www.visitkraslava.com

Krāslavas novada ģerbonī attēlots – vienā pusē astoņreiz 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. Arī mūsu pilsētas ģerbonī laivai ir 5 airi, simbolizējot 5 te vēsturiski
dzīvojošās tautības. Zelta krāsa ģerbonī simbolizē kristīgo ticību, pārticību.
Savukārt scepters (zizlis) uzskatāms par vienu no senākajiem varas simboliem. Tas tiek attēlots arī kā
Labā Gana atribūts, kas mūs nekad nepamet nelaimē. Liela daļa Krāslavas vēstures saistāma ar bīskapiem, priesteriem un mācītājiem, arī mūsu katoļu baznīca celta kā Mogiļevas arhidiecēzes arhibīskapa
mītne, līdz ar to scepters organiski iekļaujas novada ģerboņa attēlā.
Krāslavas novada ģerbonis apstiprināts 2012. gadā, tā autori ir mākslinieki Silva Linarte un Andris
Pudāns.
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.

Latvija

Krāslavas
novads

Esiet sveicināti Krāslavas novadā!
Krāslava ir bagāta ar talantīgiem, prasmīgiem un zinošiem cilvēkiem. Te ir dzimuši
daudzi Latvijā un pasaulē pazīstami sportisti, ar kuriem mēs lepojamies.
Aicinājām viņus dalīties pārdomās par to, kas viņiem ir dzimtā pilsēta – Krāslava.
Ineta Radeviča
Vieglatlēte. Eiropas čempione
un Latvijas rekordiste tāllēkšanā
“Krāslava ir pilsēta, kas apvieno dažādas kultū
ras, tradīcijas, vērtību sistēmas un dzīves stilus.
Tās krāšņā daba ļoti ātri ierauj savos apskāvie
nos un iedvesmo sapņot, kā arī būt drosmīgam
un apņēmīgam savu sapņu realizācijā. Es gri
bētu novēlēt Krāslavas pilsoņiem un viesiem
panākumus, labklājību, drošību un vienotību.”

Jānis Timma

Dmitrijs Silovs
Para vieglatlēts. Pasaules un Eiropas
čempions šķēpa mešanā
“Es piedzimu Latgalē, un kopš bērnības man
patika, ka apkārt nav liels cilvēku pūlis. Apkārt
ir skaista daba un klusums. Arī laikā, kad dzīvoju
Rīgā, man gribējās atpakaļ uz Krāslavu. Vairāk
par trim dienām es nevarēju uzturēties lielpil
sētā. Tiklīdz radās iespēja atgriezties, uzreiz to
izmantoju. Par iespēju es saucu gan normālu
darbu, kas ļauj pilnvērtīgi dzīvot, gan apkārtē
jo vidi, kas ir ļoti ērta, jo šeit es varu savienot
darbu un sportu. Viss ir izstieptas rokas attālu
mā, un tas man ir galvenais. Es ļoti mīlu savu
pilsētu!”.
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Basketbolists. Šobrīd spēlē klubā Pirejas
“Olympiacos” (Grieķija)
“Krāslavai ir liela nozīme manā dzīvē.
Šeit esmu dzimis, audzis un ieguvis pir
mās iemaņas, kuras man palīdzējušas
iet pa dzīves ceļu. Krāslava bija, ir un būs
mana Dzimtene, manas mājas!”
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2018. gada Valentīndienā Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs rīkoja
dzejas un prozas konkursu “Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”, kurā varēja
piedalīties ikviens cilvēks vecumā no 7 gadiem, kurš sevi uzskata par krāslavieti.
Atsaucība bija liela, 33 autori iesniedza 40 darbus. Atzīšanos mīlestībā savai vismīļākajai
pilsētai iedzīvotāji pauda latviešu, latgaliešu un krievu valodās. Katrs iesūtītais darbs ir
emocionāls un dziļi personisks. Krāslava ir pilsēta, uz kuru gribas atgriezties, tāpēc, pirms
sāksi iemīlēt šo pilsētu, izlasi, cik ļoti īpaša tā ir krāslaviešiem.
Fragmenti no konkursam iesūtītajiem darbiem:

Atzīšanās mīlestībā Krāslavai
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Atsazeišonuos
Stuovi Tu Daugovys krostā
I viejs vīgls Tovu vaigu gluosta,
Raugūs es acuos Tovuos
I grybu pasaceit vuordus tūs,
Kas ceļ dabasūs...
Meila man Tu bez gola,
Skaista, stypra i stolta,
Sirds Tev škeista i dvēsele bolta,
Nazyna tei vuorda borga,
Tik – meiļoju Es Tevi...
Likteņi Tevī sasavej
I Dīvs Tovu dzeivi svietej
Ar laužu smīklym,
Putnu dzīsmem
I snīga puorslom vīglom...
Ikvīnā pasaulis molā,
Kai tyvā, tai tuolā,
Tu esi munā pruotā,
I otkon, i otkon
Es atsagrīžu pi Tevis
Piec mīra, piec prīka,
Piec cereibys myužeiguos,
Kod stuovi Tu Daugovys krostā
I viejs vīgls Tovu vaigu gluosta,
Raugūs es acuos Tovuos,
Kruoslova muna meiluo...
Silvija Dzalbe

Dažreiz gribas aiziet pie Daugavas, pasēdēt upes krastā un pasapņot. Mēs bieži to
darām ar ģimeni un vienmēr brīnāmies, cik
upe ir skaista un spēcīga. Katrā gadalaikā
tā ir savādāka, bet vienmēr apburoša un
varena. Pasēdi krastā, ļaujies, lai tās ūdeņi
izplūst caur tevi un tu kļūsti stiprāks!
Rainers, 10 gadi

В этом городе столько прекрасного и интересного, что каждому туристу ты должен понравиться. В тебе очень много хорошего: это
твои скверы, площадки, памятники, парк… а
также у тебя есть своя история и свои легенды. И только ты знаешь всю правду о себе. Что
было раньше и сейчас!
Katarina, 9. klase

Самое главное - краславчане. Я где-то слышала, что город - это отражение его жителей.
Мне кажется, это про тебя, Краслава. Люди здесь простые, неяркие и непафосные, не
с завышенной самооценкой и не с завышенными ожиданиями, с простыми лицами и
открытыми улыбками, а ещё с очень добрым сердцем. Я никогда не перестану поражаться
тому, как все здесь приветливы друг к другу. Мы привыкли и считаем абсолютно обычным
выражение “здесь все друг друга знают”. Но вы только вдумайтесь, мы ведь на самом деле
друг друга знаем и это и есть, наверно, девиз Краславы. Здесь все родные, здесь все как
одна семья.
			
Kristīna, 14 gadi
Для меня ты, Краслава, являешься не просто местом, в котором я живу. Ты – моя родина.
Здесь так уютно, атмосферно и тепло. Каждый уголок наполнен любовью. Поверь, эту
любовь ничто и никто не сломит. Живописная природа, завораживающие виды, свежий
воздух. Находясь здесь, каждый сможет испытать одно блаженное чувство – спокойствие.
Не передать словами, как я тебя люблю, моя Краслава. Да, ты не самый крупный город в
стране, не самый популярный, но ничто не мешает тебе быть уникальным местом. Ты
прекрасна.
Santana, 9. klase
Šodien es gribu teikt: Es Tevi mīlu, mana
dzimtā pilsēta! Un, zini, – lai kurp mani
aizvestu dzīves ceļi, lai kurā šīs pasaules
nostūrī es mostos, lai kur es ienirtu zem
segas pēc garās darba dienas, – manī
arvien būs Tava atblāzma. Un, lai kurp
es arī dotos, es tur meklēšu tādas logu
ailas kā Tavējās, tādus ceļus un stigas,
un ūdeņus. Un pat sastapto cilvēku acīs
es meklēšu to mieru, kas Tevī.
Valija Platace
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Rihards Sitniks

Maks Kovaļčuks

3

Kad pār Latviju vēji skries,
kā karogs sarkanbalts
to balsīs mana dziesma skanēs –
es mīlu Tevi, Krāslava!
Mana pilsēta Daugavas krastos,
klusu atzīšanās lūgšanu
es par Tevi skaitu!
Kad pa cerību zvaigžņotu staru
tā pacelsies debesīs,
kāds Eņģelis mežģīņu spārniem
tos manā vietā
Dievam nolasīs –
es mīlu Tevi, Krāslava!
Ilze Vovka

Краслава
Уютно Краслава лежит в объятьях леса
И отраженье видит в зеркале озёр
Полна талантами и судеб интересных
Живёт красавица векам наперекор
Архитектурой впечатляет Графский замок,
Изгибом Даугавы украшен город наш.
Туристов всех очаровал из фоторамок
Неповторимый, но привычный нам, пейзаж.
Царит соседская всегда здесь атмосфера,
Всегда помогут, ну а после «по одной».
Простой народ с большой душой и сильной верой
С не скрытой нежностью к своей земле родной.
Здесь мы выросли, здесь наш дом.
Даст Бог - ещё здесь поживём!
Пусть не знаем мы, что нас ждёт.
Оставим в прошлом все печали и вперёд!
		
Viktors Bernāns

Kamilla Andrejeva

Ļubomila Abramova

Krāslavai
guļ mana pilsēta tik mierīga un klusa
pār viņu Mēness savus starus klāj
guļ pilsēta tik tikko aizsnaudusies
līdz saule nāks no rīta modināt
par ko Tu sapņo mana Krāslaviņa
par viļņu dejām Daugavā
par parkā slēpto seno pili
gan sapņos skaista gan nomodā
		I. Nāra
Я песню о тебе спою, Краслава,
Ведь сердцу стала очень дорога –
Ты нежной красотой очаровала,
Глядясь в Даугаву, словно в зеркала.
И мне твои смущённые закаты
Милей столичных гордых вечеров.
Звенит в душе торжественной кантатой
Жемчужина латгальских городов!
		Jeļena Vorošilova

Ksenija Buko

Izmantotie zīmējumi tika iesniegti bērnu zīmējumu konkursā
“Krāslava – gurķu pasaule”, kas tika rīkots Starptautiskā kulinārā
mantojuma festivāla ietvaros, kas norisinājās 2017. gadā grāfu
Plāteru pils kompleksā.

Atzīšanās mīlestībā Krāslavai

Atzīšanās mīlestībā Krāslavai
Mana pilsēta Daugavas krastos,
baltus atzīšanās vārdus
es Tev rakstu sniegā!
Kad tas kusīs,
ar palu ūdeņiem vārdi
cauri Latvijai tecēs
un Likteņupes viļņos
sudraba pērlēs vizēs
es mīlu Tevi, Krāslava!
Mana pilsēta Daugavas krastos,
sirds atzīšanās dziesmu
es Tev dziedu vējos,
baznīcu torņos un mākoņos.

Laipni lūdzam Krāslavas novada tūrisma informācijas
un kulinārā mantojuma centrā!

Informācija tūristiem
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Adrese (grāfu Plāteru pils kompleksā): Pils iela 2, Krāslava
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090, +371 26395176
tic@kraslava.lv
www.visitkraslava.com
www.kulinaraismantojums.lv
Centrs piedāvā:
• Bezmaksas tūrisma informāciju par Krāslavas novada, Latgales un
citu Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumiem.
• Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustāciju, pusdienas un
vakariņas (pēc pasūtījuma).
• Gida pakalpojumus un individuālo maršrutu izstrādi.
• Suvenīrus ar Krāslavas un Latgales simboliku; vietējo amatnieku un
mājražotāju produkciju.
• Telpu semināru rīkošanai (30–35 cilvēkiem).
• Bezmaksas Wi-Fi un publisko interneta pieejas punktu.
• Dažādu tematisko tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanu.
Darba laiks:
Vasaras sezonā (15. maijs–15. septembris) Ziemas sezonā (16. septembris–14. maijs)
Darba dienās: 8.45–17.15
Darba dienās: 9.30–18.00
Sestdienās–svētdienās: 10.00–15.00
Sestdienās–svētdienās: 10.30–19.00

Iepazīsties ar Krāslavas novada un
Latgales reģiona ievērojamākajām vietām
un tūrisma objektiem ar tūroperatora
LATVIA OUTDOOR palīdzību
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LATVIA OUTDOOR

Tālr.: +49 15731945066, +371 29146034
info@latvia-outdoor.de
www.latvia-outdoor.eu
Piedāvā pārgājienus, piedzīvojumu ceļojumus un tūrisma maršrutus dažādos re
ģionos, akcentējot dabai draudzīgu tūrismu un aktīvu atpūtu dabā, kas vienlīdz
piemērots kā individuālajiem ceļotājiem, tā ģimenēm un tūristu grupām. Plānojot
un īstenojot savu programmu, LATVIA OUTDOOR sadarbojas ar vietējiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem, lai pēc iespējas labāk iepazītu Latvijas tūrisma iespējas
un iekļautu tās piedāvājumā.

Krāslava ir viena no skaistākajām Latvijas mazpilsētām. Tā atrodas apvidū, kur
Austrumlatvijas augstienes pauguru virknes nolaižas vistuvāk Daugavai.
Pilsēta izvietojusies galvenokārt Daugavas labajā krastā. Abi krasti savienoti ar tiltu
pār Daugavu. Krāslavas kreisā krasta daļai ir savs nosaukums – Priedaine.
Krāslavas pievilcību vairo te esošie vēstures un arhitektūras pieminekļi, dabas skaistums un
prasmīgie cilvēki. Pilsētas attīstība cieši saistīta ar grāfu Plāteru darbību šai miestā.
2018. gadā Krāslava svinēja savu jubileju – 95. gadadienu kopš tai piešķirts pilsētas statuss.

Krāslava
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Senā Krāslava
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Rakstītos avotos Krāslavas vārds parādījās 16. gadsimtā, taču pil
sētas tuvākajā apkaimē apzinātie latgaļu pilskalni, apmetņu vietas
un senkapi liecina, ka šī teritorija Daugavas tirdzniecības ceļa malā
bijusi apdzīvota jau vairākus gadsimtus agrāk.
16. gadsimtā Krāslavā tika izveidota nocietināta Livonijas ordeņa
preču noliktava, bet 1558. gadā tā kļuva par ordeņa lēņa muižu.
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Senā Krāslava
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16. un 17. gadsimtā Krāslavas īpašnieki bieži mainījās.
1729. gadā muižu nopirka grāfs Jans Ludvigs Plāters: viņa
dzimtas īpašumā tā palika līdz pat Pirmajam pasaules karam.
Plāteri Krāslavu centās izveidot par Latgales garīgo un saim
niecisko centru. Plāteru laikā Krāslava strauji attīstījās. Tika uz
celta krāšņa pils, baznīca, tirgus laukums ar rātsnamu, amat
nieku mājas un citas saimniecības ēkas. No Polijas un Vācijas
tika uzaicināti amatnieki, kuri Krāslavā uzsāka samta, tūka,
juvelierizstrādājumu, krāsns podiņu un spēļu kāršu izgatavo
šanu. Ikgadējie gadatirgi pulcināja daudz tirgotāju un pircēju.
1808. gadā no Daugavpils uz Krāslavu pārcēla Latgales admi
nistratīvās iestādes, tās šeit darbojās līdz 1822. gadam. Tomēr
miesta agrākais spožums pamazām sāka zust.
Pirms Pirmā pasaules kara Krāslava bija otrs lielākais miests
Latvijā (10 500 iedzīvotāji).
Pilsētas tiesības Krāslavai piešķīra 1923. gadā.
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Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss
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Krāslavas strauja attīstība aizsākās pirms divarpus gadsimtiem, kad
Krāslava nonāca grāfu Plāteru dzimtas īpašumā. Krāslava jau tad attīstījās
kā apdzīvotas vietas centrs. Plāteri centās to izveidot par Latgales garīgo un
saimniecisko centru. Šodien Krāslavas ielās nevar sastapt nevienu šīs dzimtas
pārstāvi, bet viņu veikums redzams ik uz soļa... Krāslavieši lepojas ar grāfu Plāteru pili,
pazemīgi noliektu galvu dodas uz vareno katoļu dievnamu un ar lepnumu stāsta par grāfu
dzīvi pirms diviem gadsimtiem un to, kā tas iespaido mūsdienu dzīvi mazpilsētā. Vēsturiskie
objekti organiski iekļaujas pilsētas kopējā tēlā un ir Krāslavas novada vizītkarte.

3 Grota

1 Grāfu Plāteru pils

18. gadsimta valsts nozīmes arhitektū
ras piemineklis. Kompleksa centrālās
ēkas – grāfu Plāteru dzimtas rezidences
celtniecība sākta ap 1765.gadu pēc arhi
tekta A. Parako projekta. Celtniecība tika
pabeigta 1791 gadā. Sākotnēji pils būvēta
baroka stilā, taču 18. gadsimta beigās un
19. gadsimta sākumā tā pārbūvēta pēc
klasicisma kanoniem. Pils iekštelpu sienas
bagātīgi apgleznotas ar senās Romas ska
tiem, iluzoriem zīmējumiem un figurālām
kompozīcijām pēc Dž. B. Piranezi gravīru
paraugiem. Šie sienu interjera gleznojumi ir
18. gadsimta Latgales laicīgās arhitektūras
izcilākais piemineklis. 2008.–2011. gadā
ir veikta Krāslavas pils fasāžu konservācija.
2016. gadā veikta fasāžu uzturēšanas reno
vācija, izveidoti iluzori 1. stāva logi. Šobrīd
pils apskatāma tikai no ārpuses.
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Latvijas vācu muižnieku vidū visai iecienītas
bija dažādas pilsdrupas un tamlīdzīgas par
ku celtnes. Ja parkā vai tā tuvumā pilsdrupu
nebija, tās uzbūvēja. Krāslavas ainavu par
kā, pils tuvumā no laukakmeņiem un šūn
akmeņiem Plāteri uzbūvēja divas grotas,
kas piešķīra parkam īpašu romantiku. Viena
no grotām ar “pazemes eju” un pils sargu –
lauvu, ir labi saglabājusies un ir pieejama
iedzīvotājiem un tūristiem arī pašlaik. Īstais
grotas būvēšanas laiks pagaidām nav zi
nāms, bet daudzreiz to mēģināts attiecināt
historisma jeb eklektikas laikmetam.

2 Pils kompleksa parks

Ap pili Daugavas ielejas nogāzēs savulaik
tika iekārtots apmēram 22 ha liels ainavu
parks. Tā dendroloģiskais sastāvs arī mūs
dienās ir visai plašs – ap 70 dažādu koku un
krūmu sugu. Parkā dzīvo vīngliemeži, kurus
savulaik grāfi atveda no Spānijas. Parks vei
dots trijos plānos: augšā, pie pils – franču
stilā, nogāzēs – itāļu stilā, bet lejā – angļu
stilā. Blakus pils parkam atradusies arī fazā
nu audzētava, kuras uzturēšanai no Vācijas
bija ieradies fazānmeistars. Galvenās kāp
nes, kas vijās gar nogāzi un veda caur parku
uz pili, bija veidotas no dzirnakmeņiem.
1950. gados šīs kāpnes tika iznīcinātas. Šo
brīd tajā vietā ir uzbūvētas jaunas kāpnes.
Pēdējos 80 gados parks ir pārveidots un
apbūvēts. Ir uzbūvēta luterāņu baznīca, kul
tūras nams, bijušā ābeļdārza vietā ierīkots
stadions. Mūsdienās parks ir iemīļota pil
sētas iedzīvotāju un tūristu pastaigu vieta.

4 Amatu māja (bijušie staļļi)
Bijušo staļļu ēka visticamāk celta 19. gs.
20. gados kā vienstāvīga, 42 m gara mūra
saimniecības ēka, kurai bijuši divi vai trīs
ap pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu
korpusā bija stallis, kam vienā galā atra
dās staļļa puiša miteklis, bet otrā – ratu
un kariešu meistara darbnīca. Ziemeļu un
rietumu korpusā bijuši šķūņi. 2017./2018.
gadā veikta vērienīga ēkas rekonstrukcija
ar mērķi saglabāt Krāslavas novada kulinā
rā mantojuma un amatniecības tradīcijas.
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(bijusī kalpu māja)
Tālr. +371 656 23586
Pils iela 8, Krāslava
kraslavas_muzejs@inbox.lv
www.kraslavaspils.lv
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs at
rodas grāfu Plātera parkā, vienā no 18. gs.
celtajām Krāslavas pils kompleksa ēkām.
Muzejā savākts bagātīgs krājums – 23 500
vienību, kas raksturo Krāslavas novada sav
dabību un unikalitāti no vissenākajiem lai
kiem līdz mūsdienām. To vidū – arheoloģijas
priekšmeti, liela etnogrāfisko priekšmetu
kolekcija, dokumenti, fotogrāfijas, vērtīgas
18.–19. gadsimta grāmatas. Mākslas krā
jumā glabājas dažādu mākslinieku darbi.
Te ir apskatāmas divas pastāvīgas ekspo
zīcijas: “Pieci airi”, kas izvietota 17 m garā
improvizētā laivā, un “Grāfa Plātera notāra
kabinets”, kas aptver Krāslavas vēstures
periodu no 19. gs. beigām līdz 20. gs. sāku
mam. Tāpat muzejā tiek rīkotas tematiskas
izstādes no muzeja krājuma kolekcijām par
novada vēsturi un citām tēmām. Reizi divos
mēnešos izstāžu zālē skatītāju vērtējumam
tiek nodota jauna mākslas izstāde. Par tradī
ciju kļuvušas Krāslavas mākslinieku rudens
izstādes. 2018. gadā bijušajos muižas staļ
ļos ierīkota ekspozīcija “Pi vīna golda”, kas
stāsta par Krāslavas novadā dzīvojošo piecu
tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. Pie
dāvājumā ekskursijas muzejā un Krāslavas
pils parkā, muzejpedagoģiskās programmas
skolēniem un pasākumi jaunlaulātajiem.
Darba laiks
Vasaras sezonā (1. maijs – 30. septembris)
Darba dienās: trešdiena–piektdiena:
10.00 – 17.00, sestdiena: 10.00–16.00,
svētdiena: 10.00–14.00,
pirmdiena, otrdiena: brīvdiena
Ziemas sezonā (1. oktobris – 30. aprīlis)
Darba dienās: otrdiena–piektdiena:
10.00 – 17.00, sestdiena: 10.00–16.00,
svētdiena, pirmdiena: brīvdiena.

6 Krāslavas novada TIC

(bijusī pārvaldnieka māja)
Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
Pils iela 2, Krāslava
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
Precīzs ēkas celšanas laiks nav zināms,
iespējams, tā celta laika posmā no 1820.
līdz 1840. gadam. Sākotnēji tā ir bijusi ap
mēram 42 m gara, vienstāva saimniecības
ēka, kas būvēta no māla kleķa un laukak
meņiem. No sākotnējās fasādes apdares,
iespējams, saglabājušies vienīgi 1. stāva pi
lastri un starpdzega. 2014. gadā tika veikta
ēkas rekonstrukcija un izveidots Krāslavas
novada tūrisma informācijas un Latgales
kulinārā mantojuma centrs. Šobrīd ēkas
1. stāvā darbojas arī vietējo amatnieku un
mājražotāju produkcijas suvenīru veikals,
bet 2. stāvā ir pieejama semināru zāle, kā
arī pēc iepriekšēja pasūtījuma – vietējās ku
linārā mantojuma produkcijas degustācija
vai pusdienas. TIC telpās ierīkots publiskais
interneta pieejas punkts.

7 Ekskluzīva porcelāna
leļļu kolekcija

Tālr.: +371 656 22201, +371 28293534
Pils iela 2, Krāslava
Krāslavas novada tūrisma informācijas
centra 3. stāvā ir iespēja apskatīt porcelāna
leļļu galeriju “Kad piepildās bērnības sapņi”.
Ekskluzīvajā kolekcijā ir gandrīz 1500 lelles,
ko darinājuši daudzi pasaulē slaveni māks
linieki (Franklin Mint, Franklin Heirloom,
Maryse Nicole, Ashton Dark, Alberon, Leonardo, Vanity Fair, Golden Keepsakes), leļļu
mājiņas un ratiņi, kas ir roku darbs. Apmek
lētājiem ir iespēja iejusties grāfu lomā vai
citos pasaku tēlos, pārģērbjoties stilizētos
kostīmos un fotografējoties ar dažādiem
aksesuāriem.
Darba laiks:
Vasaras sezonā (15. maijs – 15. septembris)
Darba dienās: 9.30–18.00; sestdien, svēt
dien: 10.30–19.00
Ziemas sezonā (16. septembris – 14. maijs)
Pirmdien, otrdien, trešdien – pēc iepriekšē
ja pieteikuma; ceturtdien, piektdien: 8.45–
17.15, sestdien, svētdien: 10.00– 15.00
Ieeja: 2 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecu
mam – bez maksas.

8 Klēts-dārznieka māja

Precīzs ēkas 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 kori
dors, kam abās pusēs bijušas dažādu mantu
un produktu uzglabāšanas telpas. Zināms,
ka vienā no tornīšiem glabājies sāls. Šo
brīd ēkas tālākas izmantošanas veids nav
noteikts. 2017. gada sākumā veikti jumta
nomaiņas darbi un realizēts dārznieka mā
jas konservācijas projekts.

9 Skatu laukums

Skatu laukums 2004. gadā izveidots uz biju
šās grotas un oranžērijas drupām, kur Plāte
ru laikos tika audzētas vīnogas, aprikozes,
ananāsi un citi silto zemju augi. No skatu
laukuma platformas paveras majestātisks
skats uz Daugavu un pilsētu. 2016. gadā
skatu laukums ar pašvaldības finansējumu
pilnībā atjaunots.

Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss

5 Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs

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 galve
nās 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 ģerboņa formā un
Mazā Tirgus iela, kas vakaros pārvēršas par
izgaismotu pasaku ieleju. Centrālajā lauku
mā, uz bijušā kinoteātra sienas, kas atrodas
Rīgas ielā, izvietotas Krāslavas fotokluba
“Zibsnis” sarūpētās lielformāta senās Krās
lavas fotogrāfijas.

Apskates objekti Krāslavā
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1 Krāslavas centrālais
laukums

Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
18. novembra laukums, Krāslava
Tirgus laukums izveidots 18. gadsimtā. Tā
galvenās ēkas bija rātsnams (nav saglabā
jies), kas tika celts 1752. gadā, un aptieka,
kas šajā ēkā darbojas kopš 1810. gada un
savas funkcijas pilda arī mūsdienās. Lauku
mu ierobežoja vienstāvu 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

2 Piemineklis
“Māte Latgale raud”

Tālr. +371 656 23586
Rīgas iela (blakus namam Nr. 52), Krāslava
Veltīts Krāslavas novada visu okupāciju varu
terora upuru piemiņai. Tēlnieki – daugav
pilieši Indulis un Ivo Folkmaņi. Piemineklis
uzstādīts pēc Krāslavas rajona politiski re
presēto nodaļas iniciatīvas ar Latviešu fonda
atbalstu.

3 Karņicka kalns
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Tālr.: +371 656 22201, +371 29376090
Augusta iela (aiz nama Nr. 28), Krāslava
No Karņicka kalna paveras visburvīgākais
skats uz pilsētu. Ainaviska vieta, ar kuru
saistās romantiska leģenda par lielu un
uzticīgu mīlestību starp grāfa Plātera meitu
Emīliju un poļu virsnieku Josifu Karņicki. Tas
notika 1838. gadā. Vienā no greznajām pils

ballēm grāfa Plātera meita Emīlija iepazi
nusies 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 diž
ciltīgāka un bagātāka viņu aprindu cilvēka.
Emīlija un Josifs, izmisuma dzīti, nolēma
doties nāvē. Josifs – nošauties vienā no Krā
slavas pilskalniem, bet Emīlija – izlēkt no
pils trešā stāva loga. Pēc norunātas zīmes,
naktī no 3. uz 4. augustu Josifs nošāvās, bet
Emīliju pēdējā brīdī izglāba viņas kalpone.
Josifs Karņickis tika apglabāts nāves vietā,
kur viņam par godu uzstādīts piemineklis ar
uzrakstu “Netiesājiet un jūs netiksiet tiesā
ti!” Līdz pat šodienai tautā šo pauguru sauc
par Mīlestības kalnu, bet avotiņu, kas tek tā
pakājē – par Mīlestības avotiņu.

4 Augusta akmens

Tālr. +371 656 22201
Augusta iela 12, Krāslava
Akmenī iegravēts grāfu Broel Plāteru ģer
bonis un gada skaitlis “1729”. Šajā gadā
Krāslavas 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.
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Tālr.: +371 656 23939, +371 656 22201
Baznīcas iela 2a, Krāslava
Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Lat
gales baroka arhitektūras paraugs. Pirmo
koka dievnamu katoļiem 1580.–1590. gadā
uzcēlis Miķelis de Brunavs. Tagadējā baznī
ca būvēta no 1755. līdz 1767. gadam pēc
itāliešu arhitekta Antonio Parako projekta.
Baznīcas altāra daļā izvietota itāļu māksli
nieka Filipo Kastaldi 18. gadsimtā gleznotā
freska “Svētais Ludvigs dodas krusta karā”,
kuras restaurācija notika 12 gadus un tika
pabeigta 2015. gadā. Sevišķi jāizceļ Sv. Do
nata 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 darbojās garīgais seminārs – pir
mā augstākā mācību iestāde Latvijā.
No maija līdz septembrim dievnams atvērts
no plkst. 6.30 līdz 18.30. Citā laikā pieteik
ties iepriekš.

6 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 atradās Tirgus laukumā, bet
1878. gadā tika nojaukta. Jaunā dievnama
būvniecību pašreizējās novada domes ēkas
vietā (Rīgas ielā 51) pabeidza 1859. gadā.
To konsekrēja Dievmātes Aizbild
niecības
godam. 2. pasaules kara gados dievnams
nodega. 1864. gadā katoļu klosteri, ko uz
būvēja 1789. gadā par grāfienes Augustes
Plāteres naudu slimnīcas un sieviešu klos
tera vajadzībām, slēdza, un ēka tika nodota
pareizticīgo 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 iekštelpu remontu,
renovēja ikonostasu. Iepriekš pieteikties!

7 Krāslavas luterāņu baznīca

Tālr. +371 26173083
Grāfu Plāteru iela 2, Krāslava
Grāfu Plāteru parkā atrodas luterāņu baz
nīca. Pamatakmens likts 1935. gadā un tā
iesvētīta 1938. gadā. Dievnams darbojās
līdz 1944. gadam. 1984. gadā te iekārtoja
muzeja izstāžu zāli, kas šeit atradās līdz
1996. gadam, kad baznīcu atguva draudze.
Dievkalpojumi Krāslavas luterāņu draudzē
notiek mēneša I un III svētdienā.
Iepriekš pieteikties!

8 Krāslavas Sv. Dievmātes
patvēruma vecticībnieku
lūgšanu baznīca

Tālr. +371 29399617 (draudzes priekšsēdētājs)
Rīgas iela 135, Krāslava
Vairāk nekā 300 gadus Latgalē dzīvo krievu
vecticībnieki. Pēc nostāstiem, 18. gs. viens
no vecticībnieku lūgšanu namiem atra
dies Daugavas krastā, Rātūža ielā. Oficiāli
Krāslavas vecticībnieku draudze datēta
ar 1850. gadu. Kurā gadā celts dievnams,
precīzu ziņu nav. No veco iedzīvotāju stās
tījumiem ir zināms, ka kāds tirgotājs atdeva
savas saimniecības ēkas draudzei, lai, pār
veidojot tās, varētu izveidot dievnamu. Tas
tika iesvētīts Dievmātes patvēruma godam.
2002. gadā Krāslavas vecticībnieku diev
namā izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja
veco koka ēku. Jaunais dievnams tika uz
celts līdzīgs iepriekšējam, tā ir daudz pla
šāka ķieģeļu ēka. Jaunā dievnama ēka tika
iesvētīta 2008. gadā. Iepriekš pieteikties!

9 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. Iepriekš
pieteikties!

Sakrālie objekti Krāslavā

5 Krāslavas Sv. Ludviga
Romas katoļu baznīca

Aktīvā atpūta Krāslavā
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10 Krāslavas peldbaseins

Tālr. +371 62904553
Raiņa iela 25 (blakus Krāslavas Valsts
ģimnāzijai), Krāslava
baseins@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Krāslavas peldbaseins tika atklāts 2017.
gada 20. jūlijā. Baseins ir paredzēts gan
peldēšanai, gan relaksācijai pēc saspring
tas darba dienas. Bet skvošs, ko var spēlēt
speciāli tam paredzētā telpā, ir ideāla spor
ta spēle aktīva dzīvesveida piekritējiem.
Spēlējot skvošu, fiziskā slodze ir 2–3 reizes
lielāka nekā lielajā tenisā.
Lielajā peldbaseinā ir 4 peldceliņi ar ga
rumu 25 m. Baseina dziļums: 1,30–2,10 m.
Ūdens temperatūra: 27–28°C. Peldbaseins
ir aprīkots ar pretstraumju iekārtu un ūdens
kaskādi.
Mazais peldbaseins ir 4 x 6 m liels un
0,96 m dziļš. Ūdens temperatūra: 29 – 30°C.
Aprīkots ar ūdens slidkalniņu, kas paredzēts
bērniem, kuru augums nepārsniedz 1,40 m.
Baseins ir paredzēts bērniem un junioriem
līdz 11 g. v. (ieskaitot), kā arī visiem tiem,
kuri neprot peldēt.

Burbuļvannas (džakuzi) izmērs: dia
metrs – 2,2 m, dziļums – 0,89 m. Ūdens
temperatūra: 34–35°C.
SPA zonā darbojas sauna (sausa, bez slo
tām, temperatūra 70–90°C), tvaika pirts
(temperatūra 45–47°C) un ledus istaba,
kur ģenerējas ledus gabaliņi, kas ļoti patī
kami atvēsinās pēc saunas vai tvaika pirts
apmeklējuma un iedarbosies uz ādu kā sav
dabīgs skrubis.
Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot)
peldbaseinu un SPA zonu var apmeklēt
tikai pieaugušo (vecāki, vecvecāki vai per
sonas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecu
mu) pavadībā. Pēdējais laiks ienākšanai
baseinā – 1,5 h pirms peldbaseina darba
laika beigām. Pirms baseina apmeklējuma
ir nepieciešams rūpīgi iepazīties ar iekšējās
kārtības noteikumiem.
Peldbaseina darba laiks:
Pirmdiena: brīvdiena;
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena:
bez SPA zonas 9.30–17.00,
ar SPA zonu 17.00–21.30;
sestdiena, svētdiena:
bez SPA zonas 9.30–12.00,
ar SPA zonu 12.00 – 21.30

11 Tenisa korts

Tālr. +371 26315259
Grāfu Plāteru pils parks (blakus pilsētas
stadionam), Krāslava
abramaleks@inbox.lv
Krāslaviešiem un pilsētas viesiem tiek pie
dāvāts tenisa laukums aktīvai atpūtai, in
ventāra noma, trenera un sparinga partnera
pakalpojumi. Iepriekš pieteikties!

Darba laiks var mainīties, atkarībā no sezonas.

12 Brīvdabas trenažieri

14

Pils iela 5, Krāslava
Līdzās Krāslavas pils kompleksam, biedrības
“SPORTISTS” realizētā projekta rezultātā ir
uzstādīti pieci dažādi āra trenažieri: stepe
ris – trenažieris kāju stiprināšanai, spieša
nai ar kājām, airēšanas trenažieris, dubultās
līdztekas, trenažieris muskuļu attīstīšanai.
Tie ir piemēroti jebkura vecuma cilvēkiem
atbilstoši fiziskās sagatavotības līmenim.
Darbojoties ar brīvdabas trenažieriem, katrs
pats var regulēt aktivitātes intensitāti un
pielāgot to sev. Brīvdabas trenažieri ir brīvi
pieejami ikvienam sportot gribētājam jeb
kurā diennakts laikā.
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13 Keramiķu Valda un
Olgas Pauliņu
darbnīca

Tālr. +371 29128695
Dūmu iela 8, Krāslava
valdispaulins@inbox.lv
Šo cilvēku labestība un latgaliešu gars ap
burs ikvienu! Keramiķa stāstos savijas tradī
cijas un mūsdienu joki. Te ir iespēja iepazīt
keramikas tapšanas procesu no sākuma
līdz beigām, kā arī pašiem piedalīties ke
ramikas izstrādājumu veidošanas radošajās
darbnīcās, cepļa kurināšanā 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 pie
teikties!

14 IK “Brāļi Vanagi”

Tālr. +371 22304871
Jeremejeva iela 16, Krāslava
aris.vanags@inbox.lv

Pēc pasūtījuma izgatavo suvenīrus un dā
vanas ar lāzeru (stikla, metāla, koka, finiera
izstrādājumu gravēšana un griešana). Veic
individuālus galdniecības pasūtījumus.

Tālr. +371 29471277
Miesnieku iela 19, Krāslava
gorislava@inbox.lv, www.gorgots-art.lv
Gleznotājs uzskata sevi par neoakadēmiskā
virziena piekritēju. Psihodēlisma manierē
uzgleznotajos darbos dominē skumju un
traģisma motīvi. Viņš ir mākslinieks, kas
savas prasmes nodod arī citiem, tāpēc jauno
mākslinieku gleznās jūtama A. Gorgota stila
līnija, kas iezīmējas jau kā atsevišķa glez
niecības maniere.
Interesentu grupām, pēc iepriekšēja pasū
tījuma, piedāvā meistarklases gleznošanā.
Nodarbības ilgums: 4–5 stundas. Māksli
nieks nodrošina gleznošanai nepieciešamos
materiālus (krāsas, audeklu, otas). Meis
tarklases dalībnieki uzgleznoto darbu ņem
līdzi. Iepriekš pieteikties!

16 Amatu istaba –
mākslinieces Maijas Šuļgas
darbnīca

Tālr. +371 26925821
Studentu iela 5, Krāslava
maijashulga@inbox.lv
Maija ir profesionāla rokdarbniece, kura
veido amatniecības izstrādājumus dažādās
rokdarbu tehnikās. Izgatavo mākslas darbus
pēc individuāla pasūtījuma. Pēc iepriekšēja
pasūtījuma organizē radošās darbnīcas.
Iepriekš pieteikties!

17 Tekstilizstrādājumu
māksliniece-dizainere
Svetlana Pitrāne

Tālr. +371 20565676
Aronsona iela 5-18, Krāslava
svetlana.pitrane@inbox.lv

Tekstilizstrādājumu māksliniece, dizainere
izgatavo, tamborē un šuj mīkstās rotaļlie
tas, segas, gultasveļu, dekoratīvos spilve
nus, sienas dekorus ar vārdiem un interjera
priekšmetus, izmantojot bērniem draudzī
gus materiālus.

Lina auduma rokdarbi
“Linenquality”

Tālr. +371 26046819
http://www.etsy.com/shop/linenquality
http://www.meistardarbs.lv/veikals/
16788818
Vija Pizāne izgatavo dažāda veida darbus no
izturīgā un dabiskā lina auduma: galdau
tus, dvieļus, kosmētikas maciņus, somas,
dāvanu maisiņus, penāļus u.c. Darbus var
iegādāties Krāslavas novada TIC, kā arī pēc
pasūtījuma.

Krāslavas amatnieki

15 Mākslinieks
Andrejs Gorgots

Naktsmītnes Krāslavā
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Lai Krāslavu labāk iepazītu un izbaudītu, ir vērts šeit uzturēties vairākas dienas. Šim nolūkam pilsētā darbojas 8 brīvdienu
un viesu mājas, kā arī 3 apartamenti. Daļa no naktsmītnēm atrodas Daugavas krastā, citas pašā pilsētas centrā vai pilsētas
nomalē. Tu noteikti atradīsi sev piemērotāko, lai pārlaistu nakti Daugavas ieskautā pilsētā.

1 “Aveņkrasti”

Tālr. +371 27718833
Rīgas iela 37, Krāslava
ludmila.kairane@gmail.com
www.avenkrasti.lv
Viesu māja atrodas 200 metru attālumā
no Daugavas. Ērta piebraukšana, asfaltēts
ceļš. Komfortabla pirts ar nelielu baseinu
un atpūtas telpu ir piemērota atpūtai no 2
līdz 6 cilvēkiem. Nakšņošanai – 4 atsevišķas
istabas līdz 10 viesiem. Ir terase ar galdu un
soliņiem, grila un piknika vieta. Teritorijā ir
bezmaksas Wi-Fi. Ir iespējamas brokastis.
Viesmīlīgi saimnieki. Iepriekš piesakot, ir
iespēja organizēt ekskursiju pa pilsētu.
9

4

3 “Krāslava”

Tālr. +371 28378572
Celtnieku iela 4, Krāslava
perpetuum2a@inbox.lv
Naktsmītnes piemērotas jauniešu grupām,
ģimenēm, kā arī tūristu organizētām gru
pā. Telpas svinībām līdz 40 personām. At
pūtai – lapene ar kamīnu, pirts, slēgts āra
baseins.
26
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5 “Pūce”

Tālr. +371 29221527
Artilērijas iela 18, Krāslava
moments@inbox.lv
Viesu mājā ir ļoti mājīga atmosfēra un tā
ir īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem.
1. stāvā atrodas plaša virtuve ar ēdamzāli,
viesistaba ar atpūtas zonu, 2-vietīgs numurs
ar bērnu gultiņu un 1-vietīgs numurs, kopī
ga tualete un duša, kā arī veranda brīnišķī
gu vakaru pavadīšanai. 2. stāvā – 3-vietīgs
numurs, 2-vietīgs numurs, 4-vietīgs nu
murs, kopīga vannas istaba un tualete.
15

6
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I–XII

2

4 “Priedaine”

2 “Forest B&B”

Tālr. +371 29615751
Mednieku iela 11, Krāslava
euromakss@inbox.lv
Tiek piedāvātas veselīgas maltītes ar paš
ceptu maizi un vietējiem produktiem. Ir
iespēja pasūtīt viesību zāli. Labiekārtota
piknika vieta.

Viesu māja 100 m attālumā no Daugavas
Tālr. +371 26430798
Klusā iela 2, Krāslava
priedainesvn@inbox.lv
Labiekārtoti numuri viesu mājā, kas atrodas
100 m no Daugavas. Vasaras mājiņa 3 cilvē
kiem. Siltos vasaras vakaros viesi var paši
gatavot ēdienu vasaras virtuvē, kurā ir ka
mīns, gāzes un malkas plītis. Pēc iepriekšēja
pasūtījuma – ēdināšana.
30

20
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I–XII

V–X
3
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6 “Saules māja”

Brīvdienu māja 150 m attālumā no Jāņupītes
Tālr. +371 26869346
Sauleskalna iela 22, Krāslava
valdispaulins@inbox.lv
Atrodas 15 minūšu gājienā no pilsētas cen
tra. Mājīgas naktsmītnes Šokolādes kalna
pakājē.
7

2

IV–X

*Simbolu skaidrojumu skatīt 47. lpp.
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Brīvdienu māja 100 m attālumā no Jāņupītes
Tālr.: +371 26355115, +371 22038020
Raiņa iela 10, Krāslava
krasl.vilnis@inbox.lv
Galda teniss, pirts, baseins, karaoke.
10

3

I–XII
2

8 “Zive”

Viesu māja 100 m attālumā no Daugavas
Tālr. +371 29185835
Pārceltuves iela 14, Krāslava
vm_zive@inbox.lv
Ērti numuriņi viesu mājā pašā pilsētas cen
trā. Galda teniss.
22
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11 Apartamenti
“Ziedu pasaule”

JAUNUMS!
Tālr. +371 28202637
Amatnieku iela 18, Krāslava
poldor@inbox.lv
Atrodas aptuveni 1 km attālumā no pilsētas
centra un apt. 400 m no smilšainas Dauga
vas pludmales.
Apartamenti piemēroti vienai ģimenei
(max. 5 cilvēki). 1. stāvā atrodas duškabīne,
fēns, veļas mazgājamā mašīna, 3 trenažieri
(svara stienis, skriešanas trenažieris un spē
ka trenažieris svarcelšanai). 2. stāvā atrodas
5vietīga guļamistaba ar 2 divvietīgiem un
1 vienvietīgo dīvānu (ar visu nepieciešamo
gultasveļu un dvieļiem), pilnībā aprīkota
virtuve un tualete. Viesiem ir pieejams le
dusskapis, mikroviļņu krāsns, gāzes plīts,
tējkanna, galda un virtuves piederumi, kā
arī cits aprīkojums. Guļamistabā ir televi
zors, DVD atskaņotājs, bezmaksas Wi-Fi.
Darbojas “ekskluzīvs lifts” viesu nogādāša
nai uz 1.stāvu un atpakaļ. Apsargāta au
tostāvvieta. Saimnieki nodarbojas ar puķu
stādu audzēšanu, kurus sezonas laikā var arī
iegādāties.

5

1
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9 Apartamenti

Tālr. +371 25633636
Raiņa iela 8-8, Krāslava
Apartamentos ir virtuve, tualete, duša, gul
ta un televizors.
2

1
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10 Kraslava 2 Bedroom Lux
Apartments

JAUNUMS!
Tālr. +371 25945277
Vienības iela 59, Krāslava
jelena.galonska@inbox.lv
Apartamenti ir paredzēti ne vairāk kā 6 vie
siem un atrodas modernā divistabu dzīvoklī
(1. stāvā) ar pilnībā aprīkotu virtuvi (ledus
skapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā tējkan
na, tosters, plīts, virtuves piederumi u.c.) un
vannas istabu ar dušas kabīni (pieejams arī
fēns, vannas un tualetes piederumi, dvieļi).
Guļamistabās atrodas divguļamā gulta, dī
vāns un TV. Viesiem pieejams arī gludeklis.
Bezmaksas Wi-Fi. Tuvumā atrodas bērnu
rotaļu laukums, pārtikas preču veikali un
benzīna uzpildes stacija.
6

2
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Naktsmītnes Krāslavā

7 “Vilnis”

Krāslavas garšas
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Latgales kulinārā
mantojuma tīkla
uzņēmumi
Latgales kulinārā mantojuma centrs

Tālr.: +371 656 22201, +371 26395176
Pils iela 2, Krāslava
kulinaraismantojums@inbox.lv
www.kulinaraismantojums.lv
Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” pēc
iepriekšēja pasūtījuma piedāvā Latgales kulinārā
mantojuma produkcijas (Sergeja Zakrevska paš
ceptā maize, mājas siers un pēc īpašas receptes
sālīti gurķīši no Z/S “Bagātības”, “Skudru gaļas” kū
pinājumi un Z/S “Kurmīši” zāļu tējas) degustāciju.

“Skudru gaļa”

Tālr. +371 25959655
Lāčplēša iela 10, Krāslava
skudradina@inbox.lv
Mājražotāji Dina un Māris Skudras pie
dāvā pēc sentēvu receptēm gatavotus
mājas kūpinājumus: desas, kūpinātu
gaļu un vistiņas, kā arī sālītu speķi.

Mājražotājs Sergejs Zakrevskis

Tālr. +371 29111637
sergejs.zakrevskis@inbox.lv
vijakoncevica@inbox.lv
Pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā pašcep
tu maizi ar klijām, linsēklām, kaņepēm un
saulespuķu sēkliņām. Ražo kaņepju un lin
sēklu eļļu, kaņepju sviestu un kaņepju tēju.

Iespēja ieturēt maltīti Krāslavā:

1 Ēdamnams
“Daugava”

Tālr. +371 26809526 (Ija)
Rīgas iela 28, Krāslava
Maltītes gaumīgi iekārtotā
ēdam
namā. Pa logu skats uz
grāfu Plāteru pili. Darba laiks:
8.00–16.00, S, Sv – brīvdiena.
Pieteikuma pasūtījumi tiks iz
pildīti jebkurā laikā. Piedāvā iz
braukuma galdu klāšanu.

2 Kafejnīca “Mārīte”

Tālr. +371 20055716 (Ināra)
Tirgus iela 2, Krāslava
Krāslavieši iecienījuši kā vietu,
kur var ātri un garšīgi paēst pus
dienas. Pēc iepriekšēja pasūtīju
ma klāj svinību galdus.
Darba laiks: 1. oktobris – 30. ap
rīlis: 9.00–17.00; 1. maijs –
30. septembris: 9.00–20.00
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3 Kafejnīca
“Tokyo Town”

Tālr. +371 20209065
Rīgas iela 50, Krāslava
Kafejnīca piedāvā dažāda veida
suši, tradicionālo japāņu zupu
un dzērienus. Tiek piedāvātas arī
uzkodas, salāti un saldie ēdieni.
Darba laiks:
P, O, T, C, Sv: 12.00–21.00
Pk, S: 12.00–00.00

4 Kebab Bar
JAUNUMS!

Tālr. +371 25404792
Vienības iela 56A, Krāslava
foodcity@inbox.lv
Iespēja izbaudīt Krāslavā paga
tavotu kebabu, picu un garšīgu
saldējumu.
Darba laiks: P–C: 11.00–20.00;
Pk, S: 11.00–22.00; Sv: 13.00–
20.00

5 Kafejnīca “Todes”

Tālr. +371 29166609
Rīgas iela 58, Krāslava
Gribētāji ieturēt maltīti svaigā
gaisā var iekārtoties pie galdiem

zem saulessargiem. Ēdienkartē
tiek piedāvāts pusotrs desmits
dažādu picu, 11 hamburgeru
veidi, hotdogi, cepti kartupeļi,
ēdieni bērniem. Ir iespējama
ēdienu piegāde. Pēc iepriekšēja
pasūtījuma – visu veidu svinību
rīkošana (kāzu galdi, dzimšanas
dienu svinības, u.c.).
Darba laiks: P–C: 12.00–21.00;
Pk, S: 12.00–22.00, Sv: 12.00–
21.00

Padari kāzu dienu neaizmirstamu!
Pils iela 8, Krāslava
Tālr. +371 25996510
(Eduards Danovskis)
eduardsdanovskis@inbox.lv
Krāslavas pils kompleksā
piedāvā asprātīgas atrak
cijas un kāzu svinību pār
steigumus. Viesi patīkami
pavadīs laiku dzirkstoša
humora gaisotnē, arī jau
nais pāris netiks aizmirsts.
Pie pils Jūs sagaidīs grāfs
Plāters, ja iepriekš paaici
nāsiet!

Dabas parks“Daugavas loki”atrodas Latgales dienvidaustrumos. Administratīvi tas
ietilpst Krāslavas un Daugavpils novados. Parks izveidots 1990. gadā, lai saglabātu
unikālos dabas kompleksus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un mazpārveidoto
ainavu Daugavas senlejas Krāslavas — Naujenes posmā un tam piegulošajā teritorijā.
Parka teritorija pilnībā ietilpst Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, savukārt parka
teritorijā ir vairāki aizsargājami dabas pieminekļi: Adamovas krauja, Daugavas Vārti, Mālkalnes
avots, Sandarišku karengravas un Sproģu gravas, kā arī Slutišķu etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.
Tā ir Natura 2000 teritorija.

Dabas parks “Daugavas loki”
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Apskates objekti dabas parkā “Daugavas loki”
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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 Daugavpils novadā
tic@kraslava.lv, info@visitdaugavpils.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
www.visitkraslava.com
www.visitdaugavpils.lv
Dabas parks “Daugavas loki” dibināts 1990. gadā. Tas izvietojies Latvijas likteņupes Dauga
vas ielejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū, posmā no Krāslavas rietumu robežas
līdz Naujenei 12 372 ha platībā. Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas loki, kuru
garums sasniedz 4–6 km. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiski piemi
nekļi. 2011. gadā tas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

1 Adamovas dabas taka

Tālr. +371 656 22201
Augusta ielas sākums, Krāslava
GPS: 55.892502, 27.134514

20

Takas sākums ir Krāslavā, no skatu laukuma
(iebraucot pilsētā no Daugavpils puses).
Unikāla iespēja iepazīt dabu tās daudzvei
dībā. Šeit ir izveidojušies optimāli apstākļi
bagātīgās floras un faunas eksistencei.
Adamovas takas garums ir 1,8 km. Takas
konfigurācija ir sarežģīta – tā met cilpas,
virzās gan uz augšu, gan uz leju. Dodoties
pastaigā pa taku, var baudīt skaistus skatus
uz Daugavu, satikt vāveru pāri, klausīties
dzeņa kalšanā un pavasarī vērot, kā no ze
mes spraucas vizbuļu asni.

2 Priedaines skatu tornis

Tālr. +371 656 22201
Priedaine, Krāslava
GPS: 55.892807, 27.147560
Viens no augstākajiem koka skatu torņiem
Latvijā (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.
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3 Adamovas pilskalns

Iebraucot Krāslavā no Daugavpils puses
GPS: 55.89388, 27.13361
Iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, ciemiņus
sagaida Adamovas pilskalns – tas atrodas
Daugavas senlejas malā starp divām dziļām
gravām. Kalna augstums sasniedza 40 m.
Adamovas pilskalns, tāpat kā citi Dauga
vas pilskalni, bija apdzīvots ilgu laiku. Šajā
vietā arī meklējami Krāslavas pirmsākumi.
1960. gadu beigās, arheoloģiski nepētīts,
pilskalns tika nolīdzināts un iznīcināts, tam
pāri ierīkojot jauno Rīgas – Krāslavas šose
jas trasi. Pašlaik pilskalna skatu laukums ir
iemīļota krāslaviešu un viesu pastaigu un
atpūtas vieta.

4 Foto rāmji Krāslavā

Vidzemes un Ostas ielas, Krāslava
Krāslavā, Ostas un Vidzemes ielā, ir ap
skatāmi divi vides dizaina elementi - koka
mežģīņu stilistikā veidoti lielformāta foto
rāmji, kuru ideja ir vizuāli atklāt Daugavas
skaistumu un sagādāt prieku pilsētniekiem
un viesiem. Objektu izveide un uzstādīšana
ir fotokluba “Zibsnis” iniciatīva. Atklājiet sa
vas foto mākslinieciskās dotības, ierāmējiet
skaistākos mirkļus Daugavas krastā!

5 Krāslavas krēsls

Adamovas pilskalns, iebraucot Krāslavā no
Daugavpils puses
GPS: 55.89388, 27.13361
Adamovas pilskalnā, kur paveras lielisks
skats uz Krāslavu un Daugavas ieleju, ir
uzstādīts vides objekts - Krāslavas krēsls.
Kāpēc tieši krēsls? Atbilde uz šo jautājumu
ir saistīta ar Krāslavas pilsētas nosaukumu.
Viens no Krāslavas nosaukuma rašanās
skaidrojumiem vēsta par to, ka nosaukums
nāk no latgaliešu vārda “krāsls” – krēsls, jo
Daugava pie Krāslavas met vairākus lokus,
kuri pēc formas atgādina krēslu. Tas vēl tiek
apstiprināts ar nostāstiem par to, ka agrāk,
kad Daugava vēl bija kuģojošā tirdzniecības
artērija, daudz plostu uzskrēja uz sēkļiem
pie Krāslavas, kas arī veidoja analoģiju vār
dam “krāsls” – krēsls. Objekta izveide un uz
stādīšana ir biedrības “Kruoslovys amatnīku
broliste” iniciatīva.

Apskates objekti dabas parkā “Daugavas loki”
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Reģionālas nozīmes velo maršruts Nr. 35 dabas parkā “Daugavas loki”

Aktīvā atpūta dabas parkā “Daugavas loki”

Maršruts ir apļveida, tā kopējais garums – 128 km.
Krāslava–Tartaks–Naujene–Daugavpils–Elerne–Jaunborne–Veckaplava–Krāslava
Maršruts ir izzinošs un ietver sevī gan divu pilsētu arhitektūras pērles ar baz
nīcām, 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 informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs.
To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt latviešu, krievu, baltkrievu, poļu kultūrvēs
turisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdie
nas dzīvi. Maršruts šķērso īpaši aizsargājamo ainavu apvidu Augšdaugava. Velo
maršruts iet garām vairākiem parkiem katrā no administratīvajām teritorijām,
blakus maršrutam ir vairākas izziņas takas.
Sekojot velotūrisma marķējumam, šo maršrutu var iet arī kājām. Tas būs lielisks
pārgājiens, kura laikā nesteidzoties baudīt neparastas, skaistas un pārsteidzošas
dabas ainavas, vērot dabas parkā esošos augus, kokus, kukaiņus un dzīvniekus.

Velo noma:
Jevģēnijs Podjava

Tālr.: +371 29168156, +371 26172091
Rēzeknes iela 8, Krāslava
Pieejami 20 velosipēdi. Velosipēdu remonts.

Biedrība “SPORTISTS”
JAUNUMS!

Atpūtas bāze “Dridži”
Tālr. +371 29441221
Skaistas pagasts
10 velosipēdi

Tālr. +371 25931753
Velosipēdu un aizsargķiveru noma. Bērniem līdz 18 gadiem velosipēdu noma ir
pieejama tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Velosipēds ir jāatdod identiskā
tehniskā stāvoklī, kādā tas bija izīrēšanas brīdī. Pieejami 20 velosipēdi.

Brīvdienu māja “Vokors pi azara”
Tālr. +371 29422679
Izvaltas pagasts
7 velosipēdi
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Ūdens tūrisms dabas parkā “Daugavas loki”
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Kanoe un laivu noma
“Aktīva atpūta Latgalē”

Tālr.: +371 25359589, +371 29244291
Indras iela 33, Krāslava
atputalatgale@inbox.lv
www.atputalatgale.com
www.facebook.com/LaivunomaLatgale
Piedāvā kanoe laivu nomu - 24 laivas, kas
lieliski piemērotas vairāku dienu maršru
tiem. Tā ir vienīgā laivu noma Latgalē, kas
piedāvā piepūšamo gumijas laivu nomu
(10 laivas). Tās ir stabilas un izturīgas, ar
celtspēju līdz 420 kg, ideāli piemērotas
drošai atpūtai ar bērniem. Visas laivas ir
nodrošinātas ar glābšanas vestēm un ūdens
drošiem maisiem. Tiek piedāvātas arī spe
ciālas bērnu drošības vestes. Viesmīlība un
īpaši pievilcīgas cenas.

Brīvdienu māja “Skerškāni”

Tālr.+371 29195745
Ūdrīšu pagasts
skerskans@inbox.lv
www.skerskani.lv
GPS: 55.876274, 27.102413
Plostu un laivu piestātne. Telšu vietas
Daugavas krastā, lauku pirts, ārstniecības
zāļu slotiņas.
Naktsmītnes. Iepriekš pieteikties!

Kanoe laivu noma
SIA “Saulgoze G”

Tālr. +371 29912646
Vidzemes iela 5, Krāslava
saulgozeg@inbox.lv
http://www.nomalaivu.lv/
www.facebook.com/nomalaivu.lv
Piedāvā trīsvietīgu kanoe laivu nomu un
citu nepieciešamo inventāru braucieniem
ne tikai pa Daugavu, bet arī citu upju un
ezeru maršrutos. Ir iespējama laivu trans
portēšana uz ceļotāju izvēlēto vietu.

Aktīvā atpūta dabas parkā “Daugavas loki”

Krāslava ir pilsēta Daugavas krastos, tāpēc vilinoša šķiet iespēja iepazīt un apskatīt tās
apkārtni un skaistos dabas skatus, iesaistoties ūdenstūrisma priekos un piedzīvojumos. Tā
arī ir lieliska iespēja iepazīties ar Krāslavas novada pasakaino dabas ainavu, Latgales eze
ru daudzveidību, pasakaino upes krastu burvību, kā arī Daugavas dabīgo tecējumu un tās
veidotos lokus, kuru unikālās ainavas un apskates objekti ir iekļauti dabas parkā “Daugavas
loki”.
Brauciet ar laivām un atklājiet sev un savai ģimenei, draugiem vai darba kolēģiem, cik inte
resanta, aizraujoša un dinamiska var būt atpūta Latgalē. Latgales dabas pērles spoži mirdz
ceļiniekiem, lai apburtu tos ar savu skaistumu uz mūžu. Iepazīsties un novērtē ūdens mar
šrutu dabas parkā “Daugavas loki”.

Izjādes dabas parkā “Daugavas loki”
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6 Zirgu sēta “Klajumi”

12 km no Krāslavas
Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
GPS: 55.857395, 27.041130
Piemērota vieta lauku, dabas un zirgu mī
ļotājiem. Saimniecībai piešķirta goda zīme
“Latviskais mantojums”. Ideāla vieta lielu
grupu ekskursijām, draugu kompānijām un
atpūtai ģimenes lokā.

Zirgu sētā “Klajumi” atpūtniekus sagaida 11 zirgi: Berta, Raita, Zemene, Skanda, Legante,
Selda, Vērdiņš, Flora, Blāzma, Alfa un Dundurs. Zirgi ir ļoti prātīgi, ar prognozējamu
raksturu, piemēroti arī jātniekiem bez pieredzes.

Zirgu sēta “Klajumi” piedāvā:
• Ekskursijas pa saimniecību.
• 2–7 dienu pārgājienus zirga mugurā dabas parkā “Daugavas loki” un Latvijas –
Baltkrievijas pierobežā gida-instruktora pavadībā. Zirgiem ir viss ekipējums.
Piedāvā nakšņošanu, ēdināšanu, pirti.
• Izjādes un braucienus pajūgos. Vasarā ratos, ziemā – kamanās.
• Kāzu fotosesijas zirgu mugurās un saimniecības gleznainākajās vietās, iespējamas
arī izbraukuma fotosesijas.
• Reitterapiju (rehabilitācija zirga mugurā) un relaksāciju zirga mugurā.
• Pirtnieka pakalpojumus. Pieredzējis pirtnieks ar ozola, liepu vai bērzu slotām ar
malku kurinātā pirtī. Aromātiski zāļu uzlējumi akmeņiem.
• Dalību pasākumos, svētkos, festivālos.
• Naktsmītnes un pirti brīvdienu namiņā “Klajumi” (9 vietas).
• Naktsmītnes un melno “dūmu” pirti brīvdienu mājā “Klajumu Ķemeri” (7 vietas).
• Naktsmītnes brīvdienu namiņā “Klajumu Ganiņi” (8 vietas).  
Namiņš piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Naktsmītnes brīvdienu mājā “Klajumu Krasti” Daugavas krastā (6 vietas).
• “Klajumu Odu taku” ar meža un purva ainavām.
• Latgales kulinārā mantojuma ēdienus Klajumu ķēķi pie kamīna, vietējo ēdienu
degustācijas lielām grupām.
• Greznas 2-zirgu karietes nomu, izbraucot uz jebkuru vietu Latvijā un Lietuvā.
• 2-vietīgu zirgu pārvadājamā treilera nomu.

Piedāvājums ziemā!
Zirgu sēta “Klajumi” piedāvā jāšanu un braucienus
pajūgos. Sevišķi labi izdodas ziemīgs pikniks
ar desiņu cepšanu uz ugunskura dabas parkā
“Daugavas loki”.
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Tālr.: +371 26538824, +371 29106312
Rakuti, Ūdrīšu pagasts
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.lv
GPS: 55.896107, 27.077522

Ekskursija saimniecībā, kur audzē dažādu
sugu ārstniecības augus dabas parkā “Dau
gavas loki”. Ārstniecības tēju degustācija.
Iespēja iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas,
zāļu maisījumus vannai un pirtij. Saimnie
cībā piedāvā bioloģiskās bišu vaska šūnas,
vaska sveces, kā arī saimniecības apmeklē
tāji var izgatavot sveci savām rokām. Saim
niecība pastāvīgi attīstās un pilnveido savu
piedāvājumu.
2015. gadā Z/S “Kurmīši” saņēma goda zīmi
“Latviskais mantojums”.
Īpašais piedāvājums: “Saber savu tēju” – at
bilstoši savas dzimšanas dienas datumam
vai kādam citam nozīmīgam notikumam –
pēc cipariem varat sabērt savu īpašo tēju.
JAUNUMS
Šajā sezonā piedāvājums ir papildināts ar
smaržīgiem hidrolātiem jeb ziedūdeņiem
(rudzupuķu, lavandas, melisas, lofanta,
asinszāļu, vībotnes, pūķgalves, muskata,
salvijas, pelašķa). Z/S “Kurmīši” produkciju
var iegādāties arī internetveikalā, mājas
lapā www.kurmisi.com
Iepriekš pieteikties!

8 Saimniecība “Cīruļi”

Tālr.: +371 29968900, +371 656 29876
Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts
piligrimpb@gmail.com
GPS: 55.909363, 27.001305
Saimniecības “Cīruļi” saimnieki Inta un
Pjotrs Babini aicina iepazīties ar bišu dzī
vi sādžā “Lielie Muļķi”, kas atrodas dabas
parkā “Daugavas loki”. Ir iespēja aplūkot
akmeņu, dzīvnieku ragu kolekciju, paklau
sīties leģendas un stāstus par neparasto
ciemu. Var aplūkot un iegādāties gleznas,
zīmētas ar eļļas krāsām. Viesi var apmeklēt
svētavotu, kas atrodas saimniecības apkār
tnē. Vasaras sezonā pieņem grupas līdz 40
cilvēkiem. Ziemā ir iespēja slēpot, braukt
ar ragaviņām, snovbordiem no blakus
esošā Plociņa kalna. Garos ziemas vakaros
(grupām 8–10 cilvēku sastāvā), izgaršojot
piparmētru tēju ar medu, varēsiet uzzināt,
ko bitītes un bitenieki dara ziemā. Medus
produkcijas degustācija un iegāde.
Iepriekš pieteikties!

9 Zemnieku saimniecības
“Brieži” saldumu darbnīca

JAUNUMS
Tālr.: +371 20236977, +371 26320141
m. Brieži, Ūdrīšu pagasts
inga.eizenberga@kraslava.lv

Piedāvā ekskursiju bišu dravā. Tā ir in
teresanta iepazīšanās ar brīnumiem un
noslēpumiem bišu saimes dzīvē un saldu
mu darbnīcā dabas parka “Daugavas loki”
teritorijā. Biškopības produkcijas (dažādu
ziedu krēmveida medus, propolisa, bišu
maizes, pastilu un sukāžu) degustācija un
upeņu tējas dzeršana. Iepriekš piesakoties,
piedāvā 2 meistarklases: medus konču ra
žošanu un “bitenieka maizes” cepšanu uz
ugunskura. Produkcijas iegādes iespējas.

Interesantas saimniecības dabas parkā “Daugavas loki”

7 Zemnieku saimniecība
“Kurmīši”

26

6
Cik daudz Jūs zināt par Krāslavu – pilsētu Dau
gavas lokos?
Piedāvājam lielisku iespēju pārbaudīt savas zi
nāšanas un atrisināt nelielu krustvārdu mīklu
par Krāslavu! Lasiet jautājumus un ierakstiet
atbildes tukšajās ailēs.
Ir grūti atbildēt uz kādu jautājumu? Tad vēl
reiz apskatiet informāciju, kas ir piedāvāta
šajā brošūrā (1.–25. lpp.) un atrodiet pareizo
atbildi!
Lai Jums veicas!

9
2

7

3
1
5
8
4

10

1. Kāds ir Krāslavas kreisā krasta daļas nosaukums?
2. Kalns, ar kuru saistās romantiska leģenda par lielu un uzticīgu mīlestību.
3. Aktīvās atpūtas objekts, kas tika atvērts 2017. gada 20. jūlijā.
4. Grāfu Plāteru dzimtas rezidences celtniecība sākta ap 1765. gadu. Nosauciet pils projekta autoru!
5. Romantikas un melanholijas simbols, kas atrodas blakus Grāfu Plāteru pilij.
6. Ko var apskatīt Krāslavas novada TIC 3. stāvā?
7. Kādā sarakstā iekļauts dabas parks “Daugavas loki”?
8. Kāds nosaukums ir dabas takai, kas atrodas Krāslavā?
9. Vides objekts, kas atrodas Adamovas pilskalnā.
10. Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales . . . . . . . . . . . arhitektūras paraugs.

Atbildes:  1. Priedaine, 2. Karņicka, 3. Peldbaseins, 4. Parako, 5. Grota, 6. Lelles, 7. Unesco, 8. Adamovas, 9. Krēsls, 10. Baroka
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Krāslavas novads atrodas pašā Latvijas pierobežā, te satiekas vairākas kultūras,
tradīcijas, valodas un mentalitātes, radot multinacionālu un daudzveidīgu vidi.
Te katrs jūtas kā mājās, jo tieši te, Krāslavas novadā, sākas Latvija, te, šķērsojusi
Latvijas – Baltkrievijas robežu, Dvina pārtop par Daugavu, ko dēvējam par Latvijas
likteņupi. Katrā no 11 pagastiem ir, ko redzēt un piedzīvot. Ezeru krastos var atpūsties
kādā no brīvdienu vai viesu mājām, ieklausīties kā elpo mežs, sajust dabas pieskārienu,
noraudzīties kā līgani lokās labības lauki, traukties pretī jaunām sajūtām un piedzīvot
vēl neizjusto.

Krāslavas novads
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Krāslavas novada dievnami
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1 Aulejas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu
baznīca

Tālr.: +371 29378955, +371 26629078
Auleja, Aulejas pagasts
GPS:56.0568916, 27.2816897
Aulejas ezera krastā atradusies viena no
vecākajām koka baznīcām Latgalē. Tā bija
celta 1530. gadā. Vecā baznīca kara laikā
tika stipri izpostīta. Tagadējā mūra baznīca
tika uzcelta 1709. gadā. Lietošanas kārtībā
ir ērģeles. Iepriekš pieteikties!

2 Varnaviču Sv. Marijas
Romas katoļu baznīca

Tālr.: +371 656 29934, +371 29498216
Varnaviči, Kaplavas pagasts
GPS: 55.8305949, 27.2955275
Pirmā koka baznīca celta 1822. gadā.
1929. gadā kanoniķis J. Borodzičs uzcēla
Varnavičos pašreizējo mūra baznīcu, kas at
rodas 3 km no iepriekšējās baznīcas vietas.
Iepriekš pieteikties!

3 Pustiņas Sv. Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīca

Tālr.: +371 26373755, +371 29132731
Robežnieki, Robežnieku pagasts
GPS: 55.9744040, 27.6149246
Pirmā Pustiņas baznīca uzcelta 1737. gadā,
tā bija koka ēka. 1817. gadā uzsāka celt
jaunu baznīcu. Tā mūrēta no sarkaniem
ķieģeļiem, pamati – no tēstiem akmeņiem.
Baznīcu pabeidza būvēt 1899. gadā, to kon
sekrēja Jaunavas Marijas debesīs uzņemša
nas godam. Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29378955
Kombuļi, Kombuļu pagasts
GPS: 55.9802843, 27.1749566
Kad 1767. gadā Krāslavā uzcēla jaunu mūra
baznīcu, veco nojauca un pārveda uz Kom
buļiem. Šī baznīca Kombuļos pastāvēja
apmēram 60 gadus. 1818. gadā veco koka
baznīcu nojauca un uzcēla mūra kapelu, tā
bija veltīta Sv. Jāņa godam. Baznīcas labie
kārtošanas un pārbūvēšanas darbi turpinā
jās līdz pat 20. gadsimta četrdesmitajiem
gadiem. Baznīca tagadējā izskatā pastāv no
1923. gada. Iepriekš pieteikties!

4 Skaistas Sv. Antona Romas
katoļu baznīca

Tālr. +371 26805779
Skaista, Skaistas pagasts
GPS: 55.9610693, 27.3768041
Skaistas pirmā katoļu baznīca tika uzcelta
1778.–1788. gadā. Pirmā pasaules kara
laikā baznīca nodega. 1920.–1921. gadā
uzcēla tagadējo koka baznīcu. Iepriekš pieteikties!

5 Borovkas Sv. Dievmātes
Romas katoļu baznīca

Tālr. +371 28856787
Borovka, Ūdrīšu pagasts
GPS: 55.9150367, 26.9866202
Borovkas baznīcu 1811. gadā uzcēla Vaclovs
un Kazimirs Plāteri. Iepriekš pieteikties!
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6 Kombuļu Sv. Jāzepa
Romas katoļu baznīca

7 Balbinovas
Vissv. Trīsvienības Romas
katoļu baznīca

Tālr. +371 26263061
Indra, Indras pagasts
GPS: 55.8847782, 27.5471312
Senāk Balbinova (Indra) ietilpa Piedrujas
draudzē. 1801. gadā Nitoslavsku ģimene
lūdza cara Aleksandra I atļauju uzcelt savas
ģimenes kapos koka kapelu. 1803. gadā ka
pela bija uzcelta. 1940. gadā jaunās baznī
cas būvniecības darbi bija gandrīz pabeigti,
to iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns. Arī pēc
iesvētīšanas labiekārtošanas darbi turpinā
jās. Iepriekš pieteikties!

Pareizticīgo dievnami

Tālr. +371 26263061
Indrica, Kalniešu pagasts
GPS: 55.848503, 27.331581
Unikāls koka arhitektūras piemineklis
(1655.–1658. g.) Tā ir vecākā koka baznī
ca Latgalē. Indricas katoļu baznīca celta
vēl pirms
reformācijas laikā. 1695. gadā
muižkungs Jānis Andrejs Plāters pieņēma
katoļticību, un 1698. gadā baznīca tika
pārbūvēta un nodota katoļu rīcībā. Kora
telpās vecmodīgas ērģeles ar īpatnējiem
kokgriezumiem. Baznīcā ir četri altāri, tie
ir ļoti grezni, ar kokgriezumiem un senām
gleznām. Iepriekš pieteikties!

10 Piedrujas Sv. Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīca

Tālr. +371 656 29632
Piedruja, Piedrujas pagasts
GPS: 55.7995039, 27.4517164
Piedrujas pirmā baznīca bijusi koka ēka,
celta 1632. gadā. To cēlis Lietuvas valsts
kanclers kņazs Leons Sapieha. Šī baznīca
nodega, bet 1759. gadā tika uzcelta taga
dējā mūra baznīca. Piedrujas katoļu baznīcā
ir iluzorais altāris. Iepriekš pieteikties!

Luterāņu dievnams

11 Vecbornes luterāņu
baznīca

9 Izvaltas Sv. Miķeļa 		
ercenģeļa Romas katoļu
baznīca

Tālr. +371 28856787
Izvalta, Izvaltas pagasts
GPS:55.9544931, 27.0208733
Izvaltas pirmo koka baznīcu uzcēla
1625. gadā. 18. gadsimtā to pārbūvēja un
Livonijas bīskaps Antons Ostrovskis to iesvē
tīja Sv. Miķeļa ercenģeļa godam. 1896. gadā
uzcelta tagadējā Izvaltas baznīca.
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29474134
Vecborne, Kaplavas pagasts
GPS: 55.8617911, 27.0094491
Vecbornes baznīcas vēsture ir interesanta
tāpēc, ka Latvijā ir divas Vecbornes baznī
cas. Viena – Latvijas Etnogrāfiskajā brīvda
bas muzejā, otra – Krāslavas novada Kapla
vas pagastā. Vecā Bornes koka baznīca, kas
tagad atrodas brīvdabas muzejā, iespējams,
būvēta jau 1537. gadā. Pēc Pieminekļu
valdes un Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
ierosinājuma 1936. gadā Vecbornes baz
nīca tika demontēta un pārvesta uz Rīgu.
Ar Pieminekļu valdes ierosmi Bornē uzreiz
sākās jaunas baznīcas projektēšana un celt
niecība. Tagadējā Vecbornes baznīca celta
un iesvētīta 1939. gadā. Iepriekš pieteikties!

12 Piedrujas Sv. Nikolaja
pareizticīgo baznīca

Tālr. + 371 26783660
Piedruja, Piedrujas pagasts
GPS: 55.7998334, 27.4495907
Starp Krāslavas novada pareizticīgo baz
nīcām tikai viena – Piedrujas Sv.Nikolaja
pareizticīgo baznīca var lepoties ar sešiem
kupoliem. Tā ir viena no skaistākajām un ar
hitektoniski visinteresantākajām baznīcām
mūsu novadā. Būvēta 1885.gadā, kad vecā
koka baznīca vairs nespēja apkalpot visus
pareizticīgos. Iepriekš pieteikties!

13 Kaplavas Vissv. Dievmātes
patvēruma pareizticīgo
baznīca

Tālr.: +371 25944084, +371 22044425
Veckaplava, Kaplavas pagasts
GPS: 55.8667060, 26.9940822
1794. gadā tika dibināta Kaplavas drau
dze un Daugavas krastā uzcelta baznīca.
1889 gadā tika nolemts celt jaunu mūra
baznīcu, kas arī tika izdarīts. Baznīca tika
iesvētīta Dievmātes Aizbildnes godam.
Iepriekš pieteikties!

Krāslavas novada dievnami

8 Indricas Sv. Jāņa Kristītāja
Romas katoļu baznīca
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Krāslavas novada dabas objekti
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Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”

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

Piedrujas taka Daugavas ielejā,
Daugavas akmens

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
GPS: 55.7995039, 27.4517164
Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces sen
lejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu
apvidus teritorijā, kas ir bagāta ar retiem
un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku
sugām, ar kultūrainavas un vēstures piemi
nekļiem. Daugavas krastā atrodas Daugavas
akmens. Uz tā iekalts Daugavas vārds sep
tiņās valodās: igauņu, somu, krievu, poļu,
vācu, līvu un latviešu. Autors – Vilnis Titāns.
Vislabāk taku iziet kopā ar gidu (iepriekš
pieteikties). Līdzi jāņem pases!

Tabores dabas izziņas taka
Sīvera ezers
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Skaistas un Aulejas pagasti
Tas ir devītais lielākais ezers Latvijā.
2014. gada vasarā un rudenī dabas eksperti
izpētīja Sīvera ezeru un tā apkārtni. Te kon
statēta vislielākā smalkās najādas (Najas
tenuissima) atradne pasaulē.
Viens no galvenajiem Sīvera unikālo dabas
vērtību pastāvēšanas garantiem ir tā tīrais
un dzidrais ūdens. Ezers ir iecienīta peldē
tāju vieta, kā arī makšķernieku paradīze. Te
mājo līdakas, asari, raudas, līņi, plauži, zuši
u.c. zivis.

Dridža ezers

Skaistas pagasts, Kombuļu pagasts
GPS: 55.9579087, 27.2731090
Drīdzis ir dziļākais ezers Baltijā. Maksimālais
dziļums sasniedz – 65,1 m. Ezeram rakstu
rīga izstiepta forma, daudz līču, deviņas sa
las, no tām lielākā – Bernātu sala (13,9 ha).
Ezers līkumo kā upe, veido daudzus līčus,
pussalas, salas. No paugurainajiem apvi
diem paveras plaša, neatkārtojama ezeru
panorāma ar daudziem ezeriem. Dridža
ezers ietilpst aizsargājamā dabas parka
zonā, iekļauts Natura 2000 teritorijā.

Tālr.: +371 22015347, +371 656 29524
Robežnieki, Robežnieku pagasts
GPS: 55.9708006, 27.614540
Atrodas Lielā Gusena ezera krastā, gleznai
nā apvidū ar dabiski saglabātiem apskates
posmiem, kā arī diviem labiekārtotiem
laukumiem veselīgai atpūtai. Takas kopga
rums ir 1,3 km. Takā atrodas 15 pieturas ar
informācijas stendiem un atraktīviem uzde
vumiem. Taka iekārtota ar mērķi, lai katrs
ceļotājs varētu papildināt savas zināšanas
par dabas objektiem un gūt estētisku gan
darījumu. Ekskursija gida pavadībā jāpiesa
ka iepriekš. Līdzi jāņem pases!
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15 Kalniešu pagasta
JAUNUMS
muzeja istaba

Tālr. +371 28856195
Kalnieši, Kalniešu pagasts
Muzejā var apskatīt dažādas ekspozīcijas,
kas veltītas Kalniešu pagasta vēsturei. Fo
toekspozīcija “Kalniešu skolas skolotāji un
skolēni” stāsta par pagasta 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, medaljoni, senlaicīgas
pogas, rotas, krustiņi un daudz kas cits.
Muzeja istabā apskatāmas ne tikai senatnes
liecības, bet arī mūsdienu materiāli.
Izstāde “Prasmīgās rokas” sastāv no rok
darbiem, kas tapuši darbmācības un māj
turības stundu laikā. Bet fotoekspozīcija
“Kalniešu pagasta čaklākie lauksaimnieki”
ir veltīta zemkopjiem un lopkopjiem, kas
mūsdienās cītīgi strādā savās saimniecībās.
Darba laiks: P., O., T., C.: 8.00 –16.00;
Pk. – iepriekš piesakoties; S., Sv. – brīvdiena

Tālr. +371 26430121(latviešu, latgaliešu valodās),
+371 29394901 (krievu valodā)
Krāslavas iela 3, Indra, Indras pagasts
olga.indra@inbox.lv
Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas latgaliešu “skalu deķu” tehnikas, saglabā to nā
kamajām paaudzēm. Šeit it kā no jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods. Darbnīcā var
ne vien apskatīties jau gatavus darbus, bet arī pašam darboties pie īstām stellēm. Darbnīcas
audēju, kā arī mūsu vecmāmiņu, izstrādājumus var apskatīt izstāžu zālē “Indras pūralāde”.
Regulāri tiek rīkotas tematiskās izstādes.
Aušanas darbnīca piedāvā izzinošu programmu “Indras pūralāde”, kuras laikā dalībnieki ap
skata darbnīcu, iepazīstas ar lauku stellēm un audumu daudzveidību, apskata skalu segas
vakar un šodien, kā arī izmēģina roku grīdceliņu aušanā. Bērniem tiek piedāvāta meistar
darbnīca “Vysys munys vušķeņis”.
Uzņem grupas līdz 20 cilvēkiem. Iepriekš pieteikties!
Ieejas maksa: 0,50 EUR/pers., meistardarbnīca – 0,50 EUR/pers.

Amatniecība Krāslavas novadā

17 Aušanas darbnīca “Indra”

16 Piedrujas pagasta muzejs

Tālr. +371 26192554, +371 26197161
Piedruja, Piedrujas pagasts
GPS: 55.7973292, 27.446043
Muzejs ir atvērts 2013. gada aprīlī. Muzejā
ir četras izstāžu zāles, kur var iepazīties ar
dažāda laika perioda sadzīves darbarīkiem
un lauksaimniecības tehniku, kas atspoguļo
vietējo iedzīvotāju dzīvi. Piedrujas pagasta
muzejā var apskatīt veco karšu fragmentus
sākot no 15. gadsimta līdz mūsdienām. Ap
meklētāji var iepazīties ar tematiskām foto
izstādēm.
Darba laiks: trešdienās 10.00–13.00, citā
laikā – iepriekš piesakoties.

Krāslavas novada muzeji

14 Laimes muzejs
JAUNUMS
Tālr. +371 20266514
Sporta iela 2, Indra
laime.indra@inbox.lv
Kā dāvana Latvijai simtgadē, Indrā tika at
vērts Laimes muzejs. Interaktīvā ekspozīcija
aicinās ikvienu darboties, sajust un domāt,
skatīties nākotnē, nevis pagātnē. Muzeja
uzdevums nav sniegt atbildi uz jautājumu
“Kas ir laime?”, bet rosināt cilvēkos pozitīvas
emocijas, ļauties iespaidiem, radīt, iedves
mot un meklēt katram savu atbildi uz šo
jautājumu.
Ekspozīcija izkārtota vairākos Laimes ceļos:
“Sporta un darba ceļš”, “Vīriešu ceļš”, “Sie
viešu ceļš”, “Gaišais ceļš”, “Muzikālais ceļš”,
“Māņticības ceļš”, “Radošais ceļš” u.c. Muzejs
saņēma apbalvojumu “Inovatīvākais tūris
ma objekts Latgalē 2018”.
Īpašais piedāvājums: Indras ziedoša
jos dārzos audzēto ogu ievārījumu de
gustācija. To pieteikt var zvanot pa tālr.
+371 29399640 (Valentīna).
Brauciet uz Indru pēc laimes!

Amatniecība Krāslavas novadā
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18 Keramiķa Ilmāra Veceļa
ceplis

Tālr. +371 26462413
Auleja, Aulejas pagasts
www.pudnikuskula.lv
GPS: 56.061497, 27.301025
Ilmārs Vecelis ir kolorīts latgalietis, viens no
“Pūdnīku skūlas” dibinātājiem un dalībnie
kiem. Īpaša māla apstrādes tehnoloģija. Ke
ramikas izstrādājumu tapšanas procesa vē
rošana un līdzdarbošanās. Suvenīru iegāde.
Iepriekš pieteikties!

19 Vallijas Laimes segas

Tālr. +371 26445239
Pasta iela 7, Indra
latvilna@inbox.lv, www.latvilna.lv
No īstas vilnas un kokvilnas šuj segas,
spilvenus, gultasveļu, bērnu gultasveļas
komplektus. Aizraujas ar filcēšanu, radot
skaistus paklājus. Vallijas Laimes segas un
citas preces var iegādāties šūšanas cehā,
Krāslavas novada TIC suvenīru veikalā. Šuj
pēc individuāla pasūtījuma.

22 Kaļieja darbņeica “Vasars”
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20 Aleksandrs Maijers

Tālr.: +371 656 20296, +371 29676782
Krāslavas dzelzceļa stacija 27, Ūdrīši
maijer@inbox.lv
Aleksandrs un Inga Maijeri izgatavo skaņu
rīkus – stabules, svilpauniekus, vargānus,
grabuļus, zvanus un zvārguļus no dažādiem
materiāliem. Ir apskatāma tradicionālo, ek
sotisko un pašdarināto mūzikas instrumen
tu kolekcija. Iepriekš pieteikties!

21 Kokamatnieks Juris Kokins

Tālr.: +371 29906466, +371 28229947
Skolas iela 24, Kombuļu pagasts
juris.kokins@inbox.lv, www.woodcraft.lv
Piedāvā apmeklētājiem iespēju apskatīt un
iegādāties darinātos koka izstrādājumus
“Koka izstrādājumu prezentācijas telpā”:
traukus, suvenīrus, aksesuārus, koka rotaļ
lietas un citus. Izstrādājumus var iegādāties
Krāslavas novada TIC, kā arī pēc pasūtījuma.
Grupām virs 30 cilvēkiem pieteikties iepriekš!

JAUNUMS
Tālr. +371 29422679
Sprūģi, Izvaltas pagasts
japins.juris@inbox.lv
Izgatavo kaltus, metinātus, kniedētus un lodētus suvenīrus, žogus,
margas, restes, traukus, mēbeles u.c. izstrādājumus no melnā metāla,
nerūsējoša tērauda, alumīnija u.c. metāliem. Individuāla pieeja katram
klientam.

23 Izvaltas audējas

Tālr. +371 26347423
Izvalta, Izvaltas pagasts
GPS: 55.9565941, 27.0250110
Audējas saglabā seno aušanas arodu, auž
skalu 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 vienī
gi Latgalē. Pirms dažiem gadiem speciālisti
Krāslavas novada audēju segas atzina par
Latvijas raksturīgāko segu. Uzņem nelielas
interesentu grupiņas. Iepriekš pieteikties!

24 Mākslinieks
Jevģēnijs Pohoduns

Tālr. +371 25633636
Kalnieši, Kalniešu pagasts
bojarova@inbox.lv
GPS: 55.8886224, 27.3466462
Gleznotājs Jevģēnijs Pohoduns piedāvā
viesiem iejusties mākslas pasaulē, mācīties
gleznot skaistā vietā – Silova ezera krastā.
Viņa mājas atgādina muzeju, kur tik dau
dzas lietas sadzīvot kopā – plaša gleznu
kolekcija, interesanta bibliotēka, ieroču ko
lekcija. Ekskursijas saimniecībā, interesants
stāsts par vaļaspriekiem. Iepriekš pieteikties!
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27 Zemnieku saimniecība
“Guntiņi”

Tālr. +371 29168868
Smilšu iela 5, Robežnieki,
Robežnieku pagasts
zsguntini@inbox.lv
Ekskursija saimniecībā, kas kopš 2005. gada
nodarbojas ar trušu audzēšanu. 7 dažādu
šķirņu truši veido aptuveni 300 trušu lielu
pulku. Robežnieku pagasta popularizēšanai
un iepriekšējo gadu tradīciju atjaunošanai
2011. gadā saimniecība uzsāka jaunu no
zari – zirgkopību (rikšotāju audzēšanu),
nodarbojas arī ar kazu audzēšanu. Nelielām
grupām iespējamas izjādes ar poniju.
Iepriekš pieteikties!

26 Brīvdienu māja
“Mežābeles”

Tālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
GPS: 55.967184, 27.2754407
Atrodas ekoloģiski tīrā dabas aizsargājamā
zonā Dridža ezera dabas parkā. To apkār
tnē ir mežs, pļavas, dzidrs ezers, kas ir ļoti
bagāts ar dažādām zivīm. Mājas ieskauj
neskaitāmi daudz koku un augu, par kuru
dziednieciskajām īpašībām tiek piedāvāts
stāstījums “Ziedu un koku terapija”. Katram
cilvēkam ir savs koks un savs zieds, kas var
ārstēt un atbrīvot no uzkrātā stresa. Tiem,
kurus interesē kā top medus, tiek piedāvāta
ekskursija pa bišu dravu, kur var novērot, kā
strādā bites. Reizēm pastaiga brīvā dabā –
pa mežu, pļavu vai ezermalu – ir vislabā
kās zāles dvēseles mieram. “Mežābeļu”
saimniece saviem viesiem, kas izbaudījuši
pastaigas, ekskursiju, zveju, pirti, peldēša
nos ezerā vai citas aktivitātes, piedāvā īpaši
piemeklētu zāļu tēju un medus degustāciju.
Sezona – no maija līdz septembrim. Iepriekš
pieteikties!

28 Zivju audzētava
SIA “Akva Systems”

Tālr. +371 26686172
Silovi, Kalniešu pagasts
akvasystems@inbox.lv
www.latvianpearl.com
GPS: 55.8885635, 27.3457301
Tā ir Latgalē pirmā storu audzētava, kur
zivis tiek audzētas intensīvā veidā. Zivju
audzētas darbības gala produkts ir kaviārs
un ikri. Piedāvā ekskursiju (~30 minūtes)
audzētavā kvalificēta speciālista - zivkop
ja pavadībā, kuras ietvaros klātesošie tiks
iepazīstināti ar šo zivju sugu unikalitāti un
vērtību, kā arī ar pašu audzēšanas sistēmu.
Iepriekš pieteikties!

29 Veselīgas atpūtas centrs
“Bramaņi”

Tālr. +371 27080606
Bramaņi, Indras pagasts
www.indrayoga.eu
GPS: 55.917504, 27.5684853
Centrā notiek individuālas un grupu jogas,
elpošanas tehnikas un meditācijas nodar
bības Aleksandra Lahtionova vadībā. Viņš ir
sertificēts Latvijas Republikas un starptau
tiskas nozīmes jogas pedagogs. Atveseļo
jošas ūdens procedūras, sauna, semināri un
retrīti. Regulāras jogas nodarbības. Veselīga
dzīvesveida, dienas kārtības organizēšanas
konsultācijas, fiziskās un psiholoģiskās
veselības uzlabošana. Individuālas atvese
ļošanās programmas sastādīšana. Novada
dabas resursu izzināšanas ekskursijas. Da
žādu pasaules tautu rituālu rekonstrukcija.
Iespēja nakšņot mājā, teltīs, siena šķūnī,
veģetārās virtuves ēdieni. Papildpiedāvā
jumi – šaušana ar loku, kubls, žonglēšanas
pamatprasmju apgūšana, ķermeņa apglez
nošana ar hennu. Iepriekš pieteikties!

Apskates saimniecības Krāslavas novadā

25 Zoodārzs “Akati”

Tālr. +371 26157690
Priežu iela 26, Robežnieki, Robežnieku pagasts
zsakati@inbox.lv
Ekskursijas zoodārzā. Iespēja apskatīt
pāvus, fazānus, Āfrikas melnos strausus,
Austrālijas emu, nandu, alpakus, pekarus,
kā arī sivēnus, govis, kazas un citus mājdzīv
niekus. Telšu vietas meža ieskauta ezera
krastā pilnīgā klusumā. Iepriekš pieteikties!

Ceļojumi pa Krāslavas novada ūdeņiem

36

Atpūtas komplekss “Dridži”

Tālr. +371 29441221
Pamales, Skaistas pagasts
dridzi@inbox.lv, www.dridzi.lv
GPS: 55.9773311, 27.3638495
50-vietīgs plosts ar jumtu, aprīkots ar
motoru, kas attīsta ātrumu līdz 1,5 jūras
mezglam. Uz tā var svinēt svinības vai orga
nizēt svētku svinību pārsteigumus. Iepriekš
piesakot, uz plosta Jūs sagaidīs Latgales
keramikas meistars, kurš nodemonstrēs
savu māku un dos iespēju izmēģināt savus
spēkus senā aroda prasmēs. Atpūtas kom
pleksā ir 7 laivas un 3 katamarāni. Asu izjūtu
cienītājiem ir pieejams jaudīgs ūdens moto
cikls. Lieliska vieta makšķerniekiem. Pie
ezera ir pieejama nojume, kur var atpūsties
un izbaudīt gardu maltīti, kā arī doties pirtī
un izbaudīt kublu. Kāzu un citu pasākumu
organizēšana. Ģimenēm piedāvā kempin
ga mājas. Uzņēmumi ir iecienījuši atpūtas
kompleksu kā sporta spēļu pasākumu vietu,
jo ir plaša teritorija ar futbola un volejbola
laukumiem. Iepriekš pieteikties!

Kempings “Siveri”

Tālr. +371 29278599
Sīveri, Kazinči, Skaistas pagasts
GPS: 56.0233299, 27.3973609
campsiveri@gmail.com
www.campsiveri.lv
Lieliska vieta Sīvera ezera krastā ar labu
pludmali. Makšķerēšana. Sadarbībā ar Krā
slavas zemūdens makšķerēšanas biedrību
“Poseidons” piedāvā arī zemūdens makšķe
rēšanu.
JAUNUMS! Te ir izveidots laivu nomas
punkts, kurā iespējams iznomāt airu laivas
Lotta 360 individuāliem un nelielu grupu
(līdz 10 cilvēkiem) izbraucieniem pa Sīvera
ezeru. Piedāvājumā ir arī uzkaramie motori
Mercury, kas dod iespēju apceļot ezeru un
doties makšķerēt uz visattālāko Sīvera sēkli
vai salu. Drosmīgākajiem ir iespēja pavizi
nāties piepūšamajā pūslī aiz laivas, bet ro
mantiski noskaņotajiem pasūtīt īpaši nofor
mētu laivu izbraukumam saulrietā divatā.

Viesnīca “Piedruja”

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
GPS: 55.802826, 27.452087
1–3 dienu ekskursija ar piepūšamajiem
plostiem (5 plosti) pa Daugavu. Līdzi dodas
pavadonis. Saimnieki nodrošinās Jums arī
ēdināšanu. Lieliska iespēja izbaudīt visus
atpūtas jaukumus, atpūsties pie ugunsku
ra, cepot šašlikus, vārot zivju zupu, baudot
patvārī gatavotu tēju. Iespējama plostu
transportēšana.
Līdzi jāņem pases! Iepriekš pieteikties!

“Lost in Latgale”
(Pazust Latgalē)

Sergejs Šuļga,
IANTD zemūdens niršanas
instruktors #7705
Aktīva atpūta uz ūdens
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Tālr. +371 29379685
Soleimi, Kombuļu pagasts
GPS: 55.997871,27.2644561
Iznomā 4 kajaku laivas, 2 SUP dēļus un
ūdens velosipēdus (cenā ir iekļautas glāb
šanas vestes).
Aktīvās atpūtas inventārs iegādāts ar
LEADER atbalstu, realizējot projektu “Aktī
vās atpūtas iespējas uz ūdens Latgalē”.

Tālr. +371 22338032
Studentu iela 5, Krāslava
artprofs@inbox.lv
Zemūdens niršana iesācējiem un profesio
nāliem nirējiem instruktora pavadībā Dri
dža ezerā pie Sauleskalna un citos Latgales
ezeros. Zemūdens medību organizēšana
Latgales licencētajos ezeros. Niršanas brau
cienu organizēšana Baltijas jūrā. Zemūdens
niršanas apmācības iespēja PADI, NDL,
IANTD sistēmās. Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 26144293
“Auriņi”, Kombuļu pagasts
aurini.latgale@gmail.com
Facebook “Lost in Latgale”
Krāslaviešus, novadniekus, ciemiņus un
ikvienu interesentu aicina doties vadītā ka
jaku laivu pārgājienā pa piecu ezeru un upju
sistēmu Kombuļu pagastā. Pārgājiena laikā
ģimenes lokā vai draugu kompānijā varē
siet izbaudīt Amazones džungļu cienīgus
piedzīvojumus tepat Latvijā.
Ceļā nesteidzīgi vērosiet gleznaino apkārtni,
pārvarēsiet dabas veidotus šķēršļus, iepazī
siet vietējos nostāstus un aizbēgsiet no ik
dienas steigas - uz brīdi pazudīsiet Latgalē!
Jūsu ērtībai pieejamas naktsmājas vasaras
lauku mājiņā “Auriņi”, kempinga vieta eze
ra krastā, pirtiņa, buru laiva romantiskam
izbraucienam un latviešu senlietotu mantu
krātuve.
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Tālr.: +371 29168156, +371 26172091
Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, 5 km no Krāslavas
po.domin@inbox.lv
atputakraslava.wordpress.com
GPS:55.933481, 27.126192
Sporta atrakciju parkā ir iespēja nodarboties
ar aktīvo atpūtu, tādējādi veicinot veselīgu
dzīvesveidu un pilnvērtīgu brīvā laika pava
dīšanu. Atpūta sporta parkā paredzēta gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Te ir iespēja

spēlēt militāras simulācijas spēli – Airsoft,
jautru komandu spēli “Futgolfs”. Apmeklē
tāju vidū iecienīta ir gaisa šķēršļu trase. Tā
ir 2,5 m virs zemes.
JAUNUMS!
Ja vēlies mierīgāku atpūtu, tad te var doties
pastaigā pa veselības taku “Eņģeļa pēdiņas”,

kuras garums ir 90 metri. Taka noklāta ar 25
dažādiem posmiem un 13 dabīgiem mate
riāliem. Īpaši ieteicams cilvēkiem ar ortopē
diskām problēmām.
Pieejamas piknika vietas – nojumes, kā arī
telšu vietas.
Iepriekš pieteikties!

Papa Sauna

JAUNUMS
Tālr. +371 27729004
Krāslava
Lieliska iespēja aizbraukt uz jebkuru vietu – ezeru, mežu, upi vai
citu pilsētu, pirti ņemot līdzi. Krāslavā ir iespēja iznomāt 3,4 m garu
pirts mucu ar panorāmas stikla sienu. Pirtij ir priekšnams, kurā ērti
pārģērbties, kā arī vairāk nekā divus metrus gara pērtuves telpa – lai
vietas pietiek visiem gribētājiem un būtu ērti apgulties uz lāvas. Pirts
aprīkota ar jaudīgu Harvia Pro 20 krāsni, LED apgaismojumu ar aku
mulatoru.

Aktīvā atpūta Krāslavas novadā

30 Sporta atrakciju parks
“Starp debesīm un zemi”

Krāslavas novada kulinārais mantojums
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Latgales kulinārais mantojums sevī ietver ne vien senās receptes, kas mantotas no senčiem, bet arī vietējas
izcelsmes izejvielas, kas nepieciešamas ēdienu pagatavošanai. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji un mājražotāji,
kas ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedri, ceļotāju sirdis iekarojuši ar patiesi garšīgiem, sātīgiem un vienmēr
svaigiem ēdieniem. Turklāt, katram no viņiem ir savs stāsts, kā ēdiena recepte nonākusi saimnieces recepšu kladē,
kā tas gatavots un kā to sauc tautā. Latgales kulinārais mantojums – tas ir ēdiens ar stāstu.

Atpūtas bāze “Lejasmalas”

Viesnīca “Piedruja”

Zirgu sēta “Klajumi”

Zemnieku saimniecība “Kurmīši”

Tālr. +371 29139680
Šķipi, Aulejas pagasts
info@lejasmalas.lv
www.lejasmalas.viss.lv
GPS: 56.022194, 27.218971
Latgales kulinārā mantojuma ēdieni. Unikāla iespēja – uz Annas vai
Artūra salas baudīt latgalisku maltīti, ko viesmīlīgie saimnieki piegā
dās ar laivu. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Aulejas kļockas”.

Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
GPS:55.857395, 27.041130
Latgales kulinārā mantojuma ēdieni no mājās izaudzētiem pro
duktiem, kas pasniegti melnās keramikas traukos Klajumu ķēķī
pie kamīna ar romantisku lauku ainavu pa logu. Medījumu ēdieni.
Debesmanna. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Maz’ cūciņ!” –
cepeškrāsnī cepta cūkas ciska ar piedevām.

Tālr. +371 26357228
Piedruja, Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
GPS 55.802826, 27.452087
Ēdieni, ko šeit gatavo saimnieces, atspoguļo vairākus gadsimtus
kopā dzīvojošo tautu – latviešu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju
virtuves tradīcijas. Iespējams pieteikt priekšnesumu latgaliešu un
daudznacionālā stilā telpās vai brīvā dabā. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Pildīta līdaka”.

Tālr.: +371 26538824, +371 29106312
Rakuti, Ūdrīšu pagasts
kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.com
GPS: 55.896107, 27.077522
Ekskursija saimniecībā, kur dabas parkā “Daugavas loki” audzē
dažādu sugu ārstniecības augus. Ārstniecības tēju degustācija. Ie
spēja iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, zāļu maisījumus vannai un
pirtij. Produkciju var iegādāties internetveikalā www.kurmisi.com.
Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums:“Saber savu tēju!”
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Tālr. +371 26125475
Bārtuļi, Indras pagasts
olga.birke@inbox.lv
GPS:55.871551, 27.4776316
Mājas sieru, sālīto gurķu un gaļas ražojumu
degustācija. Piedāvā pusdienas moldāvu
stilā. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Svaigs mājas siers”.

Zemnieku saimniecības “Brieži”
saldumu darbnīca

Brīvdienu māja “Мežābeles”

Kafejnīca “Viktorija”

Aušanas darbnīca “Indra”

JAUNUMS!
Tālr.: +371 20236977, +371 26320141
m. Brieži, Ūdrīšu pagasts
inga.eizenberga@kraslava.lv
Biškopības produkcijas (dažādu ziedu krēm
veida medus, propolisa, bišu maizes, pasti
lu un sukāžu) degustācija un upeņu tējas
dzeršana. Iepriekš piesakoties, piedāvā
2 meistarklases: medus konču ražošanu un
“bitenieka maizes” cepšanu uz ugunskura.
Produkcijas iegādes iespējas.
Īpašais piedāvājums: “Krēmveida medus”.

Тālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
GPS: 55.9693372, 27.2798139
Atrodas ekoloģiski tīrā, dabas aizsargājamā
zonā Dridža ezera dabas parkā. Zāļu tēju
degustācija, bišu produkcijas: medus, bišu
maizes, propolisa, ziedputekšņu degustāci
ja. Iepriekš pieteikties!
Īpašais piedāvājums: “Kūpināta zivs un
zivju zupa”.

Degustācijas

Zivju kūpinātava,
saimnieks Ainārs Dzalbs

Tālr. +371 28371719
Kombuļu pagasts
1a005@inbox.lv
Piedāvā kūpinātas zivis – viesībām un
pašpatēriņam, tajā skaitā kūpinātu
delikatesi – zuti, kā arī kūpinātu, sālītu vai
marinētu samu, stori, līni, karpu, breksi un
citas. Var piegādāt siltu, tikko izņemtu no
kūpinātavas. Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29357269
Miera iela 10, Skaista
Svētku mielasti no lauku labumiem.
Iepriekš pieteikties!

Tālr. +371 29394901
Krāslavas iela 3, Indra, Indras pagasts
Indras ziedošajos dārzos audzēto ogu ievārī
jumu, pankūku degustācija.
Iepriekš pieteikties!

Saimniecība “Cīruļi”

Tālr.: +371 29968900, +371 656 29876
Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts
piligrimpb@gmail.com
GPS: 55.909363, 27.001305
Saimniecība atrodas dabas parkā “Daugavas
loki”. Bišu produkcijas degustācija un
iegāde. Iepriekš pieteikties!

Krāslavas novada kulinārais mantojums

Zemnieku saimniecība
“Bagātības”

Naktsmītnes Krāslavas novadā
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Novada teritorijā pieejamas gan lielas atpūtas bāzes, gan nelielas brīvdienu
mājas. Lielākā daļa no tām atrodas pie ūdenstilpnēm. Novada viesi, pirms
došanās pie miera, var izbaudīt plašu atpūtas iespēju klāstu, ko piedāvā
naktsmītņu saimnieki – pirtis (krievu pirts, melnā pirts, tvaika pirts), saunas,
piknika vietas, aktīvās atpūtas iespējas.
*Simbolu skaidrojumu skatīt 47. lpp.

Atpūtas bāzes

1 “Dridži”

2

Dridža ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr. +371 29441221
Pamales, Skaistas pagasts
dridzi@inbox.lv, www.dridzi.lv
GPS: 55.9773311, 27.3638495
Atpūta Dridža ezera krastā. Labiekārtoti
guļbūves namiņi. Pirts, āra kubls. Piepūša
mās atrakcijas bērniem. Lapene ar kamīnu.
Iespēja nosvinēt svētkus uz plosta (50 vie
tas). Laivas, katamarāni.
51
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“Lejasmalas”

Lejas ezera krastā, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29139680
Šķipi, Aulejas pagasts
info@lejasmalas.lv, www.lejasmalas.viss.lv
GPS: 56.024818, 27.2136063
Nakšņošana un atpūta ne tikai divās lielajās
viesu mājās, bet arī pilnīgā vientulībā un
klusumā labiekārtotā divstāvu namiņā uz
Artūra vai Annas salas. Laivu braucieni pa
ezeriem. Iespēja rīkot svētkus (kāzas, dzim
šanas dienas utml.).

3 “Vaclavi”

~500 m no Daugavas, 13 km no Krāslavas
Tālr. +371 29118861
Kaplavas pagasts
vaclavi@inbox.lv, www.vaclavi.lv
GPS: 55.8690537, 27.0220757
Makšķerēšana dīķī. Pirtis, nojume, uguns
kura vietas. Lieliska vieta kāzu un citu
svinību rīkošanai, telpas svinībām līdz 120
personām.
100
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Viesnīca
4 “Piedruja”

200 m no Daugavas, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 26357228
Piedrujas pagasts
viesnicapiedruja@inbox.lv
GPS: 55.7989957, 27.4344785
Latgales kulinārā mantojuma ēdienu pa

52

40
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sniegšana šova pavadībā. Priekšnesums
latgaliešu un daudznacionālā stilā, kas
raksturīgs videi Latvijas-Baltkrievijas pie
robežā, mazām un lielām grupām telpās un
dabā. Ekskursijas pa Piedrujas ciemu un tā
apkārtni. Nobraucieni pa Daugavu ar pie
ciem 8-vietīgiem piepūšamajiem plostiem.
Līdzi jāņem pases!

Viesu mājas
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5 “Arkādija”

1,5 km no Krāslavas
Tālr. +371 20429997
Ezerkalns, Krāslavas pagasts
ezerkalnamaja@gmail.com
GPS: 55.9135422, 27.1964522
Naktsmītnes ar brokastīm 22 cilvēkiem (iespējamas papildvietas).
Pēc pasūtījuma piedāvā pusdienas un vakariņas, klāj banketu gal
dus un organizē seminārus. Ērta vieta atpūtai gan individuāli, gan
ģimenēm, gan lielām kompānijām. Banketu zāle. Atrodas blakus
šosejai Krāslava–Dagda–Rēzekne.

Lauku māja/kempings

6 km attālumā no Krāslavas
Tālr. +371 29146034
Ūdrīšu pagasts
info@latvia-outdoor.de
www.latvia-outdoor.eu
GPS: 55.897363, 27.0667452
Atrodas dabas parka “Daugavas loki” terito
rijā. Piedāvā izbaudīt skatus, kas paveras uz
Latvijas lielāko upi – Daugavu. Tā šajā ap
vidū met skaistus lokus. Plašā teritorija ļauj

I–XII

6 “Ezerkalns”

Daugavas krastā, 3,5 km no Krāslavas
Tālr. +371 27006998
Gandeļi, Kaplavas pagasts
arkadija.kraslava@inbox.lv
GPS: 55.8709313, 27.1624544
Naktsmītnes paredzētas ģimenēm un tūristu grupām. Lauku pirts
ar avota ūdens baseinu. Lapene Daugavas krastā. Bērnu rotaļu
laukums, bērnu namiņš un batuts. Nojume ar pavardu. Izveidots
neliels ģimenes muzejs. Ir laiva makšķerēšanai un izbraucieniem
pa Daugavu. Telpas svinībām līdz 30 personām. Līdzi jāņem pases!

7 “Upes dižvietas”

7

Motelis
brīnišķīgi pavadīt laiku dabā, rīkot barbekjū
svētkus tam paredzētā vietā ar skatu uz upi,
pavadīt ilgas romantiskas naktis kempingā.
Bērni var pavadīt laiku rotaļu laukumā un
iepazīties ar saimniecisko dzīvi, rūpējoties
par kazām un cāļiem.
Viesi var izvēlēties sev piemērotu izmitinā
šanas veidu. Pieejams viens komfortabls
dzīvoklis, 2 viesu mājas ar kopīgu vannas is
tabu un virtuvi, “Siena sēklis”, RV kempings,
kempings. Aktīvās atpūtas cienītājiem tiek
piedāvāti velosipēdi, organizēti kanoe laivu
ceļojumi pa dabas parku “Daugavas loki”.

24

5

I–XII

15

5

2
4

8 “Piekalne”

Silovu ezera krastā, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 25633636
Silovi, Kalniešu pagasts
bojarova@inbox.lv
GPS: 55.8888599, 27.3470518
Plaša Jevģēnija Pohoduna gleznu galeri
ja, ieroču kolekcija, bibliotēka. Ekskursijas
saimniecībā. WiFi.
15

5
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Naktsmītnes Krāslavas novadā
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Naktsmītnes Krāslavas novadā
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Brīvdienu mājas

9 “Aimasas”

Otas ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr.: +371 28671289, +371 28355347
Soleimi, Kombuļu pagasts
aimasas@inbox.lv
GPS: 55.997871, 27.2644561
Māja būvēta 1934. gadā. Kopējā mājas pla
tība ir 140 kvadrātmetri. Orientēta ģimenes
atpūtai. Ir volejbola laukums. Lapene. At
pūtniekiem tiek piedāvātas kajaku laivas,
sup dēļi un katamarāns, zvejas laiva. Melnā
pirts, velosipēdi.
8

2

I–XII

10 “Bērzkalns”

JAUNUMS
18 km no Krāslavas
Tālr. +371 26202829
Atgonišķi, Kalniešu pagasts
vikmaz@inbox.lv
GPS: 55.9180682, 27.3886412
Atpūta pie dabas skaistā, klusā vietā. Mājas
pirmajā stāvā ir istaba ar 3 guļvietām, vir
tuvi, dušu un tualeti. Virtuve ir aprīkota ar
ledusskapi, gāzes plīti, mikroviļņu krāsni.
Otrajā stāvā ir atpūtas istaba ar 4 guļvietām
un balkonu. Ārā ir liels dīķis ar laipu. Blakus
dīķim atrodas lapene ar galdu (~ 15 cilvē
kiem) un šūpoles.
7
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11 “Auriņi”

JAUNUMS
800 m attālumā no Lejas ezera, 16 km no
Krāslavas
Tālr. +371 26144293
Kropiškas, Kombuļu pagasts
Raisa-1@inbox.lv
GPS: 56.0098871, 27.1858491
Dzimtas mājas Latgales lauku stilā, kas
piemērotas atpūtai ar ģimeni vai draugu
kompānijā. Lauku mājā ir 3 istabas ar 8
gultasvietām, virtuvi un vannas istabu. Bla
kus esošajā pirtiņā tiek piedāvāta 1 istaba
(2. stāvā) ar 4 gultasvietām un labierīcībām
ārpus mājas.
Aktīvās atpūtas cienītāji var doties organi
zētā kajaku pārgājienā pa Latgales ezeru un
upju sistēmu "Pazust Latgalē". Dzīves bau
dītājiem piedāvā doties buru laivas izbrau
cienā pa skaisto Lejas ezeru. Zinātkārie var
apmeklēt unikālu senlietu mantu krātuvi ar
dažāda laika Latvijas vēstures posmu eks
ponātiem, bet mazie atpūtnieki – izskrie
ties pagalmā un padarboties Kārļa mājā.
3+1

8+4

12 “Baltkalnes”

Indricas upes krastā, 20 km no Krāslavas
Tālr.: +371 28669982, +371 29419522
Sādža Ļaksi, Skaistas pagasts
stremjanovs@inbox.lv
http://sperosk.lv/LVL/Baltkalnes
GPS: 55.9636051, 27.4701402
Lieliska vieta atpūtai ar ģimeni, draugiem,
ja jums tīk miers, klusums un privātums.
Apkārtējā daba rada neticamas sajūtas, dod
mieru un relaksāciju, kas ļauj aizbēgt no
ikdienas kņadas un burzmas. Namiņš ir bez
elektrības. Melnā “dūmu” pirtiņa.
10
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13 “Dīva dorzi”

Ārdavas ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr. +371 29112684
Lielie Unguri, Kombuļu pagasts
divadorzi@inbox.lv
GPS: 56.007615, 27.2417484
Lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai draugu
lokā labiekārtotā viesu mājā Ārdavas ezera
krastā. Motorlaivas, ūdens motocikla un
airu laivu noma, zivju kūpinātava. Makšķe
rēšana Ārdava un Sīvera ezeros. Karpu mak
šķerēšana dīķos.
18
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16 “Ezerkalns”

Garā ezera krastā, 27 km no Krāslavas
Tālr.: +371 26493856, +371 29410893
Robežnieku pagasts
GPS: 55.98003, 27.6045693
Piemērota vieta atpūtai ar bērniem. Netālu
atrodas mini zoodārzs “Akati”, kur var apska
tīt pāvus, fazānus, tītarus, strausus un citus
dzīvniekus, kā arī saimniecība “Guntiņi”, kas
nodarbojas ar trušu audzēšanu un piedāvā
ekskursiju saimniecībā. Pastāv iespēja pa
sūtīt zirgu izjādes 10 km attālumā esošajā
saimniecībā.

I–XII

8
20

15 “Marušiņas”

7 km attālumā no Krāslavas
Tālr. +371 29160585
Vilmaņi, Ūdrīšu pagasts
marusinas1909@gmail.com
GPS: 55.9038958, 27.086159
Atrodas dabas parkā "Daugavas loki". Šeit
nav pieejami mūsdienu komforta apstākļi,
taču var piedzīvot brīvdienas ar senatnīgu
un īsti latgalisku auru. Mājā ir saglabāju
sies autentiska vide un interjera elementi.
Darbojas no 15. maija līdz 15. septembrim.
8

2

17 “Gliemji”

200 m attālumā no Skaistas upītes,
1 km no Krāslavas
Tālr. +371 28232729
Baltiņi, Krāslavas pagasts
zs.gliemji@inbox.lv
GPS: 55.8824726, 27.1834589
Atpūta klusā, sakoptā vietā. Telpas svinībām
līdz 50 personām. Lauku pirts, ozolkoka ba
seins. Ugunskura vieta, labiekārtota plud
male. Saimnieki piedāvā dažādus dekoratī
vo augu un dārzeņu stādus.

5

V–X 		

18 “Klajumi”
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Zirgu sēta, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 29472638
Kaplava, Kaplavas pagasts
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv
GPS: 55.865473, 27.0609013
Izjādes un pārgājieni ar zirgiem dabas par
kā “Daugavas loki” un Latvijas-Baltkrievijas
pierobeža. Reitterapija (rehabilitācijas zirga
mugurā) un vingrošana uz zirga. Latgales

kulinārā mantojuma ēdieni Klajumu ķēķī
ar kamīnu tiek pasniegti melnās keramikas
traukos. Klajumu “Odu taka” pastaigām.
Saimniecībai piešķirta goda zīme „Latvis
kais mantojums”. Līdzi jāņem pases!
Naktsmītnes:
“Klajumu” namiņš. Guļbaļķu namiņš ar
kamīnu un pirti (9 vietas), šūpoles, grils,
malka.
Klajumu “Ķemeri” (1 km attālumā no
zirgu sētas “Klajumi”) piedāvā naktsmītnes
(7 vietas), virtuvi, dušu, WC, melno “dūmu”
pirti, šūpoles, grils, malka.
“Klajumu Ganiņi” (8 vietas), namiņš pie
mērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
šūpoles, grils, malka.
“Klajumu Krasti” – autentiska brīvdie
nu māja Daugavas krastā (6 vietas), grils,
malka.
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14 “ELLA.KO”

11 km no Krāslavas
Tālr.: +371 28460231, +371 20208886
"Zemkalni", Silovi, Kalniešu pagasts
ella.ko@inbox.lv
GPS: 55.8894182, 27.326396
Atrodas klusā, nomaļā vietā, meža ielokā.
Ir dīķis, kurā var makšķerēt un laivot. Bēr
nu rotaļu laukums. Gleznaini auto maršruti
pa mežu (ziemā un vasarā). Terase, skatu
tornis. 3 kempinga mājiņas. Airsoft spēle
(aprīkojums 10 cilvēkiem).

Naktsmītnes Krāslavas novadā
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19 “Pie Sīvera”

Sīvera ezera krastā, 25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29465429
s.Plotie, Aulejas pagasts
idzalbite@inbox.lv
GPS: 56.0281729, 27.2949709
Piemērota vieta atpūtai ģimenēm ar bēr
niem.
5

2
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21 “Oāze”

Skaistas ezera krastā, 11 km no Krāslavas
Tālr. +371 26111983
Krāslavas pagasts
alexeysor@gmail.com
Māja atrodas ainaviskā vietā Skaistas ezera
dienvidu krastā. Mājas pirmajā stāvā ir pirts,
otrajā stāvā – atpūtas istabas ar balkonu.
Laba atpūtas vieta nelielām grupām, kas
vēlas atpūsties dabas tuvumā.
7
1

3
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23 “Lībieši”

Atpūtas sēta, 20 km no Krāslavas
Tālr.: +371 28198012, +371 26292664
“Lībieši”, Luņi, Skaistas pagasts
liene.fussa50@gmail.com
https://www.facebook.com/atputa.latgale
GPS: 55.9971855, 27.3450548
Atpūtas sēta piedāvā lauku klusumu, mak
šķerēšanas, melnās (dūmu) pirts priekus,
izbraucienus ar laivu trijos skaistos Latgales
ezeros: devītajā lielākajā Latvijas ezerā –
Sīverā, dziļākajā Baltijas ezerā – Dridzī un
saimnieku mīļākajā ezerā – Mārgaucī. Ir
iespēja iegādāties apkārtējo saimniecību
produkciju – olas, pienu, dārzeņus. Bērniem
ir iespēja apskatīt trušus un vistas. Mājiņā ir
pilnībā nokomplektēta virtuve ar traukiem,
ledusskapi, mikroviļņu krāsni, gultasveļu,
WC kopā ar dušu.

9

3

20 “Mežābeles”

Dridža ezera krastā, 17 km no Krāslavas
Тālr. +371 29492045
Čenčupi, Skaistas pagasts
dr.krumpane@inbox.lv
GPS: 55.9693372, 27.2798139
Atrodas ekoloģiski tīrā, klusā, dabas aiz
sargājamā zonā Dridža ezera dabas parkā.
Blakus mājai ir mežs, pļavas, dzidrs ezers
ar lēzenu, smilšainu krastu, ezerā ir daudz
dažādu zivju. Piemērota vieta relaksācijai,
spēku atjaunošanai un dabas bagātību bau
dīšanai.
“Melnā” un “baltā” pirtis pašā Dridža ezera
krastā. Dažādi dabīgo skrubju kokteiļi un
medus maska visam ķermenim. Ekskursija
pa bišu dravu. Zivju zupa (piesakot iepriekš).

3

2
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22 “Pīlādži”

Boltas ezera krastā, 9 km no Krāslavas
Tālr. +371 29409746
Miglāni, Krāslavas pagasts
vklescin@gmail.com
www.viesumaja.com
GPS: 55.9767933, 27.1953383
Lieliskas makšķerēšanas vietas, piknika vie
ta, labiekārtota pludmale, nojume, bērnu
rotaļu laukums.
20
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24 “Stirnmeži”

Jablonkas ezera krastā, 18 km no Krāslavas
Tālr.: +371 27745143, +371 29996775
Varnaviči, Kaplavas pagasts
stirnmezi@inbox.lv
GPS: 55.8296294, 27.2957497
Atpūta meža ezeru ielokā, lauku vide. Plašs
dzīvnieku klāsts. Makšķerēšana.
8
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27 “Skerškāni”

Daugavas krastā, 3 km no Krāslavas
Tālr. +371 29195745
Ūdrīšu pagasts
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv
GPS: 55.8764342, 27.0930912
Atpūta meža vidū Daugavas krastā, dabas
parkā “Daugavas loki”. Mājai piešķirts dabas
dziedinātavas statuss. Vienā mājā ir 12, otrā
mājā – 6 gultasvietas. Visas ēkas ir būvētas
no dabīgiem materiāliem ekoloģiski tīrā
vidē. Lauku dziednieciskā pirtiņa. Pikniku
un telšu vietas. Plostu, laivu piestātne.
18
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26 “Pie Anniņas”

1 km no Zirga ezera, 2 km no Krāslavas
Tālr. +371 27034199
Cimoskas, Krāslavas pagasts
anicka40@mail.ru
GPS: 55.920613,27.187368
Saimnieki piedāvā naktsmītnes, teltsvietas,
vietu piknikam, netālu atrodas peldvieta un
spēļu laukums.
6

1
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28 “Vokors pi azara”

Sargavas ezera krastā, 14 km no Krāslavas
Tālr. +371 29422679
Sprūģi, Izvaltas pagasts
japins.juris@inbox.lv
GPS: 55.974908, 26.9974153
Naktsmītnes, telts vietas. Kalēja darbnīcā
var iemēģināt roku metāla kalšanā. Stāsts
par pirts krāšņu tapšanas procesu, kurinā
šanu, kā arī par citiem senajiem arodiem.
Velosipēdu noma. Laivu noma un remonts.
Neatliekamais auto un velo remonts.
4

1
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29 “Sidari”

Cērpa ezera krastā, 27 km no Krāslavas
Tālr. +371 29108032
"Ritas", Aulejas pagasts
sidariviesunams@gmail.com, www.sidari.lv
GPS: 56.0761881, 27.2611959
Piedāvā patīkamu atpūtu ģimenēm ar bēr
niem vai draugu pulkam. “Sidaros” vienlai
cīgi var atpūsties līdz 20 personām. Tūristi
tiek izmitināti 3 koka namiņos, kuri viens
no otra atrodas pietiekamā attālumā, lai
netraucētu baudīt mieru un klusumu.
Vienstāva koka namiņš “Ūdzeņa" (Odzi
ņa) - 5 personām un vienstāvu namiņš
“Sonāte" (8 personām). Namiņos ir 2 gu
ļamistabas, neliela viesistaba ar kamīnu,
virtuvīte un duša ar WC. Viesu rīcībā ir grils,
pontons ar atpūtas krēsliem, ugunskura vie
tas, lapenes.

Namiņš uz ezera saliņas “Venēcija”, kas ir
paredzēts 2 personām romantiskai atpūtai
sveču gaismā. Viesu rīcībā ir laiva, pontons
ar atpūtas krēsliem, lapene, grils, biotuale
te, lukturi ar svecēm.
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25 “Skaistkalni”

Dridža ezera krastā, 12 km no Krāslavas
Tālr. +371 26364243
Skaistas pagasts
dridzis67@inbox.lv
GPS: 55.9657179, 27.2993432
Ideāla un klusa vieta atpūtai ģimenēm ar
bērniem. Piemērota vieta atpūtai zem
ūdens nirējiem, sporta aktivitāšu rīkošanai
(sacensības, korporatīvie pasākumi). Jauna
nojume svinību rīkošanai. Lieliskas makšķe
rēšanas vietas no laipas, piknika un uguns
kura vietas, volejbola laukums, pirts.

Naktsmītnes Krāslavas novadā
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30 “Laimavoti”

Brīvdienu māja & SPA, Cārmiņa ezera krastā,
25 km no Krāslavas
Tālr. +371 27559999
Kalviši, Aulejas pagasts
info@laimavoti.lv, www.laimavoti.lv
Latgales dabas burvībā, Cārmiņa ezera ie
lokā, iespēja netraucēti baudīt klusumu un
mieru kopā ar tuvajiem un mīļajiem cilvē
kiem. Piedāvā augsta komforta apstākļus
naktsmītnēs “Ezera māja” un “SPA māja”, ar
iespēju baudīt romantisku atpūtu uz ūdens
peldošajā mājiņā. Individualizēti pirts ri
tuāli, SPA un detox procedūras, ķermeņa
masāžas. Laimavoti ir visbrīnišķīgākā vieta
meditatīvai un relaksētai laika pavadīšanai,
ogojot, sēņojot, vērojot gleznainos Cārmiņa
ezera dabas skatus, saullēktus un saulrie
tus, zvaigžņotās debesis, mēnesnīcu un
klausoties putnu dziesmās. Aktīvās atpūtas
piedāvājumi vasarā – airu laiva, kanoe lai
vas, izbraucieni ar kuteri, veikbords, snork
lēšana, velopārgājieni. Ziemā - slēpošana ar
distanču slēpēm, skijorings, slidošana.
8
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31 “Tūjas”

3 km no Krāslavas
Tālr. +371 25454190
Kalna iela 8, Augstkalne, Ūdrīšu pagasts
everita19@inbox.lv
Tā ir lieliska vieta, kur atpūsties no ikdienas
steigas un patīkami pavadīt laiku draugu
pulkā. Mājas pirmajā stāvā ir atpūtas telpa
(ar traukiem), kuru var izmantot banketiem
(līdz 25 cilvēkiem), kā arī pirtiņa ar dušu un
tualeti. Mājas otrajā stāvā var izmitināt 8
cilvēkus. Blakus mājai atrodas “melnā” pir
tiņa un apkurināms āra kubls, kā arī koka
nojume svinībām (līdz 60 cilvēkiem). Pēc
pasūtījuma saimnieki piedāvā cūkgaļas šaš
liku, kā arī banketu galdu klāšanu.
8
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32 “Zvejnieku muiža”
JAUNUMS

Cārmaņa ezera krastā, 3 km no Grāveriem
Tālr. +371 29419159
Ostrova, Grāveru pagasts, Aglonas novads
(uz robežas ar Krāslavas novadu)
sve@apollo.lv
GPS: 56.056015, 27.169107
Piemērota vieta ģimenes atpūtai. Ezera
krastā vasaras māja ar divām istabām (4-6
vietas), blakus nojume svinību rīkošanai (ap
20 pers.). Koplietošanas duša/WC. Labie
kārtota pludmale, laipa, laba vieta makšķe
rēšanai. Pieejamas laivas. Līdzās brīvdienu
mājai atrodas bišu saimniecība.

2

6

I–XII

Jauniešu mītne

I–XII
7

2

2

33 Robežnieku pamatskola

30 km no Krāslavas
Tālr. +371 26498818
Robežnieki, Robežnieku pagasts
robeznieki2@inbox.lv
GPS: 55.9734483, 27.594696
Ērtas naktsmītnes Robežnieku pamatskolā,
netālu no Lielā Gusena un Ormijas ezeriem.
Iespēja pasūtīt maltīti, organizēt sporta
nometnes un dabas pārgājienus. Viesus uz
ņem tikai vasaras mēnešos.
25
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Kempings

Apzīmējumu skaidrojumi:

Kempings Sīvera ezera krastā,
25 km no Krāslavas
Tālr. +371 29278599
Siveri, Kazinči, Skaistas pagasts
campsiveri@gmail.com
www.campsiveri.lv
GPS: 56.0233299, 27.3973609
Laba vieta Sīvera ezera krastā, kur piestāt tiem,
kam patīk mežs un ezers, kam patīk baudīt mieru
un klusumu civilizētā vidē. 44 treileru vietas, 140
telšu vietas, divi bungalo ar 6 gultasvietām un
divas divvietīgās istabas ar četrām gultasvietām.
Duša, tualete, koplietošanas virtuve, veļas maz
gājamā mašīna. Elektrības pieslēgums. Pirts. Plud
male. Piemērota piekraste sērfotājiem un nirējiem.
Laivu noma. Teritorijā pieejams WiFi.
14
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140

44

Maksimālais vietu skaits

Dārza kamīns/vieta piknikam

Guļamistabu skaits

Kamīns

Sezona

Velosipēdu noma

Telpas semināriem

Pludmale

Telpas svinībām

Laukums sporta spēlēm

Iespējams pasūtīt maltīti

Jāšanas instruktors

Interneta pieslēgums

Braukšana zirga pajūgā

Gida pakalpojumi

Zirgu izjādes

Duša, WC

Makšķerēšana

Lauku pirts

Laivas

Sauna

Sēņošana, ogošana

DC (sausā tualete)

Saimnieki runā angļu valodā

Telts vietas

Saimnieki runā vācu valodā

Treileru pieslēgums

Saimnieki runā krievu valodā

uzņēmuma rezervācija
pieejama online sistēmā
www.booking.com

uzņēmums ir Latgales
kulinārā mantojuma tīkla
dalībnieks

uzņēmumam ir profils sociālajā tīklā www.facebook.com
uzņēmumam ir profils sociālajā tīklā www.instagram.com

3
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34 “Siveri”
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10
Krāslavas novadā ir daudz interesantu tūrisma
objektu. Vai Jūs zināt, kādi tie ir un kur atrodas?
Atbildiet uz 10 jautājumiem un Jūs uzzināsiet par
dažiem no tiem!
Ir grūti atbildēt uz kādu jautājumu? Tad vēlreiz
apskatiet informāciju, kas ir piedāvāta šajā
brošūrā (27.–47. lpp.) un atrodiet pareizo atbildi!
Lai Jums veicas!
7
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1. Muzejs, kas saņēma apbalvojumu “Inovatīvākais tūrisma objekts Latgalē 2018”.
2. Kur atrodas zirgu sēta “Klajumi”?
3. Kas piedāvā nogaršot Kulinārā mantojuma ēdienu “Aulejas kļockas”?
4. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, kurā ietilpst dabas parks “Daugavas loki”.
5. Zemnieku saimniecība, kas audzē dažādu sugu ārstniecības augus.
6. Viesnīca, kas atrodas 200 m no Daugavas, 25 km no Krāslavas.
7. Dziļākais ezers Baltijā.
8. Zoodārzs, kurā var apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, Austrālijas emu un citus dzīvniekus.
9. Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi” piedāvā dažāda veida atpūtu: militāras simulācijas spēli –
Airsoft, gaisa šķēršļu trasi, veselības taku “Eņģeļa pēdiņas” un jautru komandu spēli “. . . . . . . . . .”.
10. Meistars, kurš piedāvā apmeklētājiem apskatīt un iegādāties darinātos koka izstrādājumus.

Atbildes: 1. Laimes, 2. Kaplava, 3. Lejasmalas, 4. Augšdaugava, 5. Kurmīši, 6. Piedruja, 7. Drīdzis, 8. Akati, 9. Futgolfs, 10. Kokins
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Krāslavas novads atrodas pierobežas zonā, tāpēc pierobežas pagastos – Piedrujā, Indrā un Kaplavā –
ir nepieciešamas caurlaides un pases!
Lai atrastos pierobežas režīma joslā ir nepieciešams:
1. Iepazīties ar noteikumiem, kādus ir jāievēro tiem, kas plāno uzturēties pierobežas režīma joslā: http://rs.gov.lv/index.
php?id=803&top=0;
2. Pirms brauciena ir jānokārto terminētā speciālā caurlaide, kas nepieciešama, lai uzturētos pierobežas režīma joslā. To
elektroniskā veidā var ērti un ātri izdarīt Latvijas valsts portālā www.latvija.lv.
Informāciju par caurlaižu noformēšanu var iegūt arī
• Piedrujas robežpārejas punktā (tālr. +371 656 81458, Piedruja, Piedrujas pagasts, GPS: 55.7970543; 27.4364641) vai
• Kaplavas robežpārejas punktā (tālr. +371 654 03770, Dvorišči, Kaplavas pagasts, GPS: 55.8559929; 27.1634457).
Caurlaides var izņemt arī Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē:
Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, Rīga
Tālr.: +371 67075617, +371 67075739, fakss: +371 67075600, kanceleja@rs.gov.lv, robezsardze@rs.gov.lv
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava
+371 656 24383, dome@kraslava.lv, www.kraslava.lv
Krāslavas novada pagasti:
Aulejas pagasta pārvalde, Auleja, +371 656 28165
Indras pagasta pārvalde, Indra, +371 656 21398
Izvaltas pagasta pārvalde, Izvalta, +371 656 26550
Kalniešu pagasta pārvalde, Kalnieši, +371 656 22464
Kaplavas pagasta pārvalde, Kaplava, +371 656 29943
Kombuļu pagasta pārvalde, Kombuļi, +371 656 29053
Krāslavas pagasta pārvalde, Ezerkalns, +371 656 21226
Skaistas pagasta pārvalde, Skaista, +371 656 23819
Piedrujas pagasta pārvalde, Piedruja, +371 656 22358
Robežnieku pagasta pārvalde, Robežnieki, +371 656 29524
Ūdrīšu pagasta pārvalde, Augstkalne, +371 656 24933

Satiksme
Krāslavas autoosta, Rīgas 55, Krāslava, +371 656 22423
Interneta pieejas punkti:
Bezmaksas bezvadu internets
			18. novembra laukumā, Krāslavā
Krāslavas centrālā bibliotēka
			 Dīķu iela 5, Krāslava, +371 656 24096
Krāslavas novada TIC
			 Pils iela 2, Krāslava, +371 656 22201
Krāslavas novada dome
			 Rīgas iela 51, Krāslava, +371 656 24383
Internets pieejams novada pagastu bibliotēkās.
Kur zvanīt neatliekamos gadījumos: 112; 113

Noderīga informācija

Ievēro!

Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada
Tūrisma informācijas centrs
2019
Iespiests SIA „Latgales druka”
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Izmantotas fotogrāfijas arī no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja,
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