIEVIJAS-LATVIJAS ROBEŽAI — LATVIJAS TERITORIJĀ.

MARŠRUTS IET PA NIŠČES UPI, 
LĪDZ TĀ IETEK DRISĀ (DRYSA) (36 KM, 2 DIENAS), 

PA DRISU LĪDZ VERHNEDVINSKAI (VERCHNIADZVINSK) (67 KM, 3-4 DIENAS), 
KUR DRISA IETEK RIETUMU DVINĀ.

21

KUĻŅEVO (KULNEVA)
Kur saplūst Drisa (Drysa) un Nišče, atrodas veca cietokšņa dru-
pas 2  . Aiz upju satekas kreisajā krastā atrodas laba atpūtas 
vieta. Upes krasti ir stāvi un augsti un mijas ar zemākiem un 
lēzeniem. Te krastos ir daudz atpūtas vietu. Tāda upe paliek līdz 
Borkovičiem.

 
KUR NAKŠŅOT:

1  Lauku sēta „Horeņ”, 
c. Kliastici (Kliascicy), Rossonu rajons, 
Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2159 34343, 12 vietas

2  Lauku sēta „Rezidencija ļešego”, 
c. Sosnovij Bor, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 44 753 42 61, 6 vietas

3  Lauku sēta „Krolova hata”, 
c. Zaborje, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2159 35710, +375 29 39 25710, 
10 vietas

4  Lauku sēta „Ozjornaja”, 
c. Zaborje, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2159 35747

5  Lauku sēta „Mečta rybaka”, 
c. Zaborje, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2159 35740

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit upēs nav ļoti spēcīgu 
straumju un pārāk bīstamu vietu, izņemot maršruta posmu pa Ņiščes upi.
Maršruta garums: ~103 km.
Maršruta ilgums: 5-6 dienas.
Sarežģītības pakāpe: minimāla, pa Ņiščes upi – vidēja.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Ceļojums sākas Niščes upē pie maza c. Kliastici (Kliascicy), kas kļuva ievērojams 1812.gada Tēvijas karā. Ciemata skolā ir 
muzejs 1  , kas veltīts 1812.gada Tēvijas kara un Lielā Tēvijas kara notikumiem. 

Ceļojumu ērti iesākt no tilta Kliasticos. No šejienes līdz HES dambim (2 km no maršruta sākumpunkta) jābrauc ar laivu tikai 10 
minūtes. Te būs laivas jāpārnes. Vēl pēc minūtēm 20 būs redzams c. Zaborje. Te jābūt īpaši uzmanīgiem, jo jābrauc zem veca, 
pussabrukuša tilta. Bet var arī izkāpt krastā un iepazīties ar ciemu, kas Baltkrievijā pazīstams kā lauku tūrisma galvaspilsēta. 
Jābūt uzmanīgiem: aiz tilta gultnē sastopami akmeņi! Pēc 300 m aiz tilta pāri upei ir nostiepta trose, jo upes kreisajā 
krastā atrodas hidroloģijas postenis. 

11 km no tilta s. Sokolišče (Sakališča), līkumojot gar pakalnu, upe atduras pie necaurejama nosprostojuma. Te nepieciešams 
pārnest laivas, ko labāk darīt pa upes labo krastu. Laivu pārnešanu padara sareģītāku upes stāvie krasti. No aizsprostojuma 
līdz Niščes iztekai – 100 m.

MARŠRUTS № 3 
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Pa Drisas (Drysa) upi laivojam līdz Verhņedvinskai (Verch-
niadzvinsk). Kopš seniem laikiem pilsētai, kas atrodas Drisas 
upes karstā un upei bija viens un tas pats nosaukums. Ti-
kai 1962.gadā Drisa tika pārdēvēta par Verhņedvinsku, kas 
izsenis ir slavena kā tradicionālās aušanas mākslas centrs.

Iespaidīgs skats šajā maršruta posmā- varenā Rietumu Dvi-
na šeit ir gandrīz 400 m plata.

VERHŅEDVINSKА
VĒRTS APSKATĪT:

4  Lielie Ebreju kapi 
Drisas krastā. Lielākie masu upuru kapi, kur apbedīti 759 
vācu fašistu nošautie ebreji.

5  Memoriālais komplekss 

veltīts fašisma upuriem, sadedzinātām sādžām, kareivjiem 
atbrīvotājiem un tautiešiem.

6  1812.gada kara piemiņas obelisks 

Pilsētas skvērā par godu 1812.gada notikumiem atrodas 
granīta obelisks kas bija uzstādīts Napoleona epopejas 100 
gadu jubilejas svinību laikā.

7  Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšanas baznīca
Katoļu dievnams atrodas pašā pilsētas centrā. Tā arhitektū-
ras veidolā ir savienoti neogotikas un baroka stila elementi. 
Pēc atjaunošanas 1990.gada sākumā baznīca ar tās apkārt-
ni kļuva par visskaistāko vietu Verhnedvinskā.

Adrese: Sovetskaja (Savieckaja) iela 45, 
Verhņedvinska, Baltkrievija,  +375 2151 52866

8  Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca 
Dievnams ir uzbūvēts 1819.gadā klasicisma stilā. Baznīcas 
centrālo daļu virs kvadrātveida pacēluma rotā centrālais sī-
polveida kupols, dievnama siluetā dominē trīs līmeņu zvanu 
tornis ardaudzslīpju jumtu. 2005.gadā zvanu tornī bija uz-
stādīts septiņus pudus smags zvans.

Adrese: Gagarina (Haharyna) iela 3, 
Verhņedvinska, Baltkrievija,  +375 2151 57023

KUR NAĶŠNOT:
6  Viesnīca, Sovetskaja (Savieckaja) iela 65, 

Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 
 +375 2151 53271, 40 vietas

7  Viesnīca „Odrianika-Luks”, Sovetskaja (Savieckaja) 
iela 53, Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2151 52878, 15 vietas

KUR PAĒST:
Restorāns „Drissa”, Sovetskaja (Savieckaja) iela 55, 
Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2151 52370

Restorāns „Flora-Plus”, Sovetskaja (Savieckaja) iela 171, 
Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2151 57114

Kafejnīca „Labirints”, Sovetskaja (Savieckaja) iela 49, 
Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2151 52470

Kafejnīca „Nesterka”, c. Bigosova (Bihosava), 
Verhņedvinskas rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 

 +375 2151 58629

INFORMĀCIJA:
 Verhņedvinskas tūrisma informācijas centrs, 

Mira iela 6, Verhņedvinska, 
 +375 2151 57338, slaviana@inbox.ru

AĶŠNOT:
skaja (Savieckaja) iela 65)

5
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Visneatlaidīgākie ceļotāji var turpināt maršrutu tālāk pa 
Rietumu Dvinu. Upes krastos šeit paveras pasakainas dabas 
ainavas, jo krastus klāj gleznaini pakalni. Te ļoti viegli atrast 
pieturvietas un vietas nakšņošanai.

DRUJA
Druja – pilsētciemats Braslavas rajonā, Vitebskas apgabalā, 
atrodas Rietumu Dvinas kreisajā krastā, kur ietek upe Druika. 
Pirmo reizi rakstītos avotos Druja minēta 1386.gadā. Drujā 
saglabājušās iepriekšējo gadsimtu pilsētas plānošanas iezī-
mes: galveno ielu virziens ir paralēli un perpendikulāri Dvinai.

VĒRTS APSKATĪT:

9  Sv. Trīsvienības baznīca 
un bernardiešu klosteris
Visiespaidīgākais arhitektūras piemineklis Drujā ir baznīcas 
un bernardiešu klostera ansamblis. Tas atrodas stāvā Dvinas 
krastā, no kura paveras plašs skats uz Bernardiešu salu. Ber-
nardiešu svētnīcas augstais tornis, kas paceļas pāri Drujas 
senajai apbūvei, ir kā Drujas vizītkarte un atpazīstamības 
simbols. 

Adrese: Ļeņina 74, Druja, Baltkrievija, 
 +375 2153 25109

10 Vissv. Jaunavas Marijas 
pasludināšanas baznīcas drupas 
Šī pareizticīgo baznīca savulaik bija viena no galvenajām 
Drujas svētvietām.

11 Sv. Pētera un Pāvila baznīcas drupas
Baznīca uzbūvēta 18.gadsimta beigās vēlīnā baroka stilā. 
Pēc ūnijas sabrukuma 1839.gadā baznīcu pārņem pareiz-
ticīgo bīskapija. 19.gadsimta otrajā pusē baznīcas koka 
konstrukcijas tika nojauktas, bet akmens torni pārbūvēja par 
kapelu, kurā atradās Kristus Pestītāja brīnumainā svētbilde. 
Otrā pasaules kara laikā kapela stipri nopostīta. Līdz mūsdie-
nām saglabājušās tikai kapelas sienas, uz kurām saskatāmas 
baroka stila iezīmes.

 
12 Ebreju kapi 
Drujā ir Baltkrievijā vienīgā kapsēta, kur saglabājušies kapu 
pieminekļi ar krāsainiem uzrakstiem. Līdz mūsdienām sagla-
bājušies aptuveni 250 pieminekļi.

13 Borisa akmens
Vissenākais piemineklis Drujā – milzīgs laukakmens ar iekal-
tu sešstūrveida krustu un uzrakstu – garus gadus atradies 
Rietumu Dvinas gultnē, nedaudz zemāk no upes Druika izte-
kas, netālu no krasta. No ūdens tas tika izcelts un uzstādīts 
upes stāvajā krastā 2002.gada 22.oktobrī.

Tas ir viens no trim slavenajiem Borisa akmeņiem, kas sa-
glabājušies līdz mūsdienām. 12.gadsimta sākumā pēc Po-
lockas kņaza Borisa Vseslavoviča pavēles akmeņi tika rotāti 
ar kristietības simboliem un izvietoti visā senās Polockas 
kņazistes teritorijā. Uz katra akmens bija uzraksts: „Господи 
помоги рабу своему Борису” (Dievs, palīdzi savam vergam 
Borisam). 

Upes pretējā krastā atrodas Latvijas ciems Piedruja.

Lejpus Drujas, upes ūdeņi atrodas jau Latvijas teritorijā un 
upes nosaukums ir Daugava.

Krastā varat izkāpt Drujā vai Piedrujā, ja Jums ir atbilstoši 
Latvijas un Baltkrievijas Republiku likumdošanai noformēti 
robežšķērsošanas dokumenti. 

Jāgriežas Piedrujas Robežkontroles punktā, lai saskaņotu 
turpmāko atrašanos Latvijā. 
Tālr.: +371 656 81458..

kapi

āji i ā š ālāk
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PAMATMARŠRUTS:

MARŠRUTS VIRZĀS PA DAUGAVU LĪDZ DAUGAVPILIJ 
PIEDRUJA — KRĀSLAVA — VASARGELIŠKI – 76 KM, 

VASARGELIŠKI — DAUGAVPILS – 40 KM

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit nav ļoti spēcīgu 
straumju un pārāk bīstamu vietu.
Maršruta garums: ~116 km.
Maršruta ilgums: 4-5 dienas.
Sarežģītības pakāpe: minimāla.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Eiropas ceļu krustojumā Jūs ar prieku sagaidīs baznīcu un lūgšanas namu kupolu mirdzums pierobežas Piedrujā, kur sākas 
maršruts.

27

PIEDRUJA
VĒRTS APSKATĪT:

1  Piedrujas Sv. Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
Piedrujas pirmā baznīca bijusi koka ēka, celta 1632.gadā. 
To cēlis Lietuvas valsts kanclers kņazs Leons Sapieha. Šī 
baznīca nodega, bet 1759.gadā tika uzcelta tagadējā mūra 
baznīca. Piedrujas katoļu baznīcā ir iluzorais altāris. Iepriekš 
pieteikties!

Adrese: Piedruja, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.7995039, 27.4517164, 

 +371 29498354, +371 656 29632, 
www.visitkraslava.com

2  Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca
Starp Krāslavas novada pareizticīgo baznīcām tikai vie-
na – Piedrujas pareizticīgo baznīca – var lepoties ar sešiem 
kupoliem. Tā ir viena no skaistākajām un arhitektoniski vis-
interesantākajām baznīcām novadā. Būvēta 1885.gadā, kad 
vecā koka baznīca vairs nespēja apkalpot visus pareizticīgos. 
Iepriekš pieteikties!

Adrese: Piedruja, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.7998334, 27.4495907,  +371 26783660, 
www.visitkraslava.com

3  Piedrujas taka Daugavas ielejā, 
Daugavas akmens
Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces senlejā, Augšdauga-
vas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, kas ir bagāta ar 
retiem un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku sugām, ar 
kultūrainavas un vēstures pieminekļiem. Daugavas krastā 
atrodas Daugavas akmens. Uz tā iekalts Daugavas vārds 
septiņās valodās: igauņu, somu, krievu, poļu, vācu, līvu un 
latviešu. Atrodas pie Daugavas. Autors – Vilnis Titāns.

Adrese: Piedruja, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.7995039, 27.4517164, 

 +371 656 29682, +371 28608784, 
www.visitkraslava.com

KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
1  Моtelis „Piedruja”, Piedruja, Krāslavas novads, Latvija, 

GPS: 55.802826, 27.452087,  +371 656 29682, 
 +371 28608784, +371 26357228, 

viesnicapiedruja@inbox.lv, www.visitkraslava.com, 50 vietas

Aptuveni pēc stundas brauciena upes labajā krastā redzēsiet.

4  Indricas Sv. Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu baznīcu
Unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655.-1658.g.) Tā ir 
vecākā koka baznīca Latvijā, bet tās draudze ir senākā Lat-
galē. Indricas katoļu baznīca celta vēl pirmsreformācijas laikā. 
1695.gadā muižkungs Jānis Andrejs Plāters pieņēma katoļti-
cību, 1698.gadā baznīca tika pārbūvēta un nodota katoļu rīcī-
bā. Kora telpās vecmodīgas ērģeles ar īpatnējiem kokgriezu-
miem. Baznīcā ir četri altāri, tie ir ļoti grezni, ar kokgriezumiem 
un senām gleznām. Iepriekš pieteikties! 

Adrese: Indrica, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.848503, 27.331581,  +371 26263061, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
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Pēc 19 km būs Krāslava, viena no tūristu iemīļotajām Latvijas 
pilsētām, kas atrodas tā sauktajā Latvijas Šveicē, likteņupes 
Daugavas krastā, 40 km attālumā no otrās lielākās Latvijas 
pilsētas Daugavpils un 275 km attālumā no Rīgas. Te Aus-
trumlatvijas augstienes nokāpj lejā pie Daugavas. Krāslavas 
pievilcība tūristu acīs pirmkārt izskaidrojama ar to, ka pilsēta 
bagāta ar kultūrvestures un arhitektūras pieminekļiem.

KRĀSLAVA
VĒRTS APSKATĪT:

5  Grāfu Plāteru pils komplekss
18.gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kom-
pleksa centrālās ēkas – grāfu Plāteru dzimtas rezidences 
celtniecība sākta ap 1765.gadu pēc arhitekta A.Parako pro-
jekta. Pils sienu interjera gleznojumi ir 18.gadsimta Latgales 
laicīgās arhitektūras izcilākais piemineklis. No skatu laukuma 
pie pils paveras aizraujoši skati uz Daugavu un pilsētu. Mūs-
dienās parks ir iecienīta pilsētnieku un viesu pulcēšanās 
vieta. Pēc renovācijas bijušajā stallī ir iekārtota Amatu māja, 
kur tiek rīkoti dažādi pasākumi, radošās darbnīcas, Latgales 
kulinārā mantojuma ēdienu degustācija. 

Adrese: Pils iela 6, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.901772, 27.161808,  +371 656 23586, 
kraslavas_muzejs@inbox.lv, www.kraslavaspils.lv

6  Krāslavas Sv. Ludviga 
Romas katoļu baznīca
Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka ar-
hitektūras paraugs. Pirmo koka dievnamu katoļiem 1580.-
1590.gadā uzcēlis Miķelis de Brunavs. Tagadējā baznīca 
būvēta no 1755. līdz 1767.gadam pēc itāliešu arhitekta 
Antonio Parako projekta. Baznīcas altāra daļā izvietotā itā-
ļu mākslinieka Filipo Kastaldi 18.gadsimtā gleznotā freska 
„Svētais Ludvigs dodas krusta karā”. Sevišķi jāizceļ Sv. Donā-
ta mocekļa relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo, tādējādi 
padarot Krāslavu par otro lielāko svētceļotāju vietu Latgalē 
pēc Aglonas. No 1757.-1844.gadam pie baznīcas darbojās 
garīgais seminārs – pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā. 
No maija līdz septembrim dievnams atvērts no plkst. 8.00 
līdz 18.30. Ekskursijas iepriekš ir jāpiesaka! 

Adrese: Sv. Ludviga laukums 1, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.895241, 27.164383, 

 +371 656 23939, +371 656 22201, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com 

7  Krāslavas centrālais laukums
Izveidots 18. gadsimtā. Tirgus laukuma galvenās ēkas bija 
rātsnams, kas tika celts 1752.gadā, un aptieka, kas šajā ēkā 
darbojas kopš 1810.gada un savas funkcijas pilda arī mūs-
dienās. Kopš 2010.gada pilsētniekus un viesus priecē strūk-
laka, kas izveidota pilsētas ģerboņa formā. 

Adrese: 18.novembra laukums, Krāslava, 
GPS: 55.898029, 27.169189, 
www.visitkraslava.com 

8  Karņicka kalns un piemineklis J.Karņickim
Ainaviska vieta, ar kuru saistās romantiska leģenda par lielu un 
uzticīgu mīlestību starp grāfa Plātera meitu Emīliju un poļu virs-
nieku Josifu Karņicki. Jauniešu mīlestībai šķēršļus lika grāfi  Plāte-
ri, kuri bija iecerējuši savu meitu izprecināt kādam bagātniekam 
no viņu aprindām. Emīlija un Josifs, izmisuma pārņemti, nolēma 
doties nāvē: Josifs – nošauties vienā no Krāslavas pilskalniem, 
bet Emīlija – izlēkt no pils trešā stāva loga. Pēc norunātās zīmes, 
Josifs nošāvās, bet Emīliju pēdēja brīdī izglāba viņas kalpone. Jo-
sifu apglabāja viņa nāves vietā, kur tagad ir piemineklis.

Adrese: Augusta iela (aiz nama nr.28), Krāslava, 
GPS: 55.901203, 27.143955 

9  Priedaines skatu tornis (upes kreisajā krastā) 
Otrais augstākais koka skatu tornis Latvijā (32 m). No tā pave-
ras brīnišķīgs skats uz Daugavas senleju un Krāslavu.

Adrese: Priedaine, Krāslava,Latvija, 
GPS: 55.892807, 27.147560, 

 +371 656 22201,+371 26487763, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com

10 Keramiķu Valda un Olgas Pauliņu darbnīca
Iespēja piedalīties keramikas tapšanas procesā no sākuma 
līdz beigām, kā arī izmēģināt roku podu darināšanā un pie-
dalīties cepļa kurināšanā. Var iegādāties dažāda veida kera-
mikas izstrādājumus, suvenīrus, dārza keramiku. Darbošanās 
individuāli, ģimenēm, skolēniem un lielām grupām. Varat pie-
teikt ekskursiju, bet varat arī tāpat iegriezties pie meistara, 
lai iegādātos viņa darbus. Pieteikties iepriekš! 

Adrese: Dūmu iela 8, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.904575, 27.163010, 

 +371 29128695, 
valdispaulins@inbox.lv, www.visitkraslava.com
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KUR NAKŠŅOT:
2  Viesu māja „Arkādija”, Gandeļi, Kaplavas pagasts, 

Krāslavas novads, Latvija, GPS: 55.872231, 27.165070, 
 +371 27006998, +371 29709006, 

tic@kraslava.lv, 21 vieta

3  Viesu māja „Zive”, Pārceltuves iela 14, 
Krāslava, Latvija, GPS: 55.896503, 27.163353, 

 +371 29185835, vm_zive@inbox.lv, 22 vietas

4  Viesu māja „Priedaine”, Klusā iela 2, 
Krāslava, Latvija, GPS: 55.894691, 27.152517, 

 +371 26430798, priedainesvn@inbox.lv, 21 vieta

5  Brīvdienu māja „Skerškāni”, 
Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.876274, 27.102413,  +371 29195745, 
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv, 17 vietas

KUR PAĒST:
Ēdamnams „Daugava”, Rīgas iela 28, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.8974676, 27.1619588, 

 +371 656 22634, +371 29112899, 
www.kraslavad.lv, www.visitkraslava.com

Каfejnīca „Mārīte”, Tirgus iela 2, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.895850, 27.1661311, 

 +371 656 24039, +371 29112899, 
www.kraslavad.lv, www.visitkraslava.com

Каfejnīca „Todes”, Rīgas iela 58, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.8940425, 27.1664958, 

 +371 26131147, +371 29166609,
Darba laiks: pēc pieteikuma.

Izlaivojot pa Daugavu cauri Krāslavai Jūs nokļūstat dabas 
parkā „Daugavas loki” („Излучины Даугавы”).

DABAS PARKS „DAUGAVAS LOKI”
Dabas parks izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas ielejā 
Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū 12 372 ha platī-
bā. Plešas abos Daugavas krastos no Krāslavas līdz Salienas 
pagastam Daugavpils novadā. Raksturīgākā dabas īpatnība 
ir 8 lieli Daugavas loki, kuru garums sasniedz 4-6 km. Parka 
teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie piemi-
nekļi. 2011.gadā tas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma 
Latvijas nacionālajā sarakstā. 

Adrese: Kaplavas, Ūdrīšu pagasti Krāslavas novadā, 
 +371 656 22201, +371 654 22818, 

tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com; 
Naujenes, Tabores, Vecsalienas, 
Skrudalienas pagastos Daugavpils novadā, 
GPS: 55.889946, 26.727676, 
muzejs@apollo.lv, info@visitdaugavpils.lv, 
www.visitdaugavpils.lv

VĒRTS APSKATĪT:

11 Z/S „Kurmīši”, 
1,5 km attālumā no Daugavas (labajā krastā). Ekskursija 
saimniecībā, kur audzē dažādu sugu ārstniecības augus. 
Ārstniecības tēju degustācija. Iespēja iegādāties ekolo-
ģiskas zāļu tējas, zāļu maisījumus vannai un pirtij. Iepriekš 
pieteikties!

Adrese: Rakuti, Ūdrīšu pagasts, 
Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.896107, 27.077522, 

 +371 26538824, +371 656 23655, 
kraslava@llkc.lv, www.visitkraslava.com

12 Kaplavas Vissv. Dievmātes 
patvēruma pareizticīgo baznīca 
(Daugavas kreisajā krastā). 1794.gadā tika dibināta Kapla-
vas draudze un Daugavas krastā uzcelta baznīca. 1889.
gadā tika uzcelta jauna mūra baznīca, iesvētīta Dievmātes 
Aizbildnes godam. Iepriekš pieteikties!

Adrese: Veckaplava, Kaplavas pagasts, 
Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.8667060, 26.9940822, 

 +371 26076244, www.visitkraslava.com

INFORMĀCIJA:
 Krāslavas tūrisma informācijas centrs, 

Brīvības iela 13, Krāslava, 
GPS: 55.8961483, 27.1671155, 

 +371 656 22201, +371 26395176, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
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DAUGAVPILS NOVADS
VĒRTS APSKATĪT:

13 Slutišķu etnogrāfi skā vecticībnieku sādža
Atrodas upes labajā krastā. Vēstures avotos pirmo reizi 
minēta 1785.gadā. Unikāla ar slāviem raksturīgo ēku apda-
ri  – ažūrām fasādēm, apdarinātiem logiem, rotātām durvīm 
un zelmiņiem. Te atrodas „Slutišķu vecticībnieku māja”, kas 
iepazīstina ar vecticībnieku sadzīvi un tradīcijām.

Adrese: Slutišķi, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55 54.575, 26 52.632, 

 +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.naujene.lv

14 „Daugavas vārti”
Savdabīgs, tikai 0,5-0,6 km plats, Daugavas ielejas sašauri-
nājums starp vairāk kā 40 m augstajām ielejas pamatkrasta 
Slutišķu un Veveru kraujām dabas parka „Daugavas loki” te-
ritorijā – netālu no Markovas.

Adrese: Slutišķi, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55. 53957, 26. 52518, 

 +371 654 22818, +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.naujene.lv

15 Vasargelišķu skatu tornis (upes labajā krastā) 
No skatu torņa var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas 
lokus. Te paveras skats, kas attēlots uz 10 latu naudaszī-
mes. Ņemiet „desmitnieku” un brauciet salīdzināt!

Adrese: Vasargelišķi, Naujene spagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55 54.863, 26 48.790,  +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, www.naujene.lv, 
www.visitdaugavpils.lv

16 Elernes katoļu baznīca
Elernes baznīcas mūra ēku 1650.gadā uzbūvēja Heinrihs 
Tinens. Līdz 1761.gadam tā kalpoja luterāņu draudzes vaja-
dzībām. Vēlāk luterāņi šo dievnamu samainīja pret katoļiem 
piederošo Sīķeles baznīcu. Tā ir Daugavpils novadā vecākā 
mūra baznīca. 

Adrese: Elerne, Tabores pagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55.8904623, 26.7132458,  +371 654 71197, 
www.visitdaugavpils.lv

17 Vecpils pilskalns 
un Dinaburgas pils makets
Pilskalns izvietojies pašā Daugavas krastā. Apdzīvots jau 
8.-13.gadsimtā. To uzskata par Daugavpils dibināšanas 
vietu. Pilskalnā redzamas 1275.gadā celtās Livonijas orde-
ņa Dinaburgas pils pamatu drupas un miniatūrs pils makets 
(1997). 

Adrese: Naujene, Naujene spagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55.55544, 26. 43413,  +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.visitdaugavpils.lv

18 Lielā Augšdaugavas 
musturdeķa veidošana 
Naujenes novadpētniecības muzejs aicina ikvienu iesaistī-
ties Ginesa rekorda veidošanā – Augšdaugavas lielā mustur-
deķa tapšanā.

Adrese: Skolas iela 1 b, Naujene, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55 54.679, 26 43.619,  +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.visitdaugavpils.lv

19   Pētera un Pāvila Juzefovas 
katoļu baznīca
Dievnamu sāka būvēt 1934.gadā un pabeidza 1961.gadā. 
Pēc uzcelšanas to draudzei atņēma un ierīkoja klubu. 1989.
gadā baznīcu atgrieza draudzei.

Adrese: Naujene, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55 54.679, 26 43.619,  +371 654 71321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, 
www.visitdaugavpils.lv

KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
6  Кеmpings „Ozianna”, Dileviči, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, 
GPS: 55 54.730, 26 47.669,  +371 29182474, 
www.piedaugavas.lv, 22 vietas (Lai ieturētu maltīti, 
savlaicīgi sazinieties ar saimnieku.)

Tālāk Jūs sagaidīs otrā lielākā Latvijas pilsēta – Daugav-
pils (sk.35.lpp)

INFORMĀCIJA:
 Daugavpils tūrisma informācijas centrs, 

Rīgas iela 22 a, Daugavpils, 
GPS: 55.870945, 26.514692, 

 +371 654 22818, skype: visitdaugavpils, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
http://www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC, 
https://twitter.com/daugavpilstic, 
www.draugiem.lv/daugavpilstic
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MARŠRUTS № 4 
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Šeit ir ērti pabeigt maršrutu.
Maršrutu noslēdzam Kalkūnas pagastā pie Grīvas lidlauka, 
7 km aiz Daugavpils. Te ērti izkāpt krastā, piebraukt transportam.
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DAUGAVPILS
Pilsētas simboli ir 19.gadsimtā būvētais cietoksnis un Baznī-
cu kalns – vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami. 
Pilsētas vēsturiskais centrs ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecī-
bas piemineklis. Tā ir pilsētas vispievilcīgākā vieta un viens 
no veiksmīgākajiem paraugiem, kur izdevies rast harmoniju 
starp seno un jauno. Daugavpils ir viena no nedaudzajām 
Latvijas pilsētām, kas var lepoties ar vienotā ansamblī veido-
tu unikālu klasicisma un eklektisma stila apbūvi. Kultūrvēs-
turiskais mantojums, kas ietver pilsētbūvniecības, arhitektū-
ras, mākslas, industriālos un vēstures pieminekļus, kopā ar 
apkārtējo ainavisko vidi veido Daugavpils tēlu un piešķir tai 
īpašu šarmu.

VĒRTS APSKATĪT:

20 Baznīcu kalns
Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās viens otram atrodas 
četru konfesiju dievnami: Mārtiņa Lutera katedrāle (1893), 
Dievmātes Romas katoļu baznīca (1902-1905), Svēto mo-
cekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle (1905) un Jaun-
būves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes 
Piedzimšanas un Svētītāja Nikolaja dievnams (1908-1928). 
Dievnami aplūkojami no ārpuses, izņēmums ir Svēto mocek-
ļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle, kas apmeklētājiem 
vienmēr ir atvērta.

Adrese: 18.novembra iela, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.870544, 26.539879, 

 +371 654 22818 (TIC), 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv

21 Krievu kultūras centrs
Aplūkojamas unikālas ekspozīcijas: „Vecticība Latvijā”, „Pa-
reizticība Latvijā”, „Pjotra Hudobčenoka gleznas”, „Gžeļas 
keramika”, „Hohlomas izstrādājumi”, kā arī Daugavpils cie-
toksnim un 1812.gada Tēvijas kara notikumiem veltītas 
izstādes. 

Adrese: Varšavas iela 14, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.8723876, 26.5370652,  +371 654 13237, 
rusdom@inbox.lv

22 Daugavpils sinagoga
Daugavpils sinagoga – Kadiša lūgšanu nams – celta 1850.
gadā. Tā telpiski veido kvartāla stūra apbūvi pilsētas centrā, 
ēkas fasādes vērstas pret Lāčplēša un Cietokšņa ielu. Sina-
gogā atrodas muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Iepriekš 
jāpiesakās!

Adrese: Cietokšņa iela 38, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.870411, 26.520845,  +371 29548760, 
www.visitdaugavpils.lv

23 Daugavpils teātris
Tas ir vecākais profesionālais teātris Latvijā un vienīgais pro-
fesionālais teātris Latgalē. Turklāt Latvijā tas ir vienīgais te-
ātris, kurā vienlaikus strādā latviešu un krievu aktieru trupa. 

Adrese: Rīgas iela 22 a, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.52237, 26. 30962,  +371 654 26520, 
daugavpilsteatris@apollo.lv, www.dteatris.lv

24 Daugavpils cietoksnis 
Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 
19.gadsimta pirmās puses cietokšņa paraugs. 2013.gada ap-
rīlī šeit tika atvērts Marka Rotko Daugavpils Mākslas centrs- 
tā ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var aplūkot mākslinieka 
oriģināldarbus. Ekskursiju pieteikšana Daugavpils novada TIC.

Adrese: Daugavpils iela, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.52966, 26.29959,  +371 654 22818, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis, 
www.dinaburgascietoksnis.lcb.lv

MARŠRUTS № 4 

18
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KUR NAKŠŅOT:
7  Viesnīca „Park Hotel Latgola”, 

Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55 52.301, 26 31.018, 

 +371 654 04900, reception@hoteldaugavpils.lv, 
www.hotellatgola.lv, 236 vietas

8  Viesnīca „Leo”***, Krāslavas iela 58, Daugavpils, 
Latvija, GPS: 55 52.389, 26 31.546,  +371 654 26565, 
www.hotelleo.lv, 11 vietas

9  Viesnīca „Hotel Dinaburg”***, Dobeles iela 39, 
Daugavpils, Latvija, GPS: 55 52.597, 2632.682, 

 +371 654 53010, info@hoteldinaburg.lv, 
www.hoteldinaburg.lv, 102 vietas

10  Viesu māja „Duets”, 2. Preču iela 1, Daugavpils, 
Latvija, GPS: 55 52.691, 26 31.897, 

 +371 27026227, +371 654 35607, 
hotelduet@inbox.lv, hotel_duet@inbox.lv, 36 vietas 

KUR PAĒST:
Restorāns „Gubernators”, Lāčplēša iela10, 
Daugavpils, Latvija, GPS: 55 52.093, 26 30.955, 

 +371 654 22455, nemenovs@inbox.lv

Restorāns „Plaza”, Ģimnāzijas iela 46, 
Daugavpils, Latvija, GPS: 55 52.295, 26 31.024, 

 +371 654 04912, restaurant@hotellatgola.lv,
www.hotellatgola.lv

Picērija „Čili Pica”, Rīgas iela 9, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55 52.320, 26 31.116,  +371 25424242, 
www.e-pica.lv

McDonald’s, 18.Novembra iela 42, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55 52.022, 26 31.755,  +371 654 21691,
www.mcdonalds.lv 

Bistro „Vēsma”, Rīgas iela 49, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55 52.361, 26 31.270, 

 +371 654 10704, +371 654 44350, 
info@vesma.lv, http://www.vesma.lv

Каfejnīca „Vita”, Rīgas iela 22 a, Daugavpils, Latvija, 
GPS: 55.52231, 26.31047,  +371 29469434, 

 +371 654 27706, mezvidi.tabore@inbox.lv 

INFORMĀCIJA:
 Daugavpils tūrisma informācijas centrs, 

Rīgas iela 22 a, Daugavpils, 
GPS: 55.870945, 26.514692, 

 +371 654 22818, skype: visitdaugavpils, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
http://www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC, 
https://twitter.com/daugavpilstic, 
www.draugiem.lv/daugavpilstic

KUR PAĒST
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PAMATMARŠRUTS:

DRIDŽA EZ. — OTA EZ. (7 KM) — ĀRDAVA EZ. (2 KM) — 
DUBNAS UPES IZTEKA (4 KM) — LEJAS EZ. (1 KM) — CĀRMANA EZ. (2 KM) — 

JADZINKA EZ. (5 KM) — VELNEZERS (4 KM)

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs un ezeros. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit nav ļoti 
spēcīgu straumju un pārāk bīstamu vietu.
Maršruta garums: ~30 km.
Maršruta ilgums: 1-2 dienas.
Sarežģītības pakāpe: ezeros – minimāla, pavasaros mazās un vidējās upītēs – vidēja.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Krāslavas novada 146 ezeru daudzveidība aicina izbaudīt ezeru spoguļu skaistumu un ieraudzīt jaunu ūdens pa-
sauli.

Ceļot sākat Dridža ezera austrumu galā, kur atrodas atpūtas komplekss „Dridži”. Šeit iespējams pasūtīt atsevišķu namiņu vai 
telšu vietas, var atstāt automašīnas uz brauciena laiku.

Dridža ezera platība ir 742 ha, lielākais garums – 11 km. Šis ir dziļākais ezers Baltijā – 65,1 m. Pa savienotājkanālu (200 m) var 
iepeldēt Ota ezerā. Pirms doties Ota ezerā, var veikt pirmo atkāpi no pamatmaršruta – izbraukt Dridzi līdz tā ziemeļrietumu 
galam, kur atrodas 211 m augstais Sauleskalns (turp-atpakaļ ~ 4 km). Ota ezers ir 149 ha liels, vidējais dziļums 2 m. Jādodas 
uz ezera ziemeļrietumu galu, kur iztek 0,5 km garais kanāls. Nokļūsiet 229 ha lielajā Ārdava ezerā, kas ir bagāts ar pussalām 
un līčiem, jāietur ziemeļu virziens. Ārdava tālākajā ziemeļrietumu galā iztek Dubnas upe, savukārt ietek tā pretējā ziemeļaus-
trumu pusē no Sīvera ezera. Arī šeit var veikt atkāpi no pamatmaršruta, iebraucot 1692 ha lielajā Sīverā (devītais lielākais 
ezers Latvijā), kur ir 25 salas. Sīvera ezers ir slavens makšķernieku vidū ar saviem zivju krājumiem (turp – atpakaļ ~3 km).

No Ārdava ezera pa Dubnas upi pēc ~ 1 km sasniegsiet Lejas ezeru. Labajā krastā, blakus ietekai atrodas atpūtas komplekss 
„Lejasmalas”, kur var nakšņot teltīs vai atpūtas kompleksā.

No Dubnas ietekas līdz tās iztekai no Lejas ezera ir 2 km. Pa ezera sašaurinājumu nonāksiet 196 ha lielajā Cārmaņa ezerā, 
pēc ~ 1,5 km brauciena pie ezera kreisā krasta atrodas neliela saliņa, aiz kuras ir Dubnas upes izteka. Arī šeit ir iespējams 
mainīt maršrutu, padarot to īsāku un aizraujošāku. Pa Dubnu ~ 3 km, var nokļūt līdz Krāslavas – Aglonas lielceļam. Šajā pos-
mā Jūs sagaida 2 vecie dzirnavu aizsprosti un ūdens augiem bagātais Zosnas ezeriņš. Pamatmaršruts, savukārt aizvirzās 
ziemeļu un ziemeļrietumu virzienā pa šauro un garo Cārmaņa ezeru līdz Grāveru – Strodu autoceļam. Lai nokļūtu nākamajā 
Jadzinkas ezerā, laivas būs jāpārnes ~ 250 m attālumā, jāpiebilst, ka šī ir vienīgā kājām ejamā vieta. Jadzinkas ezers ir 247 
km liels, tā kreisajā krastā atrodas Grāveru ciems. Ezers jāšķērso ziemeļrietumu virzienā un brauciens pabeidzams tā tālākajā 
ziemeļrietumu līcī. Maršruta beigās Jūs sagaida patīkams pārsteigums, jo ~ 300 m attālumā atrodas teiksmainais Velnezers 
(Čortoks), ko noteikti ir vērts apskatīt
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KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
1  Atpūtas komplekss „Dridži”, 

Pamales, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.9776985, 27.3667732, 

 +371 29441221, 
www.dridzi.lv, info@dridzi.lv, 52 vietas.

2  Atpūtas komplekss „Lejasmalas”, 
Šķipi, Aulejas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 56.0227142, 27.2177538,  +371 29139680, 
lejasmalas@inbox.lv, www.lejasmalas.viss.lv, 
112+26 vietas. 
Iepriekš pasūtot, Latgales kulinārā mantojuma ēdieni!

INFORMĀCIJA:
 Krāslavas tūrisma informācijas centrs, 

Brīvības iela 13, Krāslava, 
GPS: 55.8961483, 27.1671155, 

 +371 656 22201, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com

 Brīvdienu māja „Ezersētas”, 
laivu braucienu organizētājs Ainārs Streļčs, 
„Kapari”, Aglonas novads, Latvija, 
GPS: 56.1569437, 27.3037222, 

 +371 29166259, +371 29194748, 
ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv

MARŠRUTS № 5 
PA KRĀSLAVAS NOVADA EZERIEM UN UPĒM



VĒRTS APSKATĪT:

1  Zirgu sēta „Untumi”
Izjādes ar zirgiem un vizināšanās ar ratiem. Pastaiga Kāzu 
parkā. Reitterapija. Vienreizēja iespēja ieskatīties stārķu 
ligzdā ar video novērošanas kameras palīdzību. Zirgu izjādes, 
vizināšana ar zirgiem seglos un zirga pajūgā, apmācība pie 
profesionāla jāšanas sporta instruktora. Iepriekš pieteikties!

Adrese: Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, 
Rēzeknes novads, Latvija, 
GPS: 56.5347186, 27.2587872,  +371 26337449, 
ligita@untumi.lv, www.untumi.lv

Ūdens līmenis Rēzeknes upē ir diezgan augsts pat sausās 
vasarās. Mierīga upes plūsma mijas ar straujāku, gadās 
posmi, kur ir daudz akmeņu. Neizkāpjot no laivas var redzēt:

2  Subinaites dižakmeni,
kas ir aizsargājams dabas objekts un atrodas tieši upē. Lejpus 
tilta (~ 2 km), un upes kreisajā krastā atrodas atpūtas vieta 
„Vlakons”. 

GPS: 56.5617496, 27.0805946

3  Aktīvās atpūtas vieta „Vlakons”
Ekskursija (pēc iepriekšēja pieteikuma) Pērtnieku dolomīta 
karjerā un stāstījums par dolomīta izstrādes procesu. 
Telts, piknika un ugunskura vietas, pludmales volejbola 
laukumi. Makšķerēšana. Programma kāzu dienas pasākuma 
dažādošanai. Var pieteikt zivju zupu, žāvētas zivis. 

Adrese: Pērtnieki, Sakstagala pagasts, 
Rēzeknes novads, 
GPS: 56.753591, 27.0411995, 

 +371 28383139, +371 29293393, 
silvijaf@inbox.lv, vlakonkarjers@inbox.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, www.pertnieki.lv 

Līdz maršruta beigām pie Rikavas atlikuši ~7 km.

KUR NAKŠŅOT:
1  Brīvdienu māja „Priedītes”, 

Kraupeļi, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, 
GPS: 56.5528055, 27.0982920, 

 +371 29183080, +371 26451915, 
Pjotr41@mail.ru, www.rezeknesnovads.lv, 6+15 vietas

INFORMĀCIJA:
 Brīvdienu māja „Ezersētas”, 

laivu braucienu organizētājs Ainārs Streļčs, 
„Kapari”, Aglonas novads, Latvija, 
GPS: 56.1569437, 27.3037222, 

 +371 29166259, +371 29194748, 
ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv

 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu TIC, 
Krasta iela 31, Rēzekne, Latvija, LV 4601, 
GPS: 56.5056007, 27.3308906, 

 +371 646 22222, +371 26332249, 
tic@rezekne.lv, skype: ticrezekne, www.rezekne.lv, 
www.rezeknesnovads.lv, www.pierobeza.lv

PAMATMARŠRUTS:

ZIRGU SĒTA „UNTUMI” — TILTS PIE TAURIŅKAS UPES (~4,5 KM), 
LĪDZ TILTAM UZ CEĻA SAKSTAGALS – LIUŽA (8,5 KM), 

LĪDZ TILTAM UZ CEĻA PIE ROMANOVKAS (9 KM), 
LĪDZ TILTAM UZ CEĻA PIE RIKAVAS (9 KM).

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit nav ļoti spēcīgu 
straumju un pārāk bīstamu vietu.
Maršruta garums: ~35 km.
Maršruta ilgums: 1-2 dienas.
Sarežģītības pakāpe: minimāla, pavasaros – vidēja.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.
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MARŠRUTS № 6 
NO ZIRGU SĒTAS „UNTUMI” LĪDZ NAGĻIEM RĒZEKNES NOVADĀ

APSKATĪT:

2

Rēzeknes upe ir 116 km gara, iztek no Rāznas ezera un 
ietek Lubānas ezerā. 

Maršruts sākas aiz Rēzeknes blakus zirgu sētai „Untumi”, kur 
uz ceļojuma laiku var astāt savu auto transportu.



PAMATMARŠRUTS:

LUODIS EZ. — ANTALIEPTES LĪČI — DUSETOS — SARTAI EZ. — 
UŽPAĻAI — ŽAĻOJI — MICKUNAI — MIKERJAI — INKUNAI — 

ANDRJONIŠKIS — ŅURONIS — ANIKŠČI — KAVARSKAS

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs un ezeros. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit nav ļoti 
spēcīgu straumju un pārāk bīstamu vietu.
Maršruta garums: ~ 230 km.
Maršruta ilgums: 10-12 dienas.
Sarežģītības pakāpe: minimāla.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Lielākā daļa ezeru Aukštaitijas reģionā ir savienoti savā starpā ar upēm un strautiem. Lielākā upe – skaistule Šventoje. Tās 
baseins aizņem lielu daļu Zarasu, Utenas un Anīkšču rajonu.

Ceļojumu sākam Luodis ezera rietumu daļā.
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LUODIS EZERS
Ezera garums no ziemeļaustrumiem līdz dienvidiem sastāda 
6,3 km, platums – 4,4 km, dziļums – 18,4 m. Ezerā ir divas 
lielas salas – Alaune un Sadauskas, un divas maziņas salas – 
Pilelis un Konopine. Krasta līnija līkumaina, daudz lielu līču. 
No ezera dienvidu puses uz vidu iet Žverinčius zemesrags. 
Ezera krasti pārsvarā ir augsti un stāvi, tikai ezeru galos tie 
ir zemi un purvaini.

Adrese: s. Salakas, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.578187, 26.153651, 

 +370 385 59426, 
parkas@grazute.lt,www.grazute.lt

ANTALIEPTES ŪDENSKRĀTUVE (JŪRA)
Antalieptes jūra-cilvēka roku radīta gleznaina ūdenskrātuve, 
kur patlaban savā starpā savienoti 26 ezeri. Jūra saviļņo ar 
iespaidīgo platību (1,9 tūkst. ha), salu daudzveidību (vairāk 
kā 50) un ļoti līkumotu krasta līniju 160 km garumā. 

Adrese: Bikeni, Salakas pagasts, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.608532, 26.06237, 

 +370 385 59426, 
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt

VĒRTS APSKATĪT:

1  Antalieptes hidroelektrostacija 
Antalieptes HES, kas uzcelta Šventoje upes krastā, ir 
tehniskais vēstures mantojums. 

Adrese: Antaliepte, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.656948, 25.875741,  +370 385 37171, 
turizmas@zarasai.lt, www.zarasai.lt/tic

Pirms HES obligāti jāizkāpj krastā!
Šķērsot HES ar laivu nav iespējams! Tas ir bīstami!
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VĒRTS APSKATĪT:



KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
1  Lauku tūrisma mītne „Pas Antana”, 

s. Luodki, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.571017, 26.209388, 

 +370 698 11010, +370 698 07875, 17 vietas

2  Lauku tūrisma mītne „Berbine pre Luodžio”, 
s. Salakas, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.591762, 26.131165, 

 +370 617 28057, +370 619 20913, 
info@bebryne.lt, http://www.bebryne.lt, 25 vietas

3  Lauku tūrisma mītne „Paukšču sala”, 
s. Salakas, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.591762, 26.131165,  +370 685 44450, 
info@degesa.lt, www.degesa.lt, 80 vietas

4  Lauku tūrisma mītne „Atvaļinājums Gribiškos”, 
s. Gribiškes, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.685462, 26.032563, 

 +370 699 46282, +370 685 44181, 10 vietas

5  R. Jasiuko lauku tūrisma mītne, 
s. Bikeni, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.628965, 26.084056, 

 +370 615 40489, +370 385 59204, 
g.jasiukiene@gmail.com, http://bikenai.lt, 12 vietas

6  Lauku tūrisma mītne „Raskila”, 
s. Bikeni, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.628965, 26.084056,  +370 385 45595, 
dale.tauginiene@gmail.com, 10 vietas

44
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SARTAI EZERS
Sartai ezers atrodas Lietuvas ziemeļaustrumos Zarasu un 
Rokišķis reģionos. Tam ir garākā krasta līnija Lietuvā – 79 km. 
Vidējais dziļums – 5,7 m, dziļākā vieta – 20,9 m. Cauri ezeram 
plūst Šventoje upe. Ezera krastā atrodas Dusetos pilsēta 
un Sartai reģionālais dabas parks.

Adrese: Dusetos, Zarasu rajons, 
GPS: 55.785504, 25.82235, 

 +370 385 56834, 
sartureg@takas.lt, www.sartai.info

DUSETOS
VĒRTS APSKATĪT:

2  Alus pagatavošanas seno rīku ekspozīcija
Sartai ezera krastā varat iepazīt alus darīšanas tradīcijas, kas 
tiek pilnveidotas kopš 1863.gada. Krogā „Pie Bravoro” varat 
nobaudīt vieglu, nefi ltrētu, dzīvo „Čižasa alu”, kas gatavots 
pēc sentēvu receptēm.

Adrese: Dusetos, Zarasu rajons, Lietuva, 
 +370 686 48890, 

cizoalus@zarasai.lt, www.cizoalus.lt

3  Skulptūru parks un Mākslas galerija
Šis slavenais mākslas centrs apvieno visus Zarasu rajonā 
dzīvojošos un strādājošos māksliniekus. Skulptūru parku 
sāka veidot 2008.gada vasarā. Parkā atrodas ne tikai sla-
venu Lietuvas mākslinieku darbi, bet arī ozols, ko iestādīja 
Lietuvas Republikas prezidents Valdas Adamkus. Darbalaiks: 
II-VI 10:00-18:00 

Adrese: Vytautas iela 54, Dusetos, 
Sartai ezera krastā, Zarasu rajons, Lietuva, 

 +370 385 56878, +370 612 33086, 
dusetu.galerija@zarasai.lt

KUR NAKŠŅOT:
7  Кеmpings „Žygeivių slėnis” (teltsvietas), 

s. Degesa, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.671234, 25.623763, 

 +370 652 82255, +370 686 95376, 
gindrasius@yahoo.com, www.zygeiviuslenis.lt

8  Lauku tūrisma mītne „Širvynė”, 
s. Šeiminiškai, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.660353, 25.607479, 

 +370 698 25387, +370 615 24841, 
info@sirvyne.lt, www.sirvyne.lt, 14 vietas. 
(Iepriekš piesakoties, varēsiet ieturēt maltīti.)

INFORMĀCIJA:
 Zarasu tūrisma informācijas centrs, 

Seliu iela 22, Zarasi, Lietuva, 
GPS: 55.732477, 26.246857, 

 +370 385 37171, +370 682 40988, 
turizmas@zarasai.lt, www.zarasai.lt/tic

 Utenas tūrisma informācijas centrs, 
Stotes iela 39, Utena, Lietuva, 
GPS: 55.494122, 25.582184, 

 +370 389 54346, +370 687 21938, 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

SARTAI EZERS
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UŽPAĻAI
VĒRTS APSKATĪT:

4  Šeiminišķu pilskalns 
Viens no skaistākajiem Lietuvas pilskalniem, ko no vienas 
puses apjož Piļaus upe un no otras – Piļupis upe. Šeiminišķu 
pilskalns, dažreiz saukts par Pylius, Papilių kalnu vai Pylia-
kalnis, ir viens no lielākajiem Utenas rajonā (garums – 70 m, 
platums – 40 m).

Adrese: s. Šeiminišķi, Užpaļu pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.658829, 25.624775, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

5  Šeiminišķu konglomerāta iežu skulptūras
Tās ir apbrīnojamas skulptūras, ko radījusi daba no dabiski 
sacementētām, noapaļotām drupu-iežu – māla un grants 
daļiņām. Atrodas pie Šeiminišķu grants karjera.

Adrese: s. Šeiminišķi, Užpaļu pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.654445, 25.601669, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt,www.utenainfo.lt

6  Užpaļu Sv. Trīsvienības baznīca 
un zvanu tornis
Šis ir viens no vecākajiem zvanu torņiem Lietuvā, kas uzcelts 
1847.gadā, pateicoties vietējo iedzīvotāju ieguldījumam.

Adrese: Užpaļai, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.629966, 25.56638, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

7  Piemineklis Sv. Florianam
Adrese: Užpaļai, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.629966, 25.56638, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

8  Akmens „Raganas laiva” (labajā upes krastā) 
Akmens garums – 2,50 m, platums – 0,95 m, augstums – 
1,10 m.

Adrese: s. Ligamišķi, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, 
Lietuva, GPS: 55.629966, 25.56638, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

9  Ligamišķu pilskalns
Pilskalns atrodas Šventoje upes krastā. Tam ir neregulāra 
trijstūra forma, kur pakājē tika atrasti izrakumi ar švīkāto 
un skrāpēto keramiku, kas glabājas Lietuvas Nacionālajā 
muzejā.

Adrese: s. Ligamišķi, Užpaļu pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.629966, 25.56638, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

10 Ligamišķu (Sv. Krokules) avots 
Krokules avota ūdens ir izdaudzināts par tā brīnumainajām 
īpašībām, jo tas ārstējot dažādas slimības, nesot laimi, sar-
gājot no Pērkona (Perkūno) utt. Vecie ļaudis stāsta, ka kādā 
vasaras rītā šajā vietā ganītes ieraudzīja gaismas staru ie-
skautu Jēzu Kristu. Bērni nobijušies, taču metušies uz ceļiem 
un sākuši skaitīt lūgšanas. Kristus viņiem devis savu svētību 
un pazudis.

Adrese: s. Ligamišķi, Užpaļu pagasts, Utenas rajons, 
Lietuva, GPS: 55.629966, 25.56638, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

KUR NAKŠŅOT:
9  Jevģēnijas Masļunes lauku tūrisma mītne , 

Basanavičus iela 61, Užpaļai, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.630262, 25.575015,  +370 699 97633, 
zozefi ne@gmail.com, 20 мест. 
(Iepriekš piesakoties, varēsiet ieturēt maltīti.)

Laivojam zem Šventoje upes tilta, (GPS: 55.62284, 
25.427937), Šis ir inženiera P.Markunasa projektētais tilts uz 
ceļa Nr.120, blakus Mickunai ciemam. Pēc 2 km atrodamies 
Šventoje upes aizsargājamo ainavu dabas teritorijā.
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KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
10  Lauku tūrisma mītne „Žalioji stotelė”, 

Švnatupis, Anīkšču pagasts, Anīkšu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.622834, 25.42412,  +370 614 84134, 
kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt, 
www.zaliojistotele.lt, 16 vietas

11  Lauku tūrisma mītne „Untupiai”, 
Kuprji, Debeikiju pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.62781, 25.308701,  +370 659 05300, 
info@untupiai.lt, www.untupiai.lt, 40 vietas

12  Lauku tūrisma mītne „Senoji sodyba”, 
Mickunai, Debeikiju pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.634865, 25.283974,  +370 614 37157, 
senojisodyba@gmail.com, 20 vietas

13  Lauku tūrisma mītne „Geras”, 
Pustinka, Debeikiju pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.641865, 25.274085,  +370 605 20110, 
sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt, 7 vietas

14  Lauku tūrisma mītne „Tarp liepų”, 
Ragaišjai, Anīkšču pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.642106, 25.266167, 

 +370 682 38142, +370 686 89040, 
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt, 27 vietas

VĒRTS APSKATĪT:

11 Inkūnu Dievmātes baznīca
Vienkāršā baznīca atrodas pie Šaltinelu strautiņa, noslēpu-
maina meža ieskauta. Baznīcu projektēja vietējais inženieris 
Pranas Morkunas. Baznīcas pamatos ir iegravēts iesvētīša-
nas gads – 1942.

Adrese: s. Inkunai, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.65363, 25.183265

Mikerjai sādža (GPS: 55.664006, 25.179579) upes labajā 
krastā. Te atrodas mežsaimniecība, un savvaļas dzīvnieku 
dārzs.

KUR NAKŠŅOT:
15  Atpūtasveita „Tiltas” 

(ugunskura vieta, teltsvietas).
Atpūtas vieta Šventoje upes labajā krastā. Blakus ir gaisa 
tilts, ko sauc arī par „Pērtiķu tiltu”.

GPS: 55.62284, 25.427937

16  Lauku tūrisma mītne „Šventosios upės slėnis”, 
Mikerai, Anīkšču pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.660209, 25.16781,  +370 659 05057, 
sodyba@slenis.com, www.slenis.com, 20 vietas

17  Lauku tūrisma mītne „Lašinių sodyba”, 
Lašinai, Anīkšču pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.646776, 25.144491,  +370 612 61297, 
tomaspuodziunas@gmail.com, www.lasiniusodyba.lt, 
8 vietas

PELIŠA STRAUTIŅŠ
(GPS:55.647434, 25.104682) ir 19,3 km gara Švetntoje 
upes labā krasta pieteka, kas daļēji plūst ģeoloģiskajā da-
bas rezervātā. Strauta smilts slāņos tika atrastas tādu zivju 
asakas un zvīņas, kas dzīvojušas 320 – 400 miljonus gadus 
atpakaļ. 3 km attālumā no strautiņa ietekas upē ir dambis.

Atpūtas vieta „Tiltas”-Androniški ~ 15 km. 

GPS:55.647434, 25.104682

INFORMĀCIJA:
 Anīkšču tūrisma informācijas centrs, 

Gjagužes iela 1, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.527038, 25.098837, 

 +370 381 59177, +370 659 00319,
antic@zebra.lt, www.antour.lt

8
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ANDRONIŠĶIS
Ar šo pilsētu saistīti vienīgā Lietuvas karaļa Mindaugasa 
kronēšanas notikumi. 1929.gadā blakus pilsētai nokrita me-
teorīts, kam dots nosaukums „Androniškis”.

GPS: 55.596544, 25.04452

VĒRTS APSKATĪT:

12 Andronišķu Sv. Pētera un Pāvila baznīca
Pirmo koka baznīcu Andronišķos uzcēla Čartorskis (Čarto-
riskiai) 1726.gadā. Pašreizējā mūra baznīca tika uzcelta 20. 
gadsimta vidū, pārbūvējot mūra labības noliktavu pēc vietējā 
inženiera P. Markūna projekta. Iepriekšējo koka baznīcu no-
pirka Jostininkai draudze.

Adrese: s. Andronišķi, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.596644, 25.046177

STRAUTIŅŠ LATAVA
Latava – Šventoje upes labā krasta pieteka (GPS: 55.578689, 
25.04624). 1997.gadā Latavas krastā, mežā tika atrasts 
pilskalns, kam ir apaļa laukuma forma 30-33 m diametrā. To 
no vienas puses ieskauj aizsarggrāvis, un no otras puses- 
aizsargvalnis, kas ir tipiski karaļa pilskalnam. Pastāv hipotē-
ze, ka tieši šajā vietā bija kronēts vienīgais Lietuvas karalis 
Mindaugas.

GPS: 55.578689, 25.04624

KUR NAKŠŅOT:
18  Lauku tūrisma mītne „Pušų takas”, 

Paandroniškis, Androniškis pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.595813, 25,050627,  +370 670 53465, 
info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt, 50 vietas

19  Paandronikša atpūtas vieta 
(ugunskura vieta, teltsvietas). 
GPS: 55.594808, 25.051101

20  Lauku tūrisma mītne „Senasis ąžuolas”, 
Paandroniškis, Androniškis pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.59025, 25.052127,  +370 638 00727, 
ricardasvv@gmail.com, 17 vietas

21  Atpūtas vieta Latava (ugunskura vieta, telts vietas), 
GPS: 55.578703, 25.045607

22  Atpūtas vieta „Pre Barboros” (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.575507, 25.052858

23  Atpūtas vieta „8 kilometras” (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.567726, 25.057254 

24  Atpūtas vieta „Prie Ąžuolo” (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.562402, 25.064672

25  Šeiminiņķeļu atpūtas vieta (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.543599, 25.124577
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Aptuveni pēc 8 km no strautiņa Latava, Jūs gaidīs pil-
sēta Anīkšči. Paceļam varēsiet apskatīt interesantus dabas 
objektus.

VĒRTS APSKATĪT:

13 Akmens „Puntuko brolis” („Puntuka brālis”)
Egļu un priežu aizsegā tas novietojies augstā pakalnā pie 
Šventoje upes un atgādina lielu zvēru, kas izbāzis galvu no 
zemes un atvēris muti. Akmens garums 5,9 m, platums – 
4,7 m, augstums – 1,9 m. 

Adrese: Pašventupis, Anīkšu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.50935, 25.071171

14 Avotaina ūdenstilpne “Karalienes staignājs“
Šventoje upes labajā nogāzē, atrodas samērā liela (0,7 ha, 
6-7 m dziļa) avotaina ūdens tilpne, par kuru ir daudz leģendu 
un nostāstu. 

GPS: 55.491656, 25.058461

15 Puntukas dižakmens (upes kreisajā krastā).

Populārākais Lietuvas dižakmens atrodas aizsargājamo 
ainavu apvidū Anīkšču silā. Tas ir otrais lielālais dižakmens 
Lietuvā. 

Adrese: s. Dvareni, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.484201, 25.059663,  +370 38159177, 
antic@zebra.lt, www.antour.lt

16 Vetigala kraujas atsegums
90 m garā un 20 m augstā krauja atrodas Švetnoje upes 
kreisajā krastā, nedaudz lejup no Virintas ietekas.

Adrese: Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.454526, 25.002046, 

 +370 38159177, antic@zebra.lt, www.antour.lt

KUR NAKŠŅOT:
26  Atpūtas vieta „Dainuvos slėnis” 

(telts vietas), GPS: 55.514203, 25.081106

27  SPA Vilnius Anykščiai, Viļņaus iela 80, 
Anīkšči, Lietuva, GPS: 55.510537, 25.084549, 

 +370 381 58885, +370 313 53811, 
info@anyksciusilelis.lt, www.anyksciu-silelis.lt, 110 vietas

28  Atpūtas vieta „3 km” (ugunskura vieta, telts vietas), 
GPS: 55.497939, 25.067115

29  Atpūtas vieta «Pre Puntukо» (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.483553, 25.059485

30  Lauku tūrisma mītne „Kankorėžis”, 
s. Abromiškis, Anīkšču pagasts, Anīkšču rajons, Lietuva, 
GPS: 55.474626, 25.016777,  +370 656 20104, 
sodybakankorezis@gmail.com, www.sodybakankorezis.lt, 
24 vietas

31  Pesļai atpūta vieta (ugunskura vieta, telts vietas), 
GPS: 55.475698, 25.026751

32  Šaļtinio atpūtas vieta (ugunskura vieta, telts vietas), 
GPS: 55.466138, 25.008633

33  Viltakenai atpūtas vieta (ugunskura vieta, 
telts vietas), GPS: 55.438091, 24.981213
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ANĪKŠČI
Anīkšči – tā ir vienīgā pilsēta Lietuvā, kur vēl darbojas 
šaursliežu dzelzceļš. Plūstot cauri Anīkščiem, Šventoje upe 
akcentē Lietuvas krāšņo dabu. Te Jūs redzēsiet vienu no Lie-
tuvas lielākajiem ezeriem – Rubikjai ezeru, kam ir 16 salas. 
Tikai šiet uz viena no lielākajiem dižakmeņiem, Puntukas diž-
akmeņa iekalts novēlējums tautai, ko uzrakstīja divi varonīgi 
lietuviešu lidotāji. Zirgu muzejā atdzīvojas arodi, kas savulaik 
Lietuvu darīja slavenu. Anīkši ir galvaspilsēta lietuviešu sla-
venākajm dzērienam – Lietuvas vīnam.

GPS: 55.526926, 25.103389

VĒRTS APSKATĪT:

17 Šeimininkeļu kurgāna skatu tornis (Voruta) 
Netālu no Anīkščiem atrodas skatu tornis. Kurgāns izvie-
tojies starp divām dziļām ielejām, kur kādreiz plūda Vorjalis 
un Volupis upju ūdeņi. Daži vēsturnieki uzskata, ka te atra-
dās Vorutas pils, kas piederēja vienīgajam Lietuvas karalim 
Mindaugasam. Patreiz tas ir viens no vairāk pētītajiem kur-
gāniem ne tikai Lietuvā, bet arī visā Austrumbaltijā.

Darba laiks: I-VII: 10:00-17:00 (мaijs-oktobris), 
pēc vienošanās (novembris-aprīlis). 
Cena: 1,50 Lt (skolēniem 1 Lt).

Adrese: Biļunasa iela 97 a, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.544633, 25.141224, 

 +370 381 58015, +370 610 00421, 
a.vienuolis@delfi .lt, www.baranauskas.lt

18 Šaursliežu dzelzceļa muzejs
Muzeja ekspozīcija atrodas šaursliežu dzelzceļa stacijas 
kompleksā. Šeit jūs ieraudzīsiet atjaunotas simtgadīgās 
stacijas ēkas, sliedes un ūdens torni, bruģētu laukumu un 
tērauda tiltu pāri Šventoje upei. Jums būs iespēja paceļot pa 
dažādiem šaursliežu dzelzceļa vēstures periodiem un izmē-
ģināt interesantus eksponātus: rokas piedziņas drezīnu vai 
trīsriteni uz dzelzceļa sliedēm. 

Мuzejs
Darba laiks: I-VII: 10:00-17:00 (мaijs-oktobris), 
pēc vienošanās (novembris-aprīlis). 
Cena: 4 Lt (skolēniem 3,50 Lt).

Adrese: Viļtes iela 2, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.532716, 25.108468, 

 +370 381 58015, +370 612 81067, 
info@baranauskas.lt, www.siaurukomuziejus.lt

Regulāri reisi un izziņas ceļojumi. 
Vilciens atiet: VI-VII: 11:00 (maijs-oktobris). 
Cena: 20 Lt.

 +370 381 54597, +370 620 18243, 
siaurukas.info@gmail.com, www.siaurukas.eu

Laivojot cauri pilsētai, pievērsiet uzmanību dambim. 

Pirms dambja noteikti jāizkāpj krastā!
Šķērsot dambi pa upi ir aizliegts, tas ir bīstami!

19 Piedzīvojumu parks 
„Dainuvos nuotykių slėnis“ 
atrodas priežu mežā netālu no Anīkšču centra kreisajā Šven-
toje krastā.

Darba laiks: I-VII: 10:00-18:00 (maijs-oktobris), 
pēc vienošanās (novembris-aprīlis).

Adrese: Dainuvos ieleja, Anīkšči, 
GPS: 55.51408, 25.08308,  +370 693 35060, 
rezervacija@nuotykiuslenis.lt, www.nuotykiuslenis.lt

KUR PAĒST:
Каfejnīca „Bangelė”, Paupio iela 1, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.525866, 25.102631,  +370 381 78213

Restorāns “SPA Vilnius Anykščiai”, 
Viļņaus iela 80, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.510537, 25.084549,  +370 381 58885, 
anyksciai@spa-vilnius.lt www.spa-vilnius.lt

INFORMĀCIJA:
 Anīkšču tūrisma informācijas centrs, 

Gjagužes iela 1, Anīkšči, Lietuva, 
GPS: 55.527038, 25.098837, 

 +370 381 59177, +370 659 00319,
antic@zebra.lt, www.antour.lt

18
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VĒRTS APSKATĪT:

1  Vaišnoriškes etnogrāfi skā sādža 
Pirmā viensēta Vaišnoriškos bija jau 1830.gadā, pēc tam 
parādījās vēl četras viensētas. Līdz 1913.gadam sādžā bija 
pārbūvēti visi nami. Senā tautas stilā uzceltas divas mājas, 
divas kūtis, pirts un klēts. 

Adrese: s.Vaišnoriškes, Tauragnajas pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.426403, 26.026109, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

2  Strazdai etnogrāfi skā sādža
Sādža atrodas starp Baloušas ezeru un mežu. Pirmo reizi 
rakstītos avotos minēta 1783.gadā kā Balašekulis. Tās aiz-
sargājamā teritorija aizņem 7,5 ha. Kopš 1971.gada sādža ir 
arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Adrese: s. Strazdai, Tauragnajas pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.410879, 26.030329, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

3  Šuminai etnogrāfi skā sādža 
Mainoties gadsimtiem, sādža saucās dažādi: Pabalouše, 
Smaļdiškes, Smaļgiškes, Užuobaluoše. Tikai 20.gadsimta 
pirmajā pusē sādžu sāka dēvēt te dzīvojošo Šuminasu uz-
vārdā. Sādžā aug ļoti sena priede, kuras diametrs ir 0,9 m, 
augstums – 17 m.

Adrese: s. Šuminai, Tauragnajas pagasts, 
Utenas rajons, Lietuva, GPS: 55.400236, 26.041273, 

 +370 389 54346, +370 687 21938 (TIC), 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

4  Ildasale (sala Baloušas ezerā)
Tas ir unikāls gidrogrāfi sks dabas veidojums: vienīgais ezers 
Lietuvā, kas atrodas uz salas. 

Adrese: Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.394173, 26.05001, 

 +370 386 52597, +370 386 33477 (TIC), 
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt 

VĒRTS APSKATĪT:
2

4

MARŠRUTS № 8 
PA UTENAS RAJONA UPĒM UN EZERIEM

8

INFORMĀCIJA PAR MARŠRUTU:
Veids: rekreatīvs maršruts, kas piemērots ūdensprieku cienītājiem upēs un ezeros. Arī ģimenēm ar bērniem, jo šeit nav ļoti 
spēcīgu straumju un pārāk bīstamu vietu.
Maršruta garums: ~ 22 km.
Maršruta ilgums: 1-2 dienas.
Sarežģītības pakāpe: pa ezeriem – minimāla, pavasaros pa upēm – vidēja.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Мaršruts: pēc izvēles
Ieteicams sazināties ar ceļojumu organizatoriem un izvēlēties jums vēlamāko variantu.

Ceļojums sākas Utenas ezera rietumu galā.

PAMATMARŠRUTS:

UTENAS EZ. — UTJANIKŠTIS EZ. — BUKA — BALOJUŠAS — 
BALOUŠIŠKTIS — SKREGDŽA — SROVINAITIS EZ. — SROVE — ASEKAS EZ. — 

ASEKA — LINKMENAS — ALKSNAITIS — UKOJAS EZ. — PAKASAS
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5  Trainiškisa ozols
Trainišku sādžā aug ozols, kam jau ir 800 gadu. Tā diametrs ir 
2,2 m, augstums – 23 m. Šis ozols atceras pagānu laikus, kad 
Lietuvā šalca svēto ozolu audzes. 

Adrese: s. Trainiškis, Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.388968, 26.043946, 

 +370 386 52597, +370 386 33477(TIC), 
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt

6  Ginučajas ūdensdzirnavas 
Šīs ir vienīgās ūdensdzirnavas parkā, kur saglabājies iekšē-
jais aprīkojums no pašiem pirmsākumiem. Tās darbojās līdz 
1968.gadam. Metāla turbīnas griešanās enerģiju vietējie 
iedzīvotāji izmantoja elektroenerģijas iegūšanai. 1978.gadā 
parka administrācija restaurēja ūdensdzirnavas, atstājot ne-
skartu iekšējo aprīkojumu. Patreiz ūdensdzirnavas ir valsts 
aizsardzībā kā 19.gadsimta tehnikas piemineklis. Otrajā 
stāvā izveidots Maizes muzejs, bet bijušajos meldera apar-
tamentos ir atpūtas istabas. Tiem, kuri pirmo reizi ierodas 
ūdensdzirnavās, peldēšanās zem ūdenskrituma ir izveidoju-
sies kā obligāts rituāls.

Adrese: s. Ginučai, Linkmenis pagasts, 
Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.385564, 25.995092, 

 +370 616 29366, +370 386 47478

7  Ginučajas pilskalns
11.-12.gadsimta arheoloģijas piemineklis. Iespējams, ka 
šeit atradusies Linkmjanskas pils. Pilskalna galā uzstādīts 
akmens, kas liecina par to, ka līdz karam šeit bijis pats prezi-
dents Antanas Smetona.

Adrese: Ginučai, Linkmenis pagasts, 
Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.374707, 25.98427, 

 +370 386 52597, +370 386 33477 (TIC), 
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt 

8  Ladakaļņis
Kalns – 175 m v.j.l. Šiļininkes pakalnu ķēdē. Pastāv uzskats, 
ka šajā kalnā tika veikti ziedojumu rituāli baltu dievei Ladei – 
varenai mātei, visa dzīvā radītājai. No kalna paveras skaista 
panorāma, kur var redzēt 6 ezerus. Ladakaļņis ir ģeomorfo-
loģisks dabas piemineklis.

Adrese: s. Papiljakalne, Linkmenis pagasts, 
Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.366347, 25.990657, 

 +370 386 52597, +370 386 33477 (TIC), 
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt

9  Salos etnogrāfi skā sādža
Sādža ietver sevī divas sādžas, kas atrodas Aukštaitijas 
Nacionālajā parkā uz pussalas starp Asalnikštis, Linkmenas, 
Alksnas un Alksnaitis ezeriem. Sādžā saglabājusies senā ar-
hitektūra, un te ir kulturvēstures liegums. No 19.gadsimta 
saglabājušās tikai māja un šķūnis, bet pārējās ēkas uzbūvē-
tas 20.gadsimtā.

Adrese: s. Salos, Linkmenis pagasts, 
Ignalinas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.356859, 25.993103, 

 +370 386 52597, +370 386 33477 (TIC), 
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt

Maršruts noslēdzas Pakasas ezera krastā.

KUR NAKŠŅOT UN PAĒST:
1  Antanasa Lagunavičusa lauku tūrisma mītne, 

Rugšteliškis, Tauragnajas pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.4621, 26.005385, 

 +370 610 39356, +370 686 22783, 
rima.lagunaviciene@gmail.com, 20 vietas

2  Lauku tūrisma mītne „Peizažas”, 
s. Kirdeikjai, Saldutiškis pagasts, Utenas rajons, Lietuva, 
GPS: 55.372243, 25.956097,  +370 694 32018, 
kaimoturizmas1@gmail.com, www.sodybapeizazas.lt, 
30 vietas

5
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 „Priedaine”, 
viesu māja Daugavas krastā 
(ar koka plostu pa Daugavu)
Nobraucieni ar plostu dabas parkā „Daugavas loki”. Nakts-
mītnes, atpūta Daugavas krastā, telšu vietas, makšķerēšana. 
1 plosts (līdz 15 vietām). 

Adrese: Klusā iela 2, Krāslava, Latvija, 
GPS: 55.894691, 27.152517, 

 +371 26430798, 
priedainesvn@inbox.lv, www.visitkraslava.com

 „Piedruja”, 
motelis 200 m attālumā no Daugavas 
(ar piepūšamo plostu pa Daugavu)
1-3 dienu ekskursija ar piepūšamajiem plostiem (2 plosti) 
pa Daugavu. Līdzi dodas pavadonis. Izbaudīsiet atpūtu pie 
ugunskura, varēsiet vārīt zivju zupu, dzert tēju. Ir 3 astoņ-
vietīgi plosti. 

Adrese: Piedruja, Piedrujas pagasts, 
Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.8006849, 27.4490435, 

 +371 656 29682, +371 28608784, 
 +371 26357228, 

viesnicapiedruja@inbox.lv, www.visitkraslava.com

 „Skerškāni”, 
brīvdienu māja Daugavas krastā 
(ar piepūšamo plostu pa Daugavu)
Nobraucieni pa Daugavu ar piepūšamajiem plostiem (3 plos-
ti). Telšu vietas Daugavas krastā, lauku pirts, ārstniecības 
zāļu slotiņas. Naktsmītnes. 3 astoņvietīgie plosti, 2 piepū-
šamās laivas. 

Adrese: Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.8778591, 27.0980411, 

 +371 656 22922, +371 29195745, 
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv

 „Beibuks”, sporta klubs 
(ar koka plostu pa Daugavu)
Aizraujošs ceļojums ar piepūšamajiem plostiem vai laivām 
pa Daugavu, iepazīstot gleznaino Daugavas senleju. Koka 
plostu un kanoe laivu noma. Iespējamas naktsmītnes, telšu 
vietas un pirts. Sporta spēļu organizēšana ar nakšņošanu un 
ēdināšanas iespējām. Katru gadu šeit notiek ūdenstūrisma 
festivāls „Lielais plosts”.

Adrese: Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
GPS: 55. 55602, 26. 42177, 

 +371 29493121, 
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv

 „Dridži”, 
atpūtas bāze Dridža ezera krastā 
(ar koka plostu pa Dridža ezeru) 
Koka plosts (50 vietas) ar jumtu ir būvēts uz pontoniem, 
aprīkots ar motoru. Ballīte uz plosta Baltijas dziļākajā ezerā 
kopā ar tautas muzikantiem vai keramiķi. Baudiet Latgales 
dabu, sauļojieties! Atpūta ezera krastā labiekārtotos nami-
ņos (WC, sauna, duša, virtuve). Zemināru un svinību zāle (70 
personām). Ēdināšanas pakalpojumi. Piepūšamās atrakcijas 
bērniem, katamarāni.

Adrese: Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, 
GPS: 55.9783148, 27.3662656, 

 +371 29441221, 
info@dridzi.lv, www.dridzi.lv, www.dridzi.viss.lv

 Ekskursija ar plostu 
Mazjā Ludzas ezerā (koka plosts)
Sākums pie muzeja Kuļņeva ielā. Svinību organizēšana uz 
plosta. Pieteikumi un informācija Ludzas TIC. 

Adrese: Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads, Latvija,
GPS: 56.550568, 27.725843, 

 +371 29467925, +371 657 07203, 
tic@ludza.lv, www.ludza.lv

 „Vilnītis” 
(ar koka plostu pa Balvu ezeru)
Iespēja baudīt Balvu pilsētas skaistos skatus, vizinoties ar 
Ēika Kanaviņa meistaroto koka plostu. Iepriekš pieteikties! 

Adrese: Balvu pilsētas parks, 
Balvi, Balvu novads, Latvija, 
GPS: 57.1337559, 27.2584410, 

 +371 29376933

ŪDENSCEĻOJUMI AR PLOSTIEM LATVIJĀ

JA JŪS VĒLATIES 
IZBAUDĪT ŪDENSPRIEKUS, 

BET SLINKUMS AIRĒT, 
DODIETIES CEĻOJUMĀ 
AR PLOSTU PA MŪSU 
SKAISTAJIEM EZERIEM 

UN UPĒM!
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LIELĀKĀS PILSĒTAS 
REĢIONOS BELLA DVINA 
UN BALTIJAS EZERU ZEME 
Iedzīvotāju skaits

Vitebska (Viciebsk)  . . . . . . . . . . . . . 346 000 tūkst. 
Daugavpils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 000 tūkst. 
Novopolocka (Navapolack) . . . . . 101 000 tūkst. 
Polocka (Polack) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 000 tūkst. 
Utena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 tūkst. 
Rēzekne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 935 tūkst.

LAIKS
Reģionos lieto otrās joslas (Austrumeiropas) laiku, kas par 
2 h apsteidz Griničas laiku (GMT+2).

VALODA
Valsts valoda Latvijā ir latviešu (rakstībā izmanto latīņu 
alfabētu), Lietuvā – lietuviešu (rakstībā izmanto latīņu alfa-
bētu), Baltkrievijā – baltkrievu un krievu valodu (rakstībā 
izmanto kirilicu).

NODERĪGA INFORMĀCIJAŪDENSCEĻOJUMI AR PLOSTIEM LIETUVĀ

ATTĀLUMI STARP 
LIELĀKAJĀM APDZĪVOTAJĀM VIETĀM
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 „Šventosios upės slėnis”, lauku tūrisma 
mītne (ar koka plostu pa Šventojes upi)
Organizē ceļojumus ar kanoe laivām un plostiem pa Skaisto 
Šventoje upi. Mājīga vieta atpūtai. 

Adrese: s. Mikerjai, Anīkšču pagasts, Anīkšču rajons, 
Lietuva,  +370 659 05057, 
sodyba@slenis.com, www.slenis.com

 „Аlaušine”, lauku tūrisma mītne 
(ar koka plostu pa Alauša ezeru)
Atrodas netālu no Alauša ezera. Organizē braucienus ar 
20-vietīgu plostu ar pieturvietu Alauša salā. Kutera, kata-
marānu, laivu noma. Kafejnīcā ēdināšanas pakalpojumi. Alus 
darīšanas muzejs „Utjanos”. Iepriekš jāpiesakās! 

Adrese: s. Salos, Sudeiķu pagasts, Utenas rajons, 
Lietuva, GPS: 55.584694, 25.706416,

 +370 389 34317, +370 698 03447, 
www.abuva.lt, info@abuva.lt

 Alvidasa Vaļukasa lauku tūrisma mītne 
(māja-plosts Iļģis ezerā)
Saimnieki piedāvā 4-vietīgu namiņu-plostu atpūtai Iļģis ezerā. 

Adrese: Mirkenai, Leļjunai pagasts, Utenas rajons, 
Lietuva,  +370 688 41017, +370 613 09981, 
valiukosodyba.puslapiai.lt, alvydas222@gmail.com

 „Pasartele”, lauku tūrisma mītne 
(pontonu katamarāni Sartai ezerā)
Ezera ainavas īpašas ar caurtecēm iegarenajā ezerā, kas lie-
cina par to, ka ezers cēlies no rifu ķēdēm.

Adrese: Didžadvaris, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.754152, 25.820109, 

 +370 652 33232, 
pasartele@gmail.com

 Zarasu jauniešu ūdens sporta klubs 
(pontonu katamarāni Sartai ezerā)
Piedāvajums: katamarāni – pontoni, ūdensslēpes, veikbords, 
izzinoša niršana, niršanas apmācības kursi, vienas dienas 
ekskursija ar katamarānu pa novada ezeriem, apskatot ine-
teresantākos objektus.

Adrese: Zarasi, Zarasu rajons, Lietuva, 
GPS: 55.742205, 26.247847, 

 +370 610 63327, 
adateleadatele@gmail.com

 „Degesa”, SIA 
(pontonu pirts Antilieptes jūrā)
Centrs piedāvā nomāt ūdens tūrisma inventāru: airu laivas, 
kajakus, pedāļlaivas, vindsērfi ngu, smailītes.

Adrese: Bikeni, Salakas pagasts, Zarasu rajons, 
Lietuva, GPS: 55.628026, 26.083376, 

 +370 685 44450, 
info@degesa.lt, www.degesa.lt

 Ričardas Vasiliauskas 
(ar piepūšamo plostu pa Šventojes upi)

 +370 613 73630.

NOVĒLAM JUMS LAIVOT 
SAUSIEM UN JAUTRIEM!
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SVĒTKU UN PIEMIŅAS 
DIENU KALENDĀRS
Baltkrievija
1. janvāris – Jaunais gads
7. janvāris – Ziemassvētki (pareizticīgo)
8. marts – Sieviešu diena
9. diena pēc 
pareizticīgo 
Lieldienām – Raduņica
1. maijs – Darba svētki
9. maijs – Uzvaras diena
3. jūlijs –  Baltkrievijas Republikas 

Proklamēšanas diena
7. novembris – Oktobra Revolūcijas diena
25. decembris – Ziemassvētki (katoļu)

Latvija
1. janvāris – Jaunais gads
29. aprīlis – Lielā Piektdiena (2014.gadā) 
20. aprīlis – Pirmās Lieldienas (2014.gadā) 
21. aprīlis – Otrās Lieldienas (2014.gadā) 
1. maijs –  Darba svētki, Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena

4. maijs –  Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas diena

Maija 
pirmā svētdiena – Mātes diena
23. jūnijs – Līgo diena
24. Jūnijs – Jāņu diena
18. novembris –  Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena

Lietuva
1. janvāris – Jaunais gads
16. februāris –  Lietuvas Republikas 

Neatkarības diena
11. marts –  Lietuvas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas diena
19. aprīlis – Lielā Piektdiena (2014.gadā)
20. aprīlis – Pirmās Lieldienas (2014.gadā)
21. aprīlis – Otrās Lieldienas (2014.gadā)
1. maijs – Darba svētki 
Maija pirmā 
svētdiena – Mātes diena
Pirmā jūnija 
svētdiena – Tēva diena
24. Jūnijs – Jāņu diena
6. jūlijs – Lietuvas Valsts svētki
15. augusts –  Žolinė/ Zāļu diena (Sv. Marijas 

debesīs uzņemšanas diena)
1. novembris – Visu Svēto diena
24. decembris – Ziemassvētku vakars
25. decembris – Pirmie Ziemassvētki
26. decembris – Otrie Ziemassvētki

AVĀRIJAS DIENESTU 
TELEFONU NUMURI
Baltkrievija
101 – glābšanas dienests
102 – milicija
103 – ātrā medicīniskā palīdzība
199 – izziņas par avārijas dienestu telefonu numuriem

Latvija
112 – Eiropas vienotais ārkārtējo notikumu tālrunis
113 – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Lietuva
112 – Eiropas vienotais ārkārtējo notikumu tālrunis

VĪZU NOFORMĒŠANA
ES pilsoņiem, iebraucot Latvijā un Lietuvā, vīza nav nepiecie-
šama. Krievijas un citu NVS valstu pilsoņiem, iebraucot Latvi-
jā un Lietuvā, ir nepieciešama Latvijas/ Lietuvas nacionālā 
vīza vai Šengenas vīza.

Informācija par vīzu noformēšanu, braucot no Baltkrievijas 
uz Latviju: www.mfa.gov.lv 

Informācija par vīzu noformēšanu, braucot no Baltkrievijas 
uz Lietuvu: http://by.mfa.lt

Informācija par vīzu noformēšanu, braucot no Latvijas uz 
Baltkrieviju: www.latvia.mfa.gov.by 

Informācija par vīzu noformēšanu, braucot no Lietuvas uz 
Baltkrieviju: www.lithuania.mfa.gov.by 

Latvijas Republikas vēstniecība 
Baltkrievijas Republikā, 
Daraševiča iela 6a, Minska, 220013, 

 +375 17 211 30 33, +375 17 217 51 15, 
fakss: +375 17 284 73 34

Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā, 
B.Hmeļnickova iela 27a, Vitebska, 210015, 

 +375 212 23 55 18, fakss: +375 212 23 55 17

Lietuvas Republikas vēstniecība 
Baltkrievijas Republikā, 
Zaharava iela 68, Minska, 220088, 

 +375 17 285 24 49, fakss: +375 17 285 33 37

Baltkrievijas Republikas vēstniecība 
Latvijas Republikā, 
Jēzusbaznīcas iela 12, Rīga, LV-1050, 

 +371 6 722 25 60, fakss: +371 6 732 28 91, 
autoatbildētājs: +371 6 732 25 50, 
e-mail: latvia@belembassy.org 

Baltkrievijas Republikas 
ģenerālkonsulāts Daugavpilī, 
18.novembra iela 44, Daugavpils, LV-5403, 

 +371 654 20965, fakss: +371 654 26145, 
e-mail: daugavpils@belembassy.org 
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Baltkrievijas Republikas vēstniecība 
Lietuvas Republikā, 
Mindaugo iela 13, Viļņa, Lietuva, LT-03225, 

 +370 5 266 22 00, +370 5 266 22 11, 
fakss: +370 5 266 22 12, 
e-mail: lithuania.emb@mfa.gov.by

Baltkrievijas Republikas konsulārā 
nodaļa Lietuvas Republikā, 
Muitines iela 41, Viļņa, LT-03113, 

 +370 5 213 22 55, fakss: +370 5 233 06 26, 
e-mail: lithuania.cons@mfa.gov.by

TŪRISMA FIRMAS, KAS LATGALĒ 
VEIC VĪZU NOFORMĒŠANU UZ BALTKRIEVIJAS 
REPUBLIKU
Tūrisma aģentūra „Gertruda’’, 
Viestura iela 66, Daugavpils, LV-5401, 

 +371 26815359, fakss: +371 654 24199, 
info@gertruda.lv, www.gertruda.lv 

Tūrisma aģentūra „Mari”, 
Viestura iela 25, Daugavpils, LV-5401, 

 +371 654 29773, +371 29247110, 
info@mari.lv, www.mari.lv 

Viesnīcas „Park hotel Latgola” Tūrisma nodaļa, 
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401, 

 +371 654 04900, 
turisms@hoteldaugavpils.lv, www.hotellatgola.lv 

Tūrisma aģentūra „Remaco”, 
Imantas iela 18, Daugavpils, LV-5401, 

 +371 654 24181, 
dinaburg@remaco.lv, www.remaco.lv 

Tūrisma aģentūra „M.A.R.K.-D”, 
Ģimnāzijas iela 42, Daugavpils, LV-5401, 

 +371 654 27473, +371 29192123, 
ludviga@dpunet.lv, http://www.mark-d.lv

Tūrisma aģentūra „Tēvzeme”, 
Atbrīvošanas aleja 98 (viesnīca „Latgale”, 2.stāvs), 
Rēzekne, LV 4601, 

 +371 26476097, fakss: +371 646 22822, 
tevzeme@efeipro.lv, www.ta-tevzeme.lv

Tūrisma aģentūra „Rauš-Tūre”, 
Ezera iela 11, Krāslava, LV-5601, 

 +371 29722170

Tūrisma aģentūra „Molena”, 
Bērzpils iela 44-16, Balvi, LV-4501, 

 /fakss: +371 645 63001, +371 26150550

IK „LL Birojs”, 
Partizānu iela 21, Balvi, LV-4501, 

 +371 645 22870, +371 26337354

SIA „Ludzas tūrisma aģentūra”, 
Baznīcas iela 42, Ludza, LV-5701, 

 /fakss: +371 657 07202, 
ludmila_grebeza@inbox.lv 

Tūrisma fi rma „Mari”, 
K. Barona iela 47/13, Ludza, LV-5701, 

 +371 27220898, 
info@mari.lv, www.mari.lv 

SIA „Eurosuntour”, tūrisma aģentūra,
Stacijas iela 30, Ludza, LV-5701, 

 +371 29574437, 
ludza@eurosuntour.lv, www.eurosuntour.lv 

SIA „Eurosuntour”, tūrisma aģentūra, 
RKP Terehova, Zilupes novads, LV-5751, 

 +371 29727069, 
info@eurosuntour.lv, www.eurosuntour.lv

Mobiline, IU „Vlaveals”, 
Raiņa iela 40a, T/C „Mego”, Ludza, LV-5701, 

 +371 26550092, fakss: +371 657 26050, 
mobiline@inbox.lv 

TŪRISMA FIRMAS, KAS UTENAS 
APRIŅĶĪ VEIC VĪZU NOFORMĒŠANU 
UZ BALTKRIEVIJAS REPUBLIKU
Utenas rajona Tūrisma informācijas centrs, 
Stotes iela 39, Utena, LT-28134, 

 +370 687 21938,  /fakss: +370 389 54346, 
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

TŪRISMA FIRMAS, KAS VITEBSKĀ 
VEIC VĪZU NOFORMĒŠANU UZ LATVIJU 
UN LIETUVU
Tūrisma aģentūra „Vitebsk Oteļ”, 
Zamkavaja iela 5/2а, Vitebska, 210026, 

 +375 212 359115, +375 29 1102838, 
fakss: +375 212 359114, 
vittour@hotel-vitebsk.by, www.hotel-vitebsk.by

Tūrisma kompānija „Vitcol”, 
Šķērsiela Aviacionnija 2, Vitebska, 210022, 

 /fakss: +375 212 480054, +375 29 8970313 
vitpol@vitpol.by, www.vitpol.by

Tūrisma aģentūra „Brig”, 
Ļeņina (Lienina) iela 35, ofi ss Nr. 12, Vitebska, 210026, 

 +375 212 359539, +375 29 2359539, 
brig.tur@gmail.com, www.brigtur.by

Tūrisma fi rma „Spadčina”, 
Ļeņina (Lienina) iela 64/1, Vitebska, ofi ss Nr. 9, 210026, 

 +375 212 358101, +375 33 3065444, 
fakss: +375 212 358100, 
spadchyna@mail.ru, www.spadchyna.by
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ROBEŽA
Robežšķērsošanas punkti 
uz Baltkrievijas – Latvijas robežas:
Kontrolpunkts dzelzceļa stacijā: 
Bigosova (Bihosava) – Indra.

Autoceļu caurlaides punkti: 
Hryharouščyna (Ryhorauščina) – Patarnieki, 
Urbani (Urbany) – Silene.

Vienkāršotās robežkontroles punkti: 
Gavrilino (Haurylina) – Meikšāni, Druja – Piedruja, 
Lipovka (Lipauka) – Vorzovo, Pļusi (Pliusy) – Kaplava.

Robežšķērsošanas punkti 
uz Baltkrievijas – Lietuvas robežas: 
Kontrolpunkts dzelzceļa stacijā: 
Bieniakoni – Stasili, Gudagai – Kena.

Autoceļu caurlaides punkti: 
Bieniakoni – Šalčininki, 
Kamennij Log (Kamenny Loh) – Mjadininki, 
Kotlovka (Katlouka) – Lavoriški, 
Privalka (Pryvalka) – Raigardi.

Vienkāršotās robežkontroles punkti: 
Vidzy – Tvarjači, Geraneni (Hieraniony) – Krakuni, 
Dotiški – Eišišķi, Kemeliški – Preņi, Klievica – Urjali, 
Loša – Šumski, Lintupi (Lyntupy) – Papjaljaķi, 
Moldeviči (Maldzeviči) – Adutišķi.

TRANSPORTS
Ceļu satiksmes noteikumi
Baltkrievijā, Latvijā un Lietuvā ir labās puses ceļu satiksme. 

Ātruma ierobežojumi: apdzīvotās vietās Baltkrievijā ne vai-
rāk par 60 km/h, Latvijā un Lietuvā – ne vairāk par 50 km/h, 
ja citas ceļa zīmes to nenosaka savādāk; neapdzīvotās vie-
tās – 90 km/h.

Baltkrievijā, Latvijā un Lietuvā ir aizliegta jebkāda alkoholis-
ko vielu (tai skaitā, alus) lietošana, vadot automašīnu. 

Izplatīts ir radaru ātruma kontroles veids. Radara detektoru 
izmantošana ir aizliegta.

Lielākā daļa Baltkrievijas ceļa zīmju ir krievu valodā (kirilica).

Latvijā un Lietuvā visu gadu dienas laikā jābūt ieslēgtām 
tuvajām gaismām.

Šis materiāls ir tapis Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 „Tūrisma 
attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobe-
žu reģionos” („Bella Dvina 2”) ietvaros.

Šī programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņ-
attiecību programmas III A Dienvidu prioritātes turpinājums 
2007.-2013. gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais 
mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu 
reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides 
aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veici-
nāt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, 
Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī 
Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Balt-
krievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas 
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas ofi ciālā 
interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pa-
kāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. 
Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir 
kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas 
un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultū-
ru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas 
Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar 
valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Projekta kopējais budžets – 1 789 387 EUR. No šīs summas 
90% – 1 610 448,30 EUR (19 558 021 770 BYR vai 1 131 
829,5 LVL) ir Eiropas Savienības atbalsts.
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Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Starptautiskās sadarbības attīs-
tības atbalsta fonds „Interakcija” un tā nekādā veidā nevar tikt izman-
tota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Starptautiskās sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija” pa-
teicas projekta „BELLA DVINA 2” partneriem, Latgales plānošanas 
reģiona pašvaldībām, Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas 
apgabala tūrisma informācijas centru speciālistiem par sadarbību pub-
likācijas tapšanā.

Maršrutu izstrādāja: Inta Lipšāne (LV), 
Evaldas Dumbravas (LT), Igors Zagrekovs (BY).
Dizains: Design Studio TDI.
Kartes:
Baltkrievijas Republikas teritorija:
© Karšu sastādīšana un noformēšana. RUP „Belkartografi ja”, 2013.
© Geogrāfi skais pamats. Baltkrievijas Republikas īpašumu valsts ko-
miteja, 2013.
Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorija:
© Karšu izdevniecība Jāņa Sēta, 2013.
Foto: projekta Nr. LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latga-
les-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” („Bella Dvina 2”) partneru 
foto arhīvi.
Maršrutā ievietotas fotogrāfi jas no Latgales plānošanas reģiona, 
Latgales reģiona un Vitebskas apgabala, Anīkšču, Utenas un Zarasu 
tūrisma informācijas centru arhīviem, kā arī no Gražutes un Sartu re-
ģionālā parka arhīva. 
Fotogrāfi ju autori: R. Ļeļackis, V. Ščerbakovs.


