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Pleskavas apgabals vienmēr ir piesaistījis cilvēkus. Šeit ierodas 
atpūsties no visas pasaules malām visa gada garumā. Ikviens, kurš 
apmeklējis šo seno zemi, noteikti vēlēsies atgriezties šeit atkal, 
jo Pleskavas vēsture un kultūra ir oriģināla un daudzveidīga, nav 
iespējams to saprast tikai pēc viena apmeklējuma. 

Pleskavas apgabals atrodas ziemeļrietumu Krievijā un robežojas ar 
trim valstīm-Baltkrieviju, Latviju un Igauniju. 

Jūs varat nokļūt pie mums:

ar auto
no Maskavas : - 8 stundas; 
no Sanktpēterburgas – 4 stundas

ar autobusu 
no Maskavas – 15 stundas, 
no Sanktpēterburgas – 5 h 50 min.

ar vilcienu 
no Maskavas – 12 stundas; 
no Sanktpēterburgas – 6 stundas.

Attālums no Pleskavas:

•    689 km no Maskavas
•    280 km no Sanktpēterburgas
•    300 km no Rīgas
•    360 km no Tallinas
•    860 km no Stokholmas
•    700 km no Helsinkiem
•    1200 km no Berlīnes
•    1740 km no Briseles 

Laipni lūgti!
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Pleskavas zemes vēsturisko 
vērtību grūti pārvērtēt. Tieši 
šeit, Krievijas ziemeļrietumu 
daļā sākās krievu valstiskums. 
Šeit piedzima Pleskavas veče, 
kurš radīja demokrātijas  pamatu 
Krievijā.

Šeit, uz seno Izborsku, atnāca 
valdīt Truvors - viens no trim 
varjagiem, ar viņa vārdu saista 
valdošās kņaza dinastijas 
rašanos.  
 
Pirmo reizi Pleskava tika minēta 
hronikās  903.gadā, saistībā ar  
Kijevas kņaza Igora  laulību ar 
pleskavieti Olgu – apustuļiem 
līdzīgo nākotnes svētai kņazieni. 
Pakāpeniski leģendu sāka saistīt 
ar pilsētas izskatu: saskaņā ar to, 
Olga redzēji trīs gaismas starus, 
parādījušos no debesīm uz 
zemes - upju Veļikaja un Pskova 
saplūšanas vietā, tur pašlaik 
atrodas Pleskavas vēsturiskais 
centrs. To redzot, viņa iesaucās: 
«Šī vieta būs Svētās Trīsvienības 
baznīca, un pilsēta būs liela, 
skaista un  bagātīga!”

Pleskava, atradoties tirdzniecības 
ceļu krustojumā, kļuva ārzemju 
tirgotājiem kā atvērti vārti uz 
Krieviju, un arī par Hanzas 
lielāko partneri. Katru gadu tā 

Krievija sākas šeit!
auga un attīstījās, dažu gadsimtu 
garumā tā kļuva par pilsētu-
valsti-Pleskavas večes republiku. 
Ap 1510.gadu, kad Pleskava bija 
pievienojusies Maskavai, un 
stājās Viskrievijas valsts sastāvā, 
tā  pēc izmēriem un bagātības 
praktiski bija līdzīga  mūsdienu 
Krievijas galvaspilsētai.

Pleskavas zeme acīmredzot 
impregnēta ar vēsturi. Pleskavas 
dzelzceļa stacijā Krievijas 
pēdējais imperators Nikolajs 
II atteicās no troņa, noslēdzot 
Krievijas impērijas vēsturi. Šeit, 
Pleskavā, Vladimirs Ļeņins 
gatavoja revolucionārās avīzes 
„Iskra” izlaidumu, un šeit, 
Pleskavā, pirmajā cīņā ar ķeizara 
karaspēka uzbrukumiem, 
dzimusi leģendārā Sarkanā 
Armija. Šeit radās lieliski ģēniji 
un veidojās unikāla, īpatnēja 
Pleskavas mākslas arhitektūras 
un ikonu glezniecības skola… 

Apmeklējiet Pleskavas apgabalu – 
pieskarieties dižajai vēsturei!

Pleskavas nosaukums –somurgu izcelsmes un  tā nozīme
 „darvas ūdens”.
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Pleskavas ir unikāla pilsēta 
- cietoksnis, priekšpostenis 
Krievijas rietumu robežām. 
Gadsimtu gaitā tai pieaug jaunu 
aizsardzības gredzenu skaits 
sienām - kopā 5. Tā kopējais 
garums ir 9,5 kilometri, un tam 
līdzīga nebija visā Eiropā!

Pleskavas cietoksni iespaido 
varens tornis – Pokrovskaja. Pēc 
tā varenības ir grūti atrast līdzību 
ar citiem Eiropas torņiem: riņķa 
līnija ir 90 metri, augstums 
vairāk nekā  50 metru, bet 
pie pamatnes sienas biezums 
sasniedz 6 metri.

Ne bez pamata Pleskavas 
cietoksnis ar stiprajiem torņiem 
un cietokšņa sienām, viltīgajiem 
fortifikācijas noslēpumiem tika 
uzskatīts par vienu no labākajiem 

Visgarākais cietoksnis Eiropā

Pleskavas ilgākais aplenkums ilgst 6 mēnešus 1581.gadā. Bet poļu-
lietuvas karaļa Stefana Batorija karaspēki tik un tā nevarēja sagūstīt 

pilsētu.

cietokšņiem: šajās sienās cieta 
sakāves spēcīgas Eiropas armijas. 
Un ne vienu reizi (!) Pleskavas 
cietoksnis netika ieņemts 
aplenkumā vai godīgā cīņā, kaut 
arī viduslaiku pilsētas vēsturē 
aptuveni viena trešdaļa bija kari.



4

Izborska - viena no vecākajām 
Krievijas pilsētām. Ar viņu 
saistīta hronikās minētā trīs 
vikingu brāļu – Rurika, Sineusa 
un Truvora –pieaicināšana kļūt 
par Krievijas zemes valdniekiem. 
Viņi nodibināja lielkņaza 
dinastiju, kura valdīja Krievijā 
līdz XVI gadsimtam. Truvors, 
saskaņā ar šo leģendu, sāk valdīt 
tieši Izborskā.

Šī pilsēta pirmā sagaidīja 
ienaidniekus Krievijas valsts 
robežās, pastāvīgi pakļaujoties 
uzbrukumam un aplenkumam. 
Tieši tāpēc Izborskā, vienā no 

Dzelzs pilsēta

2012.gadā Izborska svinēja savu 1150 gadu jubileju. Ar Krievijas 
Federācijas Prezidenta pavēli šim pasākumam bija piešķirts valsts 

statuss.

pirmajām Krievijas pilsētām, 
uzbūvēja akmeņu fortifikācijas 
būves. Cietokšņa vieta bija tik 
sekmīgi izvēlēta, tā sienas bija 
tik specīgas, ka Eiropas hronikās 
Izborsku nosauca par „Dzelzs 
gradu”.

Šodien Izborskas cietokšņa 
unikālais ansamblis saglabājis 
fragmentus no sienām, torņiem, 
speciālās aizsardzības ierīcēm, 
kā arī XIV gadsimta Nikoļska 
baznīcu.

Izborskā atrodas visā pasaulē 
pazīstamie  Slovenskas avoti, 
kuriem ir brīnumdarītāja spēks 
– izdziedina no slimības, atnes 
laimi, sekmes un mīlestību.
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Dzīvā vēsture

Precīzu informāciju par festivāliem, kā arī par citiem interesantiem 
pasākumiem var uzzināt saitā  www.tourisms.pskov.ru 

Pleskavas zeme kļuvusi par 
iecienītāko vietu visu veidu 
vēstures un starptautisko 
folkloras festivālu rīkošanai. 
Daži no tiem jau kļuvuši 
tradicionāli.

Festivāls „Dzelzs grad”, 
kurš notiek katru gadu Vecā 
Izborskā, ļauj izjust viduslaiku 
kara pilsētas dzīvi, skatīt kaujas 
cīņu ar krievu karavīriem un 
eiropas bruņiniekiem, cietokšņa 
uzbrukumu un aizraujošu 
bruņinieku turnīru.

Festivālā „Isaborg”, kurš arī 
katru gadu, jūnijā, piesaista 
tūkstošiem skatītāju Izborskā, 
var pavingrināties šaušanā, 
pamēģināt pašrocīgi izgatavot 
viduslaiku ieročus vai vienkārši 
cept maizi  pēc senām receptēm, 
kā arī uzzināt autentisku 
viduslaiku  ēdienu garšu.

Slavenas Aleksandra Ņevska 
cīņas rekonstruēšana ar 
Livonijas bruņiniekiem 
Peipusa-Pleskavas ezerā – 
„Ledus kauja”- aprīļa mēnesī 
notika ciemā Samolvā Gdova 
rajonā. Vēsturiskā vieta ļauj sevi 
sajust par 1241. gada lielo cīņu 
liecinieku.
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Kad runa ir par Pleskavas 
apgabala „vietas ģēnijiem”, 
pirmām kārtām jāatceras 
Puškina kalni, kur ainavas 
skaistumu izbaudījis dižais 
krievu dzejnieks Aleksandrs 
Puškins. Viņš te pavadīja 
vairākus gadus – jaunību, 
izsūtīšanu - un šeit izvēlējās savu 
atdusas vietu.

Savās Pleskavas dzimtas muižās 

Zemes iedvesmas: vietas ģēniji 

Pleskavas zeme iedvesmo arī māksliniekus.  XIX gadsimtā  slavenais 
gleznotājs Karls Brjulovs uzgleznoja savu slavenu gleznu „Poļu karaļa 

Stefana Batorija Pleskavas aplenkums 1581.gadā”.

mūzikas šedevrus radīja  divi 
no pieciem komponistu radošās 
sadarbības „Varens pulciņš” 
locekļiem – slavenie Modests 
Musorgskis un Ņikolajs Rimskis-
Korsakovs. Viņu muižas, šķiet, 
joprojām glābā tālas atbalss 
dīvainas melodijas.

Ar Pleskavas zemi  saistošā  
galvenā vēsturiosofiskā un 
politiskā ideja „Maskava – Trešā 
Roma”, atstājusi lielu iespaidu 
uz Krievijas valsts politiku 
dažādu gadsimtu gaitā. Šo 
ideju savos vēstījumos izteica 
Spasa Jeļiazarova klostera mūks 
Filofejs.

Pleskava un Pleskavas zeme 
kļuva par zīmīgu vietu krievu 
literatūrā: tās parādījās   daudzu 
pazīstamu autoru grāmatu 
lappusēs, starp kuriem – 
Aleksandrs Puškins, Fjodors 
Dostojevskis, Saša Černijs, 
Veniamins Kaverins, Jeevgenijs 
Jevtušenko, kā arī divi Nobela 
prēmijas laureāti – Ivans Buņins 
un Iosifs Brodskis.  Izjūtiet šīs 
vietas apbrīnojumo radošo 
enerģiju! 
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Dižā dzejnieka patvērums 

Uzzināt par Puškina vietas ekskursijām var Zinātnes un kultūras centrā 
pēc adreses: ciems Puškina  kalni, Novorževsaja iela 21 vai pa tālruni 

+ 7 (81146) 2-23-21. 2-26-09, www.pushkin.ellink.ru

Puškina kalni - vieta Krievijā, 
kura iedvesmoja izcilo krievu 
dzejnieku Aleksandru Pušhkinu, 
slavena ar savu valdzinošo 
skaistumu  un dzejas garīgo 
magnetismu. Tā ir vieta, kuru 
cilvēki apmeklē ar īpašām 
dvēseles trīsām.

Puškina dzimtā muiža – 
ciematiņā Mihailovskoje – ar 
romantiskiem tiltiņiem, pa 
kuriem dzejniekam patika 
staigāt, ar vējdzirnavām, 
augļu dārziem, aukles māju un 
māju, kurā  savā laikā dzīvoja 
dzejnieks, šodien izskatās tāpat 
kā viņa dzīves laikā.

Apmeklējot Puškina vietu  
nepieciešams iet arī uz A.Puškina 
senču ģimenes Hannibalu muižu 
– Petrovskoje un uz dzejnieka 
draugu Osipovu-Vulfu muižu 

–   vietu, kas viņam Mihailovas 
izsūtīšana laikos  kļuva par 
otrām mājām. Trigorska 
piesūcināta ar „Jevgeņija 
Oņegina” garu – te ir Oņegina 
sols, vientuļais ozols un Tatjanas 
aleja.

Bet laukos „Bugrovo” var sajust 
Puškina ciema sadzīvi. Šeit ir arī  
melnā pirts, rija, klēts, ratnīca, 
zirgu stallis. Ūdens  dzirnavu 
muzejā jauks dzirnavnieks 
nospēlē balalaiku un atļauj 
samalt graudus un paņemt līdzi 
par atmiņu maisiņu ar miltiem.
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Pleskavas apgabals ir bijis 
un paliek par  klosteru 
koncentrēšanās vietu. Tagad 
reģoinā  ir astoņi mājokļi, kuri 
vēl nav oficiāli atvērti, bet 
ekskursijas ir pieejamas. Tās 
visas atrodas gleznainās vietās 
un ir lieliski arhitektūras un 
vēstures pieminekļi. Klosteru 
mūku dzīve tagad aktīvi  dzimst. 

Spasopreobrazhenska katedrāle 
Mirožska klosterī Pleskavā 
– pirmais klosteris un viens 
no vecākajiem pieminekļiem 
pilsētā: tas uzcelts 1156. gadā.  
Klosteris ir slavens ar tā XII 

Ticības šūpulis

Pleskavas Kremlī atrodas ofiss, kurš organizē ceļojumus 
svētceļotājiem – „Vetrograd”, tālr.+7 (8112) 72-05-32, 

fakss: +7 (8112) 72-71-66, www.pskov-palomnik.ru 

gadsimta unikālajām freskām, 
kuras eksperti salīdzina ar 
itāļu renesasnses meistaru 
labākajiem darba paraugiem, kas 
saglabajušies par 80% pārklāj 
visas klostera sienas no grīdas 
līdz kupolam. Tas ir kā radošs, 
vispusīgi pilnīgs stāstījums par 
Svētas vēstures notikumiem. 
Fresku gleznojumu var redzēt arī  
Jaunavas Marijas Pirdzimšanas 
(XIV gadsimta) Snetogorskas 
sieviešu klosterī, kas arī atrodas 
Pleskavā.

Spaso Jeļeazarovska klosterī, 
kas atrodas netālu no Pleskavas, 
glabajas XIV gadsimta unikālā 
ikona «Spas Vsederžiteļ». Šis 
klosteris ir arī slavens ar to, ka 
šeit mūks Filofejs noformulēja 
slavenu jēdzienu «Maskava – ir 
trešā Roma».

Puškina kalnos Svjato Uspenskij 
Svjatogorskas klosterī atrodas 
dzejnieka Aleksandra Puškina  
kaps un  Hannibalu-Puškinu  
nekropoli.
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Īpaša vieta pareizticīgiem 
cilvēkiem svētceļojumā 
ir - Pleskavas - Pečoru Svētā 
Uspenska klosteris. Tā vēsture, 
kura ir veidojusies vairāk nekā 
piecus gadsimtus, sākās no 
nelielu alas svētnīcas: klosteru 
vidū atrodas slavenā karsta 
perioda smilšu „Dievu dotas” 
alas.

Klosteris ir garīgais un 
kultūras centrs, viens no valstī 
lielākajiem  vīriešu klosteriem ar 
nepārtraukti ilgu vēsturi un ar 
izcilu vēstures un arhitektūras  
XVI-XIX gadsimtu ansambli.
Kompaktā klostera teritorijā 
atrodas 11 baznīcas, dažas no 
kurām ir „paslēptas” zem zemes, 
brāļu korpuss, sakristeja, klostera 

Dieva dotas” alas

Galvenie klostera svētki – Vissvētās Dievamātu aizmigšanas diena – 
28.augustā. Šajā dienā tiek pārklāts  daudzu metru ziedu pārklājums, iet 

krusta gājiens un  notiek svētku dievkalpojums.

bibliotēka, klostera priekšnieka 
māja, liels klostera dārzs.
 
Alas nekropolē, kur vienmēr ir 
gandrīz nulle grādu temperatūra,  
apglabāti vairāk nekā desmit 
tūkstošu cilvēku – klostera brāļu, 
varonīgu notikumu dalībnieki, 
izcili karavīri un ievērojami 
valsts darbinieki. Šeit apglabāti 
slavenā krievu uzvārda pārstāvji.
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Praktiski katrā mazpilsētā vai 
ciemā Pleskavas apgabalā ir savas 
«rozīnītes» un vienreizīgums. Un 
katrs no tiem reģionā veidojis savu 
daļu   vēstures un kultūras.
 
Veļlikie Luki, otrā Pleskavas 
pilsēta pēc iedzīvotāju skaita, 
ir slavena ar tās fortifikācijas 
nocietinājumiem, kas apsargāja 
pilsētu no ienaidnieku 
uzbrukumiem  XII - XVIIIgs. 
Varenā cietokšņa atlikumi 
saglabājas un arī Gdovā. Šeit 
laiks saudzē      XIX-XX gadsimta 
sākuma pilsētas centra  akmens 
mājas. 

Porhova, kas ir Aleksandra 
Ņevska dibināta 1239.gadā, 
kā daļa no Novgorodas firsta 
valsts aizsardzības sistēmas, arī 
palika neieņemams cietoksnis, 
kura vairākkārt  aizsargāja 
pilsētu no  vāciešu un lietuviešu  
uzbrukumiem.

Sebežas pilsētu krāšņo Svētā 
Trīsvienības baznīca, XVII 
gadsimta baroka stila arhitektūras 
piemineklis, tik neparasts 
Pleskavas arhitektūrai. Bet pilsētas 
galvenais simbols ir XIX gadsimta 
Kristus Piedzimšanas zvanu 
tornis. 

Gardarika

Gardarika - seno skandināvu senkrievu valsts nosaukums, vikingiem 
zināms viduslaikos . Šis vārds tulkots kā «pilsētu valsts».
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Ostrova - sena krievu pilsēta, 
kuras sirds ir saliņa divu upju 
Veļikaja atzara vidū. Cietoksnis 
salā, kas saņēmusi nosaukums 
„Ostrov”, radies aptuveni XIII 
gadsimta vidū un  vēlāk kļuva par 
Pleskavas „Dienvidu vairogu”.

Ostrovā saglabājies unikāls 
ķēžu tilts, pār upi Veļikaja, kas 
būvēts 1853 .gadā. Tilta atklāšanā 
piedalījies personīgi cars Nikolajs 
I.

Lielo vēsturisko vērtību 
reprezentē Pleskavas apgabala 
Kara-vēsturiskā muzeja 
ekspozīcijas, kuru vidū ir 
izstādīti unikāli eksponāti 
sekojošās tēmās:

Dienvidu vairogs 

Dažu kilometru attālumā no Ostrova Gorohova ezerā iespaidīgā krastmalā 
atrodas sporta - atveseļošanas centrs «Jaunība » - sagatavošanas bāze.

•    Pilsētas Ostrova izglītība un 
attīstība 
•    Dzimtās puses daba 
•     Automototehnika
•     Тeleradio aparatūra
•     Patvāris un tējas trauki
•     Lielais Tēvijas karš

2009. gadā tika izveidota muzeja 
filiāle « Memoriālais komplekss 
„Staļina līnija»
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Lauku tūrismam Pleskavas 
apgabalā  -tas ir ziemeļu 
dabas  pirmatnējais svaigums 
,    miers un klusums, zemnieku 
dzīves komfortabla atmosfēra, 
ķermeņa un dvēseles attīrīšana 
un sajūta  absolūtai vienotibai  
ar dabu. Iespēja pavadīt 
dažas dienas skaistā ainavā, 
pievienoties tautas kultūrai 
un nogaršot dziļu lauku  
kulinārijas delikateses  - tas viss 
padara atpūtu lauku mājā ļoti 
pievilcīgu. 

Daudzās lauku mājās viesi 
kļūst par neatņemamu lauku 
dzīves daļu - pļautas zāles 
smarža, možuma upes vēsums, 
noslēpumaina meža pustumsa, 
putnu dziedāšana, bites 
zuzēšana un sienāžu sisināšana 

Zemnieku sadzīve

Sīkāk iepazīties ar lauku tūrisma objektiem var saitā www.tourism.
pskov.ru

– kļuvusi par īstu atpūtu 
dvēselei un ķermenim. 
 
Šeit jums piedāvās degustēt 
bites šūnu un centrbēdzes medu 
ar bērza sulu kombināciju, zāļu 
tēju, mērcētas brūklenes, svaigas 
dzērvenes, nobaudīt karstu 
maizes aromātu no krievu 
krāsnīm, iemācīs ikdienas 
gudrību – slaukt govi vai kazu, 
makšķerēt zivis, iepazīties ar   
ārstnieciskajiem augiem, apgūt 
dzīvnieku paradumus.
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Tuvu no A.Puškina muižas 
Puškina kalnos atrodas neliels 
mājas zooloģiskais dārzs  
«Zoograd», kur audzē afrikāņu 
strausus. Tie nebaidās no krievu 
sala! Saimniecības apmeklētāju 
mīlulis - austrāliešu strausiņš 
Kuzja. Kuzja nebaidās no 
cilvēkiem un labprāt pieņem no 
viņiem gardumus. 

Saimniecībā arī audzē fazānus, 
vistas, pāvus un citus retus sugu 
putnus. Apkārtnes ciematu 
iedzīvotāji atnesa šeit dzīvniekus, 
kuri cieta no savvaļas dabas vai 
no medniekiem. Tā saimniecībā 
parādījās lācis, vilks, alnis, stirna, 
gulbis ar vienu spārnu, melnais 
stārķis ar vienu kāju un daudzi 
citi dzīvnieki.

Strausi aukstā Krievijā 

Zooloģiskais dārzs atrodas Puškina kalnos – pa ceļam pretī 
pagriezienam uz Bugrovo, „Putnu mājiņa” netālu no Vaulina kalniem, 

„Ciemata”Plašums” -  Zonaļnoje šosse, m.48

 Strausus, fazānus, pāvus un 
eksotiskas vistas var redzēt 
netālu no Pleskavas, Vaulinu 
kalnos, «Putnu mājiņas» 
teritorijā, kā arī kā ciemata Aševo 
Bežanicas rajonā. Aševo fermā, 
izņemot strausus, dzīvo daudzi 
citi eksotiski dzīvnieki.

Brt «Ciemata «Plašums», kamēr 
vecāki bauda makšķerēšanu, 
mazos apmeklētājus izklaidē 
mājdzīvnieki - kazas, aitas, retas  
šķirnes cāļi un strausi, kas ir ļoti 
draudzīgi pret saviem viesiem.
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Atpūta ģimenei

Lielu prieku dot bērniem un viņiem vecākiem brauciens ar vilcienu no 
Pleskavas Kremļa par upes Veļikaja krastmalu)

Pleskavas apgabals - labākā vieta 
ģimenes atpūtai, jo ikviens šeit 
var atrast savai gaumei piemērotu 
nodarbošanos. Un turklāt 
apvienot patīkamo ar lietderīgo – 
apmeklēt slavenās vēstures vietas 
un uziināt daudz interesanta par 
Pleskavas zemi, kā arī saņemt  
baudu no brauciena ar kuģu pa 
upi Vļlikaja, makšķerēšanas 
mežā ezerā, strausa fermas 
apmeklēšanas vai nogaršot svaigu 
medu „Medu mājiņā”

Pleskavas apgabals slavens ar 
savām dziednīcām – kūrortu 
„Hilovo” Porhova rajonā un 
sanatoriju „Čereha” Pleskavas 
rajonā. Tie atrodas skaistās vietās, 

slavenās ar savām dziedniecības 
dūņām, bet sanatorija „Zili ezeri” 
– ar unikāliem minerālūdens 
avotiem.
 
Zirgu izjādes pa Vecā Izborska 
ielejām un Pleskavas apkārtni arī 
sniegs daudz  prieka  pieaugušiem 
un bērniem.

Pat īss atvaļinājums Pleskavas 
dabas ainavā palīdzes atgūt spēku  
un dot  enerģiju .
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Aktīva atpūta var kalpot par 
labu papildinājumu uzturēšanās  
programmai Pleskavā un 
apgabalā. 

Zirgu izjādes - ideāla atpūta 
mūsdienu cilvēkiem. Tā sniedza 
daudz prieka   un  ir ļoti noderīga 
veselībai. Izjādē ar zirgu jūs varat 
doties uz Vecā Izborska ieleju,  
Pleskavas ezera krastmalas ciemu 
Pečki, grāfa Apraksina muižu 
Pečoras rajonā un uz Pleskavas 
apkārtni. Izjādes ceļojumā var 
doties jebkurā gada laikā, vasarā 
un ziemā, un jebkurā vecumā.

Tiem, kas vēlas doties kalnu 
slēpošanā Malas ielejā  un  
Višinas Kalnā Pečoras rajonā,
 ierīkotas slēpošanas kalnu 
trases, kur var izmēģināt 
savu spēku kalnu slēpošanā, 
snovbordā, „vatruškā”. 

Ostrova rajonā atrodas sportā 
bāze “Jaunība”, kur  Krievijas 
distanču slēpošanas un biatlonu 
komandas gatavojās pasaules 
čempionātiem, kā arī  šeit 
norisinās Pasaules kausa posms 
vasaras biatlonā uz slēpju- 
rolleriem. Slēpju- rolleru trase ir 
vairāk nekā 7 kilometrus gara, 
un izmitināšanas nosacījumi 
un treniņu grafiks šā sporta 

Aktivitātes un sports 

Baltā ezerā Pustoškina rajonā ik gadu notiek kaitotāju un zemūdens 
mednieku festivāls.

veida  mīļotājiem atbilst 
starptautiskajiem standartiem. 

Pleskavas apgabala tūristu bāzes  
piedāvā daudz iespējas patīkamai 
laika pavadīšanai- 
 vasarā var pavizināties ar 
ūdens motocikliem, laivām 
un katamarāniem; riteņiem, 
skrituļslidām un skrituļdēļiem. 
Ziemā - aerokamanām, 
slēpēm un slidām. Jūs varat 
arī nodarboties ar kaitingu 
-  Peipusa-Pleskavas ezera 
zemūdens pasaule ir neticami 
bagāta.
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Latgale - sena latviešu zeme, 
kas aizņem gandrīz vienu 
ceturto daļu no Latvija. Latgalē 
dzīvo aptuveni viena trešdaļa 
no iedzīvotāju skaita Latvijā. 
Vēsturiski Latgales teritorija 
atrodas uz austrumiem no 
Daugavas upes, no līvu cilts 
robežas  līdz slāvu cilts robežai. 

Latgali ne par velti sauc par Zilo 
ezeru zemi. Latgalē atrodas 
Latvijā  lielākais ezers -  Lubāns 
(82.1 kv.m) un dziļākais ezers 
Drīdzis (maksimālais dziļums 63 
m), kas ir dziļākais Baltijā, otrais 
pēc lieluma Rāznas ezers atrodas 
netālu no Rēzeknes pilsēas. 
Unikāls rezervāts ir ezers Ežezers 

  Latgale

www.visitlatgale.com

ar 36 salām, bet  bagātakais 
ar  leģendām - ezers Čertoks - 
slavens ar savādu ūdens krāsu. 

Latgale sveic tūristus ar savām 
gleznainajām ainavām: tās 
ir kalnainas, daudzveidīgas 
mozaīkas ainavas ar daudziem 
ezeriem, mežiem un kalniem, 
kā arī ģeoloģiskiem objektiem 
- lieliem laukakmeņiem 
(vislielakais akmens Latvijā  
atrodas Nīcgalē (130 m3)) gravām 
un  klintīm. Latgales kultūras 
un vēsturisko ainavu veido gar 
ceļiem  uzstadītie krusti, baltie 
baznīcas torņi, kuri ir redzami  
pāri mežiem, pilskalni, muižas 
un pilis. Katolicisma pasaules 
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meistarības svētumu – Aglonas 
baziliku ik gadu apmeklē 
tūkstošiem svētceļnieku no 
tuvējās un tālākas apkārtnes.
Latgaliešu podnieku keramika 
- krūzes, podi, sveču turētāji, 
vāzes, šķīvīši, svilpes – Latgales 
tradicionālā vizītkarte. Katrs 
podnieks  strādā savā atsevišķā 
stilā, atstājot  savu rokrakstu 
podu amatniecībā Latgalē. 
Atgriezumu gultas segu aušana, 
adīšana un tamborēšana, 
kokgriešana, klūdziņu pīšana – 
populāra amatniecība Latgalē,  tā 
atspoguļo Latgaļu amatniecības 
īpatnības.

Ņem spieķi un bagāžu vai 
riteni un mugursomu,  liec 
čemodānu savā auto bagāžniekā 
un pārliecinies, ka Latgale   ir 
vieta, kur katrs var atpūsties, gūt 
piedzīvojumus un nostiprināt 
veselību!

www.visitlatgale.com
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Pleskavas apgabals – 
gleznainains   meža ezeru un 
tīrā gaisa novads. Viņu sauc 
par «tūkstoš ezeru zemi». Un 
tas ir tieši tā. Ezeri ir Pleskavas 
patiesā rota! Tikai viens 
Peipusa -Pleskavas ezers, viens 
no lielākajiem Eiropā, ir īsts 
Krievijas brīnums!  Lielie un 
mazie ezeri, kas paslēpušies 
mežā tumsā  un atrodas 
paaustinātās vietās, ļoti viegli  
ļauj  apskatīt apkārtni.

Nacionālais parks „Sebežskij» 
– Pleskavas apgabala rezervātu 
vizītkarte, unikāla dabas oāze, 
kur jūs varat atrast 650 retas 
augu sugas, daudzas no kurām 
ir uzskaitītas Sarkanajā grāmatā. 
Parkā ir vairāk nekā 200 putnu 
sugas. Parkā ir interesantākie 
gājēju ekoloģiskie maršruti, ir 
arī iespējami laivu braucieni 

Ziemeļu sākotnējā daba 

Полистовский заповедник (Бежаницкий район): www.polistovsky.ru
Себежский национальный парк (Себежский район): seb-park.org.ru

pa ezeru sistēmām, kas ir 
ceļa posms “ no varjagiem uz 
grieķiem”.

Polistovskij purva dabas 
rezervāts Bežanicka rajonā - 
unikāla vieta, kur saglabājusies 
unikāla flora un fauna. Pēc 
augsto purvu bagātības  un tipu  
daudzveidības, kā arī to platības, 
rezervātam nav līdzīgu ne tikai 
Krievijas ziemeļrietumos, bet 
arī visā Eiropā. Ceļojums pa 
Pleskavas purviem ar sēņu un 
ogu lasīšanu, būs interesants gan 
bērniem, gan pieaugušajiem.
( Polistovskij rezervāts: Bežanica 
rajons, ciems Cevlo, Vostočnaja 
iela, m.31. Tālr. + 7 (81141) 95333, 
www.polistovsky.ru ; Nacionālais 
parks  „Sebežskij»: Sebeža rajons, 
Sebež, 7.Novemra iela, m.22. Tālr. 
+ 7 (81142) 21422,21238, www.
seb-park.org.ru )
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 Seto (setu) - tā ir maza baltu-
somu tauta, kas dzīvo Pleskavas 
apgabala Pečoru rajonā, un ir arī 
sastopama Igaunijā, Polvamā 
un Virumā novadu austrumu 
daļā. Šo apkārtni vēsturiski 
sauc «Setomā» (setu zeme) vai 
«Setumā». Seti ir iekļauti valsts 
vienotajā mazākumtautību 
reģistrā. Dzīvojot uz divu 
dažādu kultūru robežas - krievu 
un igauņu, seti izveidojuši 
savu neatkārtojamo kultūru. 
Viņi runā savā igauņu valodas 
dialektā, unikāli tautastērpi, 
pareizticības tradīcijas un 
paražas, kā arī ļoti interesanta 
sudraba rotaslietu krāšanas 
tradīcija.

Pečoru rajonā atrodas 
vienīgais Krievijā setu tautas 
muzejs. Muzejs ir Izborskas 
muzejrezervāta filiāle, un ir 
izvietots Kjulatos ģimenes muižā. 
Daudzi priekšmeti joprojām nes 
sevī to īpašnieku roku siltumu. 
Te var apskatīt tradicionālos setu 
tērpus, sadzīves priekšmetus, 
senas fotogrāfijas. Pretējā mājā, 
senajā setu muižā ir izvietojies 
privātais setu tautas muzejs, 
muzeja saimniece labprāt 
izstāstīs jums par interesanto 
un smago šīs nelielās tautas 
likteni. Muzejā ir apskatāmi ne 

Laipni lūgti Setomā 

Muzejs atrodas 32 km no Pleskavas, Pečoru rajona Sigovo ciemā!

tikai sadzīves priekšmeti, te ir 
arī unikāli audio ieraksti - setu 
tautas dziesmu dziedājumi. 
Katru gadu Sigovo ciemā tiek 
rīkots starptautiskais festivāls 
«Setomā. Ģimenes satikšānās». 
Festivāla viesus sagaida riņķa 
dejas, dziesmas, tradicionālo 
deju meistarklases, amatnieku 
tirdziņš.
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Valsts tūrisma informācijas centrs atrodas kinoteātra 

„Oktobris” ēkā – pretī Prikazniji palātas un Kremļa 
ieejas pēc adreses: Pleskavā, Ļeņina laukums, 3.

Darba laiks – no plkst. 10.00 līdz 20.00 katru dienu     

Informācijas centru darbinieki palīdz Pleskavas 
viesiem  organizēt  patstāvīgas iepazīšanas 

maršrutu pa pilsētu, atpūtas un izklaides vietām, 
informē tūristus par cenām uz dažādiem 

pakalpojumiem, rezervē numurus viesnīcā, 
rezervē galdiņus kafejnīcā vai restorānā, nodrošina  

kvalificētu gidu. 

Informācijas centra telpās var saņemt informāciju par 
pilsētas un apgabala vēsturiskajām un kultūras 
vietām, par amatniecības meistariem, uzzināt 

muzeju darba laikus, informāciju par  izstādēm, 
klubu un koncertu vietām.

Tālr.:+ 7 (8112) 72-25-32, + 7 953 242 57 00
ICQ: 611656810

www.vkontakte.ru/infopunktpskov
www.facebook.com/PskovTouristCenter

twitter.com/Tourist_Center
E-mail: infopunktpskov@ya.ru.

Pleskavas apgabala tūrisma 
informācijas centrs 


