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Esiet sveicināti 
Krāslavas novadā!
Vai esi dzirdējis dabas skaistāko melodiju, kad 
putnu čalas, sienāžu sisināšana, varžu kurk
stēšana un vēju šalkas apvienojas kopīgā skaņ
darbā? 

Vai esi redzējis dabas skaistāko kino? Tajā ir zilas, 
zilas debesis un spoži dzeltena saule, kas vizuļo 
pāri ezeru dzidrajiem ūdeņiem. Pa vienu rasas 
apmirdzētu stiebru rāpo zirneklītis, pa otru – čaklā 
skudriņa. Bet visam pāri – senās zemes čuksti... 
Rīta miglai cauri dodas cilvēks, kurš tik brīvi 
iekļaujas šajā pasakā, ka šķiet, savādāk nemēdz 
būt. Ir vietas, kur rast laiku ieskatīties skudras 
gājumā, ieklausīties putna vēstījumā un saredzēt 
sevi, kur var noņemt ikdienas uzliktās maskas un 
būt pašam sev... Tu domā, ka tas nav iespējams? 
Nav nemaz tik viegli atrast šādu neskartās dabas 
stūrīti, bet tomēr... Vai Tu zini, kur ir šāda vieta?

Meklē to Latgalē! Tā joprojām glabā sevī pirmat
nējo šarmu un īpašu auru. Latvijas dienvid
austrumos, gleznainā senlejā mūsu likteņupes 
ieskauts, atrodas Krāslavas novads. Tas aicina 
izzināt un izjust dabu, iepazīt novada daudz
nacionālo kultūru un cilvēkus, atgriezties divus 
gadsimtus senā vēsturē un novērtēt, kādu 
iespaidu tā atstājusi uz mūsdienu ikdienas soli 
pilsētā. Te savijas pirmatnīgā dabas elpa ar vēs
tures noslēpumainības plīvuru un mūsdienu arhi
tektūru, tehnoloģijām.

 Tā ir vieta, kur gribas atgriezties vēl un vēl...

Aicinām Tevi izbaudīt brīvdienas kādā no ezeru 
kras tiem, izmēģināt copmaņa veiksmi, atgūt 
spē kus lauku pirtī, ļauties sapņiem, veroties saul
rietos un saullēktos, doties pastaigā pa rīta rasu, 
atklāt Latgales kulinārā mantojuma ēdienu garšu 
nianses, gūt jaunas emocijas, laižoties ar plostu 
vai laivām pa Krāslavas novada upēm un ezeriem, 
iegrimt talantu pasaulē, ko sniedz keramiķi, 
audējas un mākslinieki. 

IZVĒLIES ATPŪTU KRĀSLAVAS NOVADĀ!

Krāslavas novada ģerbonis apstiprināts 2012. gadā. Tā autori ir mākslinieki 
Silva Linarte un Andris Pudāns. 
Krāslavas novada ģerbonī attēlots – vienā pusē deviņreiz dalīts ar zeltu un 
melnu, otrā pusē – sarkanā laukā zelta bīskapa zizlis. 
Krāslavas vēsture ir dziļi saistīta ar grāfu Plāteru vārdu un no grāfu Broel
Plāteru dzimtas ģerboņa Krāslavas novada ģerbonim aizgūtas 5 zelta joslas 
uz melna fona, ar to raksturojot 5 starus, kas iet cauri tumsai un nes gaismu, 
cerību. Zelta krāsa ģerbonī simbolizē kristīgo ticību, pārticību. Savukārt 
scepters (zizlis) uzskatāms par vienu no senākajiem varas simboliem. 

Krāslavas pilsētas ģerbonis apstiprināts 1925. gadā. Ģerboņa vairoga zilajā 
laukā peldošs sudraba burukuģis ar pieciem airiem, kas simbolizē Krāslavas 
novada multinacionālo vidi – piecas iedzīvotāju tautības – latviešus, krievus, 
baltkrievus, poļus un ebrejus, kas gadsimtu gaitā dzīvoja Krāslavā un tās 
novadā ir mācījušies sadzīvot, pieņemot atšķirīgo un meklējot kopīgo, ar 
savu kultūru bagātinājuši viens otru, tā veidojot īpašu tautu toleranci.

Dagdas pilsētas ģerbonis apstiprināts 1997. gadā. Ģerbonī uz zelta fona 
attēlots no sarkanām liesmām atdzimstošs Fēnikss – teiksmains putns. 
Tam piemitusi spēja vecumā sadegt savā ligzdā, pēc tam no jauna atdzimt 
no pelniem. Fēnikss ir nemirstības, mūžīgās atjaunošanās, atdzimšanas 
simbols. Ģerboņa augšējā kreisajā stūri melns trīslapu krusts. Krusts ir 
kristiešu reliģijas simbols.

Fakti par Krāslavas novadu:

Iedzīvotāju skaits: 22859 cilv. (01.07.2022.), t. sk. Krāslavā – 7980 cilv., Dagdā – 1879 cilv., 
24 Krāslavas novada pagastos – 13000 cilv. 

Teritorijas novietojums: Latvijas dienvidaustrumos, Latgales plānošanas reģionā. 

Novada platība: 2289 km2

Administratīvais centrs: Krāslavas pilsēta. 

Attālums no Krāslavas līdz Rīgai: apt. 265 km. 

Lielākie un īpašākie ezeri: Drīdzis (Dreidzs) – dziļākais ezers Baltijā; Sīvers – devītais lielākais 
ezers Latvijā; Ežezers (Eša ezers) – salām bagātākais ezers Baltijā; Velnezers (Čertoks) – 
noslēpumainākais ezers.

Lielākās upes: Daugava, Rosica, Narūta, Indrica. 

Robežas: robežojas ar Augšdaugavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novadiem un
Baltkrievijas Republiku. Novada robeža veido daļu Eiropas Savienības ārējās robežas.
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2 ATKLĀJ KRĀSLAVU!  •  KRĀSLAVAS GRĀFU PLĀTERU PILS KOMPLEKSS

1  Grāfu Broel Plāteru pils
18.  gadsimta valsts nozīmes arhitektūras pie
mineklis. Kompleksa centrālā ēka – grāfu Broel 
Plāteru dzimtas rezidence, būvēta pēc itāļu arhi
tektu brāļu Parako projekta. Celtniecība pabeigta 
1791.  gadā. Sākotnēji pils būvēta baroka stilā, 
taču 18. gadsimta beigās–19. gadsimta sākumā 
tā pārbūvēta pēc klasicisma kanoniem. Pils iekš
telpu sienas tika bagātīgi apgleznotas ar senās 
Romas skatiem. Kad Plāteri Pirmā pasaules kara 
laikā atstāja Krāslavu, 1917.–1919.  gadā pili iz

2  Pils iekšpagalms 

Ienākot pa centrālajiem vārtiem no Pils ielas pu
ses, paveras pils kompleksa iekšpagalma skats. 
Tā greznākais objekts ir kungu māja – pils. Iekš
pagalms no ārpasaules norobežots ar saimnie
cības ēkām un pils parku. Pagalma labajā pusē 
atrodas bijušais stallis (pašlaik muzeja ekspozī
cijas), tālāk kalpu māja (pašlaik Krāslavas Vēstu
res un mākslas muzejs).

No centrālajiem vārtiem kreisajā pusē atrodas 
pils pārvaldnieka māja (pašlaik TIC), tai blakus 
atrodas klētsdārznieka māja, bet pagalma krei
sajā pusē blakus pilij apmeklētāji var aplūkot 
pilsētu un Daugavu no skatu laukuma. Pils kom
pleksu no visām pusēm aptver parks.

Pils kompleksa renovācijas laikā tika atjaunoti 
pagalma celiņi atbilstoši to vēsturiskajam plāno
jumam.  Kopš 2015. gada pils pagalmu rotā me
tāla kariete, kas ir iecienīta fotografēšanās vieta.

3  Arka
Pils ansambļa austrumu daļā ir saglabājušies 
vairāki neparasti arhitektoniski elementi – ak
mens arka, sienu fragmenti, vārti. Apmeklētā
jiem ir iespēja, pastaigājoties pa parka celiņiem, 
izbaudīt 18. gadsimta noskaņu – aplūkot seno 
meistaru veidotos ķieģeļu vārtus, iziet caur ak
mens arku.  

laupīja. 1923. gadā pilī tika izvietota skola, kura  
darbojās līdz 1972. gadam. Pēc tam, kad skolu 
pārcēla uz citu ēku, pils palika tukša un laika gai
tā panīka. 20. gs. 80. gados sākās pils rekons
trukcijas darbi, kuri netika pabeigti.  
2008.–2011. gadā ir veikta Krāslavas pils fasāžu 
konservācija. 2016.  gadā veikta fasāžu uzturē
šanas renovācija, izveidoti iluzori 1.  stāva logi. 
Pašlaik pils apskatāma tikai no ārpuses. Krāsla
vas pils ar citām pils kompleksa ēkām ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 
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6  Skatu laukums
Skatu laukums 2004. gadā izveidots uz bijušās 
grotas un oranžērijas drupām, kur grāfu Broel 
Plāteru laikos audzēja vīnogas, aprikozes, 
ananāsus un citus silto zemju augus. No skatu 
laukuma platformas paveras majestātisks skats 
uz Daugavas lokiem, kas iekļauti nacionālajā 
UNESCO sarakstā, un pilsētu. 

4  Parka grota
Krāslavas ainavu parkā līdzās pilij no laukakme
ņiem un šūnakmeņiem Broel Plāteri uzbūvēja di
vas grotas un lapenes, kas piešķīra parkam īpa
šu romantiku un melanholiju. Viena no grotām ar 

5  Skulptūra “Grāfu pāris”
Papildinot grāfu Plāteru pils kompleksu ar 
piemē rotiem un tematiskiem vides objektiem, 
2020.  gada vasarā pie grotas uzstādītas divas 
lie las, no mākslīgās zāles izveidotas grāfa un 
grāfienes skulptūras, kas harmoniski iekļaujas 
kopējā pils parka ainavā un kļuvušas par vienu no 
pils kompleksa atpazīstamākajiem elementiem.  

pazemes eju un pils sargu – lauvu ir atjaunota un 
pieejama iedzīvotājiem un tūristiem arī pašlaik. 
Grota tika būvēta ap 1843. gadu, kad Krāslavas 
parkā notika vērienīgs rekonstrukcijas projekts.  

7   Klēts-dārznieka māja
Klēts vai, saskaņā ar citiem vēstures avotiem, – 
dārznieka mājas – precīzs celšanas laiks nav 
zināms, taču sarkanie ķieģeļi un mūrētie tornīši 
stūros liecina, ka tas noticis 19. gadsimta otrajā 
pusē. Klēts vidū visā tās garumā bijis gaitenis, 
kam abās pusēs bijušas dažādu mantu un pro
duktu uzglabāšanas telpas. Zināms, ka vienā 
tor  nītī glabājies sāls. Izstrādāts ēkas konservā
cijas projekts, 2017. gada sākumā veikta jumta 
nomaiņa. 

9  Pils kompleksa 
  parks ar dīķi 
Ap pili Daugavas ielejas nogāzēs savulaik tika 
iekārtots apmēram 22 ha liels ainavu parks. Tā 
dendroloģiskais sastāvs arī mūsdienās ir visai 
plašs – ap 70 dažādu koku un krūmu sugu. Par
kā dzīvo vīngliemeži, ko savulaik grāfi atveda no 
Spānijas. Blakus pils parkam atradusies arī fazā
nu audzētava, kuras uzturēšanai pat bija uzaici
nāts fazānmeistars no Vācijas. 
Pašu pirmo Krāslavas parku sāka veidot 18. gad
simta vidū pie grāfu Broel Plāteru bibliotēkas 
ēkas. Izveidotais barokālais dārzs, tāpat kā 
Rīgas Cara dārzs, bija tā sauktais publiskais 
dārzs – pieejams visiem brīvajiem pilsētniekiem. 
Tolaik tas bija nozīmīgs un ļoti progresīvs jauni
nājums. Daļa vecā barokālā parka ar nosau kumu 
“Liepu dārzs” ir saglabājusies joprojām. 

10  Kāpnes
18. gadsimta beigās–19. gadsimta sākumā 
Krās    lavas parka rekonstrukcijas laikā izveidoja 
pau  gura terases aptverošus, dažādos līmeņos 
izvietotus pastaigu celiņus. Divās vietās tos sa
vienoja kāpnes, kuras bija novietotas tā, lai, pa 
tām ejot, pavērtos skats garenvirzienā pār sau 
les apspīdētu Daugavu. 
Kāpnes, kas vijās gar nogāzi un veda caur par ku 
uz pili, bija veidotas no dzirnakmeņiem. 20. gad
simta 50. gados tās tika iznīcinātas. 
2011. ga dā, veicot parka rekonstrukcijas 1. kārtu, 
tika izvei dotas jaunas kāpnes, kuru atrašanās 
vieta aptu veni sakrīt ar agrā kajām terases sānu 
kāpnēm.

8  “Meža taka” bērniem
Starp Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa 
apmeklētājiem ir daudz bērnu. Lai mazo apmek
lētāju viesošanās būtu vēl aizraujošāka, aiz biju
šās pārvaldnieka ēkas 2021. gadā atklāta neliela 
šķēršļu trase, kas ir brīvi pieejama bērniem līdz 
12 gadu vecumam.
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Ieejas maksa: 

1,00 EUR – pieaugušajiem,
0,50 EUR – skolēniem un studentiem,
0,50 EUR – uz vienu izstādi.
Pirmsskolas vecuma bērniem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām – bez maksas.

KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

11  Krāslavas Vēstures un mākslas
  muzejs
Tālr. +371 656 23596, Pils iela 8, Krāslava
kraslavasmuzejs@kraslava.lv
www.kraslavaspils.lv

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas 
pils kompleksa bijušajā kalpu mājā, Pils ielā 8, un 
divas jaunās ekspozīcijas un izstāžu zāle izvieto
tas renovētajā staļļu ēkā, Pils ielā 10. 

Muzeja krājumā glabājas 25 000 vienību, kas rak
sturo Krāslavas novada savdabību un unikalitāti 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. To 
vidū – arheoloģijas priekšmeti, liela etnogrāfisko 
priekšmetu kolekcija, dokumenti, fotogrāfijas, 
vērtīgas 18.–19. gadsimta grāmatas un citas 

Ekspozīcija “Pieci airi” 
Muzejs piedāvā apskatīt unikālu ekspozīciju, kas 
izveidota 17 m garā improvizētā laivā. Gadsimtu 
gaitā Krāslavā un tās novadā dzīvojuši dažādu 
tautību cilvēki, kuri ir mācījušies sadzīvot, pie
ņemot atšķirīgo un meklējot kopīgo, ar savu 
kultūru bagātinājuši viens otru, tā veidojot īpašu 
tautu toleranci. 1925. gadā tika apstiprināts 

Interjera ekspozīcija 
“Grāfa Plātera notāra kabinets” 
Ekspozīcija aptver Krāslavas vēstures periodu 
no 19.  gs. beigām līdz 20.  gs. 20.  gadiem, kad 
Krāslavas vēsturē, kas gandrīz 200 gadus bija 
saistīta ar grāfu Broel Plāteru dinastijas vārdu, 
notika ievērojamas pārmaiņas, kuru rezultātā 
Plāteri zaudēja savu iepriekšējo varenību un ie
tekmi Latgalē un atstāja Krāslavu.

Ekspozīcija iepazīstina ar divu Krāslavas ģime
ņu  – Šarkovsku un Rabinoviču – likteņiem. Tā 
laika atmosfērā ļauj iejusties autentiskie priekš
meti: Šarkovsku ģimenei piederošs 19.  gs. fir
mas „H. Gentsch” flīģelis, pogas ar grāfu Broel 
Plāteru ģerboni no pārvaldnieka mundiera, Kuz
ņecova fabrikas fajansa un porcelāna trauki, 
pēdējās Krāslavas muižas īpašnieces grāfienes 
Marijas Stefānijas Annas Franciskas Broel Plāte
res zīmogs, 19. gs. mēbeles un fotogrāfijas.

Darba laiks:

Maijs–oktobris:
T.–P: 10.00–17.00,
S.: 10.00–16.00, Sv.: 10.00–14.00;
brīvdiena: P., O. 

Novembris–aprīlis:
O.–P.: 10.00–17.00, S: 10.00–16.00;
brīvdiena: Sv., P.

kolekcijas, kuras regulāri tiek eksponētas muzeja 
tematiskajās izstādēs. Muzeja mākslas krājumā 
glabājas vairāk nekā 1000 vienību liela tēlotā
jas mākslas darbu kolekcija: Pāvila Glaudāna, 
Van das Zēvaldes, Vitālija Kalvāna, Jāzepa 
Pīgožņa, Osvalda Zvejsalnieka, Intas un Kārļa 
Dobrāju, Pētera Postaža, Valdas Mežbārdes, 
Leonīda Bauliņa, Valentīna Zlidņa, Daigas Lapsas, 
Nadīnas Lavreckas un citu mākslinieku darbi. 
Muzeja izstāžu zālē ik pēc diviem mēnešiem 
skatītāju vērtējumam tiek nodota jauna mākslas 
darbu izstāde. Par tradīciju kļuvušas Krāslavas 
mākslinieku darbu izstādes. Muzejā var iepazīties 
ar tematiskām vēstures izstādēm.

Krāslavas pilsētas ģerbonis, kurā uz zila fona 
attēlota sudrabota laiva ar pieciem airiem. 
Pieci airi simbolizēja toreiz Krāslavā dzīvojošās 
tautības: latviešus, poļus, krievus, baltkrievus un 
ebrejus. Ekspozīcijas “Pieci airi” mērķis – izsekot 
šo tautību mijiedarbību sākot no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām.
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Atklātais krājums 
“Vecās mājas stāsts” 
Atspoguļo sadzīves priekšmetu daudzveidību un 
dzīvojamās telpas iekārtojumu laika posmā no 
19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 70. ga
diem. Tas ir stāsts par iepriekšējo paaudžu dzī
vesveidu, tradīcijām un kultūru. Atklātajā krāju
mā apmeklētājiem ir iespēja aplūkot 600 muzeja 
priekšmetus un to skaitu ir plānots pakāpeniski 
palielināt.  Priekšmeti ir savākti Krāslavas nova
dā, pateicoties novada iedzīvotāju atsaucībai, 
vēlmei sadarboties, saglabāt un nodot nākama
jām paaudzēm vēstures liecības. 

  KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

Ekspozīcija “Pi vīna golda” 
(“Pie viena galda”) 
 Tā sniedz iespēju iepazīties ar novadā dzīvojošo 
tautību kulināro mantojumu, kas ir saglabājies 
un likts galdā no paaudzes paaudzē. Latgali par 
savām mājām jau daudzus gadu simtus sauc 
vairāku tautību cilvēki. Latgalē dzīvojošo tautību 
virtuve ir veidojusies tradicionālajām receptēm 
sastopoties ar vietējām latgaliešu kulinārajām 

Ekspozīcija “Mākslinieka 
Valentīna Zlidņa darbnīca” 
Tas ir stāsts par Latgales kolorītā gleznotāja 
V. Zlidņa dzīvi un radošo darbību. Šeit var sajust 
mākslinieka radošo garu, ieklausīties fascinējo
šajās kokles mūzikas skaņās, plašāk ielūkoties 
mākslinieka daiļradē, kura atklās burvīgo krāsu 
mākslas pasauli un V. Zlidņa unikālo gleznotāja 
rokrakstu. Animācija “Kad gleznas atdzīvojas… 
Valentīna Zlidņa mākslas darbu noskaņas” ir ne
tradicionāls ieskats mākslinieka daiļradē.Atklātais krājums 

“Tēlnieces Vandas Zēvaldes 
mantojums” 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja krājumā 
glabājas tēlnieces veidotās skulptūras, slaveno 
kultūras, mākslas un politikas darbinieku krūšu
tēli, lielizmēra tēlniecības darbi un sīkplastika, 
zīmējumi, skices un sarži, kā arī daudzi doku
menti, izstāžu afišas, katalogi, albumi, foto  grā
fijas, kurās iemūžinātas V.  Zēvaldes dzīves un 
dar   ba gaitas. Kopumā atklātajā krājumā apskatei 
ir pieejami 866 priekšmeti, kuri izvietoti speciāli 
ierīkotajos vaļējos plauktos un lielformāta at

paražām, kas tikušas radoši pārveidotas. Patei
coties Krāslavas novada saimnieču atsaucībai, 
ir iespēja iepazīties ar šeit dzīvojošo tautību 
kulināro mantojumu, kas ir saglabājies un likts 
galdā no paaudzes paaudzē, nodrošinot recepšu 
saglabāšanu arī nākamajām paaudzēm.  Ekspo
zīcija aptver laiku no 20. gadsimta sākuma līdz 
mūsdienām.

vilktnēs, kas nodrošina mākslas darbu uzglabā
šanas un eksponēšanas apstākļus, kā arī neno
liedzami uzlabo krājuma publisku pieejamību. 
Atklātais krājums “Tēlnieces Vandas Zēvaldes 
mantojums”  2020. gadā saņēma Latvijas Muzeju 
biedrības gada balvu.
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Krāslavas Amatniecības centrā darbojas:

1. Keramikas darbnīca ar Olgu un Valdi Pauli
ņiem (+371 26869346). Darbnīcā var uzņemt 
līdz 40 cilvēkiem. Apmeklētāji iepazīstas ar 
arodu un podnieku vadībā iesaistās kerami
kas suvenīra izgatavošanā.

2. Kokapstrādes darbnīca ar Aivaru Andžānu 
(+371 27062780). Darbnīcā var uzņemt līdz 
15 cilvēkiem. Apmeklētāji iepazīstas ar arodu 
un kokmeistara vadībā iesaistās koka suvenī
ra izgatavošanā.

3. Aušanas darbnīca ar Ainu Gubu 
 (+371 29255396). Darbnīcā var uzņemt līdz 

12 cilvēkiem. Apmeklētāji iepazīstas ar arodu 
un audējas vadībā izgatavo austu vai pītu su
venīru.

4. Latgales kulinārā mantojuma darbnīca 
 (+371 26395176) var uzņemt līdz 40 cilvē

kiem. Apmeklētāji iepazīstas un izbauda Krās
lavas novada kulināro mantojumu jeb vietējo 
mājražotāju produkciju (mājas kūpinājumi, 
maize, Krāslavas gurķi, siers, tēja, konditore
jas izstrādājumi). 

5. Stikla dekoru darbnīca ar Elvīru Škutāni 
 (+371 28368537). Darbnīcā var uzņemt līdz 

12 cilvēkiem. Apmeklētāji apgūst vitrāžas iz
gatavošanu Tiffany tehnikā un meistares va
dībā izveido stikla mozaīkas suvenīru.

6. Aromātu darbnīca ar Marinu Beļajevu 
 (+371 28104159). Darbnīcā var uzņemt līdz 

20 cilvēkiem. Apmeklētāji iepazīstas ar aro
mātisko izejvielu daudzveidību un vīraka, gar
šaugu, eļļu un smaržu izmantošanu.

     

KRĀSLAVAS AMATNIECĪBAS CENTRS

12  Krāslavas Amatniecības centrs
Tālr. +371 26348644, Pils iela 10, Krāslava
amatniecibascentrs@kraslava.lv

Krāslavas Amatniecības centrs savu darbību uz
sāka 2021. gadā. Centrā darbojas sešas amat
niecības darbnīcas, kurās var iepazīties ar sena
jiem arodiem, kā arī pašiem pamēģināt no māla 
izveidot svilpavnieku, padarboties kokapstrādes 
darbnīcā, sajust krāsu un dzijas saspēli aušanas 
darbnīcā, pamēģināt izgatavot stikla mozaīkas 
suvenīru stikla dekoru darbnīcā, kā arī izgaršot 
vietējo mājražotāju produkciju Latgales kulinārā 
mantojuma darbnīcā.

Krāslavas Amatniecības centrs piedāvā:
• Amatniecības centra apskati (bezmaksas);
• ekskursijas ar paraugdemonstrējumiem: katrā 

darbnīcā aptuveni 30 minūtes;
• ekskursijas ar meistarklasēm: katrā darbnīcā 

aptuveni 1,5 h;
• iespēju iegādāties uz vietas esošos amatnie

cības izstrādājumus. 

1 2

3 4

5 6
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Kāzas ar grāfu Plāteru
Tālr. +371 25996510 (Eduards Danovskis)
Pils iela 8, Krāslava 
eduardsdanovskis@inbox.lv

Krāslavas pils kompleksā piedāvā asprātīgas 
atrakcijas un kāzu svinību pārsteigumus. Vie
si patīkami pavadīs laiku dzirkstoša humora 
gaisotnē, arī jaunais pāris netiks aizmirsts. 
Pie pils Jūs sagaidīs grāfs Plāters, ja iepriekš 
paaicināsiet!

  KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

13  Krāslavas novada 
  Tūrisma informācijas centrs 
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
Pils iela 2, Krāslava
tic@kraslava.lv
www.visitkraslava.com

Precīzs ēkas celšanas laiks nav zināms, iespē
jams, tā celta laikā no 1820. līdz 1840. gadam. Sā
kotnēji tā ir bijusi apmēram 42 m gara, vien stāva 
saimniecības ēka, kas būvēta no māla kleķa un 
laukakmeņiem. No sākotnējās fasādes apdares, 
iespējams, saglabājušies vienīgi 1. stāva pilastri 
un starpdzega. 2014. gadā tika veikta ēkas rekons
trukcija, un izvietots Krāslavas novada Tūrisma in-
formācijas centrs. Ēkas 1. stāvā arī dar bojas vietē
jo amatnieku un māj ražotāju produkcijas suvenīru 
veikals, 2. stāvā ir pieejama neliela telpa seminā
ru rīkošanai, bet 3.  stāvā atrodas Olgas Gribules 
2000 porcelāna leļļu kolekcija. 

14  Olgas Gribules porcelāna leļļu
  kolekcija 
Tālr.: +371 656 22201, +371 28293534
Pils iela 2, Krāslava
olga1876@inbox.lv 

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra 
3.stāvā ir iespēja apskatīt ekskluzīvu porcelā
na leļļu galeriju “Kad piepildās bērnības sapņi”. 
Ekskluzīvajā kolekcijā ir daudzu pasaulē slavenu 
mākslinieku (Franklin Mint, Franklin Heirloom, 
Maryse Nicole, Ashton Dark, Alberon, Leonardo, 
Vanity Fair, Golden Keepsakes) darinātas lelles. 
Kopumā kolekcijā ir vairāk nekā 2000 lelles no 3 
cm līdz 1 m augumam, 6 leļļu mājiņas, 26 seni leļ
ļu ratiņi, kas ir roku darbs. Lellēm ir grezni tērpi un 
skaisti aksesuāri. 
Galerijas apmeklētājiem ir lieliska iespēja iejus
ties grāfu lomā vai citos pasaku tēlos, pārģērb
joties stilizētos kostīmos un fotografējoties ar 
dažādiem aksesuāriem speciāli šim mērķim pare
dzētā krēslā. Kolekcijas apmeklējums ir estētisks 
baudījums.
Ieeja: 3 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam – 
bez maksas.

PADARI KĀZU DIENU NEAIZMIRSTAMU KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSĀ!

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra un leļļu galerijas darba laiks: 

• vasaras sezonā (15. maijs–15. septembris) katru dienu: 9.30–18.00;

• ārpus vasaras sezonas (16. septembris–14. maijs) darba dienā: 8.45–17.15; sestdien, svētdien: 10.00–15.00.

Krāslavas Amatniecības centrs 
Tālr. +371 26348644, Pils iela 10, Krāslava
amatniecibascentrs@kraslava.lv 

Centra amatnieki piedāvā atraktīvi un lietderīgi pa
vadīt laiku keramikas, aušanas un kokapstrādes 
darbnīcās, kur jaunlaulātais pāris varēs izveidot 
savu pirmo ģimenes podu ar iniciāļiem vai ar gre
dzenu atspiedumiem mālā, iegravēt iniciāļus koka 
siržu formā un noaust ģimenes virvīti. Viesi arī pa
tīkami pavadīs laiku pozitīvā gaisotnē. 
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18  Augusta akmens
Augusta iela 12, Krāslava 

Akmenī iegravēts grāfu Broel Plāteru ģerbo
nis un gada skaitlis “1729”. Šajā gadā Krāsla
vas muižu nopirka grāfs Jans Ludvigs Plāters. 
Par Augusta akmeni tas nosaukts par godu 
Polijas karalim Augustam II, kurš 1729.  gadā 
apmeklēja Krāslavu. Akmens bijis arī miesta 
robežakmens.

17  Adamovas pilskalns, skatu laukums
Augusta iela 3a, Krāslava

Iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, ciemiņus 
sagaida Adamovas pilskalns. Tas atradās Dau
gavas senlejas malā starp divām dziļām gra vām. 
Kalna augstums sasniedza 40 m. Adamovas 
pilskalns, tāpat kā citi Daugavas pils kalni, bija 
apdzīvots ilgu laiku. Šajā vietā arī meklējami 
Krās lavas pirmsākumi. 1950. gadu beigās, 
arheo loģiski nepētīts, pilskalns tika nolīdzināts 
un iznīcināts, tam pāri ierīkojot jauno Rīgas–
Krāslavas šosejas trasi. Pašlaik pilskalna skatu 
laukums ir iemīļota krāslaviešu un viesu pastaigu 
un atpūtas vieta.

16  Piemineklis “Māte Latgale raud”
Rīgas iela (blakus namam Nr. 52), Krāslava

Veltīts Krāslavas novada visu okupāciju varu 
terora upuru piemiņai. Tēlnieki – daugavpilieši 
Indulis un Ivo Folkmaņi. Piemineklis uzstādīts 
pēc Krāslavas rajona politiski represēto nodaļas 
iniciatīvas ar Latviešu fonda atbalstu.

15  Krāslavas centrālais laukums 
18. novembra laukums, Krāslava

Tirgus laukums izveidots 18. gadsimtā. Tā 
galvenās ēkas bija rātsnams (nav saglabājies), 
kas tika celts 1752.  gadā, un aptieka, kas šajā 
ēkā darbojas kopš 1810. gada un savas funkcijas 
pilda arī mūsdienās. Laukumu ierobežoja vien
stāvu un pusotra stāva koka un mūra celtnes ar 
saimniecības ēkām. Tās galvenokārt bija tirgotāju 
un amatnieku dzīvojamās mājas, iebraucamās 
vietas ar staļļiem un tirgotavas. Laukuma 
austrumu galā atradās galvenā ēka – rātsnams. 
Tā bija brīvi stāvoša divstāvu ēka, tās pirmajā 

stāvā atradās muita, svaru un mēru telpas, vēlāk 
arī tirgotavas. Laukums atradās pie galvenās 
maģistrāles – pasta ceļa no Rīgas uz Maskavu. 
Rīgas ielā pretī Tirgus laukumam 1923. gadā tika 
atvērts Latviešu biedrības nams. 
1990. gadā pilsētas laukums tika pārdēvēts par 
18. Novembra laukumu. Te ierīkota atpūtas zona, 
kur atpūtniekus priecē strūklaka pilsētas ģer
boņa formā un Mazā Tirgus iela, kas vakaros pār
vēršas par izgaismotu pasaku ieleju. Centrālajā 
laukumā, uz bijušā kinoteātra sienas, kas atro
das Rīgas ielā, izvietotas Krāslavas fotokluba 
“Zibsnis” sarūpētās lielformāta senās Krāslavas 
fotogrāfijas.

19  Karņicka kalns, Austriņa akmens
  un teleskops
Augusta iela (aiz nama Nr. 28), Krāslava 

No Karņicka kalna paveras visburvīgākais skats 
uz pilsētu. Ainaviska vieta, ar kuru saistās ro
mantiska leģenda par lielu un uzticīgu mīlestību 
starp grāfa Plātera meitu Emīliju un poļu virsnie
ku Josifu Karņicki. Tas notika 1838. gadā. Vienā 
no greznajām pils ballēm grāfa Plātera meita 
Emīlija iepazinusies ar Eversmuižas īpašnieku, 
virsnieku Josifu Karņicki. Jaunieši iemīlēja viens 
otru. Taču šai mīlai šķēršļus lika grāfs Plāters, 
kurš bija iecerējis savu meitu izdot pie kāda 
dižciltīgāka un bagātāka viņu aprindu cilvēka. 
Emīlija un Josifs, izmisuma dzīti, nolēma doties 
nāvē. Josifs – nošauties vienā no Krāslavas pils
kalniem, bet Emīlija – izlēkt no pils trešā stāva 
loga. Pēc norunātas zīmes, naktī no 3. uz 4. au
gustu Josifs nošāvās, bet Emīliju pēdējā brīdī iz
glāba viņas kalpone. Josifs Karņickis tika apgla
bāts nāves vietā, kur viņam par godu uzstādīts 
piemineklis ar uzrakstu “Netiesājiet un jūs netik
siet tiesāti!” Līdz pat šodienai tautā šo pauguru 
sauc par Mīlestības kalnu, bet avotiņu, kas tek tā 
pakājē – par Mīlestības avotiņu.
Netālu no Karņicka pieminekļa atrodas Austriņa 
akmens. Dzīvodams Latgalē, pie šī dižakmens 
1909. gadā savus darbus radījis latviešu rakst
nieks Antons Austriņš.
2020. gadā Karņicka kalna virsotnē ir uzstādīts 
skatu teleskops, kas šobrīd ļauj baudīt brīnišķīgu 
skatu uz Daugavas lokiem un Krāslavas koka 
arhitektūru desmitkārtīgā palielinājumā. 
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23  Krāslavas Sv. Dievmātes
  patvēruma vecticībnieku lūgšanu
  baznīca
Tālr. +371 22323536, Rīgas iela 135, Krāslava 

Vairāk kā 300 gadus Latgalē dzīvo krievu vecti
cībnieki. Pēc nostāstiem, 18. gs. viens no vec
ticībnieku lūgšanu namiem atradies Daugavas 
krastā, Rātūža ielā. Oficiāli Krāslavas vecticībnie
ku draudze datēta ar 1850. gadu. Kurā gadā celts 
dievnams, precīzu ziņu nav. No veco iedzīvotāju 
stāstījumiem ir zināms, ka kāds tirgotājs atdeva 
savas saimniecības ēkas draudzei, lai, pārvei
dojot tās, varētu izveidot dievnamu. Tas tika 
iesvētīts Dievmātes patvēruma godam. 2002. 
gadā Krāslavas vecticībnieku dievnamā izcēlās 
ugunsgrēks, kas nopostīja veco koka ēku. Jau
nais dievnams tika uzcelts līdzīgs iepriekšējam, 
tā ir daudz plašāka ķieģeļu ēka. Jaunā dievnama 
ēka tika iesvētīta 2008. gadā. 

20  Priedaines skatu tornis
Miera iela 15, Priedaine, Krāslava

Viens no augstākajiem koka skatu torņiem Lat
vijā (32 m). No tā paveras brīnišķīgs skats uz 
Daugavas senleju un Krāslavu. Te var baudīt 
košus saulrietus, rudens krāsu paleti un apjaust, 
cik skaista Daugava ir savā dabiskajā tecējumā.

22  Krāslavas Sv. Ludviga
  Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 656 23939, Baznīcas iela 2A, Krāslava 

Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales 
baroka arhitektūras paraugs. Pirmo koka dievna
mu 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 izvietota 
itāļu mākslinieka Filipo Kastaldi 18. gadsimtā 
gleznotā freska “Svētais Ludvigs dodas krusta 
karā”, kuras restaurācijas darbi tika veikti 12 ga
dus un tika pabeigti 2015. gadā. Sevišķi jāizceļ 
Sv. Donata mocekļa relikvijas, kas piesaista lielu 
skaitu ticīgo, tādējādi padarot Krāslavu par otro 
lielāko svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. 
No 1757. līdz 1844. gadam pie baznīcas darbo
jās garīgais seminārs – pirmā augstākā mācību 
iestāde Latvijā. 

No 15. maija līdz 15. septembrim dievnams at
vērts no plkst. 10.00 līdz 19.00. Citā laikā pieteik
ties iepriekš.

24  Sv. Ņevas Aleksandra
  pareizticīgo baznīca 
Tālr. +371 26783660, Brīvības iela 30, Krāslava 

Pirmās baznīcas iesvētīšana notika 1840. gadā, 
un tā tika konsekrēta Svētā Jura godam. Tā at
radās Tirgus laukumā, bet 1878. gadā tika no
jaukta. Jaunā dievnama būvniecība pašreizējās 
novada domes ēkas vietā (Rīgas ielā 51) bija 
pabeigta 1859.gadā. To konsekrēja Dievmātes 
Aizbildniecības godam. 2. pasaules kara gados 
šis dievnams nodega. 1864. gadā katoļu klosteri, 
ko uzbūvēja 1789. gadā par grāfienes Augustes 
Plāteres naudu slimnīcas un sieviešu klostera 
vajadzībām, slēdza, un ēka tika nodota pareizti
cīgo baznīcas iekārtošanai. Šajā ēkā dievnams 
darbojas arī šobrīd. 2013. gadā nomainīja jumtu 
un uzstādīja jaunu, krāšņu kupolu, 2016. gadā 
veica baznīcas fasādes remontu. 2017. gadā 
nomainīja logus un durvis, veica baznīcas telpas 
iekšējos remontdarbus, renovēja ikonostasu.

21  Krāslavas luterāņu baznīca
Tālr. +371 26173083
Grāfu Plāteru iela 2, Krāslava 

Grāfu Plāteru parkā atrodas luterāņu baznī
ca. Krāslavas luterāņu draudze dibināta 1922. 
gadā, bet baznīca uzbūvēta 1938. gadā par zie
dojumiem. Starp ziedotājiem bija arī toreizējais 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis ar 4000 latu dā
vinājumu, kurš piedalījās arī dievnama iesvētīša
nas svētkos 30. oktobrī. Dievnams darbojās līdz 
1944. gadam. Vēlāk, 50. gados, tika nojaukts tor
nis, izdemolēts altāris, pārbūvētas iekštelpas, un 
līdz 90. gadu sākumam tur bija ierīkota noliktava, 
pēcāk izstāžu un sporta zāle. 1996.gadā baznīcu 
atguva draudze. 2021.  gada oktobrī baznīcai ir 
atjaunots tornis. Dievkalpojumi Krāslavas luterā
ņu draudzē notiek mēneša I un III svētdienā. 

25  Priedaines Sv. Brigitas un
  Sv. Katrīnas Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 29498216
Dārza iela 30, Priedaine, Krāslava 

Jaunākā katoļu baznīca Krāslavas novadā, ko 
2001.gadā iesvētīja bīskaps A. Justs. Baznīcā 
ir skaistas vitrāžas (autore Nora Cēsniece) un 
koka interjers.
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26  Krāslavas peldbaseins 
Tālr. +371 62904553, Raiņa iela 25, Krāslava, 
baseins@kraslava.lv
Facebook lapa: Krāslavas peldbaseins 

Krāslavas peldbaseins tika atklāts 2017. gada 
vasarā. Baseins ir paredzēts gan peldēšanai, 
gan relaksācijai pēc saspringtas darba dienas. 
Bet skvošs, ko var spēlēt speciāli tam paredzētā 
telpā, ir ideāla sporta spēle aktīva dzīvesveida 
piekritējiem. 
Lielajā peldbaseinā ir 4 peldceliņi ar garumu 
25  m. Baseina dziļums: 1,30–2,10 m, tas ir ap
rīkots ar pretstraumju iekārtu un ūdens kaskādi.
Mazais peldbaseins ir 4 x 6 m liels un 0,96 m 
dziļš. Aprīkots ar ūdens slidkalniņu, kas ir pa
redzēts bērniem, kuru augums nepārsniedz 
1,40  m. Baseins ir paredzēts bērniem un junio
riem līdz 11 g.v. (ieskaitot), kā arī visiem tiem, 
kuri neprot peldēt.
Burbuļvannas (džakuzi) izmērs ir 2,2 m, dzi
ļums – 0,89 m. SPA zonā darbojas sauna (sausa, 
bez slotām, temperatūra 7090 C), tvaika pirts 

29  Tenisa korts 
Tālr. +371 26315259, Grāfu Plāteru pils parks 
(blakus pilsētas stadionam), Krāslava
abramaleks@inbox.lv

Krāslaviešiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāts 
tenisa laukums aktīvai atpūtai, inventāra noma, 
trenera un sparinga partnera pakalpojumi. 
Iepriekš pieteikties! 

30  Brīvdabas trenažieri 
Pils iela 5, Krāslava

Līdzās Krāslavas pils kompleksam, biedrības 
SPORTISTS realizētā projekta rezultātā ir uzstā
dīti pieci dažādi āra trenažieri: steperis – kāju 
stiprināšanai, spiešanai ar kājām, airēšanas 
trenažieris, dubultās līdztekas, trenažieris mus
kuļu attīstīšanai. Tie ir piemēroti jebkura vecuma 
cilvēkiem atbilstoši fiziskās sagatavotības līme
nim. Darbojoties ar šiem trenažieriem, katrs pats 
var regulēt aktivitātes intensitāti un pielāgot to 
sev. Brīvdabas trenažieri ir brīvi pieejami ikvie
nam sportot gribētājam jebkurā diennakts laikā.

Sergejs Šuļga, zemūdens niršana
Tālr. +371 22338032, Studentu iela 5, Krāslava
artprofs@inbox.lv 

Sergejs Šuļga, IANTD zemūdens niršanas ins
truktors #7705
Zemūdens niršana iesācējiem un profesionāliem 
nirējiem instruktora pavadībā Dridža ezerā pie 
Sauleskalna un citos Latgales ezeros. Zemūdens 
medību organizēšana Latgales licencētajos eze
ros. Niršanas braucienu organizēšana Baltijas 
jūrā. Zemūdens niršanas apmācības iespēja 
PADI, NDL, IANTD sistēmās. Iepriekš pieteikties!

28  Krāslavas skeitparks 
Artilērijas iela 3, Krāslava

Daudzfunkcionālais skeita laukums ir atklāts 
2019. gada rudenī. Skeitparks ir ar inovatīvu segu
mu, kas ir gan ilgmūžīgāks, gan drošāks. Tas do
māts braukšanai ar skeitbordiem, skrituļslidām, 
BMX un MTB velosipēdiem, kā arī skūteriem. Bla
kus skeitparkam ir “Velozinis” trasīte.

(temperatūra 4547 C) un ledus istaba, kurā ledus 
gabaliņi ļoti patīkami atvēsinās pēc saunas vai 
tvaika pirts apmeklējuma, un iedarbosies uz ādu 
kā savdabīgs skrubis.
Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) peldba
seinu un SPA zonu var apmeklēt tikai pieaugušo 
(vecāki, vecvecāki vai personas, kuras ir sasnie
gušas 18 gadu vecumu) pavadībā. Pēdējais laiks 
ienākšanai baseinā – 1 stunda 30 minūtes pirms 
peldbaseina darba laika beigām.
Peldbaseinā ir speciāli aprīkota Skvoša zāle. 
Papildus skvoša zālē var spēlēt galda tenisu un 
nodarboties ar fitnesu. Zāle aprīkota ar TRX sistē
mām astoņiem cilvēkiem.

27  Krāslavas veikparks 
Tālr. +371 20056782
Persteņa ezerā (blakus Sporta ielai), Krāslava 

Veikparks piedāvā lielisku iespēju veikot, supot, 
pavadīt laiku ar draugiem un ģimeni grila zonā. 
Šeit tiek gaidīti gan iesācēji, gan pieredzējuši 
braucēji.
Krāslavas veikparka piedāvājumā ietilpst:
• Veikborda trase 200 m garumā ar 2 tramplī
niem un vienu 20 m garu slaidu.
• Inventāra noma, t.sk. hidrotērpi (no XS līdz 
XXL izmēram), veikborda dēļi ar stiprinājumiem 
(no 34 EU līdz 48 EU izmēram), drošības inven
tārs (ķiveres, vestes).
• SUP dēļu (2) noma.
• Ūdens pūslis 1–2 personām.
• Grila zona.
Veikparks piedāvā iespēju apmācīt arī bērnus 
(ekipējums pieejams sākot ar 34. kājas izmēru). 
Bērnu apmācības laikā tiek piesaistīti divi ins
truktori.

Veikparkā ir arī piepūšamās atrakcijas uz ūdens.
Darba laiks darba dienās: 14.00–21.00, brīvdie
nās: 12.00–21.00 (vēlams pēc iepriekšējā pie
raksta). Ierašanās obligāta vismaz 15 min. pirms 
sarunātā laika. Pastāv iespēja, pēc iepriekšējā 
pieraksta, apmeklēt veikparku arī citā laikā. 
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33  Krāslavas krēsls un lielformāta
  foto siena “Daugavas racēji”
Augusta iela 3a, Krāslava

Adamovas pilskalnā, kur paveras lielisks skats 
uz Krāslavu un Daugavas ieleju, ir uzstādīts vides 
objekts – Krāslavas krēsls. Kāpēc tieši krēsls? At
bilde uz šo jautājumu ir saistīta ar Krāslavas pilsē
tas nosaukumu. Viens no Krāslavas nosaukuma 

32  Krāslavas rātsnams
Pie Rīgas ielas 54. nama, Krāslava

Šajā laukumā reiz slējās pirmā monumentālā 
mūra celtne Krāslavā – rātsnams. 
19. gadsimta sākumā rātsnams, kā lielākā daļa 
Krāslavas apbūves, cieta ugunsgrēkā, kura rezul
tātā nojauca torni un ēkas otro stāvu, bet pirmo 
stāvu turpināja izmantot kā kultūras namu un vē
lāk  sporta skolu. 2016. gadā ēku nojauca.
Vides objektu “Rātsnams”  2021. gada vasarā iz
veidoja mākslinieki Mairita un Ivo Folkmaņi pēc 
K. Rēmera zīmējuma.

34  Akmens krēsls 
Kaplavas iela (Daugavas krastā), Krāslava

2017. gadā Rēzeknes uzņēmējs Artūrs Zeiļa ar 
mākslinieku Folkmaņu ģimenes starpniecību un 
atbalstu dāvāja Krāslavas pilsētai īpašu akmeni. 
Daļa no akmens bija nošķelta, pēc izskata  un 
funkcijas atgādinot krēslu, tāpēc objekts šķita 
Krāslavai piederīgs, jo sader ar vienu no leģen
dām par Krāslavas vārda rašanos.
Uz akmens Ivo Folkmanis izveidoja padziļinātu 
uzrakstu "Daugava" un dzelzs plosta motīvu. No 
dažādiem rakursiem skatoties, šķiet, ka plosts 
peld pa Daugavu. 

31  Strūklaka “Buru laiva 
  ar pieciem airiem”
18. Novembra laukums, Krāslava

Strūklaka tika atklāta 2010. gada jūlijā un tā at
tēlo pilsētas simbolu – burulaivu ar pieciem ai
riem. Katrs šīs laivas airis simbolizē vienu no pa
matiedzīvotāju tautībām, kas no seniem laikiem 
dzīvo Krāslavas teritorijā, – latviešus, krievus, 
baltkrievus, ebrejus un poļus.

35  Foto rāmji Krāslavā
Krāslavā, Ostas un Vidzemes (pagrieziens pretī 
norādei uz Augusta akmeni) ielās, ir apskatāmi 
divi vides dizaina elementi – koka mežģīņu sti
listikā veidoti lielformāta foto rāmji, kuru ideja ir 
vizuāli atklāt Daugavas skaistumu, akcentēt uni
kālo dabas parku “Augšdaugava”, papildināt pil
sētvidi, sagādāt prieku pilsētniekiem un viesiem. 
Objektu izveide un uzstādīšana ir fotokluba “Zibs
nis” iniciatīva.

rašanās skaidrojumiem vēsta par to, ka nosau
kums nāk no latgaliešu vārda “krāsls” – krēsls, jo 
Daugava pie Krāslavas met vairākus lokus, kuri 
pēc formas atgādina krēslu. 
Foto siena ir uzstādīta 2020. gadā un tā attēlo lite
rārā darba “Pasaka par to, kā zvēri Daugavu raka” 
piecus galvenos varoņus – zaķi, lapsu, kurmi, āpsi 
un lāci.
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1  Dagdas pilsētas
  vēsturiskais centrs
Tālr. +371 25727379, Skolas iela, Dagda 

Dagdas vēsturiskajā centrā ietilpst sarkano ķie
ģeļu nami jeb, tā sauktie, “ebreju tirgotāju nami”, 
Dagdas Tūrisma informācijas punkts (atrodas 
vecās sinagogas telpās), pieminekļi, Dagdas bi
jušais kinoteātris “Komjaunietis”, vēsturiskā sie
nas glezna. 1847. gadā 68% no visiem Dagdas 
iedzīvotājiem bija ebreji. Tolaik Dagdā bija 77 
ebreju mājas un 3 sinagogas. Patreiz saglabāju
šies nami tiek apsaimniekoti, dažos no tiem arī 
mūsdienās darbojas veikali.

2  Piemineklis “Sērojošā māte”
Rēzeknes iela 2a, Dagda

Dagdas pilsētas centrā skatu piesaista piemi
neklis “Sērojošā māte”. Skulptūra uzstādīta 
1996. gadā un veltīta komunistiskā terora upu
ru piemiņai. Autore – tēlniece Alvīne Veinbaha 
(02.09.1923.–04.02.2011.), dzimusi Zirņos, Sal
dus apkaimē.

3  Dagdas Romas katoļu baznīca
Tālr. +371 25727379
Dekāns–pr. Pāvels Odiņš (+371 29583026)
Alejas iela 2, Dagda

Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu 
baznīca – valsts nozīmes arhitektūras piemi
neklis. Celta 1741. gadā korintiešu baroka stilā. 
Baznīcu cēla muižnieks Jans Augusts Hilzens 
(1702–1767). Tajā ir 6 grezni altāri, tai skaitā 
trīs grezni mūra altāri ar karnīzēm un pilastriem. 
Lielajā altārī ir divas gleznas – Sv. Trīsvienības 
un Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas 
godam. Baznīcā ir ģipša figūrām veidots baptis
tērijs. Zem baznīcas pazemes velvēm apbedīti 
Hilzenu dzimtas piederīgie – pats J.A.  Hilzens, 
viņa dēls Justiniāns (Maltas (Joanītu) ordeņa ka
valieris) un mazdēls Idzi, arī ievērojami Dagdas 
un Kaunatas jezuīti Mihaēls Rots (1721–1785) 
un Kolumbiāns Pfeifers (1747–1798).
Katra mēneša 11. datumā plkst. 11.00 notiek 
Sv.  Mises par slimajiem, lūdzot dvēseles un 
miesas veselību. Ūdens, sāls un medikamentu 
svētīšana.

5  Aivara Arnicāna Dagdas vēstures
  muzejs “PATRIA”
Tālr. +371 22038750, Lāčplēša iela 1a, Dagda 
aivars.arnicans@inbox.lv 

Dagdas novadpētniecības biedrība “Patria” 
Aivara Arnicāna vadībā ir izveidojusi pilsētā 
Dagdas vēstures muzeju. Ekspozīcija, kas atro
das Dagdas Vissv. Trīsvienības Romas katoļu 
baznīcas draudzes mājā,  izvietota sešās izstāžu 
zālēs. Katrā zālē var atrast daudz interesantu 
lietu apvītu ar Dagdas novada vēsturi. Muzejs 
kļuvis par Dagdas pilsētas vizītkarti. Darba laiks: 
pēc pieteikuma. 

4  Dagdas pilskalns
Tālr. +371 25727379, Purpļi, Dagdas pagasts 

Dagdas pilskalns ar apmetni ir valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis. Labiekārtota pastaigu 
un atpūtas vieta. Pilskalna augstums ap 20 m. 



13

7  Lubāna pilskalns
Tālr. +371 25727379, Daugavpils iela, Dagda

Lubāna pilskalns atrodas pie Dagdas pilsētas 
rietumu robežas, Dagdas – Krāslavas šosejas 
kreisajā pusē. Kalna pakājē atrodas ezers 
Lubuoneņš. Pilskalnā ir labiekārtota pastaigu un 
atpūtas vieta. Ir skatu laukums, no kura paveras 
lielisks skats uz Dagdas pilsētu un tās apkārtni. 
Pilskalna relatīvais augstums ap 30 m.

VIDES OBJEKTI DAGDĀ

6  Dagdas muižas parks ar alu
Tālr.: +371 656 81420, +371 25727379
Parka iela un JIC ‘’Parka rozes’’, Dagda

400 gadus vecais parks ir vienīgais, kas palicis no 
17. gs. izveidotās Dagdas muižas. Parka centrā 
ir pakalns, kurā mūsdienās ierīkota estrāde. Šeit 
katru gadu svin Līgo, Annas dienas svētkus un ci
tus svētkus. Tā ir iecienīta pastaigu vieta.
Dagdas muižas parka teritorijā atrodas arī neliela 
ala – atšķirībā no pārējām Latvijas alām, kas vei
dojušās no smilšakmens vai arī izkaltas dolomītā, 
Dagdas ala uzskatāma par dabas fenomenu, jo 
tā veidojusies no grants un oļiem. Ala ir aizsar

8  Dagdas vēsturiskā sienas glezna
Asūnes ielā 2 (iekšpagalmā), Dagda

Ideja par gleznas izveidi radusies novadpētnie
cības biedrībai “Patria”. Pie tās vadītāja nonāca 
1930. gados uzņemtā fotogrāfija – dāvinājums 
no muižnieku Kibortu mazdēla Rišarda Laba
novska. Mākslinieks, Dagdas iedzīvotājs Jans 
Bartkevičs, nedēļas laikā 8 x 11 cm izmēra foto
grāfiju pārvērta 18 m2 lielā gleznā. 

9  Wraitera Kvāpa grafiti “Dagda”
 Alejas iela 29, Dagdas Kultūras centra pagalmā

Grafiti mākslas darbs tapis hiphop kultūras 
pasākuma laikā. Grafiti mākslinieks Wraiteris 
Kvāps apzīmēja Dagdas kultūras centra saimnie
cības ēkas sienu.

VIDES OBJEKTI PIEDRUJĀ

1  Daugavas akmens
Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces senlejā, 
Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus 
teritorijā, kas ir bagāta ar retiem un aizsargāja
miem augiem un dzīvnieku sugām, ar kultūrai
navas un vēstures pieminekļiem. Staigājot pa 
Piedrujas taku, var redzēt Daugavas akmeni. Uz 
šī akmens iekalts Daugavas vārds septiņās va
lodās: igauņu, somu, krievu, poļu, vācu, līvu un 
latviešu. Atrodas pie Daugavas.

gājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas 
piemineklis. Tā ir ērti pieejama caur Dagdas Jau
niešu iniciatīvas centra teritoriju.

2  “7 koka krēsli”
Piedruja ir vieta, kur Dvina pārtop Daugavā un sāk 
savu tecējumu līdz Baltijas jūrai. Tā ir vieta, kur 
sākas Latvija. Ciematam ir sena, notikumiem ba
gāta vēsture.
Mūsdienās Piedruja aicina ceļotājus iepazīt pie
robežas šarmu. Pie pašas robežas, Daugavas 

krastā ir uzstādīti 7 lieli krēsli, uz kuriem pakāp
joties paveras aizraujošs skats uz Daugavu un 
Baltkrieviju. Šī ir vieta, kur saplūst ar dabu, baudīt 
klusumu un iepazīt dabas daudzveidīgās skaņas, 
kas slēpjas putnu dziesmās, koku šalkoņā un 
Daugavas elpā.
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Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs (skat. informāciju 4. lappusē).

Olgas Gribules 2000 porcelāna leļļu kolekcija (skat. informāciju 7. lappusē).

Aivara Arnicāna Dagdas vēstures muzejs “PATRIA” (skat. informāciju 12. lappusē).

1  Muzejs ''Andrupenes lauku sēta''
Tālr. +371 26458876
Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pagasts
laukuseta@inbox.lv  

XX gs. būvju komplekss: lauku māja (pārvesta 
uz muzeju 100gadīga būve), klēts, melnā jeb 
dūmu pirts, smēde, podnieku darbnīca ar cepļa 
telpu. Tajās izvietoti senie darbarīki un sadzīves 
priekšmeti. Muzejā ir 2 telpas semināru un 
svinību organizēšanai.
Iepriekš piesakoties, var nogaršot Latgales kuli
nārā mantojuma “brīnumus” – kļockas, kuģeli, 
grūbu putru, ko Andrupenē sauc ”pancaks ar 
cymusu”, asuškas, sieru, sviestu ar ķiplokiem 
un zaļumiem, zāļu tēju, šmakovku. Savus priekš
nesumus muzejā piedāvā folkloras kopa “Sov
vaļņīki”, lai kopā dziedātu dzirkstošās dziesmas 
un izdejotu dančus. Pēc sātīgas maltītes var 
izstaigāt  Andrupenes purva taku ar reibinošu 
vaivariņu smaržu, sārtu dzērveņu klājumu un 
skanīgām putnu balsīm. Muzejā katru gadu 
notiek podnieku cepļa kurināšana un atvēršana, 
kuru var apmeklēt visi interesenti.

2  Laimes muzejs
Tālr. +371 20266514, Sporta iela 2, Indra
laime.indra@inbox.lv

Kā dāvana Latvijai tās simtgadē, Indrā tika at
vērts Laimes muzejs. Tā interaktīvā ekspozīcija 
aicina ikvienu darboties, sajust un domāt, skatī
ties nākotnē, nevis pagātnē. Muzeja uzdevums 
nav sniegt atbildi uz jautājumu “Kas ir laime?”, 
bet rosināt cilvēkos pozitīvas emocijas, ļauties 
iespaidiem, iedvesmot un meklēt katram savu 
atbildi uz šo jautājumu. 
Indra piesaista aizvien vairāk ceļotāju, tāpēc  
viesiem ir radīts pārsteigums – atklāta Indras 
amatnieku istaba. Tajā var iepazīties ar vietējo 
amatnieku izstrādājumiem un iegādāties unikā
lus suvenīrus. Pirms dodies uz Laimes muzeju 
un amatnieku istabu Indrā, lūgums sazināties ar 
Laimes muzeja vadītāju Ilonu Kangizeri pa tālr. 
+371 20266514.

3  Jaundomes muižas
  vides izglītības centrs 
Tālr. +371 25709610
Jaundome, Ezernieku pagasts
jaundome@inbox.lv

Centrs piedāvā: 
• apskatīt vienu no lielākajām saldūdens zivju 

mulāžu kolekcijām Latvijā un iepazīties ar 
ūdensputnu daudzveidību Latgalē, kā arī ap
skatīt citus eksponātus, kas saistīti ar mak
šķerēšanas un medību lomu cilvēka dzīvē.

• apmeklēt Jaundomes muižas teritoriju un  
dabas taku, kurā var iepazīties ar aizraujošām 
muižas laiku vēstures liecībām un izbaudīt 
Latgales dabas daudzveidību. Jaundomes 
dabas taka ved līdz Eša ezeram (Ežezeram) – 
salām bagātākajam ezeram Baltijā.

• nobaudīt Jaundomes saimnieču gardo maltīti 
(iepriekš piesakoties).

• telpu nomu konferenču un svinīgu pasākumu 
organizēšanai.

Darba laiks: pēc pieteikuma.

4  Konstantīna Raudives 
  kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
Tālr. +371 26287820, Skolas iela 12, Asūne
ljudams@inbox.lv 

Konstantīna Raudives kultūrvēsturiskā man
tojuma centrs ietver sevī K. Raudives piemiņas 
istabu, novadpētniecības istabu “Osyuna” un 
piemiņas istabu “Asūnes skola''. 

• Konstantīna Raudives piemiņas istaba
Konstantīns Raudive (1909. gada 30. aprīlis, 
Asūnes pagasts–1974. gada 2. septembris, 
Bad   krocingene, Vācija) bija latviešu psihologs, 
filozofs un parapsihologs, pētījis iespējamo dzīvi 
pēc nāves, izveidojis savu metodi mirušo cilvēku 
balsu pierakstīšanai, izmantojot “elektronisko 
balsu” fenomenu. K. Raudives kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā ir iespēja pieteikt ceļojošo iz
stādi – “Konstantīns Raudive – latvietis Eiropā”.

• Novadpētniecības istaba “Osyuna”
Te var apskatīt senus sadzīves priekšmetus un 
darbarīkus, vecāka un jaunāka izdevuma grā
matas,  veco druku, naudas, nozīmīšu, atklāt nīšu 
kolekcijas, kā arī atsaukt atmiņā Padomju laikus. 
Šeit glabājas arī skolas vēsture. Eksponātu 
skaits visu laiku pieaug.

• Piemiņas istaba “Asūnes skola”
Ilgus gadus Asūnes pamatskola varēja lepoties 
ar to, ka Konstantīns Raudive savas skolas gai
tas ir uzsācis tieši šīs skolas sienās un spēja kļūt 
par Latvijā un citās pasaules valstīs atpazīstamu 
un nozīmīgu personību. Pēc  skolas slēgšanas, 
bija grūti atvadīties no gadu gaitā uzkrātās vēs
tures, tas arī kļuva par iemeslu skolas piemiņas 
istabas tapšanai.
Asūnes pamatskolas piemiņas istabā var redzēt 
dažādus mācību materiālus, skolēnu dienasgrā
matas un burtnīcas, savukārt skolas absolven
tiem tā ir iespēja uz mirkli iegrimt atmiņās par 
mācību laikiem, aplūkojot fotogrāfijas sākot ar 
1967. gadu.
Darba laiks: pēc pieteikuma.

Muzeja piedāvājums:
• ekspozīcijas apskate,
• Latgales kulinārā mantojuma 

ēdienu degustācija,
• folkloras kopas priekšnesums,
• kāzu viesu uzņemšana,
• semināru un svinību zāles,
• meistardarbnīcas: keramika, 
 kulinārija, skalu dekori.
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10  Vides izglītības un kultūras centrs
  “Ķepa”
Tālr. +371 26102894, Neikšāni, Ķepovas pagasts 
kepa@kraslava.lv 

Centrs piedāvā:
• ekspozīcijas apskati – meža floras un faunas 

bagātības, dažādas koku sugas, sēnes, aizsar
gājamie augi, kā arī medību trofejas, zvēru un 
putnu izbāzeņi;

• radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem, sko 
lēniem, jauniešiem un citiem dabas draugiem;

• tematiskās īsfilmas par dabu un vidi izzino
šās, atraktīvās spēles;

• pastaigu pa pļavas taku un ekskursiju gida 
pavadībā;

• iepriekš piesakoties, pieejama ēdienu degus-
tācija “Meža veltes”;

• kulinārā mantojuma radošās darbnīcas 
“Pankūku cepšana” krievu krāsnī;

• piknika vietu/ telts vietu; 
• telpas semināriem un konferencēm, saviesī

giem pasākumiem (pieejami trauki, galdi, gal
dauti);

• naktsmītni līdz 4 cilvēkiem.

Izstāžu zālē, ar meža tēmai veltīto ekspozīciju, 
notiek izzinošā ekskursija (zvēru un putnu izbā
zeņi, dzīvnieku un ūdens putnu pasaule, medību 
trofejas apskate – dzīvnieku ragi, ādas, ilkņi un 
galvaskausi). Tiek organizētas aktīvas nodarbī-
bas vides klasē (radošās darbnīcas, kas sais
tītas ar dabas procesu izzināšanu, kukaiņiem, 
dzīvniekiem, putniem, augiem, kokiem).  
Darba laiks: pēc pieteikuma.

MUZEJI, PIEMIŅAS UN NOVADPĒTNIECĪBAS ISTABAS, PRIVĀTKOLEKCIJAS UN CENTRI

5  Marijas Andžānes piemiņas istaba 
Tālr. +371 26162945
Šķaunes Tautas nams, Šķaune

Ar Šķauni ir saistīta dzejnieces Marijas Andžā
nes dzīve un literārā darbība. Pagasta bibliotēkā 
var apskatīt autores literāros darbus, ar dzejnie
ces roku rakstītos, manuskriptus un memoriālos 
priekšmetus. 
Darba laiks: pēc pieteikuma.

6  Svariņu novadpētniecības istabas
Tālr.: +371 26257393, +371 26150442 
Skolas iela 13, Svariņi
ludmila.paskacima@inbox.lv 

Četras novadpētniecības istabas ar pagasta 
iedzīvotāju vēsturi (fotoalbumi, sadzīves priekš
meti) tika atvērtas 2009. gadā. Tas ir kopīgs tau
tas nama un bibliotēkas darbinieku darbs. 

7  Piedrujas pagasta muzejs
Tālr. +371 28703566
Piedruja, Piedrujas pagasts
niva02@inbox.lv

Muzejs ir atvērts 2013. gada aprīlī. Muzejā ir 
četras izstāžu zāles, kur var iepazīties ar dažāda 
laika perioda sadzīves darbarīkiem un lauksaim
niecības tehniku, kas atspoguļo vietējo iedzīvo
tāju dzīvi. Piedrujas pagasta muzejā var apskatīt 
veco karšu fragmentus, sākot no 15. gadsimta 
līdz mūsdienām. Apmeklētāji var iepazīties ar te
matiskām foto izstādēm.
Darba laiks: trešdienās 10.00–13.00, citā laikā – 
iepriekš piesakoties.

8  Kalniešu pagasta muzejs
Tālr. +371 28856195, Kalnieši, Kalniešu pagasts
marija_dilba@inbox.lv

Kalniešu muzejā ir iespējams apmeklēt dažādas 
ekspozīcijas, kas veltītas Kalniešu pagasta vēs
turei, izglītībai. Izglītības tēmu turpina fotoekspo
zīcija “Kalniešu skolas skolotāji un skolēni”, kurā 
prezentētas lielformāta fotogrāfijas par skolas 
vēsturi no 2006. līdz 2016. gadam. Ekspozīcijā 
“Atradumi, ko glabāja Kalniešu pagasta zeme” ir 
apskatāmi priekšmeti, kas tika atrasti izrakumu 
laikā, tie ir dažādi gredzeni, monētas, medaljo
ni, senlaiku pogas, rotas, krustiņi un daudz kas 
cits. Muzeja istabā ir izstādītas ne tikai senat
nes liecības, bet arī mūsdienu materiāli. Izstāde 
“Prasmīgās rokas” sastāv no rokdarbiem, kas 
tapuši darbmācības un mājturības stundu laikā. 
Bet fotoekspozīcija “Kalniešu pagasta čaklākie 
lauksaimnieki” ir veltīta zemkopjiem un lopkop
jiem, kas mūsu dienās cītīgi strādā savās saim
niecībās.
Darba laiks: P., O., T., C.– 8.00–16.00; 
Pk. – iepriekš piesakoties pa tālr. 28856195; 
S., Sv. – brīvdiena.

9  Jāņa Jaunsudrabiņa
  piemiņas istaba
Tālr. +371 29320529
Kaplavas iela 3, Kaplava
kaplavas_biblio@inbox.lv

Jānis Jaunsudrabiņš (1877–1962) bija latviešu 
rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrators un 
viens no pirmajiem latviešu mākslas kritiķiem. 
Divus gadus rakstnieka dzīve un darbs noritē
jis Kaplavā, kur pieredzētais un piedzīvotais ir 
atklājies viņa sarakstītajā romānā “Augšzem
nieki”. Kaplavā rakstniekam ir izveidota piemi
ņas istaba, blakus ēkai uzstādīts memoriālais
akmens.
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Krāslavas Amatniecības centrs (skat. informāciju 6. lappusē).

1   Keramiķu Valda un Olgas Pauliņu
  darbnīca
Tālr. +371 29128695 
Dūmu iela 8, Krāslava
valdispaulins@inbox.lv 

Šo cilvēku labestība un latgaliešu gars apburs 
ikvienu! Keramiķa stāstos savijas tradīcijas un 
mūsdienu joki. Te ir iespēja iepazīt keramikas 
tap šanas procesu no sākuma līdz beigām, kā 
arī pašiem piedalīties keramikas izstrādājumu 

2   Amatu istaba – mākslinieces
  Maijas Šuļgas darbnīca
Tālr. +371 26925821
Studentu iela 5, Krāslava
maijashulga@inbox.lv

4   Keramiķa Ilmāra Veceļa ceplis
Tālr. +371 26462413
Auleja, Aulejas pagasts 

Ilmārs Vecelis ir kolorīts latgalietis, viens no 
“Pūdnīku skūlas” dibinātājiem un dalībniekiem. 
Īpaša māla apstrādes tehnoloģija. Keramikas 
izstrā dājumu tapšanas procesa vērošana un 
līdz  darbošanās. Suvenīru iegāde. Iepriekš pie-
teikties!

3   Aleksandra Maijera skaņu rīki
Tālr. +371 29676782
Krāslavas dzelzceļa stacija 27, Ūdrīši
maijer@inbox.lv  

Aleksandrs un Inga Maijeri izgatavo skaņu rī
kus  – stabules, svilpauniekus, vargānus, gra
buļus, zvanus un zvārguļus no dažādiem ma
teriāliem. Ir apskatāma tradicionālo, eksotisko 
un pašdarināto mūzikas instrumentu kolekcija. 
Iepriekš pieteikties!

veido šanas radošajās darbnīcās, cepļa kuri
nā šanā un atvēršanā. Var iegādāties dažāda 
veida keramikas izstrādājumus un suvenīrus. 
Darbošanās individuāli, ģimenēm, skolēniem un 
lielām grupām. 2014. gadā keramiķi saņēma goda 
zīmi “Latviskais mantojums”. Iepriekš pieteikties!

Maija ir profesionāla rokdarbniece, kura veido 
amatniecības izstrādājumus dažādās rokdarbu 
tehnikās. Izgatavo mākslas darbus pēc individuā
la pasūtījuma. Pēc iepriekšēja pasūtījuma organi
zē radošās darbnīcas. Iepriekš pieteikties! 
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7   Aušanas darbnīca un istabas
  ar ekspozīcijām
Tālr. +371 26257393
Skolas iela 13, Svariņi
ernaslahota@inbox.lv
ludmila.paskacima@inbox.lv 

AMATNIECĪBAS OBJEKTI KRĀSLAVAS NOVADĀ

5   Aušanas darbnīca “Indra” 
Tālr. +371 26430121
Rīgas iela 3, Indra, Indras pagasts
olga.indra@inbox.lv

Aušanas darbnīcas “Indra” meistares ir saglabā
jušas senu Latgales novadam raksturīgu segu 
aušanas tradīciju – laseitos koldrys, šņūrūs austī 
deči. Darbnīcā var apskatīt tekstīliju kolekciju, 
iepazīt aušanas procesu un pašiem pamēģināt 
aust grīdceliņu. Darbnīca rīko  izstādes un orga
nizē meistarklases, īsteno projektus. Rokdarb
nieces piedalās pasākumā “Satiec savu meista
ru”. Iepriekš pieteikties!

8   Kroma kolns
Tālr. +371 26352522
Priežu kalns, Pušas Zundi, Andrupenes pagasts
kromakolns@inbox.lv

Kopš 2012. gada Kroma kolnā darbojas biedrība 
“Kroma kolna bruoliste”. Biedrība veic sabiedrī
bas izglītošanu ar eksperimentālās arheoloģijas 

9   Kalēja darbnīca “Vasars” 
Tālr. +371 29422679
Sprūģi, Izvaltas pagasts
japins.juris@inbox.lv 

Izgatavo kaltus, metinātus, kniedētus un lodētus 
suvenīrus, žogus, margas, restes, traukus, mēbe
les u.c. izstrādājumus no melnā metāla, nerūsē
joša tērauda, alumīnija u.c. metāliem. Individuāla 
pieeja katram klientam. 

Apmeklētājiem ir pieejamas divas aušanas ista
bas un viena rokdarbu istaba, kas piedāvā tādas 
meistarklases, kā aušana uz stellēm, tapošana, 
lakatu aušana uz rāmja. 
Apmeklētāji var apskatīt Pulksteņu galeriju, Pat
riotisko un Saldo istabu, Salavecīša viesistabu un 
Novadpētniecības istabas. 

metodēm, atdzīvinot dažādas viduslaiku amat
niecības un sadzīves situācijas. 
Kroma kolns – 9.–13.  gs. latgaļu cilšu fortifikā
cijas būvju atdarinājums. Pēc iepriekšējas pie
teikšanās var apskatīt un pielaikot seno latgaļu 
apģērbu, rotu un bruņojuma rekonstrukcijas. 

10   Izvaltas audējas 
Tālr. +371 26347423, Izvalta, Izvaltas pagasts

Audējas saglabā seno aušanas arodu, auž ska
lu deķus, grīdceliņus, segas, māca to arī citiem. 
Skalu, dreļļu un svītrainās segas, bet starp tām 
nav divu vienādu. “Skalu deķi” ir viens no segu 
veidiem, kāds ir tikai un vienīgi Latgalē. Pirms 
dažiem gadiem speciālisti Krāslavas novada au
dēju segas atzina par Latvijas raksturīgāko segu. 
Uzņem nelielas interesentu grupiņas. Iepriekš 
pieteikties!

6   Biedrība “Teira Latgolys muoksla”
Tālr. +371 29364881

“Ezermaļi”, Oloveca, Andrupenes pagasts

Piedāvājumā (ekskursija un darbnīcas pieeja
mas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos):
• Melnās keramikas cepļa apskate, stāstījums 
par dažādiem keramikas veidiem, vietējo un pa
saules keramikas paraugu apskate, suvenīri.
• Māla veidošanas paraugdemonstrējumi, ie
spēja iemēģināt māla trauka virpošanu uz pod
nieka virpas vai veidošanu ar rokām.
• Stāstījums par akmens alus veidošanas pro
cesu, pieredzes apmaiņa.
• Iepriekš piesakoties, iespēja vienoties par 
dažāda veida radošajām darbnīcām, piemēram, 
celu jostiņu aušana, dekoratīvu rotājumu veido
šana no dabiskiem materiāliem. Optimālais cil
vēku skaits darbnīcās – līdz 10 personām. 
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1   Rāznas Nacionālais parks
Jaunākais un otrs lielākais no četriem Latvijas 
nacionālajiem parkiem, kas izveidots 2007. gadā 
59  615 ha lielā teritorijā, lai saglabātu Rāznas 
ezera apkārtnes dabas, kultūrvēsturiskās un ai
naviskās vērtības. Skatoties no putna lidojuma, 
Rāznas Nacionālā parka ainava ir neatkārtojama 
pauguru un ezeru kompozīcija. Mežiem, pļavām, 
zeltainiem labības tīrumiem klāti pakalni, ko 
Latvijā dēvējam par kalniem, un tiem pa vidu – 
lielāku un mazāku ezeru spoguļi, starp kuriem 
atrodas arī Rāznas ezers – lielākais ezers Latvijā 
pēc ūdens ietilpības, ko vietējie dēvē par Latga
les jūru. Parka daļa atrodas arī Krāslavas novada 
Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagastos. 
Nacionālā parka teritorijā ietilpst arī Baltijas sa
lām bagātākais ezers – Eša ezers (Ežezers). 

DABAS OBJEKTI KRĀSLAVAS NOVADĀ

2   Aizsargājamo ainavu apvidus
   “Augšdaugava”
Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” ir  
Natura 2000 teritorija. Tajā ietilpst dabas parka 
“Daugavas loki” ģeoloģiskie veidojumi – Adamo
vas krauja, Daugavas vārti (Slutišķu un Ververu 
krauja), Mālkalnes avots, Sandarišku karengra
vas, Sproģu gravas, Viļušu avots, dendroloģiskie 
stādījumi – Hoftenbergas parks, Juzefovas parks, 
Rozališķu parks. Teritorija dibināta, lai saglabātu 
izcilas kultūrainaviskas un dabaszinātniskas vēr
tības Daugavas ielejā un tās apkārtnē. Daugava 
izsenis bijusi tirdzniecības ceļš. Tās krastos tika 
veidotas apmetnes un kapsētas, tā ir bijusi aina
vas (kā dabas un cilvēka veidojuma) attīstības 
pamats. Teritorijā sastopams liels skaits aizsar
gājamu augu un dzīvnieku sugu.

3   Dabas parks “Daugavas loki” 
Tālr.: +371 656 22201, +371 654 71321 
(Naujenes Novadpētniecības muzejs) 
Ūdrīšu, Kaplavas pagastos Krāslavas novadā, 
Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas, Tabores, 
Naujenes pagastos Augšdaugavas novadā

Dabas parks “Daugavas loki” dibināts 1990. ga dā.
Tas izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas ie
lejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, 
pos mā no Krāslavas rietumu robežas līdz Nauje
nei 12 372 ha platībā. Raksturīgākā dabas īpatnī
ba ir 9  lieli Daugavas loki, kuru garums sasniedz 
4–6  km. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas 
un kultūrvēsturiski pieminekļi. 2011. gadā tas ie
kļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas na
cionālajā sarakstā.
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5   Velnezers (Čertoka ezers)
Šķeltovas pagasts

Čertoka ezers jeb Velnezers ir 1977. gadā iz
veidots 53 ha plašs dabas liegums, kura lielākā 
vērtība ir noslēpumainais un unikālais ezers. Tas 
ir izveidojies sufozijas piltuvveida ieplakā un sa
sniedz pat 17 metru dziļumu. Tā nogāzes klātas 
ar sausiem skujkoku mežiem, kas ir Eiropā aiz
sargājams mežu biotops. Viena no Čertoka eze
ra dabas lieguma lielākajām vērtībām ir ainava 
un savdabīgais reljefs.
Ezera galvenais apsaimniekotājs AS “Latvijas 
valsts meži” sadarbībā ar Daugavpils universitāti 
pie Velnezera ir izveidojuši labiekārtotu taku, kas 
arī palīdz saglabāt un aizsargāt ezera apkārtnes 
skaisto ainavu.

4   Sīvera ezers
Skaistas un Aulejas pagasti

Tas ir devītais lielākais ezers Latvijā. 2014. gada 
vasarā un rudenī dabas eksperti izpētīja Sīvera 
ezeru un tā apkārtni. Te konstatēta vislielākā 

DABAS OBJEKTI KRĀSLAVAS NOVADĀ

smalkās najādas (Najas tenuissima) atradne 
pasaulē. Viens no galvenajiem Sīvera unikālo da
bas vērtību pastāvēšanas garantiem ir tā tīrais un 
dzidrais ūdens. Tā ir iecienīta peldētāju vieta, kā 
arī makšķernieku paradīze. Te mājo līdakas, asari, 
raudas, līņi, plauži, zuši u.c. zivis. 

6   Piloru ozolu audze 
  Eša (Ežezera) krastā
Tālr.: +371 29139677, +371 25727379, 
Piļori, Andzeļu pagasts

Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs ir viena no re
tajām tīrajām ozolu audzēm Latvijā, atrodas 
Ežezera (salām bagātākais ezers Latvijā, un pat 
visā Baltijā) krastā. Ir izveidots neliels auto stāv
laukums, taka, uzstādīts informatīvais stends, 
izveidota atpūtas vieta ar laipu, pieejamas labie
rīcības. Valsts aizsardzībā no 1928. gada.

7   Dridža ezers 
Skaistas pagasts, Kombuļu pagasts 

Drīdzis ir dziļākais ezers Baltijā. Maksimālais 
dziļums sasniedz – 65,1 m. Ezeram raksturīga 
izstiepta forma, tas līkumo kā upe un veido dau
dzus līčus. Ezerā ir deviņas salas, no tām lielā

kā – Bernātu sala (13,9 ha). No paugurainajiem 
apvidiem paveras plaša, neatkārtojama ezeru 
panorāma ar daudziem ezeriem. Dridža ezers 
ietilpst aizsargājamā dabas parka zonā, iekļauts 
Natura 2000 teritorijā.
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Ezertaka
Ezertaka ir  Latgales garās distances pārgājienu 
maršruts, kura trases kopgarums ir apmēram 
1070 km. Maršruts ir sadalīts 49 posmos, no 
kuriem 13 posmi ir garāki un to iziešana prasīs 
vairākas dienas. Ģeogrāfiski posmi tiek iedalīti 
pēc to atrašanās – Ziemeļlatgalē (9 posmi), Vi
duslatgalē (25 posmi) un Dienvidlatgalē/Sēlijā 
(15 posmi).
Kopumā Ezertakas maršrutā ir sastopami 134 
ezeri un citas ūdenstilpnes. 
Maršruts ietver vienu no dziļākajiem ezeriem 
Lat vijā – Geraņimovas-Ildzas (46m), Lielā Gu-
sena (38m) un Ormijas ezeri (43m) Krāslavas 
novadā, Riču (Latvijas pusē – 39,7m) un Sventes 
(38m) ezeri Augšdaugavas novadā. Ezertaka iet 
gar salām bagātāko Latvijas ezeru – Ežezeru.
Ezertakas marķējums dabā ir atzīmes uz dabas 
objektiem (kokiem, akmeņiem) un ceļa zīmēm 
baltizaļibaltā krāsā.
Krāslavas novada teritorijā maršruts tiek sada
līts 6 posmos.

Trases kopgarums ir aptuveni 125 km:
1) Ežezers–Andzeļi–Jaundome–Dagda (24 km) 
2) Dagda–Asūne–Robežnieki (23 km)
3) Robežnieki–Karklinova–Indra (15 km)
4) Indra–Lupandi–Piedruja (18 km)
5) Piedruja–Indrica–Baltica–Krāslava (30 km)
6) Krāslava–Klajumi–Lielborne (16 km)

8   Adamovas dabas taka
Adamovas dabas taku 1998. gadā izveidoja 
Daugav pils Pedagoģiskās universitātes studenti, 
mācībspēki un darbinieki profesora B. Jansona 
vadībā. Taka atrodas īpaši aizsargājamo ainavu 
apvidū “Augšdaugava” un tajā iekļautajā dabas 
parkā “Daugavas loki”. 

Takas sākums ir Krāslavā, no skatu laukuma (ie
braucot pilsētā no Daugavpils puses). 

Garums: 1,7 km.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Ainavisko taku var iziet, izvēloties reljefa ziņā 
sarežģītāku vai vieglāku maršrutu. 

TAKAS KRĀSLAVAS NOVADĀ

9   Tabores dabas izziņas taka
Robežnieki, Robežnieku pagasts

Garums: 1,3 km.

Sarežģītība: viegla, tomēr nav pieejama cilvē
kiem ar kustību traucējumiem.

Pieejamība: taka ir marķēta.

Atrodas Lielā Gusena ezera krastā, gleznainā ap
vidū ar dabiski saglabātiem apskates posmiem, 
kā arī diviem labiekārtotiem laukumiem veselīgai 
atpūtai. Takā atrodas 15 pieturas ar informāci
jas stendiem un atraktīviem uzdevumiem. Taka 
iekārtota ar mērķi, lai katrs ceļotājs varētu papil
dināt savas zināšanas par dabas objektiem un 
gūt estētisku gandarījumu. Labiekārtota vieta 
makšķerēšanai.

Maršruts ar daudzveidīgāko reljefu ved 
pa pirmatnēju nogāžu mežu, pāri noslē
pumainajai Svarinsku gravai, met cilpas 
uz augšu un leju. Takas stā vākajās vie
tās ierīkotas kāpnes, bīstamākās vietas 
norobežotas, ierīkoti vairāki tiltiņi un 
skatu platforma. 
Otrs takas maršruts ved gar Daugavu, 
atklājot skaistas dabas ainavas, un at
pakaļ. Pa to var doties tie, kuri izvēlas 
neiet pa stāvajām nogāzēm. Šajā mar
šrutā var baudīt pastaigu pa mežu gar 
Daugavu, aplūkot daudzstumbru apsi, 
dižakmeni un koka skulptūras. 

Daugavas gultne, paliene un terase izce
ļas ar lielu laukakmeņu bagātību, viens 
no šiem milžiem ir sastopams arī Ada
movas dabas takas lejasdaļā. 

Tas ir 1  Adamovas dižakmens, kas 
pārsteidz ar savu varenumu un noslēpu
mainību. No Skandināvijas ledāja atnes
tā laukakmens tilpums ir ap 11 m3. 

2  Piecas māsas. Daudzstumbru koki, 
kas parasti izaug no celmu atvasēm, ir 
sastopami visas takas posmā, bet viena 
apse ir īpaši ievērojama. Tā rada iespai
du, ka kopā ir saauguši pieci koki.  

Pirms tūkstošiem gadu 3  strautiņš 
bija spēcīgāks un skaļāks – tad arī tas 
izveidoja skaisto gravu. 

4   Svarinsku grava. Grava izveidojās 
nogāzēs tekoša ūdens straumju (lietus
gāžu, avotu) rezultātā. Grava ir aprimusi, 
tā tālāk neveidojas, par ko liecina ko
kiem apaugušās nogāzes. 

5  Dižozols. Vietējas nozīmes dabas piemineklis, kas 
atrodas valsts aizsardzībā. Varenā ozola stumbra ap
kārtmērs ir 4,35 m.

https://latgale.travel/ezertaka/
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12   Andrupenes purva taka
Skolas iela 5, Andrupene

Garums: 800 m.

Sarežģītība: viegla/vidēji grūta, tomēr nav pieeja
ma cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Purva taka atrodas aiz muzeja “Andrupenes lau
ku sēta”. Takas garums ir 800m, tā ir marķēta. 
Koka kāpnītes ved no pakalna lejā, kur reljefa pa
zeminājumā izveidojies augstais jeb sūnu purvs. 
Laipas izved zemām priedītēm apaugušā purva 
klajumā. Ejot pa laipu, var iepazīties ar purva 
veģetāciju, ko pārstāv pēc minerālvielām maz
prasīgi augi – sūnu sfagni, makstainās spilves, 
dzērvenes, polijlapu andromedas, virši, vistenes. 

11   Asariņa taka
Andrupenes pagasts

Garums: 2 km.

Sarežģītība: viegla, tomēr nav pieejama cilvē
kiem ar kustību traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, nav marķēta.

Apkārt gleznainam meža ezeram Asariņam var 
izstaigāt taku (~2 km) priežu mežā.

Tā iepazīstinās ar vienu no ļoti retiem bioto
piem  – skujkoku mežu uz osveida reljefa for
mām un savdabīgu meža ezeru – Asariņu, kas 
atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā. 
Daudzi to sauc par Čertoka ezera mazo brāli. 
Nedaudz mistisks savā izskatā, ieskauts priežu 
meža ielokā. Atpūtniekiem pieejama labiekārto
ta atpūtas vieta un iemīta taka ap ezeru.

13   Jaundomes dabas taka
Jaundomes muiža, Novomisļi, Ezernieku pagasts
Garums: 880 m – pa izbūvētu laipu, 
             3 km – ja iziet visu taku.

Sarežģītība: viegla, daļēji pieejama cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Taka ir līnijveida. Sausā laikā taku var iziet apļ
veidā, atgriežoties pa zemes ceļu gar tīruma 
malu. Ejot pa taku, var apskatīt vairākus dabas 
un vēstures objektus, piemēram, Ežezeru, ledus 
pagraba un alus brūža drupas, mežu un bebru 
apdzīvotu dīķi. Ežezera krastā ir pieejama labie
kārtota atpūtas vieta un laivu nojume.

15   Jukumu Grumuškas kalna –   
   pilskalna taka 
Jukumi, Andzeļu pagasts

Garums: 1,9 km 

Sarežģītība: vidēji grūta, nav pieejama cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Taka ir apļveida. 

10   Mīlestības taka
Asūne, Asūnes pagasts

Garums: 300 m 

Sarežģītība: viegla, pieejama cilvēkiem ar kustī
bu traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Šīs atpūtas vietas galvenais akcents ir mīlētāju 
pāra skulptūra un teiksmainā laiva ar pūķa galvu. 
Skaista vieta, kas apvīta ar interesantu leģendu. 

TAKAS KRĀSLAVAS NOVADĀ

14   Laimes sajūtu un dabas 
   vērošanas taka
Sporta iela 2, Indra

Garums: 800 m.

Sarežģītība: viegla, tomēr nav pieejama cilvē
kiem ar kustību traucējumiem.

Pieejamība: visu gadu, taka ir marķēta.

Līdzās Laimes muzejam atrodas Tēvijas parks, 
kurā izveidota Laimes sajūtu un dabas vēroša
nas taka. Ozolzīles, priežu un egļu čiekuri, kasta
ņi, koka ripas un zari, zāģu skaidas, grants – šie 
un citi dabas materiāli klāj takas posmus, kuri 
jāpievar basām kājām. Taka sastāv no šādiem 
objektiem: Laimīgo pēdiņu taka, Smaržīgā para
dīze, Dziedošās apses, Laimīgā pļava, Relaksāci
jas vieta, Laimīgā izvēle, Laimīgais tiltiņš, Mak
šķernieka laime, Laimes druva. Tā ir interesanta 
un izglītojoša pastaigu vieta jebkura vecuma cil
vēkiem.  
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1   “Akati”, zoodārzs
Tālr. +371 26157690
Priežu iela 26, Robežnieki, Robežnieku pagasts
zsakati@inbox.lv 

Ekskursijas zoodārzā. Iespēja apskatīt pāvus, fa
zānus, Āfrikas melnos strausus, Austrālijas emu, 
nandu, alpakus, pekarus, kā arī baložus, nutri
jas, Āfrikas vistas un kazas. Telšu vietas meža 
ieskauta ezera krastā pilnīgā klusumā. Iepriekš 
pieteikties!

2   ALPA, lieliska atpūtas un
  atjaunošanās retrīta vieta dabā
Tālr. +371 27044145
Berjozki, Piedrujas pagasts
ra321@inbox.lv 

Tā ir vieta ar burvīgu skatu uz ezeru, kur, pavadot 
laiku klusumā un baudot apkārtējo mieru, var pil
nībā saplūst ar dabu. 
ALPAS īpašnieks Sergejs gan individuālajiem ce
ļotājiem, gan arī tūristu grupām piedāvā atpūtu 
lapenē ezera krastā, baudot tēju un klausoties 
vargāna skaņas, didžeridū un tamburīnu. Ikviens 
šeit atradīs sev ko īpašu – kāds varēs atslābi
nāties no ikdienas rutīnas, skatoties uz gludo 
ūdens virsmu, un kādu ar enerģiju piepildīs etnis
ko instrumentu skaņas.
Iespēja nopērties pirtī, kā arī palikt nakšņot (bez 
īpaša komforta) teltīs/pirtī/šķūnī (kopā līdz 30 
cilvēkiem). Piedāvājumā ir arī neliela lauku māja 
ezera krastā 7–8 cilvēku nakšņošanai. Stāvvieta 
kemperiem. Profesionāla masiera pakalpojumi. 
Ieguvumi: atbrīvošanās no stresa, iekšējs miers, 
jauna enerģija ķermenī, atjaunotas dzīves vērtī
bas un saskaņa ar sevi. Iepriekš pieteikties! 

3   “Cīruļi”, saimniecība 
Tālr. +371 29968900
Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts
piligrimpb@gmail.com 

Saimniecības “Cīruļi” saimnieki Inta un Pjotrs 
Babini aicina iepazīties ar bišu dzīvi sādžā “Lie
lie Muļķi”, kas atrodas dabas parkā “Daugavas 
loki”. Ir iespēja aplūkot akmeņu, dzīvnieku ragu 
kolekciju, paklausīties leģendas un stāstus par 
neparasto ciemu. Var aplūkot un iegādāties glez

4   “Klajumi”, zirgu sēta
Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze@kraslava.lv, www.klajumi.lv 

Zirgu sēta “Klajumi” Latvijā ir populāra ar div
reiz iegūto konkursa “Sējējs” laureāta balvu – 
2007. gadā ekotūrismā un 2022. gadā nomināci
jā “Ģimene lauku sētā”. Saimniecībai ir piešķirts 
“Zaļais sertifikāts” par videi draudzīgu saim
niekošanu, kā arī Kultūras ministrijas un Lauku 
ceļotāja kultūras goda zīme “Latviskais manto
jums” par zirgkopības tradīciju saglabāšanu. Tā 
ir gājējiem draudzīga saimniecība. Saimniece 
Ilze ir 2017. gada sezonas LTV1 šova “Īstā latvju 
saimniece” uzvarētāja. Saimniecība audzē Latvi
jas siltasiņu šķirnes braucamā tipa zirgus un bio
loģiskus produktus. Tā organizē harmoniskas, 
ainaviskas izjādes un pārgājienus dabas parkā 
“Daugavas loki”. Ar “Klajumu” zirgiem var jāt arī 
bez pieredzes. “Klajumos” var pārlaist nakti īpa
šās brīvdienu mājās un baudīt latgalisku maltīti 
Klajumu ķēķa ēdamzālē ar kamīnu. Piedāvā arī 
vizināšanos pajūgos un kamanās, reitterapijas 
nodarbības, ekskursijas pa saimniecību. Iepriekš 
pieteikties!

5    “Murza”, alus brūzis
Tālr. +371 28723382
Zaļmuiža, Murāni, Andrupenes pagasts
bruzismurza@inbox.lv

Brūzis Murza – viens no ļoti nedaudzajiem ma
zajiem alus brūžiem Latgalē. Piedāvājumā kva
litatīvs alus gan tradicionālo, gan jauno garšu 
cienītājiem. Šobrīd tiek ražotas 3 alus šķirnes, 
bet plānots tuvākajā laikā paplašināt sortimentu. 
Alus pieejams iegādei vairāk kā 10 tirdzniecības 
vietās Latvijā – Dagdā, Daugavpilī, Ogrē, Jelgavā, 
Rīgā. 
Piedāvā arī ekskursiju uzņēmumā. Iepriekš pie-
teikties!

nas, zīmētas ar eļļas krāsām. Viesi var apmeklēt 
svētavotu, kas atrodas saimniecības apkārtnē. 
Vasaras sezonā pieņem grupas līdz 40 cilvēkiem. 
Ziemā ir iespēja slēpot, braukt ar ragaviņām, 
snov bordiem no blakus esošā Plociņa kalna. Ga
ros ziemas vakaros (grupām 8–10 cilvēku sastā
vā), izgaršojot piparmētru tēju ar medu, varēsiet 
uzzināt, ko bitītes un bitenieki dara ziemā. Me
dus produkcijas degustācija un iegāde. Iepriekš 
pieteikties!
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8    “Kurmīši”, zemnieku saimniecība
Tālr.: +371 26538824, +371 29106312
Rakuti, Ūdrīšu pagasts
kurmisi@inbox.lv,  www.kurmisi.lv  

Ekskursija saimniecībā, kur audzē dažādu sugu 
ārstniecības augus dabas parkā “Daugavas loki”. 
Ārstniecības tēju degustācija. Saimniecībā piedā
vā bioloģiskās bišu vaska šūnas, vaska sveces, 
kā arī saimniecības apmeklētāji var izgatavot sve
ci savām rokām. Iespēja iegādāties ekoloģiskas 
zāļu tējas, bišu vaska lūpu balzamus, bišu vaska 
ziedes, kā arī dažāda veida smaržīgos hidrolātus 
jeb ziedūdeņus (rudzupuķu, lavandas, melisas, 
lofanta, asinszāļu, vībotnes, pūķgalves, muskata, 
salvijas, pelašķa).
Z/S “Kurmīši” produkciju var iegādāties arī inter
netveikalā, mājaslapā www.kurmisi.com 
Iepriekš pieteikties! 

6    “Mežābeles”, 
   brīvdienu māja 
Tālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv 

Atrodas ekoloģiski tīrā dabas aizsargājamā zonā 
Dridža ezera dabas parkā. To apkārtnē ir mežs, 
pļavas, dzidrs ezers, kas ir ļoti bagāts ar dažā
dām zivīm. Mājas ieskauj neskaitāmi daudz koku 
un augu, par kuru dziednieciskajām īpašībām 
tiek piedāvāts stāstījums “Ziedu un koku terapi
ja”. Katram cilvēkam ir savs koks un savs zieds, 
kurš var ārstēt un atbrīvot no uzkrātā stresa. Sa
vukārt tiem, kurus interesē, kā top medus, tiek 
piedāvāta ekskursija pa bišu dravu, kur var no
vērot, kā strādā bites. Turklāt “Mežābeļu” saim
niece saviem viesiem, kas izbaudījuši pastaigas, 
ekskursiju, zveju, pirti, peldēšanos ezerā vai citas 
aktivitātes, piedāvā īpaši piemeklētu zāļu tēju un 
medus degustāciju.
Apiterapija – bišu ražoto produktu pielietošana 
cilvēka veselības saglabāšanā un dažādu slimī
bu ārstēšanā. Iepriekš pieteikties! 

7    “Mežvīni”, atpūta laukos
Tālr. +371 29528218, +371 22105291
Jaudzemi, Šķeltovas pagasts
jaudzemi@inbox.lv

“Mežvīni” ir jaunas iedvesmas un dzīves enerģijas 
atgūšanas vieta, kur periodiski ierodas ar māks
lu un mūziku saistīti cilvēki, lai kopā radoši dar
botos un priecātos par Latgales dabu dažādos 
gadalaikos. Iepriekš piesakoties, “Mežvīnos” var 
piedalīties zāļu tēju vākšanā un degustācijā, mai

zītes cepšanas procesā, melnās pirtiņas izbau
dīšanā, muzicēšanā, vainagu pīšanā, sēņošanā, 
dažādās mākslas nodarbēs, tā gūstot dvēseles 
harmoniju un dzīvesprieku! Turpat blakus var 
iepazīt līdz mūsdienām saglabājušās senās Jau
dzemu sādžas (Anno 1890) vēsturiskās liecības 
un priekšmetus. Ir iespējams izīrēt plašu āra telti 
pasākumiem un pasūtīt cienastu! Nakšņošanai 
pieejamas telts vietas un treileru vietas ar elektrī
bas pieslēgumu. 
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26 MARĶĒTI VELOMARŠRUTI

Maršruts ir izzinošs un ietver sevī gan divu 
pilsētu arhitektūras pērles ar baznīcām, pilīm 
un cietoksni, gan dabas ainavas vienā no 
skaistākajiem Latvijas upju posmiem Daugavas 
augštecē, izbraucot gan pa labo, gan kreiso 
Daugavas krastu dabas parka “Daugavas loki” 
teritorijā, kas ir iekļauts Latvijas nacionālajā 
UNESCO sarakstā. Ainaviski, vizuāli un infor

Pierobežas velomaršruts, kas vijas cauri vairāku 
pašvaldību teritorijai – sākas un beidzas Ludzas 
novadā, pa vidu iegriežas Krāslavas novada teri
torijā. Ezernieku aizsargājamo dabas ainavu ap
vidus, gar Eša ezeru (Ežezeru), pa ceļam var pie
stāt Piļoru ozolu audzē, apskatīt daudzas sakrālā 
tūrisma būves, tālāk maršruts ved uz Andrupeni, 
kur iespēja iepazīt gan lauku sētu, gan iziet purva 
taku. Tālāk var doties pie keramiķa Jāņa Maļke
viča, iegriezties alus darītavā “Murza”, apskatīt 
Latgales mazāko (pēc teritorijas) pilsētu Dag du, 
piestāt Jaundomes muižā un atkal caur Ezernie
kiem doties pavisam tuvu LatvijasKrievijas ro
bežai – Šķaune un viena no sakrālajām Latgales 
pērlēm – Pasiene.

matīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, 
iespējams tuvāk iepazīt latviešu, krievu, baltkrievu, 
poļu kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos 
tūrisma objektus un vietējo iedzī votāju ikdienas 
dzīvi. Maršruts šķērso īpaši aiz sargājamo ainavu 
apvidu Augšdaugava. Velo maršruts iet garām 
vairākiem parkiem katrā no administratīvajām 
teritorijām, blakus mar šrutam ir vairākas izziņas 

Reģionālais velomaršruts Nr. 35 dabas parkā “Daugavas loki”
https://latgale.travel/listing-category/daugavas-loki-velomarsruts-nr-35/

Maršruts ir apļveida, kopējais garums – 128 km.

Krāslava–Tartaks–Naujene–
Daugavpils–Elerne–Jaunborne–
Veckaplava–Krāslava

Reģionālais pierobežas velomaršruts Nr. 36
https://latgale.travel/listing-category/pierobezas-36/

Maršruta garums – 247 km.

Kārsava–Ludza–Ezernieki–Andrupene–Dagda–
Ezernieki–Šķaune–Pasiene–Zilupe–Līdumnieki–
Goliševa–Malnava–Kārsava

Maršruts sākas aiz Krāslavas, pagriežoties pa 
labi no A6 (Rīga–Baltkrievijas robeža) šosejas 
un sekojot velomaršruta marķējumam. Maršruta 
garums ir 27 km un tas aptver 3 pagastus – sā
kas Krāslavas pagastā, virzās cauri Kalniešu pa
gastam un noslēdzas Piedrujas pagastā, iekļau

Vietējā mēroga velomaršruts Nr. 789  Latvijas-Baltkrievijas pierobežā
latgale.travel/listing-category/velomarsuts-latvijas-baltkrievijas-pierobeza/

Maršruta garums ir 27 km.

Maršruts aptver 3 pagastus: Krāslavas, Kalniešu, Piedrujas pagastu. 

jot šo pagastu nozīmīgākos apskates objektus. 
Velomaršruts pārsvarā ved pa meža, lauku un 
grants ceļiem, šķērsojot Indricas upi, kur paveras 
ļoti ainavisks skats uz apkārtējo dabu. Šeit ir la
biekārtota arī atpūtas vieta. Bet aptuveni 3,5  km 
pirms Indricas upes ir lieliska iespēja, iepriekš 

takas Daugavas lokos.
Sekojot velotūrisma marķējumam, šo maršru
tu var iet arī kājām. Tas būs lielisks pārgājiens, 
kura laikā nesteidzoties varat baudīt neparastas, 
skaistas un pārsteidzošas dabas ainavas, vērot 
dabas parkā esošos augus, kokus, kukaiņus un 
dzīvniekus.

piesakoties, apmeklēt vecāko koka baznīcu Lat
galē – Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcu. No Indricas upes līdz nākamajai atpūtas 
vietai, kas atrodas pie Kolodas ezera, ir jānobrauc 
aptuveni 8 km. Savukārt Piedruja sagaida ar tā
dām arhitektūras pērlēm kā Piedrujas Sv. Jauna
vas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
baznīca un Pie drujas Sv. Nikolaja pareizticīgo 
baznīca. Vērts apmeklēt arī unikālo Daugavas ak
meni un, iepriekš piesakoties, Pie drujas muzeju. 
Netālu no Piedrujas centra atrodas viesnīca “Pie
druja”, kas piedāvā gan izmitināšanas, gan ēdinā
šanas pakalpojumus. Velomaršruta galamērķī, 
kur paveras skaistākais skats uz Daugavas upes 
krastu, kā arī uz Baltkrievijas agropilsētiņu Druju, 
ir labiekārtota vēl viena atpūtas vieta, kas ir īpaša 
ar tur uzstādītajām arhitektūras koka formām.

Daugavpils

Krāslava

Tartaks

Naujene

Elerne

Jaunborne Veckaplava

Krāslava

Piedruja
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51  Zorb futbols 
Tālr. +371 28285149
brīvdienu māja “Skerškāni”, Ūdrīšu pagasts

Tā ir aktīva brīvā laika pavadīšana jautrām kom
pānijām, vecpuišu ballītēm, kolektīva saliedēša
nas pasākumiem vai ģimeniskai atpūtai. Lielisks 
veids, kā savas brīvdienas padarīt emocijām un 
piedzīvojumiem piepildītas. 
Iepriekš vienojoties, Zorb futbola aprīkojumu var 
nogādāt uz klientam ērtu vietu, tādējādi padarot 
krāšņākus un aizraujošākus svētkus un pasā
kumus.

AKTĪVĀS ATPŪTAS OBJEKTI KRĀSLAVAS NOVADA PAGASTOS

88  Mini golfs kempingā “Siveri”
Tālr. +371 29278599
Siveri, Kazinči, Skaistas pagasts
campsiveri@gmail.com,  www.campsiveri.lv 

Mini golfs kempingā “Siveri” – tā ir laba iespēja 
aktīvi pavadīt brīvo laiku ģimenes, draugu vai ko
lēģu kompānijā.

Makšķerēšanas tūrisma pakalpojumi
Tālr. +371 25960309
Kalniņi, Dagdas pagasts

Makšķerēšanas tūres tiks organizētas pēc ie
priekšēja pieteikuma, atkarībā no klienta vēlmes. 
Makšķerēšana notiek ar zivīm bagātā ūdens tilp
nē.  Galvenais uzsvars tiek likts uz spiningošanu 
(dabai draudzīgu, sportisku pasākumu), pēc kura 
klients iegūst gan adrenalīnu, cīnoties ar trofejas 
zivīm, gan garīgu atpūtu no ikdienas stresa un 
rutīnas.

28  Sporta atrakciju parks 
   “Starp debesīm un zemi”
Tālr.: +371 26172091, +371 29168156
Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts
starpdebesimunzemi@gmail.com,
www.starpdebesimunzemi.lv 

Sporta atrakciju parkā ir iespēja nodarboties ar 
aktīvo atpūtu, tādējādi veicinot veselīgu dzīves
veidu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu. At
pūta sporta parkā paredzēta gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Sporta atrakciju parks piedāvā 
spēlēt militāras simulācijas spēli – Airsoft, jautru 
komandu spēli “Futgolf” un pašaut šautuvē zem 
klajas debess ar airsoft ieroci, pneimatisko ieroci 
vai arbaletu. Apmeklētāju vidū iecienīta ir gaisa 
šķēršļu trase. Tā ir ierīkota 2,5 m virs zemes. Ja 
vēlies mierīgāku atpūtu, tad te var doties pastai
gā pa veselības taku “Eņģeļa pēdiņas”, kuras 
garums ir 90 metri. Taka noklāta ar 25 dažādiem 

posmiem un 13 dabīgiem materiāliem. Īpaši ietei
cams cilvēkiem ar ortopēdiskām problēmām. Kla
šu, korporatīvu vai grupu saliedēšanai, dzimšanas 
dienu pavadīšanai piedāvā tīmbildingu – dažā
das sportiskas komandu spēles svaigā gaisā, 
kā arī klasēm ir iespēja piedalīties meistarklasēs 
ziepju vārīšanā, sveču vai vaska rociņu izgatavo
šanā un akvagrimā. 
Nakšņošanai piedāvā lielu atpūtas māju (14 vie
tas) un divas mazas atpūtas mājiņas (katrā 
4  vietas). Atpūtai piedāvā arī nelielu pirti, kas 
tiek apkurināta ar malku un piemērota dažādiem 
pasākumiem un atpūtai. Blakus pirtij ir uzstādīts 
kubls ar hidromasāžu, kas piemērots gan relak
sācijai pēc smagas darba nedēļas, gan “tusiņiem” 
draugu lokā. Pirtnieka pakalpojumi. Fitosauna, in-
frasarkanā sauna un masāža. Piepūšamas ūdens 
atrakcijas bērniem no 7 gadu vecuma (vecāku 
uzraudzībā). Iepriekš pieteikties!

19  Zirgu sēta “Klajumi”
Tālr. +371 29472638
Kaplavas pagasts, Kaplava
ilze.stabulniece@inbox.lv,  www.klajumi.lv 

“Klajumos” atpūtniekus sagaida 16 zirgi, kuri ir 
ļoti prātīgi, ar prognozējamu raksturu, piemēroti 
arī jātniekiem bez pieredzes. Zirgu sētas piedā
vājumā ietilpst:
• Izjādes un braucieni 1 zirga un 2 zirgu pajūgos 

un kamanās. 
• 2–7 dienu pārgājieni zirga mugurā dabas par

kā “Daugavas loki”, tajā skaitā gida – instruk
tora pavadība, zirgs ar ekipējumu, nakšņoša
na komfortā, ēdināšana, pirts.

• Kāzu vai svinību pajūgi ar eskortu. Viesu vi
zināšana. Stāsti par saimniecību un zirgiem. 
Piknika vieta ar āra kamīnu vai terasē zem 
jumta.

• Izbrauciens greznā karietē, kurā sajūgti divi 
vai četri skaisti, lieli zirgi ar vēl 2 zirgiem es
kortā. 

• Reitterapija vai relaksācija zirga mugurā. 
• “Klajumu Odu taka” ar meža un purva ainavām.
• Naktsmītnes 4 mājās: “Klajumu” namiņā (9 vie

tas), “Ķemeros” (9 vietas), “Ganiņos” (6 vietas) 
un “Krastos” (4 vietas). 

• Latgales kulinārā mantojuma ēdieni (pēc ie
priekšēja pasūtījuma).
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“Adamova”, 
kempings

Strautmale, Adamova,
Ūdrīšu pagasts
+371 24844400
www.adamova.lv  

10 12 2 6 1
19

t.sk.
2 

evelo

100 m2 
Ietilpība –

50 cilv.

• Ūdens maršruti
• Laivu transportēšana

“Aimasas”,
aktīva atpūta uz 
ūdens 

Soleimi, Kombuļu pagasts
+371 29379685 4 2 160 m2 • Ūdens maršruti

• Ūdens velosipēds 

“Aktīvā atpūta 
Latgalē”, 
biedrība

Indras iela 33, Krāslava
+371 25359589,  
+371 29244291
 www.atputalatgale.com

14 12 10
(gumijas) 3 • Ūdens maršruti

• Laivu transportēšana

Aktīvā tūrisma 
punkts

Skolas iela 6, Dagda
+371 656 81420, 
+371 25727379

10
• 9 nūjošanas nūju pāri
• 10 distanču slēpes ar
 slēpju zābakiem

“Dridži”, 
atpūtas komplekss

Pamales, Skaistas pagasts
+371 29441221
www.dridzi.lv 

7 2
Koka plosts 
(ietilpība  līdz 
40 cilvēkiem)

“Ezersētas”, 
brīvdienu māja

Kastuļinas pagasts
+371 29166259,  
+371 29194748 
www.laivaslatgale.lv 

15 25 • Ūdens maršruti
• Laivu transportēšana

“Ežezers”, 
atpūtas bāze

Krūmiņi, Andzeļu pagasts
+371 22379796, 
+371 27579193
www.ezezers.lv 

4 1
5

(aprīkoja mas 
ar elektro
motoru)

6 2 1 3

LOST IN LATGALE 
Kayaking

Auriņi, Kombuļu pagasts
+371 25232244
www.lostinlatgale.org

4 7 3
• 1 buru laiva
• Ūdens maršruti
• Laivu transportēšana

“Papeles”, 
viesu māja

Ezernieki
+371 26127161 1 4 1 • Ūdens velosipēds

“Piedruja”,
 viesnīca

Piedruja, Piedrujas pagasts
+371 26357228

5 piepūšamie 
plosti 

(8 vietas katrā)

“Ritas”, 
brīvdienu māja

Čerpinski,
Aulejas pagasts
+371 29425895

Izbraucieni ar buru 
laivu pa Cērpa ezeru

“Saullēkti ozolos”, 
brīvdienu māja

Ezernieki
+371 22312751, 
+371 27099907

1 5 8 1

“Siveri”, kempings

Sīveri, Kazinči, 
Skaistas pagasts
+371 29278599
www.campsiveri.lv

5 2 2
Koka plosts 

(ietilpība – līdz 
25 cilvēkiem)

1
• Minigolfa laukums
• Izbraucieni ar motor
 laivu pa Sīvera ezeru

“Starp debesīm 
un zemi”, 
sporta atrakciju parks

Rēzeknes iela 8, Krāslava
+371 26172091,
+371 29168156
www.starpdebesimunzemi.lv 

2 10
• Veloremonts
• Fitosauna
• Infrasarkanā sauna

“Upes dižvietas”, 
lauku māja

Ūdrīšu pagasts
+371 29146034
www.latvia-outdoor.eu 

1 1 4 • Darbojas lauku
 labumu veikals

“Velo Latgale”, 
glempings

Mazie Onzuļi, 
Izvaltas pagasts
+371 29646677
www.glampingvelolatgale.lv

2 6 1 8

“Vokors pi azara”, 
atpūtas vieta 

Izvaltas pagasts
+371 29422679 2 1 5

Pārvietojamā kubla nomu 
un kubla piegādi piedāvā:
• Kempings “Adamova”
 Тел. +371 24844400, www.adamova.lv

• SIA “Papa Wood”
 Тел. +371 27729004, Krāslava, www.papawood.eu

• Pāvels Kononovs
 Тел. +371 27332229, Krāslava

• Aleksandrs Sergejevs
 Тел. +371 26655369, Krāslava

APRĪKOJUMA NOMA AKTĪVAI ATPŪTAI

http://www.adamova.lv
http://www.dridzi.lv
http://www.laivaslatgale.lv
http://www.ezezers.lv
http://www.lostinlatgale.org
http://www.starpdebesimunzemi.lv/
http://www.latvia-outdoor.eu
http://www.adamova.lv
http://www.papawood.eu


Degustāciju nams “Meža veltes”
Neikšāni, Ķepovas pagasts, +371 26102894 

Atpūtas nams “Karina Home”
Ilzas iela 14, Priežmale, Kastuļinas pagasts, +371 26198637
www.karinahome.lv  

Jaundomes muižas vides izglītības centrs 
Jaundome, Ezernieku pagasts, +371 25709610 (Sākot no 8–10 cilv.)

29

Atpūtas bāze “Lejasmalas” 
Šķipi, Aulejas pagasts, +371 29139680

Z/S "Bagātības"
Bārtuļi, Indras pagasts, +371 26125475 

Viesnīca “Piedruja”
Piedruja, Piedrujas pagasts, +371 26357228 

Muzejs „Andrupenes lauku sēta”
Skolas iela 5, Andrupene, +371 26458876

Zirgu sētas “Klajumi” ķēķis 
Kaplava, Kaplavas pagasts, +371 29472638
www.klajumi.lv

ĒDINĀŠANA

Pilsētās

Ženija Nikolaičenko
Tālr. +371 28824067
zenija2005@inbox.lv
Konfekšu ražošana. 

Krāslavas novadā (iepriekš piesakoties)

3  Kafejnīca  “Apvārsnis”
Rēzeknes iela 1, Krāslava
+371 25983052

2  Kafejnīca  “Mārīte”
Tirgus iela 2, Krāslava
+371 20055716

1  Kafejnīca  “Todes”
Rīgas ielā 58, Krāslava
+371 29166609

4  Kebab Bar
Vienības iela 56A, Krāslava
+371 29690451

Mājražotāji

Marika Stanķeviča
Tālr. +371 28316218, Krāslava
Pēc iepriekšēja pasūtījuma cep 
dažāda veida tortes un kūkas. 

Olga Gekiša
Tālr. +371 27172941, Dagda
olga.gekisa@inbox.lv 
Pēc iepriekšēja pasūtījuma cep 
tortes un svētku kūkas.

“Īriši”, mājas virtuve
Tālr. +371 26185293
ir1235@inbox.lv 
Pēc iepriekšēja pasūtījuma klāj 
dažāda veida svinību galdus (kāzu 
un jubileju, bērnu un korporatīvo 
pasākumu, bēru mielastu).

Galina Borovaja
Tālr. 28698784, Piedruja
Pēc iepriekšēja pasūtījuma piedā
vā dažādus konditorejas izstrādā
jumus. 

Ludmila Peculeviča
Tālr. +371 27090063, Kalnieši
Piedāvājumā ir dažādu nogata
vinātības pakāpju cietais siers, 
siera bumbiņas ar dažādām gar
švielām, siers cepšanai. Iepriekš 
piesakoties, mājražotāja piedāvā 
dažāda siera degustāciju un eks
kursiju pa saimniecību un nelielo 
siera ražotni.

SASHIMI, 
rullīšu un suši komplekti
Tālr. +371 24944979, Krāslava
www.sashimi.lv
Piedāvā dažādu veidu suši, t.sk. 
karstus, grilētus, nigiri – suši. 

Sergejs Zakrevskis
Tālr. +371 29111637, Krāslava
Pašcepta maize ar klijām, linsēk
lām, kaņepēm un saulespuķu sēk
liņām. Kaņepju un linsēklu eļļa.

Skudru gaļa
Tālr. +371 25959655
Lāčplēša iela 10, Krāslava
www.skudrugala.lv 
Pēc sentēvu receptēm gatavoti 
mājas kūpinājumi: kūpināta desa, 
krūtiņa, karbonāde, kūpināts un sā
līts speķis, vītināta karbonāde, kū
pināta vista, sautēta gaļa, auksta 
spieduma eļļas. 

Zoja Ļahova
Tālr. +371 26706146, Krāslava
zojala@inbox.lv 
Pēc iepriekšēja pasūtījuma cep tor
tes un kūkas, gatavo mājas zefīru.

Žanis Nikolaičenko
Tālr. +371 29160178, Izvalta 
nikolaicenko@gmail.com

  beef jerky_latgale
Vītināta liellopu gaļa. 

5  Latgales industriālā 
tehnikuma ēdnīca
Brīvības iela 3, Dagda
+371 20029811
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2  “Draugu māja”,
   apartamenti 
Adrese: Studentu iela 5, Krāslava
Tālr. +371 26925821
E-pasts: maijashulga@inbox.lv 

I–XII       6          2

     26          8

Pēc
iepriekšēja
saskaņojuma

14  ‘’Uz salas’’, glempings 
   uz Dagdas ezera salas 
Stāvlaukums mašīnām: 
  Jelgavas iela 10, Dagda
Tālr. +371 28214800
E-pasts: uzsalas@gmail.com
www.uzsalas.lv 

VI–VIII       12          6
 divvietīgas teltis

1  “Aveņkrasti”,   
    apartamenti 
Adrese: Rīgas iela 37, Krāslava
Tālr. +371 28308083
E-pasts: avenjkrasti@gmail.com 

8/V–IX, 4/I–XII     4      

3  “Forest B&B”, apartamenti
Adrese: Mednieku iela 11, Krāslava
Tālr. +371 29615751
E-pasts: euromakss@inbox.lv  

V–IX        20        5

4  “Hannah”, 
   apartamenti (dzīvoklis)
Adrese: Baznīcas iela 17, Krāslava
Tālr. +371 27034199
E-pasts: artur123455@inbox.lv 

I–XII       4          2

5  “Krāslava”, hostelis
Adrese: Celtnieku iela 4, Krāslava
Tālr. +371 28715241
E-pasts: perpetuum2a@inbox.lv   

V–X       26        6

6  Kraslava 2 Bedroom   
   Lux Apartments  
   (dzīvoklis)
Adrese: Vienības iela 59, Krāslava
Tālr. +371 25945277
E-pasts: jelena.galonska@inbox.lv

I–XII        6          2

8  “Priedaine”, viesu māja
Adrese: Klusā iela 2, Krāslava
Tālr. +371 26430798
E-pasts: priedainevn@inbox.lv 
www.hotelpriedaine.lv 

I–XII      28        10

7  “Saules māja”,   
   brīvdienu māja
Adrese: Sauleskalna iela 22, Krāslava
Tālr. +371 26869346
E-pasts: valdispaulins@inbox.lv   

I–XII       6          2

9  “Ziedu pasaule”,
    apartamenti 
Adrese: Amatnieku iela 18, Krāslava
Tālr. +371 28202637
E-pasts: poldor@inbox.lv

I–XII       5          1

10  “Zive”, viesu māja
Adrese: Pārceltuves iela 14, Krāslava
Tālr. +371 29185835
E-pasts: vm_zive@inbox.lv   

11  “Žanna”, 
   apartamenti (dzīvoklis)
Adrese: Raiņa iela 8-8, Krāslava
Tālr. +371 25633636

Dagdā

Krāslavā

13  Latgales industriālais  
   tehnikums IPĪV   
   “Dagda” filiāle
Adrese: Brīvības iela 3, Dagda 
Tālr.: +371 656 81161,  +371 26706303
E-pasts: dagda@dbt.lv

 I–XII     40 visu gadu     20
                   100 vasarā      50

Viesnīca (< 10 istabas)

15  “Piedruja” 
Adrese: Piedruja, Piedrujas pagasts
Tālr. +371 26357228 
E-pasts: viesnicapiedruja@inbox.lv

I–XII       52        21

I–XII      19         9    brokastis I–XII        2          1

12  Dagdas vidusskolas
   dienesta viesnīca 
Adrese: Mičurina iela 3a, Dagda
Tālr.: +371 29888275,
  +371 656 81520
E-pasts: vidusskola@dagda.lv
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Atpūtas kompleksi (< 14 vietas, < 3 mājas)

17  “ELLA.KO” 
Adrese: Zemkalni, Silovi, 
      Kalniešu pagasts
Tālr.: +371 28460231, +371 20208886
E-pasts: ella.ko@inbox.lv

I–XII      24

Piedāvājumā ir 3 mājas: 
pirtsmāja (I–XII, 10 vietas) un 
2 kempinga mājiņas (V–IX, katrā 7 vietas).

18  “Ežezers” Ežezera krastā 
Adrese: Krūmiņi, Andzeļu pagasts 
Tālr.: +371 22379796, +371 27579193 
E-pasts: info@ezezers.lv 
www.ezezers.lv    
Piedāvājumā 9 mājas: 
brīvdienu māja (I–XII, 8 vietas) un 
8 kempinga mājas (V–IX, katrā 3 vietas).

I–XII      32                2

19  “Klajumi” 
Adrese: Kaplava, Kaplavas pagasts
Tālr. +371 29472638
E-pasts: ilze.stabulniece@inbox.lv
www.klajumi.lv 
Piedāvājumā ir 4 mājas: “Klajumu” 
namiņš (9 vietas), “Ķemeri” (8 vietas), 
“Ganiņi” (6 vietas), “Krasti” (4 vietas)

I–XII      27

20  “Laimavoti” 
   Cārmaņa ezera krastā
Adrese: Kalviši, Aulejas pagasts 
Tālr. +371 27559999
E-pasts: info@laimavoti.lv
www.laimavoti.lv 
Piedāvājumā ir 4 mājas: 
“SPA māja” (5 vietas), 
“Lielā māja” (4 vietas), 
“Ezera māja” (4 vietas), 
“Peldošā atpūtas mājiņa” (2 vietas). 

I–XII      15

21  “Lejasmalas”
   Lejas ezera krastā 
Adrese: Šķipi, Aulejas pagasts
Tālr. +371 29139680
E-pasts: info@lejasmalas.lv
www.lejasmalas.viss.lv
Piedāvājumā: 2 viesu mājas – “Pingvīns” 
(70 vietas) un “Mazais ronis” (70 vietas) 
un 3 brīvdienu mājas – “Annas salas māja” 
(5 vietas), “Artūra salas māja” (5 vietas”), 
“Upes māja” (8 vietas). 

 I–XII      158

22   "Lībieši" 
Adrese: Luņi, Skaistas pagasts 
Tālr. +371 26292664
E-pasts: liene.fussa50@gmail.com  
Piedāvājumā ir 4 mājas: 
3 kempinga mājas (katrā 3 vietas) 
un 1 māja (9 vietas).

V–IX       18

23   “Locu sala” 
   uz Carmaņa ezera   
   pussalas 
Adrese: Loci, Grāveru pagasts 
Tālr. +371 29259941
E-pasts: info@locusala.lv
www.locusala.lv 
Piedāvājumā ir 4 mājas: 
11 vietas, 5 vietas, 4 vietas un 6 vietas. 

 I–XII       26

24  "Pazust Latgalē"
   Ildzas ezera krastā 
Adrese: Bogdāni, Skaistas pagasts
Tālr. +371 26433363
E-pasts: inga@pazustlatgale.lv 
www.pazustlatgale.lv  
Piedāvājumā ir 4 mājas (katrā – 4 vietas). 

V–IX       16

25  “Pie Okras ezera”
   Okras ezera krastā
Adrese: Vecokra, 
      Andrupenes pagasts
Tālr. +371 26473072
Piedāvājumā ir 3 mājas: 
1. mājā – 18 vietas, 2. mājā – 14 vietas, 
3. mājā – 8 vietas. 

V–IX       40

26   “Rāmuļi” 
   Jazinkas ezera krastā
Adrese: Grāveru pagasts
Tālr. +371 29218267 
E-pasts: inforamuli@gmail.com
www.ramuli.com
Piedāvājumā ir 3 mājas: 2 mājas (katrā 
4 vietas) un 1 māja (6 vietas).

I–XII       14

16  “Dridži” Dridža ezera krastā 
Adrese: Pamales, Skaistas pagasts 
Tālr. +371 29441221
E-pasts: dridzi@inbox.lv 
www.dridzi.lv  

V–IX       50

Piedāvājumā ir 7 mājas: 3 mājas 
(katrā 6 vietas), 3 mājas (katrā 4 vietas), 
1 māja (20 vietas). 

27  “Atpūta Sprogās”
   Žugura ezera krastā 
Adrese: Malka, Andrupenes pagasts
Tālr. +371 26568309
E-pasts: kalnasprogas@inbox.lv
www.atputasprogas.lv 
Piedāvājumā ir 3 mājas: 
"Kalna Sprogas" (10 vietas), 
"Sprogas" (6 vietas), 
un "Līča Sprogas" (5 vietas). 

I–XII       21
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Atpūtas kompleksi (< 14 vietas, < 3 mājas)

NAKTSMĪTNES

31  “Zemeņu krastiņi"
 Ilzas Geraņimovas ezera krastā
Adrese: Vortņiki, Kastuļinas pagasts 
Tālr. +371 29185234
E-pasts: anitaaglona@inbox.lv
www.zemenukrastini.viss.lv
Piedāvājumā ir 6 mājas: 2 divvietīgas, 
2 četrvietīgas, septiņvietīga un sešvietīgā. 

28  “Starp debesīm
    un zemi”  
Adrese: Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts
Tālr.: +371 26172091, +371 29168156
E-pasts:
starpdebesimunzemi@gmail.com
www.starpdebesimunzemi.lv 
Piedāvājumā ir 3 mājas: 1 māja (14 vietas) 
un 2 mājas (katrā 4 vietas).

V–IX       22                       10

29  “Šalkoņi”
   Jazinkas ezera krastā
Adrese: Šalkoņi, Grāveru pagasts
Tālr. +371 29276543
E-pasts: shalkonji@gmail.com
https://ej.uz/Jazinka1 
https://ej.uz/Jazinka2
https://ej.uz/Jazinka3 
https://ej.uz/Jazinka4

Piedāvājumā ir 4 mājas (katrā 4 vietas).
Minimālais rezervācijas laiks – 2 naktis.

 V–X       16       

30  “Vaclavi” 
Adrese: Kaplavas pagasts
Tālr. +371 29118861
E-pasts: vaclavi@inbox.lv
www.vaclavi.lv 
Piedāvājumā ir 3 mājas: 2 mājas (katrā 
24 vietas) un senlaicīga divstāvu viesu 
māja (42 vietas).

            2        

I–XII       90       I–XII   20 vasarā
     8 ziemā       

Viesu mājas (< 5 istabas)

32  “Arkādija”
   Daugavas krastā  
Adrese: Arkadijas, Kaplavas pagasts 
Tālr. +371 27006998
E-pasts: arkadija.kraslava@inbox.lv

34  “Ezerkalns”
Adrese: Ezerkalns, 
      Krāslavas pagasts
Tālr. +371 28113805 
E-pasts: ezerkalnamaja@gmail.com 

33  “Bekišķi”     
   Ilzas Geraņimovas 
   ezera krastā
Adrese: Mednieki, Kastuļinas pagasts
Tālr.: +371 29464952, +371 29175291
E-pasts: mamairina@inbox.lv

36  “Obiteļs” 
Adrese: Andzeļu pagasts 
Tālr.: +371 26004040, +371 29354185
E-pasts: raznasperle@gmail.com 

19 (V–IX) 
9 (I–XII)  

 I–XII                 7/4    
V–IX        40         5 I–XII        22        7

35  “Lejas Ezersētas” 
   pie Užuņu ezera
Adrese: Lejas Ezersētas, 
           Andrupenes pagasts 
Tālr. +371 29423246
E-pasts: agrita15@inbox.lv
www.lejasezersetas.viss.lv 

I–XII        15         5

37  “Papeles” 
   Ežezera krastā
Adrese: Ezernieki, Ezernieku pagasts
Tālr. +371 26127161
E-pasts: 
aldona.trubovicha@gmail.com
www.papeles.lv 

 V–IX       18         6

39  “Senču muiža”
Adrese: Andrupene
Tālr. +371 28670528
E-pasts: sencumuiza@inbox.lv

I–XII       30       

38  “Pīlādži” 
   Boltas ezera krastā 
Adrese: Miglāni, Krāslavas pagasts 
Tālr. +371 29409746
E-pasts: vklescin@gmail.com     

V–IX      20        5
 I–XII       31         9
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Brīvdienu un lauku mājas  (no 2 līdz 7 gultasvietām)

40  ALPA Garā ezera krastā
Adrese: Berjozki, Piedrujas pagasts
Tālr. +371 27044145
E-pasts: ra321@inbox.lv 

41  “Bērzkalns”
Adrese: Atgonišķi, Kalniešu pagasts 
Tālr. +371 26202829
E-pasts: vikmaz@inbox.lv      

42  “Dimperi”
Adrese: Vecokra, Andrupenes pagasts 
Tālr.: +371 26160654, +371 29572728
E-pasts: brokaneolga@gmail.com

43  “Grantiņi” 
   Aksenovas ezera krastā
Adrese: Nikucki, Šķeltovas pagasts 
Tālr. +371 27014086
E-pasts: varslavane15@inbox.lv

44  “Ķepa”, vides izglītības un
     kultūras centra naktsmītne
Adrese: Neikšāni, Ķepovas pagasts 
Tālr.+371 26102894
E-pasts: kepa@kraslava.lv

45  LOST IN LATGALE   
   Sauna House 
Adrese: Kropiškas, Kombuļu pagasts 
Tālr. +371 26144293 
E-pasts: Raisa-1@inbox.lv

46  “Niedres” 
      Opsa ezera krastā
Adrese: Rabši, Dagdas pagasts
Tālr. +371 25960309
E-pasts: pudniksarmands@inbox.lv

47  “Oāze” 
   Skaistas ezera krastā
Adrese: Krāslavas pagasts 
Tālr. +371 26111983
E-pasts: alexeysor@gmail.com

48  “Pie Anniņas” 
Adrese: Cimoskas, 4. līnija 1, 
      Krāslavas pagasts 
Tālr. +371 27034199
E-pasts: artur123455@inbox.lv 

V–IX       7          2 I–XII        3           2

I–XII       4          3

V–IX       7          2  V–IX       6          2

2

V–IX       4          1 3 I–XII        6          2 I–XII        7          3

V–IX       4          1

49  “Pie Sīvera” 
   Sīvera ezera krastā 
Adrese: Plotie, Aulejas pagasts 
Tālr. +371 29465429 
E-pasts: idzalbite@inbox.lv

V–IX       5           2

50  “Siguldas” 
Adrese: Loci, Svariņu pagasts 
Tālr. +371 28394190 

V–IX       6          3

51  “Skerškāni” 
   netālu no Daugavas 
Adrese: Ūdrīšu pagasts
Tālr.: +371 29195745, +371 28285149 
E-pasts: skerskans@inbox.lv

I–XII        6          3

52  “Tūjas 2” 
Adrese: Ignatova, Augstkalne, 
      Ūdrīšu pagasts
Tālr. +371 28380813
E-pasts: everita19@inbox.lv

I–XII        13         2

54  “Zundi” Zundu ezera krastā 
Adrese: Zundi, Andrupenes pagasts 
Tālr.: +371 26359568, +371 29134246
E-pasts: aijavaicule@inbox.lv 

V–IX       6           3

53  “Zvejnieku muiža”   
   Cārmaņa ezera krastā 
Adrese: Ostrova, Grāveru pagasts 
Tālr. +371 29419159
E-pasts: sve@apollo.lv

I–XII        6          3
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Brīvdienu un lauku mājas  (no 8 līdz 10 gultasvietām)

55  “Brīnumi”
Adrese: Pukjāni, Ūdrīšu pagasts 
Tālr. +371 27775922
E-pasts: 
viesumaja.brinumi@inbox.lv

56  “Dīva dorzi” 
   Ārdavas ezera krastā
Adrese: Kombuļu pagasts, Lielie Unguri 
Tālr. +371 29112684
E-pasts: divadorzi@inbox.lv

57  “Drūjas kalni” 
   Lejas ezera krastā
Adrese: Drūjas kalni, Kalvīši, 
      Aulejas pagasts
Tālr. +371 26360796
E-pasts: irena.pudnika@inbox.lv

59  “Keiši”
   Dagdas ezera krastā
Adrese: Rožmaliņas, Alženova,
      Dagdas pagasts 
Tālr. +371 26374308
E-pasts: keishi.pirts@inbox.lv

60  “Kurkulīši” 
   Dridža ezera krastā
Adrese: “Malaines”, Trapcišķi, 
       Skaistas pagasts
Tālr. + 371 29397219 
E-pasts: malaine@inbox.lv

61   “Līdakas” 
Adrese: Ogurecka, 
      Kastuļinas pagasts
Tālr. +371 29204423 
E-pasts: olga.stole@gmail.com

62  “Patmalas” 
   pie Skaistas upītes
Adrese: Baltiņi, Krāslavas pagasts 
Tālr.: +371 28232729, +371 26900530
E-pasts: zs.gliemji@inbox.lv 

63  “Ostrova”
Adrese: Kumalāni, Kastuļinas pagasts
Tālr.: +371 27039589, 
  +371 29813432  
E-pasts: georgijgorbunov@inbox.lv 

64  “Ritas”
   Cērpa ezera krastā
Adrese: Čerpinski, Aulejas pagasts
Tālr. +371 29425895
E-pasts: inese.amara@gmail.com   

65   “Runčuki”
     Olovecas ezera krastā 
Adrese: Oloveca, 
      Andrupenes pagasts 
Tālr.: +371 28375881, 
  +371 29364881
E-pasts: runcuksira@inbox.lv

66  “Saulgoze”
     Ildža ezera krastā
Adrese: Pervelišķi, 
      Konstantinovas pagasts 
Tālr.: +371 29912646, +371 26737507 
E-pasts: saulgozeg@inbox.lv 
www.saulgoze.lv

67   “Saullēkti ozolos”   
     Ežezera krastā

68   “Spārītes”  

I–XII      10 V–IX       6          3

I–XII       10

58  “Karina Home”, 
   apartamenti
Adrese: Ilzas iela 14, Priežmale, 
      Kastuļinas pagasts 
Tālr. +371 26198637
E-pasts: karinastiv@inbox.lv
www.karinahome.lv

I–XII        6          3

V–IX      10          2 V–IX       9  I–XII        8          4 I–XII       8         2

V–IX       8          2  V–IX       8          4
V–IX       10       V–IX      10         1       

Adrese: Ezernieki, Ezernieku pagasts 
Tālr.: +371 27099907, +371 22312751
E-pasts: saullektiozolos@inbox.lv

Adrese: Geraņimova, 
      Kastuļinas pagasts 
Tālr. +371 29437987
E-pasts: info@sparites.lv 
www.sparites.lv

I–XII       10         4

I–XII        8          2

NAKTSMĪTNES
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69   “Tinēji”
Adrese: Beitāni, Dagdas pagasts 
Tālr. +371 29112861 
E-pasts: silvija-v@inbox.lv 

70   “Tūjas”
Adrese: Kalna iela 13, Augstkalne,   
      Ūdrīšu pagasts
Tālr. +371 25454190
E-pasts: everita19@inbox.lv   

71   “Vucini” 
     Centra ezera krastā 
Adrese: Vucini, Andzeļu pagasts 
Tālr. +371 26489630
E-pasts: aivars-v@inbox.lv 

72  “Zariņi”
     Skaistas ezera krastā
Adrese: Gribuļi, Skaistas pagasts 
Tālr. +371 28843199
E-pasts: ilmarsisaks@inbox.lv

V–IX      10         3 I–XII       8         1 IV–X        8          2 V–X         9          2

Brīvdienu un lauku mājas  (no 11 līdz 20 gultasvietām)

77  “Pinti” 
   Olavecas ezera krastā
Adrese: “Ezerieši”, Grabova, 
       Andrupenes pagasts 
Tālr. +371 26410859 
E-pasts: pinti@inbox.lv

78  “Sidari”
   Cērpa ezera krastā 
Adrese: Sidari, Aulejas pagasts  
Tālr. +371 26435282 
E-pasts: sidariviesunams@gmail.com 
www.sidari.lv 

79  “Skaistkalni”
   Dridža ezera krastā
Adrese: Orupi, Skaistas pagasts 
Tālr. +371 26364243
E-pasts: dridzis67@inbox.lv

73  “Gliemji” 
   pie Skaistas upītes
Adrese: Baltiņi, Krāslavas pagasts 
Tālr. +371 28232729
E-pasts: zs.gliemji@inbox.lv

I–XII      12         2

74   “Ezersētas”
   Užuņu ezera krastā 
Adrese: Ezersētas, Kastuļinas pagasts 
Tālr.: +371 29166259, +371 29194748 
E-pasts: ezersetas@inbox.lv
www.laivaslatgale.lv 

V–X      12

75  “Ezerkalns”
   Garā ezera krastā 
Adrese: Robežnieku pagasts 
Tālr.: +371 26493856, +371 29410893
E-pasts: irena652@inbox.lv 

V–IX      20        4

76  “Mežābeles”
   Dridža ezera krastā  
Adrese: Čenčupi, Skaistas pagasts 
Tālr. +371 29492045
E-pasts: dr.krumpane@inbox.lv

V–IX      11         3

V–IX      12        4 V–IX       14   V–X      13   

NAKTSMĪTNES

80  “Skerškāni”, 
   vasaras māja netālu   
   no Daugavas
Adrese: Ūdrīšu pagasts 
Tālr.: +371 29195745, +371 28285149
E-pasts: skerskans@inbox.lv

V–IX       12        5
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Lauku mājas

81  “Anastasia”
Adrese: Rogu mājas, Priežmale,
      Kastuļinas pagasts 
Tālr. +371 26264488 
E-pasts: vadim226@inbox.lv

82  “Mežvīni”
Adrese: Jaudzemi, 
      Šķeltovas pagasts 
Tālr.: +371 29528218, +371 22105291
E-pasts: jaudzemi@inbox.lv 

83  “Mileviči” 
   Ežezera krastā
Adrese: Ostavļani, Ezernieku pagasts 
Tālr. +371 26173801
E-pasts: milevich.anton@mail.ru 

84  “Piekalne”, motelis
Adrese: Silovi, Kalniešu pagasts
Tālr. +371 25633636

 I–XII      10         3 V–IX       8         IV–X       8          3

15 (V–IX)
3 (I–XII)

  5/1 

85   “Upes dižvietas”
   Daugavas krastā 

 I–XII       10        3

Adrese: Ūdrīšu pagasts 
Tālr. +371 29146034
E-pasts: upes.dizvietas@aol.com
www.latvia-outdoor.eu

Kempingi un glempingi

88  “Siveri", kempings   
   Sīvera ezera krastā

Adrese: Siveri, Kazinči, 
      Skaistas pagasts 
Tālr. +371 29278599
E-pasts: campsiveri@gmail.com
www.campsiveri.lv

V–X       16

87  “Aimasas Camping”, 
   glempings Otas ezera
   krastā
Adrese: Solimi, Kombuļu pagasts
Tālr. +371 29379685
E-pasts: aimasas.camping@inbox.lv
www.facebook.com/aimasasatputa 

V–IX         8     2 teltis

89  "Velo Latgale", 
   glempings Sargovas
   ezera krastā
Adrese: Mazie Onzuļi, Izvaltas pagasts 
Tālr. +371 29646677
E-pasts: ingaleikuma@gmail.com
www.glampingvelolatgale.lv

 I–XII       4      2 teltis                8

Darbojas lauku 
produkcijas veikals

14  “Uz salas”, glempings
   uz Dagdas ezera salas
(skat. informāciju 30. lappusē) 
piedāvā 6 divvietīgas teltis. 

86  “Adamova”, kempings 
   un glempings netālu
   no Daugavas
Adrese: Strautmale, Adamova, 
      Ūdrīšu pagasts 
Tālr. +371 24844400
E-pasts: 
kempingsadamova@gmail.com
www.adamova.lv

16 V–X       38

Piedāvājumā ir 5 kempinga namiņi 
(katrā – 6 vietas) un 2 glempinga 
teltis (divvietīga un sešvietīga).

Spēļu laukums 
bērniem

Ar dzīvniekiem 
atļauts

Rezervācija pieejama 
www.booking.com 

Uzņēmums ir 
Latgales kulinārā 
mantojuma
tīkla dalībnieks

Sezona

Guļamistabu
skaits

Gultasvietu 
skaits

Telts vietas

Treileru
pieslēgums

Ēdināšana

Telpas svinībām

Pirts

Āra kubls

Velosipēdu noma

Zirgu izjādes

Peldvieta

Makšķerēšana

Laivas

SUP dēļi 

Apzīmējumi

18  “Ežezers”, kempings   
   Ežezera krastā 
(skat. informāciju 31. lappusē)
piedāvā 8 kempinga mājas 
(V–IX, katrā 3 vietas). 



Krāslavas novads atrodas pierobežas zonā, tāpēc pierobežas pagastos – Piedrujā, Indrā, Kaplavā, Šķaunē, Bērziņos un 
Ķepovā ir nepieciešams personu identificējošs dokuments.   

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 
2  kilometrus plata pierobežas josla. Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā, ir nepieciešama 
Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide. Atrodoties pierobežas joslā, caurlaide būs jāuzrāda kopā ar personu 
apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Speciālo caurlaidi var pieprasīt un saņemt, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai 
arī ar iesniegumu griežoties jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā. Neskaidrību gadījumā par pierobežas joslas 
speciālo caurlaižu pieteikšanas un saņemšanas kārtību var zvanīt uz diennakts informatīvo tālruni 67075616.

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijas-Baltkrievijas pierobežā Valsts robežsardze speciālas pierobežas joslas caurlaides 
neizsniedz. 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Ievēro!

Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 2, Krāslava (grāfu Plāteru pils kompleksā) 
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com 
Bezmaksas tūrisma informācija, gida pakalpojumi, maršrutu izstrāde, telpa semināriem.
   Darba laiks:
   Vasaras sezona (15. maijs–15. septembris): katru dienu: 9.30–18.00
   Ārpus vasaras sezonas (16. septembris–14. maijs):
   darba dienās: 8.45–17.15; sestdiena, svētdiena: 10.00–15.00

Dagdas Tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 6, Dagda
Tālr.: +371 656 81420, +371 25727379
tic.dagda@kraslava.lv 
Bezmaksas tūrisma informācija, gida pakalpojumi, maršrutu izstrāde, velo un nūjošanas inventāra noma.
   Darba laiks: 
   Vasaras sezona (15. maijs–15. septembris): darba dienās: 9.00–17.00
   Ārpus vasaras sezonas (16. septembris–14. maijs): darba dienās:  8.15–16.15
   Ārpus darba laika un brīvdienās: attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu.

Taksometra pakalpojumi
IK N.Adahovskis, tālr. +371 29454192

Krāslavas novada pašvaldība
Rīgas iela 51, Krāslava
+371 656 24383, dome@kraslava.lv, www.kraslava.lv

Krāslavas autoosta
Rīgas iela 55, Krāslava, +371 656 22423

Dagdas autoosta
Daugavpils iela 6, Dagda, +371 656 653853

Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”
Tālr. +371 26395176 
(grāfu Plāteru pils kompleksā), Pils iela 2, Krāslava

Krāslavas Amatniecības centrs
Tālr. +371 26348344 
(grāfu Plāteru pils kompleksā), Pils iela 10, Krāslava

Amatu istaba
Tālr. +371 26925821, Studentu iela 5, Krāslava

Suvenīri Veikals “Dāvanas”
Adrese: 18. novembra laukums 1, Krāslava

Dagdas Tūrisma informācijas punkts
Tālr. +371 25727379, Skolas iela 6, Dagda 

Diāna Poļaka
Latviskās lelles “Tautu meita”. Roku darbs. 
Tālr. +371 25980843, Skolas iela 6, Dagda

Fotosalons ‘’Minolta’’
Tālr. +371 29906624, Daugavpils iela 8, Dagda

Satiksme Katru dienu kursē vilciens
Rīga (16.31)–Krāslava (19.47),
Krāslava (05.47)– Rīga (09.00).
Detalizēta informācija par satiksmi: 
www.1188.lv/satiksme.
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Brošūrā izmantotas fotogrāfijas no Krāslavas novada pašvaldības TIC, Dagdas TIP, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja,
kā arī tūrisma uzņēmēju foto arhīviem. Vāka fotogrāfijas autors Ivars Dzalba.
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