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Baltijos ežerų krašto turistinis regionas vienija ežeringiausius Baltijos jūros valstybių
Latvijos ir Lietuvos kraštus Latgaloje ir Rytų Aukštaitijoje: išraiškingo reljefo ir įspūdingo
kraštovaizdžio teritorijoje priskaičiuojama daugiau negu 2000 vandens telkinių! Atvykusius į
šį regioną sužavės nuoširdūs ir svetingi gyventojai, sveikata kūnui ir sielai alsuojantys miškai,
turistinių paslaugų gausa ir jų įvairovė.
Baltarusiai - artimi latvių ir lietuvių kaimynai. Dalis Vitebsko srities ir Latgalos rajonų,
susivienijusių į turistinį regioną ,,Bella Dvina“, pristato kraštus, pro kuriuos vingiuodama
teka nuo seno žinoma Dvinos – Dauguvos upė, istoriniuose šaltiniuose minima kaip didysis
prekybos kelias ,,iš variagų į graikus“. Žvilgtelėję į žemėlapį pastebėsite, kad ji ,,sava“ ir ypatinga
net trims šalims: Baltarusijai, Latvijai ir Rusijai - juk prasidėjusi ištaka Valdajaus aukštumoje
Rusijoje, vidutine srove prateka per Baltarusijos teritoriją ir nauju Dauguvos vardu Latvijoje
įpuola į Baltijos jūrą.
Šis kelionių vadovas skirtas tiems, kurie patys planuoja savo keliones po Latgalą Latvijoje,
Rytų Aukštaitiją Lietuvoje ir Vitebsko sritį Baltarusijoje. Pasiūlymai lankyti kultūrinius –
istorinius turizmo objektus ir gamtines vertybes, skanauti kulinarinio (gastronominio)
paveldo patiekalus, mėgautis teikiamomis sveikatinimo ir aktyvaus poilsio paslaugomis,
dalyvauti organizuojamose pramogose visais metų laikais ar pažinti atgaivintas senąsias
amatininkystės tradicijas padės pailsėti nuo kasdieninių darbų ir patirti naujų įspūdžių,
palaikys gerą savijautą ir ugdys toleranciją.
Kartais, susiruošus keliauti į tolimus kraštus, verta pagalvoti - ar neapsilankius pas
artimiausius kaimynus! Net neabejokite, ranka pasiekiami Baltijos ežerų krašto ir Bella
Dvinos turistiniai regionai - darnaus kraštovaizdžio palaima akims, mėgavimasis įspūdžiais ir
naujos turiningo poilsio galimybės!
Daugiau informacijos apie regionus rasite: www.visitlatgale.com ir www.belladvina.com.

Mieli keliautojai,
Baltijos ežerų krašto ir Bella Dvinos turistiniai regionai
išsiskiria vandens telkinių gausa – įvairaus dydžio ežerų
ir upių regionų teritorijose priskaičiuojama net per du
tūkstančiai! Apsilankiusius sužavės pratekanti Dvinos –
Dauguvos upė, aktyvaus turizmo paslaugos visais metų
laikais, populiarūs kultūriniai renginiai, ypatingas
pristatomų regionų kraštovaizdis – visa tai suteiks ne
tik estetinį pasitenkinimą, bet ir ilgam pasiliks atmintyje
nepamirštamais reginiais.
Kviečiu apsilankyti trijų pasienio valstybių – Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose, kurioms nepagailėta
nuostabių gamtos išteklių: kalvų ir klonių, miškų iš
žydraakių ežerų. Visa aplinka čia džiugins širdį ir ilsins
akis!
Net neabejoju, kad keliaudami susitiksite nepaprastai
nuoširdžius vietos gyventojus - stiprius valia, išdidžiai
saugančius savo istoriją, protėvių tradicijas bei jų patirtį.
Negalėsite nepastebėti šių žmonių darbštumo, jautrumo,
meilės gimtajam kraštui ir savo šaliai.
Kviečiame atvykti į Baltijos ežerų kraštą ir Bella Dvinos
turistinius regionus pažinti tradicijas, daugianacionalinę
kultūrą, mėgautis iš kartos į kartą perduodamomis maisto
ruošimo paslaptimis.
Šis kelionių vadovas kviečia aplankyti populiariausius
turistinius objektus Latgaloje (Latvija), dalyje Aukštaitijos
(Lietuva) ir Vitebsko srityje (Baltarusija). Tikiu, kad jis
bus pagrindinis patarėjas sudarant kelionių maršrutus ir
priimant svarbiausius sprendimus.
Visiems svečiams noriu palinkėti nuotaikingų kelionių,
smagaus poilsio, nepamirštamų įspūdžių mėgaujantis
spalvingais kraštovaizdžiais, gaiviu oru, gyventojų
svetingumu ir kultūriniais renginiais. Net neabejoju,
kad keliaujant lydės gera nuotaika ir nepamirštami
susitikimai!
Gunars Upenieks,
Latgalos regiono plėtros planavimo
valdybos pirmininkas

Latgalos turizmo informacijos centrai
Agluonos krašto turizmo informacijos
centras
Somersetos g. 34, Agluona, LV – 5304
Tel. +371 653 22100, +371 29118597
turisms@aglona.lv, www.aglona.lv
Balvų krašto turizmo informacijos centras
Brivibas g. 46, Balvai, LV - 4501
Tel. +371 645 22597, +371 29272948
turisms@balvi.lv, www.balvi.lv,
www.pierobeza.lv
Dagdos krašto turizmo informacijos centras
Daugavpilio g. 8, Dagda, LV – 5674
Tel. +371 656 81420, +371 26244209
tic@dagda.lv, www.dagda.lv,
www.pierobeza.lv
Daugpilio krašto turizmo informacijos centras
Rygos g. 22 a, Daugpilis, LV – 5403
Tel. +371 654 22818
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Ilūkstės krašto turizmo informacijos centras
Parko g. 3, Pilskalnė, LV – 5447
Tel. +371 20219694
tic@ilukste.lv, www.ilukste.lv
Karsavos krašto turizmo informacijos
konsultantas
Vienibas g. 53, Karsava, LV – 5717
Tel. +371 657 33155, +371 29322748
turisms@karsava.lv, inga.bernaane@karsava.lv
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv
Kraslavos krašto turizmo informacijos centras
Brivibas g. 13, Kraslava, LV – 5601
Tel. +371 656 22201, +371 26395176
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv

Lyvanų krašto turizmo informacijos centras
Domes g. 1 b, Lyvanai, LV – 5316
Tel. +371 653 81856, +371 29157669
asterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv
Ludzos krašto turizmo informacijos centras
Bažnyčios g. 42, Ludza, LV – 5701
Tel. +371 657 07203, +371 29467925
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Naujenės krašto turizmo informacijos
punktas
Skolas g. 1b, Naujenė, LV – 5462
Tel. +371 654 71321
muzejs@apollo.lv, www.naujene.lv
Preilių krašto turizmo informacijos centras
Karsavos g. 4, Preila, LV – 5301
Tel. 371 653 22041, +371 29116431
tic@preili.lv, www.preili.lv
Rėzeknės ir Vilianų kraštos turizmo
informacijos centras
Atbrivošanos al. 98, Rėzeknė, LV – 4601
Tel. +371 26337449, +371 646 05005
tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv
www.rezeknesnovads.lv
Riebinių krašto turizmo organizatorius
Saulės g. 8, Riebiniai, LV – 5326
Tel./faksas +371 653 24375
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Zilupės krašto turizmo organizatorius
J. Rainio g. 13, Zilupe, LV-5751
Tel. + 371 657 07318, +371 26589369
jelenavoit@inbox.lv, www.zilupė.lv,
www.pierobeza.lv

Rytų Aukštaitijos turizmo informacijos centrai
Anykščių rajono turizmo informacijos centras
Gegužės g. 1, Anykščiai, LT – 29106
Tel. +370 381 59177
antic@zebra.lt, www.antour.lt
Utenos rajono turizmo informacijos centras
Stoties g. 39, LT – 28134
Tel. +370 389 54346
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

Zarasų rajono turizmo informacijos
centras
Sėlių a. 22, Zarasai, LT – 32110
Tel. +370 385 37171
turizmas@zarasai.lt, poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic

Vitebsko srities turizmo informacijos centrai
Braslavo turizmo informacijos centras
Krasnoarmeiskaja g. 2, Braslavas
Tel. +375 215 22 735
22735@tut.by, drivyatich@tut.by
Miorų turizmo informacijos punktas
Komunističeskaja g. 47, Miorai
Tel. +375 2152 32150
tic_miory@belladvina.com
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/
turizm/tur_marsh
Polocko turizmo informacijos centras
F. Skorinos pr. 8, Polockas
Tel. +375 2144 26949
tic_polotsk@belladvina.com,
polotsk-turizm@mail.ru
www.polotsk-turizm.by,
www.belladvina.com

Rosonų turizmo informacijos centras
Komsomolskaja g. 13, Rosonai
Tel. +375 2159 41008,
faksas: +375 2159 42 860
fsk-start@yandex.ru, http://rossony.com
Verchnedvinsko miesto turizmo
informacijos centras
Miro g. 6, Verchnedvinskas
Tel./faksas +375 2151 57338
slaviana@inbox.ru, www.belladvina.com
Vitebsko turizmo informacijos punktas
Smetanino g. 16 a, Vitebskas
Tel. +375 2122 03 233
fsk-urozhay@mail.ru, www.vitebsk.by
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KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
LATGALA

Kultūrinis ir istorinis turizmas
Latgala Latvijoje, Rytų Aukštaitija Lietuvoje ir Vitebsko sritis Baltarusijoje išsiskiria
kultūrų įvairove ir kartų išsaugotomis vertybėmis. Keičiasi amžiai, bet lieka miestų ir
miestelių aikščių grindiniuose įrašyta istorija, kalbų ir tarmių išskirtinumai, praeities
didingumas ir garsių asmenybių nuveikti darbai.
Kur besilankytumėte – viename iš Hanzos prekybos kelio miestų Daugpilyje,
dvasinio gyvenimo centre Agluonoje, meilės istorijas saugančioje Kraslavoje,
Lietuvos literatūros Mekoje Anykščiuose, sėlių vardą įamžinančiuose Zarasuose,
Sankt Peterburgo – Varšuvos trakto (kelio) istoriją menančioje Utenoje, seniausiame
Baltarusijos mieste Polocke ar mažiausiame šios šalies miestelyje Disnoje, jus lydės
šimtmečių paslaptys ir galimybės jas atskleisti.
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KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Kamenecos akmuo
Jaunagluona, Agluonos kr., tel.+371 29118597,
+371 653 22100, www.aglona.lv
Kadaise akmuo – galiūnas gulėjo stovėjusios koplyčios
pamatuose. Vėliau jis buvo senųjų latgalių romuva.
Ruskulių akmuo
Ruskuliai, Agluonos kr., tel.+371 29118597, +371 653 22100,
www.aglona.lv
1979 m. archeologų tyrinėtas akmuo guli Cirišio ežero krante.
Manoma, kad senovėje jis naudotas aukojimo apeigoms
atlikti.
Karaliaus kalnas
Madelaniai, Agluonos kr., tel.+371 29742774, www.kkk.lv
Unikalus skulptūrų parkas su sodu ir dirbtiniu tvenkiniu
užima apie 20 ha plotą. Jis įkurtas ant Eglės ežero kranto ir yra
ta vieta, kurią turėtų apsilankyti keliaujantys piligrimai.
Šventasis šaltinis
Agluona (šalia bazilikos), tel.+371 29118597, +371 653 22100,
www.aglona.lv
XIX a. pradžioje Agluonos vienuolyno parke ištryško gydomųjų
galių turėjęs sieros vandens šaltinis. Žmonės jį pavadinto Šv.
Antano vardu, o vienuoliai prie jo pastatė nedidelę ligoninę ir
įrengė vandens vonias. XIX a. pabaigoje šaltinis neteko savo
gydomosios vertės, bet tradicija apsilankius Aguonoje pasisemti jo vandens išliko iki šiol.
Pavadinimas ,,šventasis“ yra simbolinis ir ne siejamas su tikėjimu.

Balvų kraštas
Paminklas žuvusiems Latgalos partizanų būrio kariams
(vadinamas „Balvų Stanislovu“)
Brivibos ir Partizanų g. sankryža, Balvai, www.balvi.lv
1938 m. skulptoriaus K. Jansono sukurtas Latgalos išsivadavimo
kovas įamžinantis paminklas per Antrąjį pasaulinį karą buvo
sunaikintas ir vėl atstatytas tik 1993-iaisiais pirmojo paminklo
autoriui atminti (aut. skulptoriai I. Folkmanis ir A. Jansonas).



Paminklas komunistinio genocido aukoms
Berzpilio ir Brivibos g. kampas, Balvai, www.balvi.lv
2006 m. rugpjūčio 23 d. miesto centre atidengtas skulptoriaus
M. Jansono paminklas, skirtas Abrenės valsčiaus tremtiniams,
nukankintiems arba kitaip nukentėjusiems nuo sovietinės
okupacijos atminti. Latvijos kontūrų forma iškaltas akmuo
simbolizuoja skausmingą padalinto krašto kelią ir Abrenės bei dar
šešių valsčių atskirimą nuo Latvijos. Paminkle iškalti prasmingi
žodžiai ,,Vienintelis šventumas žemėje – gyvenimas“.

KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
Eversmuižos kultūros - istorijos ir gamtos takas
Cibla, tel. +371 657 29046, +371 29230204,
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Vaizdingas takas
Ilžos upės pakrante atves iki Felicianovos dvaro, bažnyčios ir
išlikusio malūno.

LATGALA

Ciblos kraštas

Daugpilio miestas
Daugpilio miesto istorinis centras
Daugpilis, tel.+371 654 22818, info@visitdaugavpils.lv,
www.visitdaugavpils.lv
Jugendo (vok. jaunystės), eklektikos (arba istorizmo) ir ampyro
(įkvėpėjas imperinės Romos menas) stiliaus pastatai –išskirtinis
Daugpilio miesto architektūros paveldas. Pasivaikščiokite Rygos
g. nuo Dauguvos iki Cietokšnio g., Cietokšnio–Saknų g., Saknų
– Stacijos g., Stacijos – Lačplešio g., Lačplešio – Viestura g.,
Viestura – J. Rainio g., J. Rainio – Alėjos g., Alėjos– 18 Novembro g., 18 Novembro–Daugavos
g., Daugavos–J. Rainio g. ir įsitikinsite, kad miestas turi kuo didžiuotis.
Rusų kultūros centras (Rusų namai)
Tautos g. 11, Daugpilis, tel.+371 654 37936, rusdom@inbox.lv,
http://rusdom.ucoz.lv
Centre įrengtos ekspozicijos „Sentikiai Latvijoje“, „Stačiatikiai
Latvijoje“, „Piotro Hudobčionoko paveikslai“ (jo darbai buvo
dovanoti popiežiui Jonui Pauliui II, Margaret Tečer, Michailui
Gorbačiovui ir Džordžui Bušui) , „Gžel keramika“ (tradicinės
rusų taikomosios dailės kūriniai), „Chochlomos dirbiniai“
(chochloma – XVII a. Rusijoje pradėta naudoti tapybos ant medžio dirbinių technika),
skulptūrų „Pasakų sodas“, kuriame apgyvendinti septyniolikos rusų liaudies pasakų herojai
(autorius P. Hudobčionokas). Ekskursijos kiekvieną III ir V (išskyrus valstybės švenčių dienas)
10.00 -17.00.
Paminklas Pavelui Dubrovinui
Dubrovino parkas, Daugpilis, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Parkas pasodintas 1882 m. Kuriant dabar lankomiausią
miestelėnų poilsio vietą, aktyviai dalyvavo Pavelas Dubrovinas
(1839-1890) – jis nuo 1876-ųjų ėjo miesto mero pareigas.
2007 m. P. Dubrovinui pastatytą bronzinę dviejų metrų figūrą
sukūrė garsus rusų skulptorius Aleksandras Taratinovas, kuris
yra iškaltos ant vieno guldeno monetos Olandijos karalienės
Beatričės bareljefo autorius.
Saulės laikrodis
Vienibas g.13, Daugpilis, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
1910 m. netoli Daugpilio universiteto pastato įrengtas laikrodis
pritvirtintas prie keturkampio marmurinio pagrindo, o jo plokš
tė linijiškai atitinka geografinę miesto platumą – 560. Saulės
laikrodžio autorius – realinės mokyklos mokytojas A. Jakovas.
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KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
Vienybės namai
Rygos g. 22 a, Daugpilis, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. 1937 m.
pastatytame pastate vyrauja paprastos architektūrinės
formos – prizmės ir kubai (aut. architektas V. Vitandas).
Pamatinį jo akmenį padėjo tuometinis Latvijos prezidentas
Karlis Ulmanis. Dabar istoriniame pastate įsikūrė Daugpilio
dramos teatras, Latgalos centrinė biblioteka ir kultūros
centras.

Daugpilio kraštas
Arkos formos akmeninis tiltas per Pogulianos
(Salienos) upę
Saliena, Salienos valsčius, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Tiltas iš skaldytų ir apdorotų lauko akmenų pastatytas
XIX a. pabaigoje. Jo arkos aukštis 5,2 m, ilgis 5,5 m, plotis
4,6 m.

Atminimo akmuo ornitologui Karliui Griguliui
Saliena, Salienos valsčius, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Garsaus ornitologo ir vaikų rašytojo Karlio Grigulio
(1884-1972) vaikystė prabėgo Stumpuruose. 1994 m.
gamtosaugininko atminimui pastatytas akmuo su jame
iškaltu išminties simboliu pelėda.
Akmuo 1831 m. sukilimo dalyvei Emilijai Pliaterytei
atminti
Liksna, Liksnos valsčius, tel.+371 654 75572,
parvalde@liksna.lv, www.visitdaugavpils.lv
Emilija Pliaterytė (1806-1831) Liksnos dvare apsigyveno
1815 m. Čia ji buvo įšventinta į riterius, vėliau subūrė grupę
bendraminčių ir su pulkeliu raitelių išjojo į Didžiadvarį
(Zarasų rajonas) rengtis suskilimui.

Ilūkstės kraštas
Subatės miesto istorinis centras
Subatė, tel.+371 654 40823, www.ilukste.lv
Miesto istorinis centras įrašytas į valstybinės reikšmės
miesto architektūros paminklų sąrašą. Jo istorinis
užstatymas vyko XIX a. - XX a. pirmoje pusėje. Vienas
seniausių išlikusių pastatų – vaistinė, atidaryta 1925 m. ir
tebeveikianti iki šiol.
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Paminklas karininkui Josifui Karnickiui
Kraslava, tel.+371 656 22201, +371 26395176,
http://turisms.kraslava.lv
Jeigu norite pajusti Romeo ir Džiuljetos istoriją ir tam išleisti
mažiau pinigų, nei vykstant į Italiją – būtinai užsukite į Kraslavą,
meilės dramos miestą Latgaloje. Legenda pasakoja, kad
Emilijos Pliaterytės išrinktasis jaunas neturtingas karininkas
J. Karnickis neįtiko kilmingiems grafams, todėl jiedu, žlugus
susitarimui pabėgti, nutarė pasitraukti iš gyvenimo. Meilė buvo
tokia stipri, kad karininkas dėl Emilijos ryžosi kardu persirėžti
pilvą, o jaunoji grafaitė – iššokti pro langą iš antro aukšto.
Ženklu jų mirtims turėjo būti merginos lange uždegta žvakė... Tačiau tai pastebėjo sargyba ir
užpūtė ją. Karininkas, supratęs tai kaip sutartą lemtį, nusišovė, o Emilija buvo išgelbėta nuo
mirties ir išsiusta į Vilnių. J. Karnickis buvo palaidotas ten kur mirė, o kitą rytą po laidotuvių
žmonės pastebėjo, kad iš kalno pradėjo veržtis šaltinis. Kalbama, kad įsimylėjėliai, Joninių
naktį kartu atsigersiantys iš šio šaltinio, bus laimingi ir mylimi iki gyvenimo pabaigos. Vėliau
J. Karnickiui pastatytas ketaus kryžiumi puoštas paminklas su užrašu „Neteiskite ir nebūsite
teisiami“. Po kelių metų Josifo palaikai buvo pervežti ir palaidoti Eversmuižoje.

LATGALA

Kraslavos kraštas

Centrinė aikštė
Kraslava, tel.+371 656 22201, +371 26395176,
http://turisms.kraslava.lv
Valstybinės reikšmės miestų statybos paminklas – aikštė,
suformuota XVIII a. Tuo metu pagrindiniais statiniais joje
buvo 1752 m. pastatyta rotušė ir vaistinė, kuri išlikusiame
pastate tebeveikia nuo 1810 m. Su aikšte ribojosi vieno ir
pusantro aukšto mediniai bei akmeniniai statiniai su ūkiniais
pastatais - dažniausiai tai buvo pirklių ir amatininkų gyvenamieji namai, užeigos su arklidėmis
ar krautuvėlėmis. Per aikštę vedė pagrindinė magistralė – pašto kelias iš Rygos į Maskvą.
Paminklas „Mama Latgala verkia“
Kraslava, tel.+371 656 22201, +371 26395176,
http://turisms.kraslava.lv
Paminklas, skirtas visų okupacijų teroro aukoms atminti,
atidengtas 2003 m. lapkričio 11 d. (skulptoriai Indulis ir Ivo
Folkmaniai).

Lyvanų kraštas
Paminklas Lyvanų išlaisvinimui
Fabriko g. 6, Lyvanai, miesto parkas, tel. +371 653 81856,
+371 29157669, www.livani.lv
Paminklas atidengtas 1935 m. gegužės 15 d. Sovietmečiu,
1958-ųjų balandį, buvo sunaikintas. Atstatytas 2004 m.
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Ludzos kraštas
Pažintinis takas „Žydų tautos istorija Ludzoje“
Ludza,tel.+371 657 23931, ludzasmuzejs@inbox.lv,
www.ludzasmuzejs.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. XIX - XX a.
sandūroje Ludza buvo vadinama ,,Latvijos Jeruzale“ - tuo
laikotarpiu net 59 proc. jos gyventojų sudarė žydai.
Miesto istorinio centro mediniai pastatai
Ludza, dalis Odų, Turgaus, Bažnyčios, Talavijos, Kr. Barono,
Stacijos, J. Soikano g.
Tel.+371 657 07203, +371 29467925, fax.+371 65707202,
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv,
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Dėl ekskursijos būtina susitarti iš anksto. Centras ir siauros
jo gatvelės, XIX a. statyti mediniai ir plytiniai vieno - dviejų
aukštų namai su uždarais kiemais daugelį šimtmečių buvo
ir tebėra neatskiriama Ludzos istorijos dalis.
Lenkų dvarininkų Karnickių koplyčia
Bažnyčios g. 52, Bažnytkalnis, Ludza, tel.+371 657 25653,
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Medinė koplyčia
pastatyta 1738 m.

Šv. Marijos statula
Bažnyčios g. 52, Ludza, Bažnytkalnis, tel.+371 657 25653,
http://turisms.ludza.lv
Šv. Marijos – Maros žemės karalienės statula pastatyta
1934 m. (aut. L. Tomašinskis). Ant jos pjedestalo užrašyta:
„Žemės ir jūros valdove, melskis už mus!“

Preilių kraštas
Pelėčių vandens malūnas
Pelėčių valsčius, tel.+371 653 55643, +371 26027711,
www.preili.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Vandens malūnas
prie Jašos upės pastatytas XIX a. Dabar jis atstatytas - jame
įrengta maža hidroelektrinė.
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Paminklas Francui Trasunui
Atbrivošanos al. 56, Rėzeknė, www.rezekne.lv
Francis Trasunas buvo vienas 1917-ųjų metų Latgalos
kongreso, kurio metu buvo paskelbta Latgalos regiono
istorinė teisė susijungti su kitais latvių kraštais, iniciatorių
ir organizatorių.

LATGALA

Rėzeknės miestas

Paminklas Janiui Rainiui
J. Rainio g. 29 a, Rėzeknė , www.rezekne.lv
Paminklas poetui, dramaturgui ir vertėjui Janiui Rainiui
pastatytas kultūros ir poilsio parke 1972 m. (skulptorius O.
Kaleis).

Paminklas „Vieningi dėl Latvijos“ arba
,,Latgalos Mara“
Atbrivošanos alėja, Rėzeknė, www.rezekne.lv
Paminklas yra ne tik Rėzeknės simbolis, bet ir vienas
iškiliausių
Latvijos
monumentaliosios
skulptūros
pavyzdžių. Pirmą kartą jis atidengtas 1939 m. rugsėjo 8
d. (aut. skulptoriai L. Tomašickis ir K. Jansonas). 1940aisiais paminklas buvo sunaikintas. Vėl atstatytas Antrojo
pasaulinio karo metais, bet 1950-aisiais antrą kartą
išniekintas ir jo likimas nėra žinomas. 1992 m. rugpjūčio 13 d. atidengta jo kopiją, kurią pagal
išlikusius eskizus sukūrė skulptoriaus Karlio Jansono sūnaus Andrejus.
Paminklas monsinjorui Nikodemui Rancanui
Atbrivošanas alėja 115, Rėzeknė, www.rezekne.lv
Paminklas monsinjorui Nikodemui Rancanui (1870-1933)
pastatytas 2003 m. Jis stovi priešais Rėzeknės aukštosios
mokyklos Humanitarinio ir Teisės fakulteto pastatą. Visą
savo gyvenimą monsinjoras paskyrė Latgalos jaunimo
švietimui: 1907 m. mieste įkūrė parapijos mokyklą, 1929aisiais tapo tuometinio Rėzeknės Valstybinio mokytojų
instituto direktoriumi.

Rėzeknės kraštas
Baldos vandens malūnas
Balda, Pušos valsčius, tel.+371 29230805,
www.rezeknesnovads.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Malūnas
pastatytas XIX a. pirmojoje pusėje. Yra išlikę grūdų malimo
įrenginiai ir ledo rūsys.
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Atminimo lenta prezidentui Karliui Ulmaniui
Makuonkalnis, Makuonkalnio valsčius,
www.rezeknesnovads.lv
Makuonkalnio papėdėje atidaryta atminimo lenta pažymi
pirmosios Latvijos Respublikos prezidento Karlio Ulmanio
apsilankymą Latgaloje 1938 m.
Atminimo vieta
Desetnykų kapinės, Nautrėnų valsčius,
www.rezeknesnovads.lv
XIX a. poeto ir valstiečių teisių gynėjo Pėterio Miglinyko,
tautos dainiaus ir švietėjo Andrėjaus Jurdzio bei poeto
Pėterio Jurcinio palaidojimo vieta.
Paminklas „Kryžiaus nešėjas“
Feimaniai, Feimanių valsčius, www.feimani.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Ant aukšto, į piramidę panašaus postamento iškeltas
Kristaus, nešančio kryžių, atvaizdas. Paminklą 1828 m.
pastatė Livonijos kanauninkas, Rėzeknės dekanas, rašytojas
Juozapas Kirkilo. Paminklas restauruotas 1990 m.
Atminimo vieta
Škerbiniekų vns., Ilzeskalno valsčius,
www.rezeknesnovads.lv, info@ilzeskalns.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Latgaloje gimusio
garsaus Suomijos kino režisieriaus Teuvo Tulio (Teodoro
Antonijaus Tugajo) ir jo motinos Sankt – Peterburgo
Marijos teatro baleto šokėjos Helenos Elvyros Garšinos Rőnnqvist giminės namai.

Riebinių kraštas
Šnepstų piliakalnis
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
19 m aukščio piliakalnis yra kelyje Preila – Agluona. 1892
m. vykdytuose jo daliniuose tyrinėjimuose rasti geležies
amžiaus vėlyvojo laikotarpio daiktai iš keramikos. Radiniai
saugomi muziejuose.
Rušenicos piliakalnis
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Piliakalnis stūkso dešiniajame Rušenicos upės krante. Jo
paviršiaus ilgis 90 m, plotis 60 m.
12
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Krupeniškių piliakalnis
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Piliakalnis įkurtas ant siauros kalno keteros. Jo paviršius
suartas, beveik išnyko grioviai ir pylimai. Kasinėjant rastos
molinių indų liekanos, deginto molio gabaliukai ir pan.
Pasak legendos piliakalnyje saugomi pinigai.

Kategradės piliakalnis
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Piliakalnis yra 17 m aukščio, viršukalnė užima 50 x 70 m
plotą. Rasti radiniai priskiriami IX – XII a.

Spuldzinių piliakalnis ,,Juodasis kalnas“
Rošonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Tai kulto apeigų vieta. Ir nors piliakalnio pavadinimas
yra siejamas su čia kadais vykusiais aukojimais, rasti
radiniai liudija, kad šioje vietoje gyveno žmonės. Manoma,
kad piliakalnis naudotas geležies amžiaus ankstyvuoju
laikotarpiu.
Kristapinių kapinynas
Rošonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Nuo 1928 m. tyrinėtame kapinyne rastos 315 laidojimo
vietos. Laidota VIII – XIII a.

Karakapų kapinynas ir piliakalnis
Galianų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Manoma, kad kapinyne laidota Livonijos karo metu. Pati
aukščiausia piliakalnio dalis sunaikinta XVIII – XX a.
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Varkavos kraštas
Aizpurišos Nukryžiuotasis
Aizpuriša, Varkavos valsčius, www.varkava.lv
Nukryžiuotasis atstatytas 2007 m. minint jo sukūrimo
šimtmetį.

Viliakos kraštas
Viliaka
Balvų g. 13, Viliaka, tel. +371 645 63302, www.vilaka.lv
Viliaka – viena iš seniausių Latgalos vietovių, buvęs svarbus
Livonijos ordino pasienio įtvirtinimas Rygos arkivyskupijoje.
Nuo 1293-ųjų čia stovėjusi Marienchauzeno pilis buvo
vienas iš keturių Latgalos centrų. 1829 m., Latgalai patekus
į Rusijos sudėtį, šiam centrui buvo suteiktos gyvenvietės
teisės. Vėliau Viliaka buvo pats didžiausias nepriklausomos
Latvijos valsčiaus centras.

Vilianų kraštas
Grafo Borho Lėjos malūnas
Dekšarių valsčius, tel.+371 646 00320, +371 26480994
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Malūną XVIII
a. pabaigoje pastatė grafas Borhas. Galima apžiūrėti per
tris aukštus įrengtą jo įranga bei sužinoti įdomią malūno
istoriją.

Zilupės kraštas
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Austros medis
Meikšanai, Pasienės valsčius, tel.+371 657 29925, +371
28656530, www.zilupe.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Lankantis
privaloma turėti pasą ir Pasienės pasienio kontrolės punkto
išduotą leidimą. ,,Austros medis“ – vienas iš keturių
skulptoriaus V. Titano sukurtų skulptūrinės grupės ženklų,
kurie skirti Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 80mečiui. 1989 m. skulptoriui kilo mintis skulptūra ,,Latvija
Saulės ženkle“ simboliškai pasaulio žemėlapyje pažymėti
Latviją – tam jis sukūrė ženklus pačiuose tolimiausiose jos
pietų, šiaurės, vakarų ir rytų teritorijose. ,,Austros medis“
pažymi patį tolimiausią rytinį Latvijos tašką.

KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
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Draugystės kalva
Meikšanai, Pasienės valsčius, tel.+371 657 29925,
+371 28656530, www.zilupe.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Lankantis
privaloma turėti pasą ir Pasienės pasienio kontrolės punkto
išduotą leidimą. Draugystės kalva – tai trijų valstybių sienų
susikirtimo taškas. 1959 m. supiltas kauburys paskirtas
antifašistinės koalicijos partizaniniam judėjimui Antrajame
pasauliniame kare atminti. Dirbtinai sukurtos aukštumos
viduryje pasodintas tautų draugystės simbolis – ąžuolas.
Prie jo veda trys medžių alėjos: liepų – iš Latvijos, klevų
– iš Rusijos ir beržų – iš Baltarusijos.
Pasienės kultūrinis - istorinis takas
Pasienė, Pasienės valsčius, tel.+371 657 29925,
+371 28656530, www.zilupe.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Lankantis
privaloma turėti pasą ir Pasienės pasienio kontrolės punkto
išduotą leidimą. Takas veda pro dvarą, Pasienės bažnyčią,
Greblio kalną ir Draugystės kalvą.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Paminklas rašytojui Jonui Biliūnui ,,Laimės žiburys“
Liudiškių g., Anykščiai
Paminklas stovi ant Liudiškių piliakalnio. To paties
pavadinimo rašytojo pasakoje pasakojama apie stebuklingą
ugnį, pasirodžiusią ant aukšto stataus kalno - tas, kuris
užlips ant to kalno ir ranka pasieks žiburį, visus žmones
padarys laimingus, o pats pavirs akmeniu.

Puntuko akmuo
Dvarionių k.
Tai pats garsiausias ir artimiausias lietuvio širdžiai akmuo.
Žmonės nuo seno laikė šią vietą šventa, ateidavo prašyti
pagalbos ir sėkmės. Jis išsiskiria savo dydžiu, ir įdomia
istorija apie velnią.
1943 m. vasarą B. Pundzius ant Puntuko akmens iškalė
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno bareljefus ir jų testamento
žodžius.
A.Baranausko klėtelė
A.Vienuolio g. 4, Anykščiai, tel. +370 381 58015,
+370 381 52922
Be vinių suręsta klėtelė, kurioje būsimas vyskupas Antanas
Baranauskas sukūrė eiliuotą poemą apie gamtą „Anykščių
šilelis“. Ši klėtelė – pirmasis memorialinis muziejus
Lietuvoje. Darbo laikas: liepa – rugpjūtis I - VII 9.00 - 18.00,
rugsėjis – birželis I - VII 8.00 - 17.00.
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Utenos rajonas
Rašytojų kalnelis
Vyžuonos
Kalnelis, įamžinantis dviejų talentingų rašytojų – literatūros
kritiko Antano Masionio ir prozininko Broniaus Radzevičiaus
atminimą, pastatytas prieš kelis metus padedant skulptoriui
Henrikui Orakauskui. Jame vaizduojami medinio angelo
sparnai gaubiantys trapų ir amžiną gamtos peizažą.
Senasis paštas
J.Basanavičiaus g. 36, Utena, tel. +370 389 61598,
dailesm@daile.utena.lm.lt, www.daile.utena.lm.lt
Pašto kompleksas statytas 1830–1835 m. Jo pastatai klasi
cistinių meninių formų, darnių proporcijų. Pašto stotis
atlikdavo pašto tarnybų, arklių keitimo, kareivinių funkcijas,
čia buvo kambariai laukiantiems karietų. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
A. ir M. Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba
Juknėnai, Daugailių sen., tel. +370 611 42148,
www.utenosmuziejus.lt
Sodyba pastatyta daugiau kaip prieš 100 metų. Be jos
sodybvietėje išliko tvartas, rūsys ir svirnas. 1982 m. sodyba
įrašyta į istorijos paminklų sąrašą, 1986 m. joje ir svirne
įrengta Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicija, skirta
A. ir M. Miškiniams. Čia vyksta kasmetiniai tradiciniai
uteniškių ir Utenos krašto literatų poezijos pavasariai,
literatūros šventės. Darbo laikas: II - VI 8.00 - 16.00.

Zarasų rajonas
,,Vergų bokštas“
Stelmužės k., www.zarasai.lt/tic
Minima, kad nuo XVII a. Stelmužės dvare buvusi žiauri
priespauda. Tai liudija dvaro parko pakraštyje stovintis
,,Vergų bokštas“ – nedidelis, aukštokas, keturkampis netašytų
lauko akmenų pastatas su angomis viršutinėje dalyje. Jame
dvarponiai kalindavo prasikaltusius baudžiaunininkus uždarydavo nakčiai, o dieną vėl išvarydavo į darbą.
Dailės galerija
Dusetos, Vytauto g. 54, tel. +370 385 56878,
www.zarasai.lt/tic
Dailės galerijoje organizuojama ne viena tradicinė paroda:
lankytojai pamėgo Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų,
galerijos gimtadienio, autorines Zarasų krašto menininkų
parodas.
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Skulptūrų parkas
Dusetos, K. Būgos g., Sartų ežero pakrantė,
www.zarasai.lt/tic
Skulptūrų parkas pradėtas kurti 2008 m. vasarą. Parke
ne tik garsių šalyje autorių darbai, bet auga ir Lietuvos
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus vizito metu jo
pasodintas ąžuoliukas.
Skulptūros Zaraso ežero pakrantėje
Zarasai, Zaraso ežero pakrantė, www.zarasai.lt/tic
Zaraso ežero pakrantėje 2011-ųjų metų vasarą pradėtas kurti
akmens skulptūrų parkas, kuriame lietuvių A. Mažeikio,
V. Šemelio, Ž. Dainio ir latvių V. Bogdanov, I. Gravele bei
D. Jakimčuks autoriniai darbai. Eksponuojamos skulptūros
kurtos vandens tema: vandens lašas, kriauklė, laivelis, į
ežero platybes žvelgiančios ,,akys“.
Maršrutas ,,Medinės sakralinės architektūros kelias
Zarasų krašte“
www.zarasai.lt/tic
Zarasų kraštas turtingas medinės sakralinės architektūros
pavyzdžių. Maršrute pristatomas 4 religinių konfesijų:
žydų, stačiatikių, katalikų ir sentikių sakralinis palikimas
(16 maldos namų).
Ketaus paminklas Sankt Peterburgo – Varšuvos keliui
(traktui)
Zarasai, Vytauto ir Vilniaus g. sankryžoje, skvere,
www.zarasai.lt/tic
1845 m. Sankt Peterburgo – Varšuvos plento nutiesimui
įamžinti buvo pastatytas 11,1 metro aukščio ketaus
paminklas. Autorius – P. Šteinleller.
Sėlių aikštė
Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Tai urbanistikos paminklas, kurio vertę lemia savitas
taisyklingas planas su radialinių – žiedinių gatvių tinklu ir
viena, kompoziciniu atžvilgiu ypač pabrėžta, Sėlių aikšte, į
kurią sueina visos radialinės gatvės. Tai vienintelis tokios
formos miesto planas Lietuvoje tarp XIX a. taip vadinamų
rusų miestų pavyzdžiu planuotų vietovių.
Nepriklausomybės aikštė
Dusetos, www.zarasai.lt/tic
Senoji miesto dalis yra vertingas kultūros paveldo objektas
– urbanistinis draustinis, kuriam suteiktas savivaldybės
reikšmės kultūros vertybės statusas. Dusetų miesto
istorinės dalies urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti
miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę)
struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų
sklypų užstatymo tipus, jame esančius kultūros paveldo
objektus, jų aplinką ir tradicinę architektūrinę išraišką.
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Šlyninkos vandens malūnas
Šlyninkos k., tel. +370 686 23348,
vandensmalunas@gmail.com, www.slyninkosmalunas.lt
Siūlome apžiūrėti seną, tris šimtus metų atskaičiavusį vandens
malūną. Norintys pasiklausyti unikalių istorijų apie jo
gyvenimą bei daugiau sužinoti apie grūdų malimo procesus,
yra maloniai kviečiami į ekskursiją po visus malūno aukštus.
Darbo laikas: I - VII nuo 10.00 val.
Kompozitoriaus Juozo Gruodžio gimtinės vieta
Rokėnų k., www.zarasai.lt/tic
Gimtinės vietoje 1966 m. lapkričio 13 d. buvo pastatytas
paminklinis akmuo su L. Žuklio darbo kompozitoriaus
bareljefu ir užrašu ,,Čia, buvusioje sodyboje 1884.XII.20 gimė
įžymus kompozitorius Juozas Gruodis”.
Antazavės Šilo mūšio vieta (Vytauto apygardos, Lokio
rinktinės, Vyties kuopos partizanų dislokacijos ir mūšio
vieta)
Antazavės šilas, Antazavės sen., www.zarasai.lt/tic
Mūšio vietoje atstatytos dvi žeminės, į kurias nukreips kelio
ženklas kelyje Antazavė – Dusetos.
Totorių kapinės
Salako mst., www.zarasai.lt/tic
Kada jos įkurtos duomenų nėra, tačiau yra veikiančios ir
dabar. Mirusieji laidoti atvežami iš kitų Lietuvos vietovių. Tai
vienintelės musulmonų kapinės Aukštaitijoje.
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Pilies kalnas
Zamkovaja g., Braslavas
Jeigu lankotės Braslave pirmą kartą ir norite sužinoti apie
miesto istoriją, kelionę po jį pradėkite nuo Pilies kalno
– šis senovės piliakalnis yra įspūdingiausias krašto istorijos
paminklas ir vienas gražiausių Baltarusijoje: gal todėl yra
lygintas su laivu iš praeities arba su senu seneliu, kurį slegia
liūdnos mintys apie nugyventus metus. Istoriniai šaltiniai
liudija, kad pirmieji gyventojai čia apsigyveno VIII – IX a. Ant kalno pastatytas paminklinis
akmuo su užrašu ,,Pilies kalnas yra Braslavo miesto įkūrimo vieta. 1065 m.“, žymintis miesto
istorijos pradžią. XI a. Braslavui ir jo apylinkėms patekus Polocko kunigaikštystės žinion,
ant šio kalno stovėjusi tvirtovė tapo jos šiaurės vakarų pasienio gynybos punktu. Vienas
įdomiausių Pilies kalno istorijos puslapių mena garsųjį LDK ir Lenkijos karalių Aleksandrą
Jogailaitį (1460 – 1506) ir jo žmoną Eleną, Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukrą
(1476 – 1513). Pasak šaltinių, 1500 m. rudenį jie pirmą kartą lankėsi Braslave ir viešėjo Pilies
kalno tvirtovėje. Elenai labai patiko miestas ir jo apylinkės, todėl 1501 m. Aleksandras jį
padovanojo žmonai. Vėliau Elena čia įkūrė stačiatikių moterų vienuolyną, o prie jo pastatė
Šv. Varvaros cerkvę. Nors kunigaikštienė 1513-ųjų sausį mirė Braslave, palaidota Vilniaus
Skaisčiausios Motinos cerkvėje.
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Buvusios ligoninės pastatas
Kirovo g., Braslavas
Pastatyta 1906 m. XX a. pradžioje buvo viena iš geriausių
Kovensko gubernijos ligoninių. Joje dirbo gydytojas
Stanislavas Narbutas (1853–1926) - garsus ir talentingas
gydytojas, aktyvus visuomenininkas. Palaidotas ant Pilies
kalno.
Žydų kapinės
Druja
Drujoje yra vienintelės žydų kapinės Baltarusijoje, kuriose
ant antkapinių paminklų išliko spalvota tapyba.

Boriso akmuo
Druja
Didelis akmuo su iškaltau jame šešiakampiu kryžiumi ir
užrašu - pats seniausias paminklas vietovėje. Tai vienas iš
trijų išlikusių garsiųjų Boriso akmenų, kurie XII a. pradžioje
senojoje Polocko kunigaikštystėje didžiojo lenkų kunigaikščio
Boriso Vseslavičiaus (rus. Борис Всеславич) įsakymu buvo paženklinti krikščionybės
simboliais ir užrašais ,,Viešpatie, padėk tavo vergui Borisui“. Tiesa, žmonės juos vadino labai
įvairiai: Pisar, Pisanik, Boris – Gleb, Borisoglebskij, netgi Prancūziškasis arba Napoleono. Šis
galiūnas rastas Vakarų Dvinos upėje ir 2002 m. spalio 22 d. pastatytas krante.

Miorų rajonas
Akmuo su pėdomis
Perebrodjės k., (0,75 km į vakarus nuo šiaurinio kaimo
pakraščio, 0,4 km į šiaurę nuo kelio Perebrodje-Ikazn)
Kadaise šiuose kraštuose akmenys naudoti ne tik apeigoms
atlikti. Jazno kaime didžiuojamasi didžiuliu akmeniu –
pasakojama, kad ant jo pietavo pats Napoleonas arba
Jekaterina II. Neabejojama, kad prie Bertovšinos kaime
esančio akmens 1812 m. ilsėjosi prancūzų kariai. O štai netoli nuo Starogo Pagostos kaimo
yra akmuo, kuris pasak legendos, kadaise tokiu tapo moteriai prakeikus siuvėją.
Kolona
Leonpolio k.
XVIII a. pastatyta kolona skirta 1791 m. priimtai
Konstitucijai.
Stefano Batorijaus sala
Disna
Dviejų upių santakoje esanti sala yra vieta, kurioje prasideda
Disnos istorija. Iki šių dienų yra išsaugotas ir istorinis jos
pavadinimas – Batorija. 1579 m., prieš puolant Polocką ir
jame buvusią rusų caro Ivano Rūsčiojo kariauną, karalius
Stefanas Batorija čia įkūrė savo karių stovyklą. 1581 m. vasarą
iš šios salos pradėtas žygis į Pskovą. Pasak legendos, siekiant
apsaugoti čia kadaise stovėjusią pilį, karalius Stefanas Batorija įsakė pagilinti apsauginį griovį
prieš ją. Dėl to Dvinos ir Disnos upių vagos susiliejo, o pilis tapo sala.
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Šimtametis tiltas
Disna
Naudojamas jau šimtmetį unikalus medinis arkinis tiltas
pastatytas ant metalinio ir akmeninio pagrindo. Po
Antrojo pasaulinio karo padaryti kai kurie jo konstrukcijos
pakeitimai. Kapitalinis tilto remontas atliktas 2002 m.
Paminklas nepagimdytam vaikui
Počtovaja g. 11, Miorai, tel. +375 2152 41 083,
+375 2152 49 555
Prie Šv. Mergelės Marijos Išaukštinimo bažnyčios pastatyto
skulptoriaus A. Dranec paminklo simboliuose giljotina,
obuolio puselėje gulintis vaikas ir Dievo Motina, sauganti
prasidedančią gyvybę nuo giljotinos peilio.

Polocko rajonas
Boriso akmuo
Zamkovaja g. 1, Polockas
Didelis akmuo su iškaltais kryžiumi ir užrašu ,,Viešpatie,
padėk tavo vergui Borisui“ stovi prie Sofijos soboro.
Legenda pasakoja, kad kunigaikštis Borisas Vseslavičius
(rus. Борис Всеславич) įsakė šį akmenį iškalti 1128-aisiais,
didžiojo bado metais, o akmuo kadaise naudotas apeigoms.
Šis akmuo rastas Vakarų Dvinos vagoje netoli Novopolocko
miesto. Prie soboro pastatytas prieš dvidešimt metų.
Paminklas kunigaikščiui Vseslavui Briačislavičiui
E. Polockoosj g. ir Oktiaberskojos g. sankryža, Polockas
Šis kunigaikštis Polocką valdė 1044 - 1101 m. Jo atminimą
įamžina vienintelė Baltarusijoje žirgo skulptūra, pastatyta
2007 m. Legendinio kunigaikščio alegoriniai aprašymai
pateikiami nežinomo autoriaus sukurtoje herojinio epo
poemoje ,,Sakmė apie Igorio žygį“ (1185 m.).
Paminklinis ženklas ,,Geografinis Europos centras“
Prieš restoraną ,,Slavianskij“, F. Skorinos pr.13, Polockas
Ženklas pastatytas 2008 m. Jo kompoziciją sudaro vėjų rožė,
išskleistas Europos žemėlapis, jame pažymėtas Polockas ir
miesto herbas.

Paminklas 1812 m. Tėvynės karui atminti
Svobodos a., Polockas
Vienas iš septynių paminklų (vienintelis Baltarusijos
teritorijoje), pastatytas po rusų tautos pergalės 1812 m.
kare metu. Atstatytas 2010 m. savo istorinėje vietoje.
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Paminklinis ženklas raidei ,,Ў“
F. Skorini pr.., Polockas
Paminkliniu ženklu ,,Ў“ raidei, kuri yra tik baltarusiškame
raidyne, įamžinamas tautos kultūrinis – kalbinis
išskirtinumas.

Memorialinis kompleksas ,,Nemirtingumo kalva“
Mikrorajonas ,,Zadvinje“, Polockas
Ant Vakarų Dvinos upės kranto stovinčiame memoriale
organizuojami susitikimai, skirti Sovietų karių pergalei
Antrajame Pasauliniame kare.

Jėzuitų kolegija
Streleckij skg. 4, Polockas
Kolegija įsteigta 1581 m. Pirmasis medinis kolegijos pastatas
iškilo Vakarų Dvinos saloje. Po jame įvykusio gaisro, XVIII
a. pradžioje atstatytas akmeninis kolegijos pastatas. Dabar
jame įsteigta didžiausia Baltarusijoje dailės galerija, o
vakarų dalyje – Polocko valstybinis universitetas.

Ivano Rūsčiojo pylimas
E. Polockojos g. ir Streleckij skg. sankryža, Polockas
XVI a. fortifikacijos objektas Žemutinės pilies apsaugai.
Iškastas caro Ivano Rūsčiojo (rus. Ивана Грозного) įsakymu
rusų kariuomenei 1563 m. užėmus Polocką.

,,Raudonasis tiltas“
E. Polockojos g., Polockas
Šis tiltas per Polotės upę taip pavadintas kovoms tarp
prancūzų ir rusų armijų 1812 m. spalį atminti - tada žuvo
apie 14 tūkst. žmonių. 1974 m. šalia tilto pastatytas akmuo
miesto išvadavimui nuo prancūzų armijos įamžinti.

Petro I namelis
Nižne - Pokrovskajos g. 33, Polockas, tel. +375 2144 22855
Namas pastatytas XVII a. pabaigoje. Dabar joje veikia
nuolatinė ekspozicija ,,Pasivaikščiojimas po NižnPokrovskaja“, pasakojanti apie seniausią miesto gatvę.
Darbo laikas: II - VII 10.00 - 17.00, vasarą: II - VII 10.00
- 18.00.
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Riedulių sankaupa ,,Janovo“
Bikulničių k.
Tai sena apeigų vieta, žinomo Didžiojoje Britanijoje
Stounhendžio (angl. Stonehenge) analogas Baltarusijoje.

Rosonų rajonas
Admirolo Povališino kapas
Jankovičių k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
1790 m. admirolas už nuopelnus Tėvynei buvo apdovanotas imperatorienės Jekaterinos II
Šv. Georgijaus kryžiumi, špaga su brangakmeniais ir 600 baudžiaunininkų. Mirė 1799 m.
balandžio 7 d. Visada buvo gerbiamas už nuveiktus darbus, o apie save iki šiol primena sūnų
garbei pasodintais ąžuolais.
Paminklas dviems karams
Kliasticos k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Šioje vietovėje 1812 m. liepos 28 – rugpjūčio 1 d. (pagal naują kalendorių) įvyko mūšis tarp
prancūzų karių ir atskiro rusų armijos korpuso. Vadovaujami Jakovo Kulniavo (rus. Якова
Кульнева) rusai sustabdė prancūzų judėjimą Peterburgo kryptimi.
Paminklas Jakovui Kulnevui
Tel.+375 2159 41228, +375 2159 41008
Tėvynės karo didvyris Jakovas Petrovičius Kulnevas
vadovavo kavalerijos būriui. Jo kariams visada tekdavo
pačios sudėtingiausios užduotys – pirmiems pulti priešą
ir paskutiniams palikti kovos lauką. Paskutiniame savo
mūšyje sunkiai sužeistas jis drąsino karius: ,,Draugai,
nepalikite priešui ir pėdos žemės. Mūsų laukia pergalė!“

Rognedos kalva
Perevozo k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Čia būtina apsilankyti tiems, kurie domisi legendomis.
Pasakojama, kad ant šios kalvos žuvo pirmasis Polocko
kunigaikštis, o vėliau ir jo duktė Rogneda. Ant kalvos jiedu
ir palaidoti...

Verchnedvinsko rajonas
Obeliskas 1812 m. Tėvynės karui atminti
Sovetskaja g., Verchnedvinskas
Miesto skvere stovintis granito obeliskas yra skirtas 1812
m. įvykiams atminti. Pastatytas minint Napoleono epopėjos
šimtmetį.
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Memorialinis kompleksas, skirtas fašizmo aukoms,
sudegintiems kaimams, kariams - išvaduotojams ir
kraštiečiams atminti
Sovetskaja g., Verchnedvinskas
Greta Drisos upės įkurtame komplekse esančios kapinės
gausiausios aukomis - jose palaidoti 759 sušaudyti Drisos
žydai.
Geležinkelio stotis
Bigosovo k.
Ši XX a. pirmoje pusėje pastatyta stotis – paskutinis
geležinkelio kelio sustojimas Baltarusijos Respublikos
teritorijoje.

Buvusi Osvejos ligoninė
Osvejos gyv.
Buvęs ligoninės pastatas (1859) yra vienas seniausių
architektūros paminklų Verchnedvinsko rajone.

Jono Čerskio gimtinė
Svolnos geležinkelio stotis
Jono Čerskio (1845–1892, rus. Иван Дементьевич
Черский) gimtinė - istorijos paminklas. Atvykusiems
siūlomos ekskursijos, vietos palapinėms, poilsis gamtoje,
apsilankymas šalia esančios Svolnos upės slėnyje.
Nemirtingumo kalva
Osvejos gyv.
Nemirtingumo kalva - istorijos paminklas. Čia, šalia
Osvejos ežero, organizuojami atminimo renginiai.

Atminimo memorialas
Rosicos k.
Atminimo memorialas - istorijos paminklas. Atvykusiems
siūlomos ekskursijos, organizuojamos procesijos su
žvakėmis.

Gamtinis-istorinis kompleksas ,,Lisno“
Lisno k. ir jo apylinkės
Organizuojamos ekskursijos, siūloma žvejyba ir žygiai,
atvykę gali mėgautis poilsiu gamtoje, lankytis miškuose,
prie ežerų, kraštovaizdžio draustiniuose.
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K. Kosciuškos-Valiužiničiaus gimtinė
Novoje Selo k.
K. Kosciuškos-Valiužiničiaus (rus. К. К. Костюшко - Валю
жинича) gimtinė - istorijos paminklas. Organizuojamos
ekskursijos, siūloma žvejyba ir žygiai, atvykę gali mėgautis
poilsiu gamtoje, apsilankyti Vakarų Dvinos slėnyje ir
senajame parke.
Memorialinis kompleksas ,,Draugystės kalva“
Latvijos – Rusijos - Baltarusijos valstybinių sienų sankirta
Kompleksas - istorijos paminklas. Čia organizuojami
karinės tematikos renginiai, vyksta amatininkų dirbinių
mugės, atvykusiems siūlomas poilsis gamtoje.
Memorialinis kompleksas ,,Atminimo siena“
Janino k.
Kompleksas - istorijos paminklas. Jį sudaro skulptūrinė
grupė, informaciniai pilonai ir Liūdesio alėja. Komplekse
organizuojamos atminimo dienos.

,,Šventasis šaltinis“
Kochanovičių k.
,,Šventasis šaltinis“ - sakralinis objektas.

Vitebsko rajonas
Buvę gubernatoriaus rūmai
Sovetskaja g. 18, Vitebskas
XVIII a. pabaigoje šioje vietoje stovėjo dvarininkų
Kudinovičių (rus. Кудиновичей) namas. 1806 m. jis
buvo parduotas gubernijos iždui, o vėliau perstatytas į
gubernatoriaus rūmus. Nuo 1811 m. pavasario rūmuose
gyveno hercogas, rusų kavalerijos generolas, Baltarusijos
generalgubernatorius Aleksandras Viurtembergas (vok.
Alexander Friedrich Karl von Württemberg). 1812 m. liepą,
prancūzų kariams įžengus į miestą, rūmuose apsigyveno
Napoleonas. 1831–iais, palaužtas maro epidemijos, rūmuose mirė Rusijos imperatoriaus
Nikolajaus I brolis kunigaikštis Konstantinas Pavlovičius (rus. Константин Павлович).
1853-1854 m. čia gyveno vieno garsiausių rusų istorinio romano ,,Ledinis namas“ autorius,
rusų rašytojas Ivanas Lažečnikovas (rus. Иван Лажечников) ir Vitebsko vicegubernatorius.

24

KULTŪRINIS IR ISTORINIS TURIZMAS
VITEBSKO SRITIS

Buvęs eparchijos parapijinės moterų mokyklos
pastatas
Gogolio g. 6, Vitebskas
Pastatas pastatytas 1902 m. Pagrindinį jo fasadą puošia
antrame aukšte esantis menės balkonas ir keturios masyvios
jį laikančios kolonos. Dabar čia įkurtas Vitebsko srities
Vykdomasis komitetas.
Paminklas 1812 metų Tėvynės karo didvyriams
Sovetskaja g., Vitebskas
1911 m., rengiantis įamžinti Tėvynės karo šimtmetį ir karių
– didvyrių, kurie 1812-aisiais liepos 13-15 d. ir spalio 26ąją pasiaukojamai kovėsi mūšiuose prie Vitebsko atminimą,
buvo paskelbtas konkursas paminklui sukurti. Geriausiu
pripažintas architekto I. Fomino (rus. И. А. Фомина)
projektas. Paminklas pastatytas miesto aikštėje prieš
gubernatoriaus rūmus – joje Napoleonas 1812-iais sveikino
savo armijos karius. Paminklo iniciatoriai – Vitebsko
mokslo archyvų komisijos nariai.
Žemės banko pastatas
Tolstovo g. 4, Vitebskas
Pastatas brolių pirklių Vitenbergų (rus. Витенбергами )
pastatytas XIX a. viduryje. 1900-aisiais jį įsigijo Maskvos
žemės bankas. 1906 - 1910 m. čia veikė privati Ivano Nerušo
(rus. Ивана Неруша) gimnazija, kurioje dėstė garsus
baltarusių folkloro ir etnografijos tyrinėtojas Nikolajus
Nikiforovskis (rus. Николай Никифоровский).
Miesto rotušės pastatas
Lenino g. 36, Vitebskas
Dabar čia įsteigtas srities kraštotyros muziejus.

Žemės ūkio mokyklos pastatas
Lužesno k., tel./faksas +375 2122 95 221
XIX a. architektūros paminklas.

Buvusios pašto stoties pastatas
Borovlianų k.
Architektūros paminklas.
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Amatų turizmas
Nuo seno Baltijos ežerų krašto ir Bella Dvinos turistiniai regionai garsėja auksarankiais
amatininkais: kalviais, keramikais, puodžiais, medžio, karpinių ir skiautinių meistrais,
audėjomis, odadirbiais, mezgėjais, pynėjais, muzikinių instrumentų gamintojais. Senas
tradicijas turintys meistrų dirbiniai unikalūs atlikimo technika ir išskirtiniai meninės
išraiškos formomis, subtilūs suderinta praeitimi ir dabartimi, ypatingi juntama meistrų
atsakomybe ir meile. Medyje prakalbintas Rūpintojėlis, iškaltas kryžius, molis, virstantis
unikalios plastikos indais, trapūs ažūriniai karpiniai ar puošnūs austi tautiniai drabužiai –
išsaugotos mūsų protėvių tradicijos ir tautinis identiškumas. Palytėti nagingų meistrų
rankomis jie sušildo ir papuošia namus, džiugina ir virpina širdį, lydi ir ugdo ištisas
kartas.
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LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Pynėjas Nikolajus Guževas
Priežmalė, Kastulinos valsčius, tel. +371 26359532,
anna65@inbox.lv, www.aglona.lv
Pina krepšius, sietuvus ir krėslus. Dėl užsakymo būtina
tartis iš anksto.
Floristė Anita Reščenko
Vortnikių vns., Kastulinos valsčius, tel. +371 29185234,
anitaagluona@inbox.lv
Meistrė padės įgyvendinti patalpų apipavidalinimo idėjas,
pademonstruos kaip sukuriami floristikos kūriniai ir
pasidalins jų kūrybos patirtimi.
Rankdarbių meistrė Inta Reča
Livdanų g. 13, Agluona, tel. +371 29429422,
inta_reca@inbox.lv, www.aglona.lv
Demonstruoja naujausias tekstilės technologijas, gamina
floristikos kūrinius, papuošalus. Dėl užsakymo būtina
susitarti iš anksto.
Dailininkė Vija Strupanė
Karaliaus kalnas, Madelanai, tel. +371 20224444,
www.aglona.lv
Pati dailininkė sako, kad kalbasi su gėlėmis. Galima įsigyti
eksponuojamus darbus. Dėl užsakymo būtina susitarti iš
anksto.
Rankdarbių meistrė Olita Selicka
Kovo 4-osios g. 2, Agluona, tel. +371 29722169,
agluona64@inbox.lv, www.aglona.lv
Mezginiai vašeliu ir virbalais, meistriškumo pamokos. Dėl
užsakymo būtina susitarti iš anksto.
Meistrė Ilzė Grigulė
Jaudzemų g. 2 - 11, Agluona, tel. +371 28338986,
ilze5@inbox.lv, www.aglona.lv
Galėsite susikurti originalų papuošalą arba įsigyti gaminius
iš medvilninių ir lininių siūlų. Dėl užsakymo būtina susitarti
iš anksto.
Meistrė Vija Kovalkova
Jaudzemų g. 6 - 6, Agluona, tel. +371 29344768,
vija.ka@inbox.lv, www.aglona.lv
Gamina dovanas, papuošalus bei dekoratyvinius dirbinius
iš vilnos ir lino. Dėl užsakymo būtina susitarti iš anksto.
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Baltinavos kraštas
Audimo dirbtuvės
Tilžos g. 5, Baltinama, tel. +371 29134696, +371 29341738
Apsilankę gali apžiūrėti audimo stakles, gauti pirmąsias
audimo pradžiamokslio pamokas, sužinoti apie šiaurės
Latgalos tautinius drabužius. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Balvų kraštas
Keramikų Jolantos ir Valdžio Dundeniekų dirbtuvės
Saksmalė, Berzpilio valsčius, tel. +371 29173889,
jvdundenieki@inbox.lv, www.balvi.lv
Mokoma žiesti puodus, apsilankiusiems demonstruojamas
filmas apie molio dirbinių gamybą.

Senųjų amatų dirbtuvės
Lača darzs, Balvai, tel.+371 29376933,
meistarseriks@inbox.lv
Dirbtuvėje demonstruojama kaip dirba staliai, kalviai,
siuvėjai, kulinarai ir kitų amatų meistrai, galima išbandyti
savo sugebėjimus siuvant ir gaminant maistą, pristatoma
senų daiktų kolekcija.
Audimo dirbtuvės
Briedžiukiemis, Briedžiukiemio valsčius, tel. +371 29134696,
+371 26404392, mezalezita@inbox.lv, www.balvi.lv
Pristatomos audimui naudojamos priemonės, įranga ir
medžiagos, mokoma austi staklėmis.

Audimo dirbtuvės
Berzpilis, tel. +371 27872031, annakrivisa@inbox.lv,
www.balvi.lv
Bendruomenės namuose įsikūrusios meistrės apsi
lankiusiems dirbtuvėse perduoda savo patirtį, moko seno
amato technikos. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Medžio drožėjai ir pynėjai Janis bei Dzintaras
Studentai
Parupės g. 11, „Tireli“, Tilža, Tilžos valsčius,
tel. +371 29374261, +371 26545870 , www.balvi.lv
Gamina dirbinius iš medžio ir vytelių. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Dailininkė Edite Maderniece
Osudariai, Berzpilio valsčius, ,,Abelziedi“,
tel. +371 26145405, editemaderniece@inbox.lv
Dailininkės kūrybos pristatymas, dalyvavimas tapant
paveikslus. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Dagdos kraštas
Dailininkas Andris Platacis
Ezerniekai, Ezerniekų valsčius, tel. +371 27598181,
www.dagda.lv
Kuria ant stiklo liuministencines graviūras ir paveikslus.
Dėl užsakymo būtina susitarti iš anksto.
Mezgėja Stanislava Belkovska
Ezerniekai, Ezerniekų valsčius, tel. +371 29175521
Mezga kojines, pirštines, kepures.

Elmars Auzinš
Andrupenės valsčius, tel. + 371 28652199
Nendrinių stogų dengimas ir technologija.

Daugpilis
Parodų salė ,,Latgala“
Alėjos g. 7 – 1 b Daugpilis (įėjimas iš kiemo pusės),
tel. +371 654 21284, +371 29587963
latgsuv@inbox.lv, www.suvenir.ucoz.lv
Parodų salėje galima įsigyti su ypatingu įkvėpimu ir meile
sukurtų aukštos kokybės gaminių iš gintaro, molio, medžio,
odos, vilnos ir lino. Darbo laikas: I - VI 9.00 - 18.00. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Molio meno centras
18 Novembro g. 8, Daugpilis, tel. +371 654 25302,
+371 29241988, www.visitdaugavpils.lv
Čia nagingi Daugpilio miesto keramikai kuria unikalius
molinius indus ir žvakides. Centre galima sužinoti apie
Latgalos keramikos tradicijas, stebėti molio gaminių
gamybos procesus, įsigyti dirbinių ir apžiūrėti seniausią
Latvijoje molio deginimo krosnį.
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Kalvis Edgaras Vronskis
Graudų g. 2 d, Daugpilis, tel. +371 25506536,
fabbro@inbox.lv, www.visitdaugavpils.lv
Meninis metalo apdirbimas, funkciniai ir dekoratyviniai
metalo dirbiniai, amatų demonstravimas, priima vestuves.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Liaudies taikomojo meno studija ,,Klūga“
Patversmės g. 2, Daugpilis, tel. +371 654 55396,
www.visitdaugavpils.lv
Pinami plonos tekstūros gaminiai iš natūralių medžiagų:
vytelių, nendrių ir šiaudų, krepšiai, padėklai, dėžutės,
papuošalai, apyrankės, suvenyrai ir pan. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio kraštas
Keramikas Valdis Grebežsas
Parko g. 2, Viški, Viškų valsčius, tel. +371 29207737,
keramik@inbox.lv, www.clay.lv
Moko keramikos paslapčių, kuria dirbinius iš molio,
medžio, stiklo, vytelių, akmens, siūlo dalyvauti programoje
,,Keramika ir vytelės Latgalos kanklių skambėjime“, moko
pasigaminti ,,laimės sagą“ ir švilpuką, pinti iš vytelių. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Didžiausios megztos antklodės (lat. Musturdeķis)
kūrimo ir rankdarbių dirbtuvės
Skolas g. 1, Naujenė, Naujenės valsčius, tel.+371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
Naujenės istorijos muziejus kviečia dalyvauti kuriant
didžiausią megztą antklodę (gamybos būdas analogiškas
skiautinių siuvimui), organizuoja siuvinėjimo kryželiu,
mezgimo virbalais, auskarų ir sagių gamybos meistriškumo
mokyklas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ilūkstės kraštas
Privati Arvydo Sietkovskio kolekcija – muziejus
,,Karošu muzejs“ (liet. ,,Šaukštų muziejus“)
,,Ilzės“, Sederes valsčius, tel. +371 26210612, www.ilukste.lv
Meistras jau kelis dešimtmečius net iš 70 medžių ir krūmų
rūšių gamina šaukštus, indus, dekoro detales ir suvenyrus.
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Pynėja Emilija Voverė
Avotų g. 10 a, Karsava , tel. +371 657 33384,
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv
Viena garsiausių Latvijoje meistrių iš neskaldytų vytelių
pina buityje naudojamas pintines grybams, pirkiniams
ir skalbiniams dėti, padėklus, skryneles, kėdutes, mamų
interjere naudojamą dekorą.

LATGALA

Karsavos kraštas

Audėjų grupė „Mozaika“
Merdzenė, Merdzenės valsčius, tel. +371 28619159,
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv
Parduodami audėjų darbai, organizuojami audimo kursai.

Lėlininkė Svetlana Ločmelė
Tel. +371 26592360, svetas_pasts@inbox.lv, www.karsava.lv,
www.pierobeza.lv
Gamina rankų darbo žaislus ir tekstilines lėles.

Medžio drožėjas Antonas Rancanis
Malnavos g. 10, Karsava, +371 22012101, www.karsava.lv,
www.pierobeza.lv
Meistras daugiau nei 10 metų tyrinėja ir drožinėja latvių
raštų simbolius, gamina papuošalus.

Kraslavos kraštas
Keramiko Valdžio Paulinšo dirbtuvės
Dūmų g. 8, ,,Paulini“, Kraslava, tel. +371 29128695,
valdispaulins@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Galima stebėti keramikos dirbinių gamybos procesus,
mokytis žiesti puodus, įsigyti dirbinių iš molio ir suvenyrų.

Keramiko Ilmaro Vecelio molio degykla
Aulėja, tel. +371 26462413, http://turisms.kraslava.lv
Molio apdirbimui naudoja įdomią technologiją ir ją
demonstruoja darbo eigoje. Keramikas vienas iš Latgalos
,,Puodžių mokyklos“ įkūrėjų.
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Dailininkas Andejus Gorgocas
Rygos g. 26, Kraslava, studija kultūros namuose,
tel.+371 29471277, gorislava@inbox.lv
www.gorgots-art.lv, http://turisms.kraslava.lv
Dailininkas save priskiria neakademinės krypties menininkų
grupei. Jo psichodelikos maniera tapytuose darbuose
dominuoja liūdesio ir tragizmo motyvai.
Muzikos instrumentų gamintojas Aleksandras Maijeris
Kralavas dzelzcelių stacija 27, Ūdryčiai, tel.+371 656 20296,
+371 29676782, maijer@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Iš natūralių medžiagų gamina latvių tautinius muzikos
instrumentus: barškučius, vėjo varpelius, birbynes.

Dailininkė, keramikė, tekstilininkė Daiga Lapsa
Jermejevo g. 18, Kraslava, tel. +371 29922011,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Lėlių mezgimas, rūbų modeliavimas. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Dailininkas Jevgenijus Pochodunas
Kalniečiai, tel.+371 656 29616, +371 29522816,
bojarova@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Apsilankiusiems atveria meno pasaulį ir moko tapyti.
Sukaupė ginklų ir paveikslų kolekcijas bei įdomią
biblioteką.

Audykla ,,Indra“
Indra, tel. +371 26430121, +371 26307995, olga@indra.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Čia dirbantys audėjai puoselėja senas Latgalos audimo
tradicijas, demonstruoja audimo procesą, įrengė parodų
salę ,,Kraičio skrynia“. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
,,Izvaltos audėjos“
Izvalta, tel.+371 26212702, +371 26347423,
http://turisms.kraslava.lv
Audžia antklodes, skudurinius takelius ir pan., lankytojų
grupėms iki 15 žmonių demonstruoja audimo procesą.
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Visuomeninė draugija ,,Kraslavos amatininkų bendrija“
Studentų g. 5, Kraslava, tel. +371 26487763,
intasivers@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Susibūrę amatininkai moko audimo, kalvystės, keramikos,
puoselėja ir plėtoja senųjų amatų tradicijas.

,,Smaidi“
Robežniekų valsčius, tel. +371 26445239,
valijassegas@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Ūkininkai iš auginamų avių vilnos daro dideles pagalves ir
antklodes.

Lyvanų kraštas
Latgalos meno ir amatų centras
Domės g. 1, Lyvanai, tel.+371 653 81855, lmac@livani.lv,
www.latgalesamatnieki.lv
Centre veikia pastovi paroda ,,Amatininkai Latgaloje“, yra
įrengtos keramikos, stiklo ir tekstilės dirbtuvės, galima
įsigyti vietos meistrų darbų. Darbo laikas: gegužė – rugpjūtis
III – V 9.00 – 18.00, VI 10.00 – 16.00, VII 11.00 – 15.00;
rugsėjis – spalis III – V 9.00 – 18.00, VI 10.00 – 16.00;
lapkritis – balandis III – V 9.00 – 17.00, VI 10.00 – 16.00.
Audėja Liga Eiduka
Jersika, „Madaros“, tel. +371 26185807, www.livani.lv
Audžia lovatieses, staltieses, juostas, grindų takelius ir pan.
2006 m. dalyvavo šalies audėjams audžiant ilgiausia Latvijoje
94 m tautinę juostą, kurią galima apžiūrėti Latgalos meno ir
amatų centro ekspozicijų salėje.

Liaudies taikomosios dailės studija ,,Dubna“
Sporto g. 5 a, Lyvanai, tel. +371 653 44866, www.livani.lv
Studijoje pagal senas krašto tradicijas ir Latgalai būdingais
raštais audžiami apklotai, staltiesės, rankšluosčiai. Į studijos
veiklą įsijungė keramikai ir pynėjai.
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Ludzos kraštas
Amatų centras
Talavijos g. 27 a, Ludza, tel. +371 29123749,
+371 29467925, kondrats@one.lv, ligakondrate@inbox.
lv, www.ludzasamatnieki.lv, www.pierobeza.lv
Įrengtose dirbtuvėse mokoma keramikos, audimo,
siuvimo, medžio apdirbimo, vyksta amatininkų parodos,
saugomi senieji ūkiniai reikmenys ir rodoma kaip su jais
dirbti, kiekvieną mėnesį organizuojamas Žaliasis latgalių
turgelis. Darbo laikas: I – VI 9.00 – 17.00.
Keramiko Eriko Kudlio dirbtuvės
Talavijos g. 27 a, amatų centras, Ludza,
tel. +371 26773129, http://turisms.ludza.lv
Kuria žvakides, vazas, suvenyrus, žiedžia puodus.

Kermikas Michailas Sabanskis
Talavijos g. 27 a, amatų centras, Ludza,
tel.+371 26357616, http://turisms.ludza.lv
Kuria žvakides, indus, žiedžia puodus.

Medžio drožėjo ir pynėjo Vladislovo Mitčenkos
dirbtuvės
Dunaklių g. 9, Ludza, tel.+371 29498674,+371 657 24825,
http://turisms.ludza.lv
Gamina paklausius ir praktiškus daiktus iš medžio ir
vytelių.

Senųjų amatų meistras Saliamonas Kiplukas
Talavijos g. 27 a, amatų centras, Ludza,
tel.+371 22023539,+371 657 25474,
http://turisms.ludza.lv
Pina krepšius iš vytelių, riša senovinį latgalių apavą
nagines, veja pakūlinės virves.
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Audėjos ir pynėjos Anitos Lukačos dirbtuvės
Mažoji Pikova, Brigu valčius, tel.+371 29733546,
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Audžia lovatieses, staltieses, grindų takelius, pina padėklus,
krepšius, suvenyrus ir pan.

Andrio Prikulio medžio dirbtuvės
Andrišiai, Rundenu valsčius, tel.+371 26399315,
http://turisms.ludza.lv
Gamina daiktus interjerui, ūkio padargus ir muzikos
instrumentus, yra kelių altorių Latgalos bažnyčiose
autorius.

Preilių kraštas
Puodžiaus P. Černiavskio dirbtuvės
Talsų g. 21, Preila, tel.+371 653 22946, +371 29429630,
+371 26532639, cencers@inbox.lv,
www.preilukeramika.viss.lv,
Žiedžia puodus, yra įrengta ekspozicija ,,P. Černiavskis
– meistras ir asmenybė“. Galima įsigyti dirbinių.

Stanislavo Geidos medžio dirbtuvės
„Ceribas“, Aizkalnės valsčius, tel.+371 29189021,
www.preili.lv
Drožti medžio dirbiniai: žvakidės, abrinai, buityje
naudojami daiktai, yra įrengta paroda ,,Svajonių namelis“,
galima sužinoti kaip auginti spanguoles.
J. Michailovos lėlių muziejus ir miniatiūrinė karalystė
Daugavpilio g. 21, Preila, tel.+371 653 21737,
+371 26423837, www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com
Meistrės namuose apgyvendinta apie 350 lėlių. Ji gamina
lėles ir pagal užsakymus. Apžiūrėję miniatiūrinę karalystę,
galėsite joje nusifotografuoti, o pasidabinę senoviniais
apdarais tapsite princais ir princesėmis – tikrų tikriausiais
pasakų herojais! Darbo laikas: I - VII 9.00 – 19.00.
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Rėzeknės kraštas
Puodžius Andris Ušpelis
Pocelujevka, Griškanų valsčius, tel. +371 29463032,
www.rezeknesnovads.lv
Pasakoja Latgalos keramikos istoriją, vizualizuoja puodžiaus
darbo procesus, įrengtoje salėje demonstruoja per metus
sukurtus darbus, moko pasigaminti švilpynę ar kitą mielą
daiktą.

Puodžius Viktoras Ušpelis
Pocelujevka, Griškanų valsčius, tel.+371 28214013,
www.rezeknesnovads.lv
Puoselėja Latgalos keramikai būdingas tradicijas: formas,
atlikimo techniką, stilių ir darbų puošybą.

Puodžius ir dailininkas Aivaras Ušpelis
Gairkalniai, Maltos valsčius, tel. +371 29466372,
puudniiks@inbox.lv, www.pudnikuskula.viss.lv
www.rezeknesnovads.lv
Netradiciniai, spalvingi ir patrauklūs meistro dirbiniai yra
nepasikartojantys – identiškų tikrai nerasite! Pristato senų
daiktų kolekciją. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Puodžius Antonas Ušpelis
Rygos g. 64 a, Rėzeknė, tel.+371 29414377,
www.rezeknesnovads.lv
Meistro keramikos dirbiniai išsiskiria sodriu spalvų koloritu.

Puodžius Viktoras Pankovas
Purmaliai, Veremų valsčius, tel.+371 646 28394,
+371 26286808, www.rezeknesnovads.lv
Meistro keramikos dirbiniams būdinga raudona glazūra, dėl
kurios jie tampa panašūs į porcelianinius. Šios spalvos glazūros
naudojimas Latgalos keramikoje ypač retas reiškinys. Kuria ir
didelių formų darbus.
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Puodžius Pėteris Gailumas
Jaungailumai, Izleskalno valsčius, tel.+371 26606602,
www.rezeknesnovads.lv
Meistras kuria suvenyrus, indus, lauko keramiką.

Puodžių Olgos ir Voldemaro Vogulių keramikos
dirbtuvės
Ceplišai, Lendžų valsčius, tel. +371 26403687, +371
22471191, olga.vogule@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Meistrai kuria vazas, žvakides, žiedžia puodus.

Puodžius Evaldas Vasilevskis
Akmeniečiai, Kaunatos valsčius, tel. +371 26382112,
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv
Darbo procese naudoja seną keramikos dirbinių deginimo
būdą – jie apdeginami duobės tipo krosnyje rūkinimo
technika.

Puodžius Stanislavas Viliumas
Bekšiai, Ozolainės valsčius, tel.+371 29106193,
stass_v@inbox.lv, www.pudnikuskula.viss.lv
Nenaudodamas pramoninės įrangos kuria juodosios
keramikos dirbinius.

Keramikas Juris Krompanas
Niperava, Griškanų valsčius, tel.+371 646 40517,
+371 27529187, zanisg@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Kuria daugiašakes žvakides ir kitus keramikos dirbinius.

Puodžius Anatolijus Vituškinas
„Svečturišai“, Griškanų valsčius, tel.+371 265 18909,
www.rezeknesnovads.lv
Puodžiaus darbai atspindi Latgalos keramikos tradicijas:
gaminimo techniką, formas ir spalvas.
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Audėja Janina Zelenova
Riučiai, Veremų valsčius, tel.+371 29436903, edmunds.
zelenovs@tvnet.lv, www.rezeknesnovads.lv
Audžia juostas, skaras, šalikus, tautinius sijonus, staltieses.

Medžio drožėjas Andris Kuzmanis
Svyrės, Veremų valsčius, tel.+371 646 27478, +371 26363336,
kuzmans_andris@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Drožia indus, namų apyvokos daiktus iš ąžuolo, guobos,
beržo, eglės ir pušies medienos.

Medžio skulptūrų meistras Antonas Rancanas
Makašanai, Veremų valsčius, tel.+371 646 28830,
+371 26528669, www.rezeknesnovads.lv
Kuria savitus pažįstamų žmonių skulptūrinius šaržus, medžio
skulptūrose subtiliai perteikia žmogaus charakterio ypatybes
ir ironiškai vertina visuomeninio gyvenimo reiškinius.
Krepšių pynėjai Helena ir Boleslavas Mundai
Ditlovai, Pušos valsčius, tel.+371 646 46086, +371 26402687,
+371 28602742, www.rezeknesnovads.lv
Pina krepšius ir riša vantas.

Gunaro Igaunio senovinių muzikos instrumentų
muziejus ir dirbtuvės
Bikavos g. 2 a, Gaigalava, Gaigalavos valsčius,
tel.+371 28728790, gunarsigaunis@inbox.lv,
www.baltharmonia.lv, www.rezeknesnovads.lv
Pristato muzikos instrumentų ekspoziciją, moko pasigaminti
instrumentus, juos restauruoja ir moko muzikuoti, gamina
būgnus, švilpines, kankles, medines tarškynes, metalofonus,
melodijas skleidžiančius žaislus, populiariausias gaminys –
citra.
Odos dirbtuvė ,,Apkalnmajas“
Adamova, Veremų valsčius, tel.+371 26597635, +371 646
37063, www.apkalnmajas.lv, www.rezeknesnovads.lv
Gaminami suvenyrai, diržai, piniginės, vienetinės rankinės.
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Kalvis Janis Liubka
„Pauguri“, Nautrenų valsčius, tel. +371 29111736,
www.rezeknesnovads.lv
Gamina apyrankes, žvakides, veidrodžių apvadus, kėdes,
dekoratyvias detales interjerams, pakabas, laikrodžių
korpusus.

Dailininkė Vesma Ušpelė
Girkalniai, Maltos valsčius, tel.+371 29466372,
puudniiks@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Eksponuojami menininkės darbai.

Dailininkė Gundega Rancanė
Makašanai, Veremų valsčius, tel.+371 29491167,
+371 646 28830, skola@makasani.lv,
www.rezeknesnovads.lv, www.makasani.lv
Aliejaus technika tapo gamtovaizdžius.

Ekologinis ūkis ,,Dzeneiši“
Kristinki, Nautrėnų valsčius, tel. +371 26548778
dzeneisi@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Mokoma amatų, gaminiai iš vilnos, lino, odos ir medžio,
vėlimas. Mokoma žaisti golfą, organizuojama žalios arbatos
degustacija, galima įsigyti gaminių pirčiai.

Rugajų kraštas
Audimo dirbtuvės „Skreite“
Rugajai, Rugajų valsčius, tel. +371 29329749, +371 26355954,
martagailuma@inbox.lv, www.draugiem.lv/skreine
Mokoma austi, audimo būdų ir audinių pristatymas. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Varkavos kraštas
Medžio drožėjas Juris Kivleniekas
Šlageris, Varkavas valsčius, tel. +371 28326781,
www.varkava.lv
Mediniai namų apyvokos ir pirties gaminiai, suvenyrai.
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Vilianų kraštas
Audėjų dirbtuvė ,,Stelles“
Kultūros a. 4 a, Vilianai, tel. +371 25944788,
www.rezeknesnovads.lv
Darbų ekspozicija, suvenyrai, audimo proceso demon
stravimas.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Arklio muziejus
Niūronys, tel. +370 616 25124, +370 612 69545, +370 381
51722, +370 623 70629
Senovės aukštaičių pirkioje vyksta parodomasis duonos
kepimas, pasakojama apie duonos kelią nuo pasėtų rugių
iki patiektos ant stalo šviežiai keptos duonos. Kalvėje
demonstruojamas kalvystė. Senoje pasvirnėje audėja
autentiškomis staklėmis audžia užklotus, staltieses,
rankšluosčius. Aukštaičių pasvirnėje pasakojama apie bites, medaus išėmimą, liejamos
žvakės. Muziejuje supažindinama su drožėjo amatu ir ganybos muzikiniais instrumentais.
Meistras Robertas Matiukas
Anykščiai, tel. +370 610 13795
Dailininkas drožia medinius kryžius, kuria žalvarinius
papuošalus, kala senovės ginklus ir karybos priemones.

Meistras Valentas Survila
Elmininkai, tel. +370 615 37285
Kuria įvairaus formato medžio drožinius, meninės ir
buitinės kalvystės dirbinius: suvenyrines pasagėles, kryžius,
saulutes, dažniausiai derina drožtą medį ir kaltą metalą.

Keramikė Skaidrė Račkaitytė
Anykščiai, tel. +370 381 51827
Kuria sertifikuotus tautinio paveldo gaminius - molinius
žaislus, yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1986
m., rengia ir koordinuoja Anykščių rajono tautodailininkų
parodas.
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Kalvis AlvydasValiukas
Mirkėnų k., Leliūnų sen., tel. +370 688 41017, +370 613 09981,
alvydas222@gmail.com, www.valiukosodyba.puslapiai.lt
Galima pamatyti ne tik sodybos šeimininko rankomis paga
mintus dekoratyvinius metalo gaminius, bet ir susipažinti
su šio darbo procesu. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Utenos rajonas

Meistrė Anelė Araminienė
Gudeniškių k., Kuktiškių sen., tel. +370 672 23070,
+370 389 49212
Drožia medines skulptūras, lieja skulptūras iš betono,
audžia, siuva, groja armonika, kepa duoną. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Pynėjas Genadijus Kaminskas
S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Utena, tel. +370 685 55514
Iš vytelių pina baldus, krepšius, vazas ir kitus gaminius. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Keramikas Vytautas Valiušis
Topolių g. 7, Leliūnai, tel.+370 615 49525, +370 686 22807,
www.keramikosratas.visiems.lt
Kartu su šeimininku galima pabandyti žiesti puodą,
pamatyti, kaip džiovinami, puošiami, glazūruojami ir
degami keramikos dirbiniai. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Karpinių meistrė Odeta Tumėnaitė - Bražėnienė
Utenio a. 3, Utena, tel.+370 674 29176, 370 389 59578
20 metų kuria karpinius – paveikslėlius ir atvirukus, grafika
iliustruoja knygas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Zarasų rajonas
Audėja Adelė Tumėnienė
Zarasai, tel. +370 678 76147
Audžia tautinius drabužius, keturnyčių ir aštuonnyčių
audimų technika lovatieses, staltieses, rankšluosčius,
siuva, pina juostas, neria ir mezga. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Medžio drožėjas Zenonas Striška
Antalieptės k. tel. +370 614 48756, www.mediniai.lt
Tradicinių amatų meistras, puoselėjantis senas aukštaitiškas
tradicijas. Gamina sertifikuotus tautinio paveldo gaminius:
grėblius, avilius, inkilus bei drožia originalius dirbinius iš
medžio. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Pynėja Aldona Karpavičienė
Zarasai, tel. +370 385 52797
20 metų riša sodus. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Audėja Birutė Andrijauskienė
Zarasai, tel. +370 673 00341
Audžia užklotus, rankšluosčius, tautinius kostiumus,
rankines. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Medžio drožėjas Gediminas Kairys
Degučių k., tel. +370 686 61174
Drožia šaukštus, originalius dirbinius iš įvairios medienos.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Medžio drožėjas Pranas Savickas
Antalieptės k., tel. +370 385 57290
Drožia kryžius, koplytstulpius, skulptūras, namų apyvokos
dirbinius. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Medžio drožėjas Raimundas Pupeikis
Zarasai, tel. +370 612 42581
Drožia įvairių dydžių skulptūras, stogastulpius. Dėl apsi
lankymo būtina susitarti iš anksto.

Audėja Rimutė Vitaitė
Zarasai, tel. +370 615 92968
Pina aukštaitiškas juostas, siuva lėles ir raganaites,
audžia tik tautinius drabužius: dvinyčius ir aštuonnyčius
aukštaitiškus sijonus, keturnytes liemenes, servetines pri
juostes, nuometus.
Medžio drožėjas Saulius Savickas
Antalieptė, tel. +370 629 94896
Drožia kryžius, koplytstulpius, Rūpintojėlius, kitas
skulptūras bei lauko ir namų baldus. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Kalvis Vytautas Kruopis
Zarasai, tel. +370 674 22103
Šis kalvis daro kryžius (saulutes), namų apyvokos meninius
dirbinius. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

VITEBSKO SRITIS

Tradicinių amatų artelė
Vytauto g. 1a/2a, Zarasai, tel. +370 615 92968
Zarasų krašto tautodailininkų sambūris. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas
Meistrė Anžela Lukjanec
Leninskaja g. 77, Braslavas, tel. +375 2153 22233
Audimas, mezgimas, siuvinėjimas, karoliukų vėrimas
(biseris).

Keramikas Valerijus Zinkevičius
Naberežnaja g. 12, Braslavas
Pagal Braslavo krašto tradicijas kuria geležies amžiaus,
ankstyvųjų ir vėlyvųjų viduramžių molinius indus.

Meistrė Liudmila Rulevič
Ždanovo g. 11, Braslavas, tel. +375 2153 32224
Audimas, juostų pynimas, pynimas iš šiaudelių.

Medžio drožėjas Michailas Parachnevičius
Ždanovo g, 19, tel. +375 2153 32340
Drožyba, medinių baldų gamyba, fotografija.
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Meistrė Natalija Parachnevič
Ždanovo g, 19, tel. +375 2153 32340
Siuvinėjimas, mezgimas, audimas, gobelenai.

Pynėjas Michailas Čerkas
Leninskaja g., Slobodka, tel. +375 2153 33352
Dekoratyvinių indų, dėžučių, skrybėlių, skulptūrų pynimas
ir siužetinių kompozicijų baltarusių liaudies pasakų
motyvais gamyba iš šiaudelių, javų varpų ir kitų pagalbinių
gamtinių priemonių.

Keramikas Ruslanas Labut
Builoičikos g. 1, Braslavas
Žiedžia puodus, keramikos gaminiai.

Miorų rajonas
Amatų namai
Disna, tel. +375 2152 37274
Keramika, siuvinėjimas ir kiti amatininkų gaminiai, prekyba, mokomosios programos.
Rajono kultūros namai
Lenino a. 14, Miorai, tel. +375 2152 40281
Keramika, siuvinėjimas ir kiti amatininkų gaminiai, pristatymai, mokomosios programos.
Amatininkų gaminių salonas - parduotuvė
Lenino a. 14, Miorai, tel. +375 2152 41474

Polocko rajonas
Tradicinio audimo muziejus
Voikovo g. 1, Polockas, tel. +375 2144 2 041
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Pooziorėje austi audiniai.
Darbo laikas: II - VII 10.00 - 17.00, vasarą: II - VII 10.00
- 18.00.
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Amatų ir nacionalinių kultūrų centras
Nižne - Pokrovskajos g. 27, Polockas, tel. +375 2144 21778
Pristatoma nacionalinė kultūra, veikia keramikos, karpinių,
pynimo ir aplikacijų iš šiaudelių, mezgimo, siuvinėjimo,
skiautinių siuvimo meistriškumo klasės vaikams,
suaugusiems, grupėms, organizuojami individualūs
užsiėmimai.
Darbo laikas: I - V 9.00 - 20.00, VI 10.00 - 17.00.
Suvenyrų parduotuvė ,,Meistrų miestas“
F. Skorinos pr., Polockas, tel. +375 3364 52 670
Paroda – pardavimas, kurioje gaminiai iš molio, šiaudelių,
medžiagos, odos, stiklo, medžio ir pan.
I - V 10.00 - 19.00, VI -VII 10.00 - 17.00.

Rosonų rajonas
Amatų namai
Sovetskaja g. 9, Rosonų gyv., tel. +370 2159 41 659
Pynimas iš šiaudelių, audimas, gaminių pardavimas, galima dalyvauti mokomosiose
programose.

Verchnedvinsko rajonas
Amatų namai
Sovetskaja g. 81, Verchnedvinskas
Gaminiai iš šiaudų, audimas ir kiti rankų darbo dirbiniai, įrengta ekspozicija, galima įsigyti
dirbinių ir dalyvauti mokomosiose programose.

Vitebsko rajonas
Vitebsko rajono tautinių amatų centras
,,Vozroždenije“
Oktiabrskaja k., tel. +375 2122 00434, +375 2123 65781
Ekskursijos, parodos, suvenyrų gamyba ir pardavimas,
tautinių amatų meistriškumo mokyklos.

Valstybinė įmonė ,,Kultūros kompleksas ,,Auksinis
miesto Vitebsko žiedas ,,Dvina“
Čaikovskio g. 5, Vitebskas, tel. +375 2123 60581,
+371 2123 63572
Vykdoma mokslinė ir švietėjiška veikla, kaupiami ir
sisteminami moksliniai - tiriamieji fondai, organizuojami
meno saviveiklos kolektyvai. Įmonė apjungia 20 klubinių ir
10 mėgėjų susivienijimų.
Valstybinės įmonės ,,Kultūros kompleksas ,,Auksinis
miesto Vitebsko žiedas ,,Dvina“ tautinių amatų salonas – parduotuvė ,,Fest“
Suvorovo g. 3, Vitebskas, tel. +375 2123 66123
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Muziejai
Kiekvienas muziejus – tarsi jaunamartės kraičio skrynia: turtingas relikvijomis, vertingas
saugoma praeitimi ir galimybėmis rasti atsakymus į pačius sudėtingiausius klausimus...Atvėrę
jį būsite nustebinti saugomomis kolekcijomis, sužavėti ekspozicijų rengėjų profesionalumu,
pamaloninti temų įvairove. Ar viską žinote apie latvių dailininką Marko Rotko, lietuvių
kalbininką Kazimierą Būgą ir rašytoją Antaną Vienuolį, spaustuvininką, vertėją, redaktorių
ir leidėją Pranciškų Skoriną, švietėją Jefrosiniją Polockają, garsų Sibiro žinovą Joną Čerskį?
Ar jau lankėtės Agluonos duonos, Sventės karo technikos, Sofijos soboro architektūros
istorijos ar Vytauto Valiušio keramikos muziejuose, Lyvanų stiklo fabrike, sakralinio meno
centre Anykščiuose ar ,,Jūrų muziejuje“ Salako miestelyje? Todėl net neabejodami leiskitės į
pažinimo džiaugsmą dovanojančią kelionę, kurioje iš naujo atrasite Latgalą, Rytų Aukštaitiją
ir Vitebsko sritį.

MUZIEJAI
Agluonos kraštas

LATGALA

LATGALA (LATVIJA)
Duonos muziejus
Daugavpilio g. 7, Agluona, tel.+371 29287044,
maizesmuzejs@inbox.lv, www.aglonasmaize.viss.lv
Muziejuje galima apžiūrėti senovėje duonai kepti
naudotus indus ir įrankius, vyksta senųjų jos kepimo
tradicijų pristatymas, kepyklėlėje galima įsigyti pagal
seną receptą kepamos duonos su lašinukais. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Antrojo Pasaulinio karo ekspozicija
Daugavpilio g. 40, Agluona, tel.+371 22484848,
+ 371 29294180, +371 653 21380, ww1945@inbox.lv,
www.ww2.viss.lv
Eksponuojami kare naudoti ginklai, karinės uniformos,
amunicija, kasdienybėje karių naudoti daiktai, lėktuvų
nuolaužos.

Baltinavos kraštas
Baltinavos krašto muziejus
Tilžos g. 7, Baltinava, tel.+371 29341738
Muziejus atidarytas 1997 m. gegužės 28 d. Jame
pristatoma krašto istorija nuo XVII a. iki šių dienų:
žymūs žmonės, kraštas, XX a. naudoti darbo įrankiai
ir namų apyvokos daiktai, etnografija, organizuojamos
parodos.
Daro laikas: I – V 10.00 -16.00 val.

Balvų kraštas
Balvų krašto muziejus
Brivibos g. 46, Balvai, tel.+371 645 21430,
+371 28352770, muzejs@balvi.lv, www.balvi.lv
2010 m. muziejus įkurtas buvusio dvaro klėtyje.
Muziejaus ekspozicijose pasakojama apie krašto istoriją,
jame pristatoma jaunų menininkų kūryba, rengiamos
švietėjiškos programos, ekskursijos po dvarą ir miestą.
Darbo laikas: II – V 10.00 -17.00, VI 11.00 -16.00. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Tilžos kultūros tyrimo centras – muziejus
Brivibos g. 5, Tilža, tel.+371 26545870
Muziejus įkurtas 1967 m. Ekspozicija pasakoja apie
lankytinas Tilžos, Senemiesčio, Krišjanių ir Berzpilio vietas,
garsias asmenybes, istorinius įvykius, vietos amatininkus.
Darbo laikas: I – V 9.00 – 13.00. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Ciblos krašto muziejus
Cibla, tel. +371 657 29046, +371 29230204
Muziejus įkurtas Eversmuižos dvarininkų name. Jo
ekspozicijoje pristatoma krašto ir švietimo istorija bei
dabartis, kultūra. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Karinis muziejus
Lidumniekai, tel. +371 26536409, +371 28625187
Buvusios Lidumkiekų apskrities pastate įkurtame muziejuje
pristatomi krašto teritorijoje surinkti Antrojo pasaulinio
karo eksponatai – relikvijos. Dalis ekspozicijos skirta krašto
istorijai ir garsiems žmonėms pristatyti. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Dagdos kraštas
Parodų salė ,,Patria“
Dagda, tel.+371 656 81420, +371 22038750, www.dagda.lv
Keturiose parodų salėse pristatoma Dagdos krašto istorija.

Buities muziejus „Andrupenės kaimo sodyba“
Andrupenė, tel.+371 26458876, laukuseta@inbox.lv,
www.dagda.lv
Tai XX a. pradžios statinių kompleksas, kuriame
gyvenamasis namas, klėtis, jauja, tvartas, pirtis ir kalvė.
Galima dalyvauti Latgalos kulinarinio paveldo produktų
pristatyme. Darbo laikas: balandis – spalis 8.00 -17.00, VI
10.00 – 14.00, VII – susitarus iš anksto. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Konstantino Raudivės atminimo kambarys
Asūnė, tel. +371 656 29413, www.dagda.lv
Filosofas Konstantinas Raudivė (1909–1974) mokėsi
Paryžiuje, Madride, Londone, domėjosi ispanų filosofija,
komentavo Ortegos y Gasseto tekstus. Atminimo kambarys
įrengtas mokykloje, kurioje mokėsi. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

MUZIEJAI
LATGALA

Poetės Marijos Andžanės (1909–1988) atminimo
kambarys
Škiaunė, tel.+371 656 28350, www.dagda.lv
Pirmąją knygą išleido 1933 m. Nuo 1951-ųjų iki mirties gyveno
JAV. Atminimo kambarys įrengtas valsčiaus bibliotekos
patalpose. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio miestas
Daugpilio kraštotyros ir meno muziejus
Rygos g. 8, Daugpilis, tel.+371 654 24155,
museum@apollo.lv, www.dnmm.lv
Puikus jugendo stiliaus pastatas pastatytas 1883 m. Jame
1938-siais įkurtas vienas seniausių ir didžiausių muziejų
Latgaloje. Muziejuje saugomos archeologijos, etnografijos,
numizmatikos, dokumentų, meno kūrinių, Latgalos keramikų
darbų, vabzdžių bei augalų kolekcijos, pristatomos ekspo
zicijos ,,Daugpilio krašto istorija ir kultūra“, ,,Daugpilio krašto gamta“, parodos ,,Porceliano
stebuklas“, ,,Sportas Daugpilyje“, įkurta Leonido Baulino salė, yra parengtos edukacinės
programos moksleiviams. Ypač didžiuojamasi garsaus dailininko Marko Rotko (1903–1970)
unikalių paveikslų reprodukcijų sale. Darbo laikas: I–VI 10.00–18.00, VII 10.00–16.00.
Muziejus ,,Žydai Daugpilyje ir Latgaloje“
Cietokšnio g. 38, Daugpilis, tel.+371 29548760
Įkurto sinagogoje muziejaus ekspozicija pasakoja apie žydų
tradicijas Daugpilyje ir Latgaloje, ji gausi nuotraukų, įvairių
leidinių: žurnalų, kalendorių, knygų. Gido pasakojimas
paaiškins pristatomą ekspozicijoje medžiagą, sujaudins
pasakojimais apie žydų gyvenimą, jų istoriją, religines
tradicijas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio kraštas

Janio Rainio namas Berkenėlėje (Birkinėlės dvarelis)
Birkinėliai, Kalkūnų valsčius, tel.+371 29272200,
berkenele@inbox.lv, www.visitdaugavpils.lv
Vešlių liepų šešėlyje ir kalvotuose Laucesos upelio krantuose
prabėgo garsaus latvių poeto, dramaturgo ir vertėjo Janio
Rainio (1865–1929) vaikystė, prisiminimais atsispindinti
Dagdos eskizų sąsiuvinio eilėraščiuose. Gimtajame name įrengta ekspozicija „J. Rainis ir
Berkenėlė“, veikia taikomosios dailės darbų ir profesionaliojo meno parodos, organizuojamos
teminės ekskursijos, pristatoma programa ,,Medinių žaislų dirbtuvė“, demonstruojami sukurti
aplinką puošiantys dirbiniai. Darbo laikas: nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. II–VI 10.00–18.00,
nuo spalio 16 d. iki gegužės 14 d. ir nedarbo dienomis – būtina susitarti iš anksto.
Karo technikos muziejus
Alėjos g. 7, Sventė, Sventės valsčius, tel.+371 654 27822, i
info@sventehotel.lv, www.sventehotel.lv
Viešbučio „Sventės dvaras“ savininkas turi retą pomėgįjis
kolekcionuoja seną karinę techniką. Kolekcionierius jos
surinko nemažai – taip kolekcija tapo muziejumi, kuriame
aptiksite karinius džipus, patrankas, šarvuočius ir net
techniškai sutvarkytą rusišką tanką T-34: su juo galima pasivažinėti, tiesa, tai yra labai
brangu. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Naujenės kraštotyros muziejus
Skolos g. 1, Naujenė, Naujenės valsčius, tel. +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
Muziejuje galite sužinoti apie valsčiaus tradicijas, istoriją
ir gamtinę aplinką, apžiūrėti diaramą ,,Povandeninis
Dauguvos upės gyvenimas“, įrengtą ekspoziciją „Pasi
turinčio latvių ūkininko kamara“ ir XIX a. pabaigos – XX
a. pradžios latgalių namų apyvokos daiktus bei muzikos
instrumentus, veikiančią skulptoriaus Valentino Zeilės meno galeriją. Muziejuje organizuo
jamos teminės ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės ir švietėjiškos programos. Darbo laikas:
nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. I – V 8.00 – 18.00, nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. I –V
9.00 -17.00, nedarbo dienomis - būtina susitarti iš anksto.
Skrindų giminės muziejus
Vabuolė, Vabolės valsčius, tel. +371 654 71009,
+371 29964210, skrindu_muzejs@inbox.lv,
www.visitdaugavpils.lv
1996 m. vasarą atidaryto muziejaus ekspozicija pasakoja
apie laikotarpį, kuriame gyveno ir kūrė Latgalos tautinio
atgimimo šaukliai broliai: kunigas Benediktas (1869
– 1947), kunigas, aktyvus visuomenininkas ir leidinio
,,Driva“ redaktorius Kazimieras (1875 – 1919) ir gydytojas bei poetas Antanas (1881 – 1918)
Skrindos. Muziejaus ekspozicija pristato Liksnos ir Vabuolės valsčių istoriją ir šiandieną, to
laikmečio baldus, fonde saugomos XX a. pradžios knygos, žurnalai, laikraščiai ir nuotraukos,
parengta dokumentinių filmų peržiūros programa. Darbo laikas: I –V 9.00 – 17.00.
Slutiškių etnografinė sentikių sodyba
Slutiškiai, Naujenės valsčius, tel. +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
Sodyba yra dešiniajame Dauguvos upės krante, Markovos
piliakalnio papėdėje, nuo 1785 m. minimame Slutiškių
kaime. Beveik šimto metų senumo mediniame pastate slavų
kultūros palikimas: meniniai medžio drožiniai, tradicijos ir
kasdieninis gyvenimas. Čia pat XV – XVII a. kapinaitės,
kuriose archeologai rado 175 palaidojimo vietas. Pagal
seną tradiciją užkopę ant kalno būtinai turėsite dainuoti,
nes piliakalnis žmonių vadinamas ,,Dainų kalnu“. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ilūkstės kraštas
Ekspozicija „Dvietės slėnio sodyba“
Atalai, Putnų sala, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
Klėtyje įrengtoje ekspozicijoje pristatomi kaimo darbai,
sukaupti archeologiniai radiniai iš akmens ir geležies amžių
bei viduramžių. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Sėlių kambarys
J. Rainio g. 33a, Išūkstė, tel.+371 654 62580,
jauniesu.centrs@ilukste.lv
Ekspozicija pristato sėlių aprangą, buityje naudotus
įrankius, muzikos instrumentus, Sėlijos ir Ilūkstės istoriją.
Darbo laikas: I – V 8.00 -17.00.
Pauliaus Sukatnieko sodas
„Apsites“, Dvietės valsčius, tel.+371 26369215, tic@ilukste.lv
Selekcininko Pauliaus Sukatnieko išveistos uogų rūšys gerai
žinomos ne tik Baltijos šalyse, bet puikiai auga bei dera JAV,
Kanadoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kitose šalyse.
Apsilankę sužinosite apie žymaus selekcininko gyvenimą,
kurio atminimui 1991 m. sode įrengtas paminklinis akmuo.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Karsavos kraštas

Malnavos kolegijos muziejus
Malnava, Malnavos valsčius, tel.+371 657 33100,
malnavaskol@inbox.lv, www.karsava.lv
Informaciją apie kolegijos istoriją, tradicijas, dėstytojus,
absolventus ir kraštą. Darbo laikas: I – V 8.00 -16.00.

Kraslavos kraštas
Kraslavos istorijos ir meno muziejus
Pilies g. 8, Kraslava, tel.+371 656 23586,
kraslavas_muzejs@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Muziejus įkurtas viename iš Kraslavos pilies komplekso
pastatų. Jo fonduose sukaupta daugiau nei 20000 ekspo
natų: surinktos didelės dokumentų, knygų, nuotraukų,
archeologinių, etnografinių radinių kolekcijos, saugomi
daugelio dailininkų darbai, pristatoma paroda „Kraslava
ir Pliateriai“ pasakoja Kraslavos istoriją. Muziejus ypač
didžiuojasi unikalia ekspozicija „Penki irklai“, kuri išdėstyta
improvizuotoje 17 m valtyje. Darbo laikas: 10.00 – 17.00,
VI 10.00 – 16.00.

Lyvanų kraštas

Latgalos meno ir amatų centras
Domės g. 1, Lyvanai, tel.+371 653 81855, +371 28603333,
lmac@livani.lv, www.latgalesamatnieki.lv
Centre veikia pastovi paroda ,,Amatininkai Latgaloje“, yra
įrengtos keramikos, stiklo ir tekstilės dirbtuvės, galima
įsigyti vietos meistrų darbų. Darbo laikas: II – VI 9.00 –
18.00.
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Jekabo Graubino muzikos ir meno mokyklos parodų
salė
Rygos g. 12, Lyvanai, tel.+371 653 20175, www.livani.lv
Organizuojamos parodos bei renginiai.
Darbo laikas: II – VI 12.00 – 18.00.

Stiklo fabriko muziejus
Domės g. 1, Lyvanai, tel.+371 653 81855, +371 28603333,
lmac@livani.lv, www.latgalesamatnieki.lv
„Lyvanų stiklo“ indai, žibintai, vazos, žvakidės ir kiti ga
miniai jau seniai džiugina akį ir puošia daugelį latvių
namų. Apsilankę fabrike galėsite stebėti kaip atsiranda
stiklo dirbiniai, čia galima susipažinti su stiklo dizainu,
tradicijomis ir madomis nuo 1887 m., kai Lyvanuose buvo
pagamintas pirmas stiklinis daiktas. Muziejuje sukaupta
apie 4000 eksponatų. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Ludzos kraštas
Luizos kraštotyros muziejus
Kulnevo g. 2, Ludza, tel. +371 657 23931,
www.ludzasmuzejs.lv, ludzasmuzejs@inbox.lv
Tai Latgaloje vienas iš turtingiausių eksponatais muziejų.
Dalis muziejaus įkurta po atviru dangumi – lauko
ekspozicijoje pristatomi XIX–XX a. pastatai ir latgalių
buitis. 1812 m. Tėvynės karo dalyvio, liaudies didvyrio
generolo Jakovo Kulnevo gimtajame name įrengtoje ekspo
zicijoje pasakojama krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių
dienų, pristatomi gamtos ištekliai, veikia parodų salė. Darbo
laikas: rugsėjis – balandis I–V 9.00–17.00, VI 10.00 –15.00;
balandis–rugsėjis I–V 9.00–17.00, VI 10.00–17.00.
Niukšų mokyklos muziejus
Niukšiai, Niukšių valsčius, tel. +371 657 29484
Pristatoma Niukšių ir Pildos istorija bei archeologijos
paminklai, organizuojamos ekskursijos pažintiniais takais.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Darbo laikas: I - IV 9.00 – 15.00.

Preilių kraštas
Preilių istorijos ir taikomosios dailės muziejus
J. Rainio bulvaras 28, Preiliai, tel.+371 653 22731,
www.preili.lv
1985 m. įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie garsaus
keramiko P. Černiavskio gyvenimą ir kūrybinę veiklą,
krašto istoriją, žymius žmones ir jų visuomeninę veiklą, čia
pristatoma Latgalos menininkų kūryba.
Darbo laikas: II – V 11.00 – 18.00, VI 10.00 – 16.00.
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Janio Rainio muziejus „Jasmuiža“
Aizkalnė, Aizkalnės valsčius, tel.+371 653 54677,
+371 29487589, jasmuiza@memorialiemuzeji.lv,www.preili.lv
Ekspozicijoje pristatomi garsaus latvių poeto, dramaturgo ir
vertėjo Janio Rainio (1865 – 1929) gimnazijos ir studentinis
laikotarpiai, įrengta puodžių dirbinių ekspozicija, galima
apsilankyti keramiko Andrejaus Paulanio dirbtuvėje, įsigyti
keramikos gaminių. Darbo laikas: gegužės 15 d. – lapkričio 1
d. 10.00 -17.00.
J. Michailovos lėlių muziejus ir miniatiūrinė karalystė
Daugavpilio g. 21, Preila, tel.+371 653 21737, +371 26423837,
www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com
Meistrės namuose apgyvendinta apie 350 lėlių. Ji gamina lėles
ir pagal užsakymus. Apžiūrėję miniatiūrinę karalystę, galėsite
joje nusifotografuoti, o pasidabinę senoviniais apdarais tapsite
princais ir princesėmis – tikrų tikriausiais pasakų herojais!
Darbo laikas: I - VII 9.00 – 19.00.

Rėzeknės miestas

Latgalos kultūros ir istorijos muziejus
Atbrivošanos al. 102, Rėzeknė,
tel.+ 371 646 22464, latgmuzejs@tvnet.lv,
www.muzeji.lv, www.rezekne.lv
1959 m. įkurtas muziejus išsidėstė pastate,
kuriame iki Antrojo pasaulinio karo buvo
Centrinis Latgalos muziejus. Lankytojams
parengtos pastovios ekspozicijos ,,Rėzeknė
amžių tėkmėje“, pasakojanti net septynių amžių miesto istoriją ir ,,Latgalos keramika“,
pristatanti daugiau nei 2000 P. Vilcanso, A. Paulanso, P. Černiavskio, A. Šmuilanso, A.
Kapostinšio bei kitų meistrų sukurtų darbų. Muziejuje organizuojamos parodos, vyksta
paskaitos, teikiamos gido paslaugos grupėms, galima naudotis audiogido įranga su vertimu į
latvių, rusų ir anglų kalbas. Darbo laikas: II – V 10.00 -17.00, VI 10.00 -16.00.
Rėzeknės meno ir dizaino mokyklos parodų centras
18. Novembro al. 26, Rėzeknė, tel.+371 26100114,
+371 646 22676, www.rezekne.lv
Centras įkurtas XIX a. antroje pusėje statytame medžio
raižiniais išpuoštame pastate, kuris mokytojų ir moksleivių
iniciatyva buvo atnaujintas XX a. pirmoje pusėje. Apsilan
kiusius žavi paveikslai ant lubų, puošnios koklių krosnys, ekspo
zicija ,,Latgalos tapyba“, jaunosios Latgalos tapytojų kartos
darbai. Darbo laikas: II–IV 16.00-19.00, VI 10.00-14.00.

Rėzeknės kraštas
Berzgalės kraštotyros muziejus
Ritupės g. 34, Berzgalė, tel.+371 26191623,
olga.berzgale@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv,
Muziejus atidarytas 1988 m. lapkričio 11 d. Jame įrengtas
rašytojo Antonio Rupainio (1906–1976) atminimo kambarys,
kurio ekspozicijoje pasakojama valsčiaus istorija, pristatomi
garsiausi jo žmonės ir kultūrinės - istorinės tradicijos. Darbo
laikas: I –V 9.00 -17.00, VI –VII būtina susitarti iš anksto.
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Francio Trasuno muziejus „Kolnasata“
Sakstagalis, Sakstagalio valsčius, tel.+371 26338798, +371
27508050, kolnasata@inbox.lv, www.muzeji.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Ekspozicija skirta F.Trasunui, rašytojui J. Klidzeisei ir
senovinių buities daiktų kolekcijai. Kiekvienų metų balandį
švenčiamas muziejaus gimtadienis. Siūlomos teatralizuotos
vestuvių programos. Darbo laikas: I – V 8.00 -16.00, VI VII būtina susitarti iš anksto.
Sodyba „Mežmalas“
Dytlovai, Pušos valsčius, tel.+371 646 46086, +371 26402687,
+371 28602742, www.rezeknesnovads.lv
Senų namų apyvokos daiktų kolekcija, audimas, krepšių
pynimas, tautinės vilnonės pirštinės, žolelių arbata. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Maltos istorijos muziejus
Parko g. 8, Malta, tel.+371 29477761, +371 646 21521,
maltasmuzejs@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
XIX – XX a. valsčiaus istorija, namų apyvokos daiktai,
darbo įrankiai, spaudos ir XVIII - XX a. naudotų pinigų
kolekcijos. Darbo laikas: I – V 9.00 -17.00.
Maltos 2 vidurinės mokyklos muziejus
Sporto g. 5, Malta, tel.+371 646 34355, +371 26379583,
www.rezeknesnovads.lv
VI - XIII a. senųjų latgalių papuošalų kolekcija. Darbo
laikas: I – V 9.00 -16.00.

Nautrėnų kraštotyros muziejus
Rogovka, Nautrėnų valsčius, tel. +371 29187765,
+371 646 44390, www.rezeknesnovads.lv
Nuolatinė ekspozicija apie valsčiaus, mokyklos ir bažnyčios
istorijas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Parodų salė „Nostalgija“
Bažnyčios g. 10, Ciskadai, Sakstagalos valsčius,
tel.+371 26579759, diana.vasiljeva@saskarsme.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Sovietinių laikų namų apyvokos daiktai ir žaislai, dviračių
maršrutas, dviračių nuoma.
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Mihaila Naricos muziejus
Deimanai, Ozolinės valsčius, tel.+371 646 24808,
+371 29422282, mncentrs@e-apollo.lv,
www.narica.ambrand.lv, www.rezeknesnovads.lv
Muziejuje įrengta ekspozicija, skirta rašytojui Michailui
Naricai – jis Vakaruose paskelbė savo romaną „Neišdainuota
daina“ ir kreipėsi į N. Chruščiovą dėl ydingos komunistų
partijos ideologijos viešpatavimo. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Radijo muziejus (radijo ir sendaikčių kolekcija)
Parko g. 3, Puša, Pušos valsčius, tel.+371 26189569,
www.rezeknesnovads.lv
Muziejus įkurtas 2011 m. Jame eksponuojami skirtingais
laikotarpiais pagaminti radijo imtuvai ir kita garso aparatūra
bei senų daiktų kolekcija. Seniausias eksponatas – apie 1918
m. pagamintas patefonas.

Riebinių kraštas
Roberto Mūko muziejus
Liepų g. 1, Galianai, Galianų valsčius, tel. +371 26822989
Po garsaus filosofo ir religijos istoriko Roberto Mūko (tikr.
Robertas Avenas, 1923–2006) mirties jo našlė Galianų
valsčiui testamentu paliko įrengtą jo kabinetą bei jame
saugotus daiktus: rankraščius, spausdintus darbus, dalį
bibliotekos, asmeninius daiktus, Budos figūrėlių kolekcijos
eksponatus, paveikslus.

Rugajų kraštas
Senų daiktų kolekcija „Saipetniekai“
Saipetniekai, Lazdukalnio valsčius, tel. +371 26519360
Senų įrankių, ūkio inventoriaus ir technikos lauko kolekcija
– paroda, vasarą lankomas ir spalvingas dekoratyvinis
sodas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Varkavos kraštas
Varkavos valsčiaus kraštotyros muziejus
Kovalevskių g. 6, Varkava, tel. +371 27059046
Varkavos valsčius vadinamas pirmąja liaudies mokyklos
gimtine Latgaloje, todėl neatsitiktinai muziejuje įrengta
nuolatinė ekspozicija ,,Pirmoji liaudies mokykla Latgaloje“,
eksponuojama informacija apie garsius valsčiaus žmones
bei organizuojamus renginius. Ketvirtadienis muziejuje
organizuojama tradicijų diena – kiekvienas atėjęs gali
išmokti audimo, mezgimo, nėrimo ir kitų amatų paslapčių.
Darbo laikas: III ir V 9.00–15.00, IV 12.00–15.00.
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Vaivodų giminės muzejus
„Lazdiņas“, Vanagai, Upmalos valsčius, tel. +371 653 29843,
+371 20238414
Etnografo Janio Vaivodo įsteigtame giminės muziejuje
pristatomi aplinkinių kaimų gyventojų ir jo paties išsaugoti
namų apyvokos daiktai, žemės ūkio padargai, knygos, todėl
apsilankymas jame – jaudinanti ekskursija į praeitį. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Vanagų pradinės mokyklos muziejus
Vanagai, Upmalos valsčius, tel. +371 28450919
Muziejuje įkurtos ekspozicijos pristato mokyklos istoriją,
XX a. pradžios vadovėlius, mokyklinius sąsiuvinius,
rankraščius, medžiagą apie nacionalinio pasipriešinimo
judėjimą Vanaguose ir jo vadovą kunigą Antoną Juhnevičių,
po karo įrengtą mokytojų darbo kambarį, įrengta parodų
salė, kuri kartais tampa kūrybinėmis dirbtuvėmis.
Rimicanų apylinkės kraštotyros ekspozicija
Saulės g. 2, Rimicanai, Rožkalnio valsčius,
tel. +371 28444927
Eksponuojami nepriklausomos Latvijos, sovietinių ir
šiandienos įvykių prisiminimų užrašai bei Rimicanų
mokyklos istorija. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Logockų namų muziejus
„Jaunkalni“, Rožkalnio valsčius, tel. +371 29498236
Tai ideali vieta mėgautis praeitimi - name ir kieme
išsisaugota senovės atmosfera ir kasdienybę supę daiktai, čia
galima rengti viešas, privačias šventes, pokylius. Muziejus
lankytojų laukia vasaros sezono metu.

Viliakos kraštas
Anos Azės miško ekspozicija
Parko g. 14, „Bernudarzs“, Žygurai, tel.+371 26567080,
+371 645 63723, www.vilaka.lv
Ekspozicijoje gyvūnų iškamšos ir odos, porakanopių
ragai, miškininkų darbo įrankiai nuo senovės iki šių dienų,
girininkų uniformos, transporto priemonės, nuotraukos ir
senų girininkų pasakojimų įrašai. Ypatingas Anos talentas
pasakoti kiekvieną smulkmeną padaro įdomia ir istoriškai
reikšminga. Be gausybės knygų, kurias surinko Ana Azė,
ji pati kelių knygų apie mišką ir darbus jame autorė. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Senų daiktų ir motociklų kolekcija „Ciruliši“
Tepenyca, Susajų valsčius, tel. +371 26446147,
retro73@inbox.lv, www.vilaka.lv
Senų daiktų ir retro motociklų kolekcija, kiekvienais
metais rengiami retro motociklų vairuotojų suvažiavimai.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Susajų valsčiaus kultūros ir istorijos muziejus
„Veršukalns“
Svilpova, Susajų valsčius, tel. +371 29243878,
www.vilaka.lv
Muziejus atlieka svarbų vaidmenį saugojant ir populiarinant
nematerialiosios kultūros paveldą. Jame surinkta drabužių
kolekcija, įrengtas kviečių svirnas, 2009 m. atidaryta krašto
audėjų, mezgėjų virbalais ir vąšeliu bei kitų rankdarbių
pastovi ekspozicija, yra pristatomas duonos kepimas
ir ypatinga programa jaunavedžiams. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Viliakos muziejus
Balvų g. 13, Viliaka, tel. +371 645 63302, +371 25926616,
www.vilaka.lv
Įrengtos nuolatinės ekspozicijos „Viliakos istorija amžių
tėkmėje“, vyskupo Kazimiero Dulbinsko atminimo kam
barys, ,,Viliakos krašto darbo įrankiai ir buities daiktai“,
„Livonijos ir Marienhauzeno (Viliakos) regiono žemėlapiai“,
organizuojamos ekskursijos po Viliakos lankytinus objektus
(registruotis būtina iš anksto), eksponuojami paveikslai, kuriuos muziejui padovanojo
dailininkai V. Bušė, N. Breikšė, J. Jansonas ir J. Laicanas. Darbo laikas: I – V 8.00 -16.00.

Vilianų kraštas
Dekšarės valsčiaus muziejus
Dekšarė, Dekšarės valsčius, tel. +371 26315046,
vijaenkuzena@inbox.lv
Muziejus atidarytas 1996 m. gegužės 4 d. Jame ekspo
nuojama medžiaga apie valsčiaus, mokyklos, kolūkio
įkūrimo istoriją, atskiros ekspozicijos paskirtos rašytojams
Leonardui Latkovskiui, Albertui Sprudžei, poetui Aleksan
drui Garančiui, žurnalistui Donatui Latkovskiui, publicistui
Francui Zepei, dailininkui Konstantinui Brokui, kunigams
Janiui Svilanui ir Vaclovui Ėrelui. Muziejaus fonduose turtinga Latgalos literatūros kolekcija. Darbo laikas: I–V
10.00–14.00.
Vilianų kraštotyros muziejus
Kultūros a. 2, Vilianai, tel.+371 26476570,
muzejs-vilani@inbox.lv
Nuolatinė paroda apie miesto istoriją nuo seniausių laikų
iki šių dienų, ekskursijos po Vilianų miestą ir kraštą. Darbo
laikas: I ir V 8.00 -12.00, 13.00-17.00, kitomis dienomis
– būtina susitarti iš anksto.
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RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Rašytojo A. Vienuolio memorialo muziejus
A. Vienuolio g. 4, Anykščiai, tel. +370 381 58015,
+370 381 52912, a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
A. Baranausko klėtelė – pirmasis memorialinis muziejus
Lietuvoje, kurio įkūrimu rūpinosi vyskupo giminaičiai ir
rašytojas A.Vienuolis. Klėtelė pastatyta 1826 m. naudojant
tik pjūklą ir kirvį. Šalia yra A. Vienuolio namas, kuriame
įrengta ekspozicija ir memorialiniai rašytojo kambariai.

B. Buivydaitės memorialinis muziejus
Vilniaus g. 21, Anykščiai, tel. +370 381 58138,
a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
Muziejuje eksponuojami rašytojos kūrinių rankraščiai,
knygos, nuotraukos, asmeniniai daiktai. Šalia namo
esančiame sodelyje įkurtas skulptūrų ir gėlių sodas. Darbo
laikas: I-V 8.00 - 16.00.
Sakralinio meno centras ir Angelų muziejus
Vilniaus g. 11, Anykščiai, tel. +370 381 51447,
+370 663 77507, sakralinis@gmail.com, www.anyksmc.lt
Nuo 2009 m. liepos 23 d. čia eksponuojama meno kūrinių
kolekcija, biblioteka ir monsinjoro A.Talačkos archyvas.
Centras rūpinasi monsinjoro palikimu, užsiima kultūrine
veikla populiarindami sakralinį meną. 2010 m. liepos 22
d. Anykščių Sakralinio meno centre duris atvėrė pirmasis
Lietuvoje Angelų muziejus, kuriam savo sukauptą angelų
kolekciją padovanojo kultūrininkė Beatričė KleizaitėVasaris. Darbo laikas: gegužė – birželis I – VII 10.00 - 17.00; liepa – rugpjūtis I – V 10.00
- 18.00, VI – VII 10.00 - 17.00; rugsėjis – spalis I – V 10.00 - 17.00, VI – VII 10.00 - 16.00;
lapkritis – balandis I – IV 10.00 - 17.00, V – VI 10.00 - 16.00.
Siaurojo geležinkelio muziejus
Vilties g. 2, Anykščiai , tel. +370 381 58015, +370 612 81067,
a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
Muziejaus ekspozicija išdėta siaurojo geležinkelio stoties
komplekse. Čia pamatysite restauruotus šimtametės
stoties pastatus, bėgius, vandens bokštą, akmenimis grįstą
aikštelę ir plieninį tiltą per Šventosios upę. Yra galimybė
išbandyti rankinę dreziną ant geležinkelio bėgių. Darbo
laikas: gegužė – spalis I – VII 10.00–17.00, lapkritis –
balandis teirautis telefonu.
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Arklio muziejus
Niūronys, tel. +370 381 51722, +370 623 70629,
a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
Vienintelis toks muziejus Lietuvoje įkurtas 1978 m. Čia
eksponuojami iš visos šalies surinkti su arklio darbu susiję
rakandai, arklių traukiamos transporto priemonės, kalvio
įrankiai, unikali drožtų dirbinių kolekcija. Muziejuje savo
amatą demonstruoja audėja, kalvis, medžio drožėjas ir
muzikinių instrumentų meistras. Vyksta mokomosios programos apie Kalėdų ir Velykų
papročius, kepama duona, liejamos žvakės. Galima pajodinėti ant arklių, pasivažinėti karieta,
suptis sūpynėse. Darbo laikas: gegužė - rugpjūtis I-VII 9.00–18.00, rugsėjis – balandis I-VII
8.00–17.00.
S. ir L. Didžiulių sodyba
Griežonėliai, tel. +370 38143901, a.vienuolis@delfi.lt,
www.baranauskas.lt
Spaudos draudimo metu Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
sodyba buvo spaudos platinimo centras. Jų namuose
pristatomoje ekspozicijoje išsaugotos buities detalės,
asmeniniai daiktai, uždraustos lietuviškos spaudos
slaptavietė. Darbo laikas: III-VI 8.00 - 17.00.
Svėdasų krašto (J. Tumo-Vaižganto) muziejus
Kunigiškių k., tel. +370 682 33024, www.svedasai.lt
Pastatas statytas po 1863 m. sukilimo, o XX a. pabaigoje
jame atidarytas muziejus, kuriame įrengta ir prieškario
mokyklos klasė. Kadaise čia veikusioje mokykloje mokėsi
dailininkas K. Sklėrius, rašytojas J. Tumas-Vaižgantas. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
J.Biliūno muziejus
Niūronys, tel. +370 381 51722, a.vienuolis@delfi.lt,
www.baranauskas.lt
Gimtojoje rašytojo J. Biliūno sodyboje įrengtas muziejus,
kuriame eksponuojami Biliūnų šeimai priklausę daiktai.
Čia ilsėdamasis 1906-iais J.Biliūnas parašė savo kūrinius
„Ubagas“ ir „Liūdna pasaka“. Darbo laikas: gegužė–
rugpjūtis I-VII 10.00–18.00; rugsėjis–spalis I-VII 9.00–
17.00; lapkritis – balandis II - VI 8.00–17.00.

Utenos rajonas
Utenos kraštotyros muziejus
Utenio a. 3, Utena, tel. +370 389 61637, +370 389 61634,
utenoskm@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt
Pastatas, kuriame veikia muziejus, yra antras seniausias
pastatas Utenoje. Muziejuje surinkti ir saugomi
archeologijos, istorijos ir etnografijos, fotografijos, raštinių
paminklų, meno eksponatai. Vyksta liaudies meno, foto
grafijos, profesionalių dailininkų ir mokinių darbų parodos.
Darbo laikas: II - V 10.00 - 18.00, VI 10.00 - 17.00.
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Vytauto Valiušio keramikos muziejus
Topolių g. 7, Leliūnai, tel. +370 615 49525, +370 686 22807,
www.keramikosratas.visiems.lt
Muziejuje eksponuojama keramika skiriasi savo forma,
paskirtimi, gamybos technika, puošyba. Čia galima stebėti,
kaip iš molio gimsta kūriniai, arba sėsti prie puodžiaus
rato ir iš molio nusilipdyti pirmąjį puodą. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
A. ir M. Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba
Juknėnai, Daugailių sen., tel. +370 611 42148,
www.utenosmuziejus.lt
Sodyba pastatyta daugiau kaip prieš 100 metų. Be jos
sodybvietėje išliko tvartas, rūsys ir svirnas. 1982 m. sodyba
įrašyta į istorijos paminklų sąrašą, 1986 m. joje ir svirne
įrengta Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicija, skirta
A. ir M. Miškiniams. Čia vyksta kasmetiniai tradiciniai
uteniškių ir Utenos krašto literatų poezijos pavasariai,
literatūros šventės. Darbo laikas: II-VI 8.00 - 16.00.
Vilko muziejus
Indubakių k., Saldutiškio sen., tel. +370 651 38327,
ramuno.atelje@lycos.com
Muziejus įsikūręs sodyboje, kurioje kino režisierius ir
operatorius Petras Abukevičius dirbo paskutiniuosius
savo gyvenimo metus ir kūrė paskutinį filmą apie vilkus.
Muziejaus paskirtis - keisti įsisenėjusias stereotipines
nuostatas vilkų atžvilgiu, atskleisti gamtos grožį ir dvasią,
ugdyti žmogaus pilietiškumą ir atsakomybę už savo poelgius
gamtai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Utenos aludarystės muziejus
Salų k., Sudeikių pšt., tel.: +370 698 03447, info@abuva.lt,
www.abuva.lt
Utenos aludarystės muziejus įkurtas 2008 m. vasarą
kaimo turizmo sodyboje „Alaušynė“. Muziejuje galima
sužinoti kaip gaminamas alus, susipažinti su pagrindiniais
alaus gamybos elementais ir procesu. Muziejuje galėsima
degustuoti kelių rūšių „Utenos“ alų, ragauti kulinarinio
paveldo valgių ir pasimėgauti sodyboje siūlomomis
pramogomis. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Zarasų rajonas
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Zarasų krašto muziejus
D. Bukonto g. 20/1, Zarasai, tel.+370 385 52456,
muziejus@zarasai.lt, www.zarasai.lt/tic
Apsilankę muziejuje galėsite apžiūrėti ekspozicijose
įamžintą krašto istoriją, senus dokumentus, žvejybos ir
medžioklės įrankius bei trofėjus, bažnytinę literatūrą,
rūbus, kraštiečio dailininko M. Šileikio darbus, sakralines
skulptūras, kraštui būdingų senovinių audinių ir lovatiesių
pavyzdžius. Darbo laikas: II - V 9.00–17.00, VI 9.00–16.00.

MUZIEJAI

Kalbininko Kazimiero Būgos memorialinis muziejus
Pažiegės k., tel.+370 385 52456, www.zarasai.lt/tic
Muziejaus ekspozicijose pasakojama apie garsaus kraš
tiečio mokslo metus, profesinę veiklą, mokslo darbus
ir jo atminimo įamžinimą, eksponuojamos šeimyninės
nuotraukos ir relikvijos, viename kambarių autentiškais
baldais ir daiktais atkurtas K. Būgos gyvento laikmečio
interjeras. Pabuvoję taip mylėtoje K. Būgos gimtinėje,
įprasminsite savyje kiekvieno mūsų įgimtus dalykus: tėvų
žemės, papročių ir kalbos amžinumą. Darbo laikas: II–V
9.00–17.00, VI 9.00–16.00.
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Bažnytinio meno muziejus Viešpaties Jėzaus Kryžiaus
filijinėje bažnyčioje
Stelmužės k., www.zarasai.lt/tic
Muziejus bažnyčioje įkurtas 1997 m.

Vidos Žilinskienės individuali kolekcija ,,Jūrų muziejus“
Laisvoji a. 14, Salako mst., tel. +370 385 59426,
www.zarasai.lt/tic
V. Žilinskienė labai džiaugiasi savosios kolekcijos lanky
tojais. Ir ne tik todėl, kad neretas jų po kiek laiko dovanų
atsiunčia naują eksponatą. Ji – nuoširdi pašnekovė, puiki
savo kolekcijos žinovė ir tuo visada nori pasidalinti su
kitais. Neabejokite - apžiūrėję kolekciją sužinosite ne tik gelmių paslaptis, bet ir apie Salaką
bei jo apylinkes. Kolekcijos ekspozicijoje yra sukaupta daugiau nei 2000 eksponatų. Darbo
laikas: I–V 9.00–17.00, vasarą dirba ir šeštadieniais.
Salako krašto etnografinė ekspozicija
Laisvoji a. 14, Salako mst., tel.+370 385 59426,
www.zarasai.lt/tic
Ekspozicija įkurta Gražutės regioninio parko lankytojų
centre. Ji nuolat papildoma eksponatais, džiugina rengia
momis parodomis. Darbo laikas: I–V 9.00–17.00, vasarą
dirba ir šeštadieniais.
Antazavės krašto visuomeninis istorijos muziejus
Antazavės k., tel. +370 385 41316, www.zarasai.lt/tic
Muziejus įkurtas buvusiuose Antazavės dvaro rūmuose,
kuriuos XVIII a. pradžioje pastatė grafas Liudvikas
Pliateris. Ekspozicijoje daug autentiškos medžiagos apie
krašto šviesuolius, dvaro istoriją, kurią rašyti padėjo
Latvijos mokslininkai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Antalieptės krašto istorijos muziejus
Antalieptės k., tel. +370 385 57340, www.zarasai.lt/tic
Muziejaus eksponatai surinkti Antalieptėje ir jos apylinkėse.
Jie pasakoja apie šio krašto istoriją, garsius žmones ir byloja
turtingą kultūrinio paveldo palikimą.
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Braslavo rajonas
Istorijos - kraštotyros muziejus
Engelso g. 39, Braslavas, tel. +375 2153 21445
Muziejuje įrengtos šešios pastovios ekspozicijų salės,
kuriose pristatomi svarbiausi regiono istorijos įvykiai,
veikia parodų salė. Ekspozicijose VIII – XI a. datuojami
archeologiniai radiniai, Braslavo krašto buitis ir kultūra,
Pilies kalno tvirtovės maketas, etnografinė amatininkystės
kolekcija, garsiausių žmonių gyvenimo ir veiklos
pristatymas. Apsilankiusioms grupėms (iki 20 žmonių)
organizuojamos ekskursijos baltarusių ir rusų kalbomis.
Tradicinės kultūros muziejus
Gagarino g. 8, Braslavas, tel. +375 2153 22230
Muziejus įkurtas veikusio malūno pastate. Ekspozicijoje
pristatomos pynimo, audimo, puodininkystės tradicijos.

Miorų rajonas
Istorinis-etnogrfinis muziejus
Školnaja g. 12, Miorai, tel. +375 2152 41915
Muziejus įkurtas miesto centre. Jame organizuojamos parodomosios ir teminės ekskursijos,
priimami užsakymai ekskursijoms po Miorų miestą ir rajono lankomas vietas.
Disnos miesto istorijos muziejus
Disna, Lenino g. 84, tel. +375 2152 37228
Šio kraštotyros muziejaus pagrindą sudaro mokyklos - internato entuziastų surinkta Disnos
istorija. Ekspozicijoje nuotraukomis, knygomis, paveikslais, vietinių amatininkų gaminiais,
1982 m. kasinėjimų radiniais ji pristatoma nuo akmens amžiaus iki šių dienų.
3-iosios vidurinės mokyklos istorinis-kraštotyros
muziejus
Komsomolskaja g. 14, Miorai, tel. +375 2152 41153
1986 m. įkurtame muziejuje organizuojamos 28 teminės
ekskursijos, jo ekspoziciją sudaro 10 skyrių, kuriuose
pasakojama Miorų rajono istorija nuo seniausių laikų iki
XX a. pabaigos.

Ekologinis muziejus
Čepukos k., tel. +375 2152 35329
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G. Citovičiaus muziejus
Novij Pogosto k., tel. +375 2152 34612

Polocko nacionalinis istorijos-kultūros muziejusdraustinis
Tel. +375 2144 25340, muzey@vitebsk.by,
www.polotsk.museum.by
Visuose muziejuose organizuojamos ekskursijos, parduo
dami suvenyrai.
Sofijos soboras – Aukštutinė pilis
Zamkovaja g. 1, Polockas, tel. +375 2144 25340
Informacija pateikta ,,Sofijos soboro architektūros istorijos
muziejus“ aprašyme.
Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00, vasarą II - VII 10.00–
18.00.
Baltarusių knygos spaudos muziejus
Nižne - Pokrovskajos g. 22, Polockas, tel. +375 2144 25725
Tarp muziejaus eksponatų ypač vertingos unikalios senos
spausdintos knygos. Ekspozicijose pristatomi visi knygos
spausdinimo etapai, o dalis jos skirta spaustuvininkui,
vertėjui, redaktoriui ir leidėjui Pranciškui Skorinai (rus.
Франциска Скорины). Šis talentingas žmogus, aktyvus
keliautojas po Europą, betarpiškas pašnekovas iki šiol
intriguoja mokslininkus ir jo gerbėjus. Informacija ekspozicijose pateikiama baltarusių ir
anglų kalbomis. Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00, vasarą II - VII 10.00–18.00.
Simeono Polockio muziejus-biblioteka
Nižne - Pokrovskajos g. 22, Polockas, tel. +375 2144 26339
Muziejaus ekspozicija skirta švietėjo, poeto, rašytojo,
dramaturgo, pedagogo Simeono Polocko (1629–1680)
(rus. Симеона Полоцкого) gyvenimui ir veiklai. Darbo
laikas: II–VII 10.00–17.00, vasarą II–VII 10.00–18.00.
Dailės galerija, buvusios jėzuitų kolegijos pastatas ir
buvęs kadetų korpusas
F. Skorinos pr. 2 a, Polockas, tel. +375 2144 23632
Dailės galerijos ekspozicijoje pristatomi XII - XXI a. sukurti
darbai: XII–XIX a. taikomosios dilės kolekcijos, XVII a.
vidurio – XX a. pradžios ikonos, XVIII a. aukštuomenės
portretinė dailė, XX–XXI a. Baltarusijos dailė. Veikia dai
lės salonas, vyksta keičiamos parodos, organizuojamos
ekskursijos. Darbo laikas: II–VII 10.00–17.00, vasarą II–
VII 10.00–18.00.
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Nuolatinė ekspozicija ,,Pasivaikščiojimas po NižnePokrovskaja“
Nižne - Pokrovskajos g. 33, Polockas, tel. +375 2144 22855
Ekspozicija įkurta Petro I namelyje, kuris pastatytas 1888
m. Ji pasakoja seniausios miesto gatvės istoriją.
Darbo laikas: II–VII 10.00–17.00, vasarą II–VII 10.00–
18.00.
Kraštotyros muziejus, liuteronų bažnyčios pastatas
Nižne - Pokrovskajos g. 11, Polockas, tel. +375 2144 22715
Muziejaus ekspozicija pasakoja miesto istoriją, apie jo
ekonominį vystimąsi, politinį ir kultūrinį gyvenimą nuo
seniausių laikų iki 1941 m. Darbo laikas: II - VII 10.00 17.00, vasarą II - VII 10.00 - 18.00.

Tradicinio audimo muziejus
Voikovo g. 1, Polockas, tel. +375 2144 23041
Nuolatinės ekspozicijos informacija parengta baltarusių
kalba. Joje XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Pooziorje
išausti audiniai. Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00, vasarą
II - VII 10.00–18.00.

Kovinės šlovės muziejus
Nemirtingumo kalva, Polockas, tel. +375 2144 34421
Muziejaus eksponatai pasakoja apie miesto gynybą,
okupaciją, išlaisvinimą ir partizaninį judėjimą Antrojo
pasaulinio karo metais. Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00,
vasarą II - VII 10.00–18.00.

Vaikų muziejus
Nižne - Pokrovskaja g. 46, Polockas, tel. +375 2144 24558
Muziejuje pristatomos 8 kolekcijos iš muziejaus fondų,
įrengta kompiuterių salė, vyksta žaidimai.
Darbo laikas: II - VII 10.00 - 17.00, vasarą II - VII 10.00
- 18.00.
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Gamtos-ekologijos muziejus
F. Skorinos pr. 21, Polockas, tel. +375 2144 24213
Muziejus įsteigtas 2005 m. neeksploatuojamame 32 m
aukščio vandens bokšte (1953 m.). Muziejaus ekspozicijose
pristatoma ne tik šio regiono gamtinė aplinka, bet
pasakojama ir apie šimtmečius trunkantį žmogaus ir gamtos
ryšį. Dalis ekspozicijos skirta gamtos apsaugos temoms.
Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00, vasarą II - VII 10.00–
18.00.

Sovietų Sąjungos didvyrės Z. M. Tusnolobovos Marčenko namas - muziejus
Gvardeicev g. 1, Polockas, tel. +375 2144 39469
Muziejaus ekspozicijoje pasakojama apie drąsią medicinos
seselę, Antrojo pasaulinio karo metu išgelbėjusią ne vieno
kario gyvybę. Darbo laikas: II - VII 10.00–15.00.

Rosonų rajonas
Partizaninės šlovės muziejus – namas
Mežno k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Organizuojamos ekskursijos, įrengta nuolat veikianti
ekspozicija, skirta partizaniniam judėjimui, siūlomas
poilsis prie vandens, žvejyba, yra įrengtas paplūdimys,
sporto aikštelė.
Kovinės sandraugos tarp baltarusių, rusų, latvių ir
lietuvių partizanų muziejus
Sovetskaja g. 10, Rosonų gyv., tel. +375 2159 41367
Muziejus atidarytas 1980 m. Ekspozicijoje trylika salių,
viena iš jų skirta Baltarusijos, Rusijos, Lietuvos ir Latvijos
partizanams bei jų vykdytai veiklai Antrojo pasaulinio
karo metais. Atskiros salės skirtos P. M. Mašerovui,
pogrindinėms krašto organizacijoms. Muziejuje pastoviai
veikia paroda ,,Rosonų krašto istorija“, organizuojamos
ekskursijos. Darbo laikas: II - VII 8.00 - 17.00.
Partizanų buities muziejus po atviru dangumi
Rovnoje Pole k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Muziejus įkurtas 2002 m. Atstatytos partizanų žeminės,
organizuojamos ekskursijos.
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1812 m. Tėvynės karo muziejus
Kliasticos k., tel.+375 2159 34752
Mokyklos muziejuje saugomi žemėlapiai, dokumentai, karo
eksponatai, organizuojamos ekskursijos.

Verchnedvinsko rajonas
Jono Čerskio muziejus
Školnaja g. 11, Volincos k., tel. +375 2151 59309
Jonas Čerskis – Sibiro ir Tolimųjų Rytų tyrinėtojas. Jis
gimė 1845 m. Svolnos dvare (buvusi Vitebsko gubernija).
Baigęs gimnaziją Vilniuje, įstojo į Vilniaus bajorų institutą.
1863 m., besimokydamas paskutiniame instituto kurse,
įsitraukė į sukilimą. Už dalyvavimą jame nuteistas ištre
miant į Sibirą, Omską. Čia pradėjo domėtis geologija ir
paleontologija. 1877–1881 m. Jonas Čerskis vykdė Baikalo
ežero krantų geologinius tyrimus, sudarė pirmąjį jo krantų geologinį žemėlapį. Už vykdytus
tiriamuosius Baikalo ežero darbus buvo apdovanotas Rusijos Geografijos draugijos aukso
medaliu. Gaisras Jono Čerskio gyvenamajame name Irkutske sunaikino patį namą, tyrinėtojo
biblioteką ir archyvus, tačiau nesutrukdė tęsti mokslinius tyrimus. 1881 m. jis aprašė Selengos
upės baseiną, 1882 m. išvyko į Žemutinėje Tunguskoje steigiamą meteorologinę stotį. 1885
m. pasiekta Jono Čerskio amnestija, po kurios jis apsigyveno Peterburge, dirbo Zoologijos
muziejuje, buvo įvertintas kaip gabus mokslininkas ir geriausias Sibiro bei jos paleontologijos
žinovas. Muziejaus ekspozicijų informacija pateikiama rusų ir baltarusių kalbomis. Muziejuje
organizuojamos ekskursijos, yra įrengta 100 vietų patalpa konferencijoms organizuoti,
nuomojama multimedijos įranga.
Tautinio klubo namas-muziejus ,,Baltosios varnos“
Kochanovičių k., tel. +375 2151 28661
Ekspozicijos informacija apie klubo istoriją pateikiama baltarusių ir rusų kalbomis. Čia
organizuojami teminiai vakarai, šventės, ekskursijos, siūlomos aktyvaus poilsio pramogos:
dviračiai, žiemos maudynės, yra įrengta patalpa konferencijoms organizuoti (60 vietų),
nuomojama multimedijos įranga, teikiamos apgyvendinimo paslaugos (20-30 žmonių), yra
tradicinė pirtis, įranga maisto gamybai.
Namas-muziejus ,,Bobutės Paraskos troba“
Tinkovcių k.
Name – muziejuje įrengtos pastovios ekspozicijos
baltarusių kalba – ,,Nacionalinės buities pavyzdžiai”,
,,Osveisko tragedija”, jose pasakojama apie baltarusių ir
latvių bendradarbiavimą. Organizuojamos ekskursijos,
teikiamos nakvynės paslaugos (10 žmonių), yra įranga
maisto gamybai, siūloma apsilankyti Vakarų Dvinos slėnyje
ir sename parke.
Verchnedvinsko miškų ūkio gamtos muziejus
Solnečnij skg. 2, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 53 497
Organizuojamos ekskursijos.
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Vitebsko srities kraštotyros muziejaus filialas Vitebsko
literatūros muziejus
Frunzės pr. 13, Vitebskas, tel. +375 2123 70589
Muziejus įkurtas 1989 m. Jo ekspozicijoje pristatoma
Vitebsko srities literatūros raida. Atskiri muziejaus skyriai
skirti švietėjai Jefrosinijai Polockajai (rus. Евфросиния
Полоцкая), švietėjui, humanitarui, baltarusiškų knygų
pirmajam leidėjui Pranciškui Skorinai (rus. Франциск
Скорина), švietėjui, rašytojui ir pedagogui Simeonui
Polockiui (rus. Симеон Полоцкий), vienam garsiausių
naujosios baltarusių literatūros pradininkų Janui
Borševskiui (rus. Ян Борщевский). Darbo laikas: III - VII
11.00 - 18.00.
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Vitebsko karių - internacionalistų muziejus
Voinov - internacionalistov g. 20, Vitebskas, tel. +375 2122
23 972, +371 2122 38253
1993 m. įkurtam muziejui eksponatai pradėti rinkti
Afganistane. Pirmoji memorialinė salė įkurta 1995-aisiais.
Oficialiai muziejus atidarytas 1996 m. vasario 17 d. Nuolat
veikia ekspozicija ,,Afganistanas. Kaip tai įvyko: karo ir
taikos problemos 1979 -1989 m.“ - ji skirta karo Afganistane
istorijai ir Vitebsko 103-jai oro desantininkų divizijai.
Darbo laikas: I - V 10.00 - 18.00, VI - VII 9.00 - 17.00.
Dailininko Marko Šagalo namas – muziejus
Pokrovskaja g. 11, Vitebskas, tel. +375 2123 63468
Muziejus atidarytas 1997 m. name, kurį 1900-aisiais pastatė
dailininko tėvas. Sodyboje prabėgo gražiausi garsiojo
dailininko vaikystės ir jaunystės metais. Ekspozicijoje
autentiški XIX - XX a. sandūros buities daiktai, Marko
Šagalo archyvinių dokumentų kopijos. Įamžinant dailininko
atminimą, 1998-aisiais namo sodybos kieme pastatytas
skulptoriaus V. Mogučij paminklas garsiajam dailininkui
,,Vitebsko melodija atliekama prancūzišku smuiku“. Darbo
laikas: gegužės 1 d. - lapkričio 1 d. II - VII 11.00 - 18.30,
lapkričio 1 d. - gegužės 1 d. III – VII 11.00 - 18.30.
Vitebsko Marko Šagalo muziejus ir art - centras
Putnos g. 2, Vitebskas, tel. +375 2123 60387
Muziejus ir centras atidarytas 1993 m. pastate, statytame
XIX a. pabaigoje. Pastoviai eksponuojami rusų - žydų
postimpresionizmo tapytojo Marko Šagalo grafikos darbai
- muziejaus ekspozicijoje jų daugiau nei 300. Nuo lapkričio
iki gegužės mėn. muziejuje ir art - centre organizuojamos
šiuolaikinių baltarusių ir užsienio dailininkų darbų
parodos. 2002 m. atidaryta specializuota biblioteka Marko
Šagalo ir klasikinio avangardo dailininkų kūrybai pristatyti.
Darbo laikas: III - VII 11.00 - 18.30.
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Vitebsko srities kraštotyros muziejus
Lenino g. 36, Vitebskas, tel. +375 2123 64 712,
+375 2123 60 587
Muziejus įkurtas 1918 m. Jame įrengta 14 ekspozicinių salių,
kuriose priskaičiuojama apie 200 tūkst. pagrindinio fondo
eksponatų: archeologų kasinėjimų radinių, numizmatikos
kolekcijų, Europos ir Rytų šalių ginklų, masonų atributikos,
gobelenų, gaminių iš stiklo, porceliano, dvarininkų
dokumentų ir kt. Veikia nuolatinės ekspozicijos,,Senasis
Vitebskas IX-XIV a.“ ir ,,Vitebsko kraštas Didžiojo Tėvynės
karo metais“. Darbo laikas: I, III - VII 11.00 - 18.00.
Vitebsko srities Sovietų Sąjungos didvyrio
M. Šmiriovo muziejus
Čechovo g. 4, Vitebskas, tel. +375 2123 66954
Muziejus įkurtas 1969 m. Jame nuolat veikia keturios
ekspozicinės salės. Darbo laikas: I–VII 9.00–19.00.

Vitebsko rajono istorijos ir kraštotyros muziejus
Oktiabrskaja k., tel. +375 2122 00336, +375 2123 65781
Ekskursijos, baltarusių kaimo buities parodos.

Vitebsko srities kraštotyros muziejaus filialas Vitebsko
meno muziejus
Lenino g. 32, Vitebskas, tel. +375 2123 62231,
+371 212 63145
Muziejus įkurtas 1992 m. Ekspozicijose pristatomas XVIII
a. pradžios - XX a. Rusijos ir Europos meistrų porceliano
ir fajanso gaminiai, XIX a. pirmos pusės baltarusių
meistrų siuvinėti darbai, XVIII a. Naliboksko ir Urečsko
manufaktūrų indai. Muziejaus fonduose saugomos ikonų
kolekcijos, taikomosios dailės, dailininkų peizažistų Archipo Kuindži, Vitoldo Bialynickio –
Birulia ir Isako Levitano, dailininko - marinisto Ivano Aivazovskio, dailininko batalisto
Vasilijaus Vereščiagino, grafiko ir pedagogo Levo Leitmano, dailininko Jono Chruckio
(aštuonerius metus gyveno Vilniuje) ir kt. kūriniai. Darbo laikas: II - VII 10.00 - 18.00.
Valstybinės įmonės ,,Vitebsko srities tautinio meno
metodinis centras“ parodų salė
Lenino g. 36 a, Vitebskas, tel. +375 2123 73713,
+3753 64696
Organizuojamos tautinio meno meistrų dirbinių, Vitebsko
miesto ir srities naivaus meno (kaip savarankiška specifinė
dailės kryptis pripažinta XX a. pradžioje) dailininkų
parodos, veikia suvenyrų parduotuvė.
Darbo laikas: II - VI 10.00 - 19.00.
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Vitebsko 1-osios vaikų dailės mokyklos parodų salė
Suvorovo g. 3, Vitebskas, tel. +375 2123 72394
Organizuojamos moksleivių darbų bei profesionalių
Baltarusijos ir užsienio šalių dailininkų, skulptorių, grafikų
parodos. Darbo laikas: 10.00 - 18.00.

Įstaigos ,,Muziejus ,,Vitebsko šiuolaikinio meno
centras“ parodų salė - muzikos svetainė
Frunzės g. 11, Vitebskas, tel. +375 2123 60293
Nuolat organizuojamos Baltarusijos ir užsienio šalių
dailininkų darbų parodos. Darbo laikas: II–VII 11.00–
18.00.

Įstaigos ,,Muziejus ,,Vitebsko šiuolaikinio meno
centras“ parodų salė
Beloborodovo g. 5, Vitebskas, tel. +375 2122 14894,
+375 2123 60293
Nuolat organizuojamos Vitebsko dailininkų, grafikų,
skulptorių, Baltarusijos ir užsienio šalių dailininkų darbų
parodos, vyksta Vitebsko menininkų darbų pardavimas.
Darbo laikas: II - VII 11.00 - 18.00.
Tautinių amatų ir meno centro parodų salė ,,Dvina“
Čaikovskio g. 3, Vitebskas, tel. +375 2123 60581,
+375 2123 70062
Centras įsteigtas XVIII a. statytame pastate. Čia įrengtos
kūrybinės tradicinių amatų ir meno dirbtuvės, parodų salė
ir galerija, galima įsigyti meistrų gaminių, organizuojamos
amatininkų ir Vitebsko dailininkų parodos, rengiami miesto
festivaliai ir kalendorinės baltarusių šventės. Centre veikia
istorinės rekonstrukcijos klubas ,,Naglfar” ir tradicinės
tautinės muzikos ansamblis ,,Siabrina”, atliekantis tradicinę
baltarusių nacionalinę muziką.
Vitebsko rajono mokyklų istorijos ir kraštotyros
muziejai
Zaronovo k., tel. +375 2122 06549
Bendrai veiklai apjungta 15 įvairių krypčių muziejų, orga
nizuojamos ekskursijos.

69

VITEBSKO SRITIS

MUZIEJAI
Liaudies muziejus ,,Vitebsko tramvajus“
5-oji Frunzės g. 7, Vitebskas, tel. +375 2122 43339,
+375 297143339
Muziejus įkurtas 1966 m. Darbo laikas: 8.00–17.00.

Vitebsko srities kraštotyros muziejaus filialas privačių kolekcijų muziejus
Dovatoro g. 26, Vitebskas, tel. +375 2123 72269
1993 m. įkurto muziejus pagrindas - I. Golkevičiaus (rus. И. Д. Голькевича) perduota
saugojimui kolekcija. Dabar jame pristatomos skulptūros, numizmatikos, bonistikos,
sfragistikos (sin. sigilografijos), faleristikos kolekcijos, muziejaus fonduose saugomi XIX a.
pabaigos – XX a. pradžios atvirukai su Vitebsko vaizdais.
Darbo laikas: II-VII 10.00 - 18.00.
I. Repino sodyba ,,Zdravnevo”
Kojtovo k., tel. +375 2122 91673, faksas +375 2122 91673
Rusų dailininkas Ilja Repinas šią sodybą įsigijo 1892-aisiais.
1892-1901 m. joje sukūrė žinomus paveikslus ,,Baltarusiją”,
,,Rudens puokštę”, ,,Mėnulio naktį”, ,,Dvikovą” ir kt. Iki šiol
sodybos teritorijoje tebežaliuoja garsaus dailininko sodinta
liepų alėja. Vitebsko srities kraštotyros muziejaus fonduose
saugomas vertingas dailininko palikimas: nuotraukų ori
ginalai, laiškai, knygos, akvarelės ir Slobodos cerkvei tapy
tos ikonos.
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Dvarai ir pilys – užburiantis kultūros paveldas. Šių statinių istorijos ir įspūdingais stiliais
išreikšti jų architektūriniai sprendimai tai ne tik senove dvelkianti praeitis, bet ir jaudinantis
jų atgimimas. Nepraleiskite progos ir pasinaudokite galimybėmis pamatyti talentingų
architektų kūrybą ar istorinių želdinių originalumą. Netgi tai, kas dvarų palikime negrįžtamai
prarasta, pakerės paslaptingumu ir mistika: stovėdami prie šiandieną pasiekusių kai kurių jų
griuvėsių, žavėsitės išlikusiomis autentiškomis detalėmis, ypatinga aplinka ir net nesuabejosite
stačiusiųjų meistriškumo pasiekimais. Dvarai ir pilys – neįkainuojamos vertybės, kurių
liudininkais lemta būti ir jums.
Prisilieskite prie praeities – jos trapume įsivaizduokite nepaprastai nugyventus gyvenimus
ir išgyventus likimus. Juk dvarai ir pilys – trapus materialusis palikimas, surašytas į ne vieną
dešimtį istorijos tomų: lankydamiesi juose, perverskite dvarininkų Zabello, Pliaterių, Borhų,
Wolfų, Nitoslavskių, Lopatinskių, Rudnickių ir kitų didikų šeimų gyvenimo puslapius,
sužinokite Daugpilio tvirtovės, kuri vienintelis toks išlikęs pavyzdys Rytų Europoje, istoriją.
Tikime, kad kelionėse paslapties pripildyta praeitis jums atsivers netikėtais potyriais, ypatinga
aura ir romantiškais vaizdiniais...

LATGALA

Dvarai, pilys, piliakalniai, kapinynai
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LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Madelanų piliakalnis
Madelanai, Agluonos valsčius, tel.+371 26463455,
+371 29118597, +371 653 22100, www.aglona.lv
Apie 20 m aukščio piliakalnis – vienas gražiausių Latvijoje.
Pasakojama, kad kadaise ant jo stovėjusi pilis, bet nežinia
dėl ko prasmegusi į kalną, o pirmojo Lietuvos karaliaus
Mindaugo žmona Morta buvusi ant piliakalnio stovėjusios
pilies šeimininko dukra.

Baltinavos kraštas

Buvusio dvaro parkas
Tilžos g., Baltinava, tel. +371 29341738
Parkas pasodintas XIX a. pirmoje pusėje. Kuriant jį
suformuotas ypatingas parko akcentas – apskritimu sodina
mais medžiais suformuotas saulės laikrodis, kuris dalinai
išliko iki šių dienų. Parke auga apie 500 medžių nuo 70 iki
150 metų.

Balvų kraštas
Dvaras, parkas ir Lokio sodas
Brivibos g. 46, 47, Balvai, tel.+371 645 21430,
+371 28352770, muzejs@balvi.lv, www.balvi.lv
Dvaras įkurtas 1769 m., jo parkas pasodintas XIX a.
pabaigoje ir dabar yra viena populiariausių miestelėnų
ir svečių poilsio vieta. Prie dvaro esančiame sode XX
a. pabaigoje sukurtos 23 kompozicijos iš akmenų. Dėl
ekskursijos būtina susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Eversmuižos dvaro sodyba ir parkas
Cibla, tel. +371 29230204
Sodyba pastatyta 1680 m. Nors vėliau ne kartą rekonstruoti,
jų interjere išliko originalūs interjero elementai ir
dekoruotas židinys. Iš 5 ha ploto prancūziškuoju stiliumi
kurto parko išliko tik atskiri fragmentai. Dėl ekskursijos
būtina susitarti iš anksto.
Felicianovos dvaro sodyba
Felicianova, tel. +371 29230204
Neogotikos stiliaus dvaro sodyba pastatyta XX a. pradžioje
aplinkinių žemių valdytojo Plenso lėšomis. Dėl ekskursijos
būtina susitarti iš anksto.
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Daugpilio tvirtovė
Daugavos g., Daugpilis, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
1810 – 1833 m. rusų karo inžinierių – architektų Gekelio
ir Klimovo statyta tvirtovė yra ne tik miesto simbolis bei
unikalus istorinio paveldo objektas, bet ir vienintelis Rytų
Europoje be pakitimų išlikęs tvirtovės (projektuojant
dalyvavo garsus rusų architektas V. Stasovas (1769–
1848) pavyzdys. Jos ansamblį sudaro pagrindinė tvirtovė
(citadelė) ir pylimas, 8 bastionai, ravelinai, vidinis gynybinis
pylimas su uždaru keliu dešiniajame Dauguvos upės
krante. Tvirtovės planas turi ovalo formą, yra suskirstytas
kvadratais, kurių viduryje – kvadratinė paradų aikštė.
Aplink tvirtovę grupuojasi kvartalai su administracinėmis
ir gyvenamosiomis patalpomis, kurių fasadai atlikti
rusiškojo ampyro stiliumi. 1827 – 1831 m. tvirtovėje
kalintas geras poeto Aleksandro Puškino draugas poetas
Vilhelmas - Liudvikas fon Kiuchelbekeris, vėliau ištremtas
į Sibirą. 1863 m. tvirtovėje nutrūko Latgalos žemių valdytojo, grafo Leono Joachimo Pliaterio
(1836 – 1863) gyvybė – už dalyvavimą sukilime jis buvo pakartas. 1914 m. lapkričio 2 d.
tvirtovėje apsilankė imperatorius Nikolajus II, jo žmona Aleksandra bei dukterys Olga ir
Tatjana, kurios pagerbdamos sužeistuosius kare, jų atvaizdus įsirėmino madalionuose ir
pasikabino ant kaklo. Dėl ekskursijos būtina susitarti iš anksto.
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Daugpilio kraštas
Červonkos dvaro rūmai ir parkas
Červonka, Vecsalienos valsčius, tel. +371 654 75870,
parvalde@vecsaliena.lv, www.visitdaugavpils.lv
Tai vieni iš rūmų, kurie vis dar žavi pirmapradžiu savo
grožiu. Jį ir kitus dvarvietės pastatus 1870 m. pasistatė
baronas fon Hansas. Neogotikos stiliaus dvaro rūmai
išsiskiria formos gracingumu, autentiškais XIX a. langų
vitražais, didžiule sale ir išdailintomis lubomis. 3 ha parke
auga 14 rūšių egzotiniai medžiai. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Markovos piliakalnis
Markova, Naujenės valsčius, tel.+371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
Ir nors tai vienas mažiausių Latgalos piliakalnių, nuo jo
atsiveria nuostabūs kraštovaizdžiai ir vaizdai į Slutiškių
etnografinę sentikių sodybą ir gamtos parką „Dauguvas
loki“. Pagal seną tradiciją užkopę ant kalno būtinai turėsite
dainuoti, nes piliakalnis žmonių vadinamas ,,Dainų kalnu“.
Piliakalnį 1925 m. aptiko E. Brastinšas.
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Vecpilio piliakalnis ir Dinaburgo pilies liekanos
Vecpilis, Naujenės valsčius, tel.+371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
Manoma, kad Dauguvos upės krante stūksantis piliakalnis
buvo apgyventas VIII - XIII a. 1275 m. Livonijos ordino
magistras Racerburgas Ernestsas ant jo pastatė Dinaburgo
gynybinę pilį – jos statymo data laikoma Daugpilio miesto
istorijos pradžia. Dabar vienos iš strategiškai svarbiausių
rytų pasienio tvirtovių galybę eksponuoja 1997 m. sukurtas
miniatiūrinis jos maketas.

Ilūkstės kraštas

Bebrenės dvaro rūmai
Bebrenė, Bebrenės valsčius, tel.+371 26109353,
benita63@inbox.lv
Lenkų architekto Jano Leonardo Markonio suprojektuotų
dvaro rūmų statybą 1896 m. pradėjo grafas S. K. PliaterisZybergas, tačiau pats jos nebaigė. Stačiakampio formos
rūmai yra prancūzų neorenesanso stiliaus pavyzdys, prie
jų sukurtas vienas išraiškingiausių anglų peizažinio stiliaus
parkų Latvijoje.

Karsavos kraštas

Malnavos dvaro kompleksas
Malnava, Malinavos valsčius, tel.+371 657 33101,
tel./faksas +371 657 33100, www.karsava.lv,
www.pierobeza.lv
XIX a. pirmoje pusėje statytame komplekse vyrauja
klasicizmo ir baroko architektūros stilių statiniai. Dvaro
sodyba dalinai sugriauta per Antrąjį pasaulinį karą,
vėliau pakeista ir pradinė jų interjero apdaila. Dvarvietė
užstatyta aplink apvalų pagrindinį kiemą, į kurį veda vartai
įvažiuojamojo kelio pradžioje. Prie dvaro yra pasodintas
parkas.
Ruskulovos dvaro sodyba, parkas ir senas vėjo malūnas
Ruskulova, Salnavos valsčius, tel.+371 657 07363,
www.karsava.lv
Dvaro sodyba pastatyta XVIII a. Ji priklausė grafui Tolstojui,
vėliau baronui Levenšteinui ir Rusijos imperatoriaus
Nikolajaus II motinai Marijai Fiodorovai. Išliko prie
dvarvietėje įrengtas parkas, šimtamečių maumedžių alėjos
ir seno vėjo malūno liekanos. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Salnavos dvaro sodyba
Salnava, Salnavos valsčius, tel.+371 657 07363,
www.karsava.lv
Išliko XVIII a. statyta dvaro sodyba, išpuoselėtas parkas,
vaizdingas tvenkinys su salelėmis, Meilės akmuo. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Siliniekų piliakalnis
Pudinava, Merdzenės valsčius, tel.+371 657 22225, turisms@inbox.lv, www.karsava.lv
Piliakalnis buvo apgyvendintas XII a. Legendos pasakoja, kad kalne buvo saugojami pinigai,
kurie įvairiais būdais rodėsi žmonėms: dviem berniukais, maža pelyte arba juodo šuns
saugojama moterimi balta suknele.

Kraslavos kraštas
Grafų Pliaterių dvaro kompleksas
Pilies g. 6, Kraslava, tel.+371 656 23586,
kraslavas_muzejs@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Dvaro kompleksą sudaro rūmai, ūkiniai pastatai, viename
iš išlikusių statinių įkurtas istorijos ir meno muziejus
bei parkas. Apie 22 ha plotą užimančiame romantiško
peizažinio stiliaus parke auga apie 70 rūšių retų medžių
bei krūmų. Pagrindinė XVIII a. viduryje sukurto parko
dalis – geometrinis liepų sodas. Parkas suformuotas
trijuose atskirose planinėse erdvėse: viršuje, prie rūmų, prancūziškuoju stiliumi (žemaūgiai
želdiniai), daubose itališkuoju stiliumi (sugrupuoti želdiniai, laipteliai), apačioje angliškuoju
stiliumi (alėjos, takeliai, tvenkiniai). Dendrologinė parko sudėtis labai įvairi: jame auga
raudonmedžiai, juodosios ir Veimuto pušys, sidabrinės eglės ir t.t. Rūmų statybą pagal
architekto A. Paroko projektą 1765 m. pradėjo Konstantinas Liudvikas Pliateris, o 1791aisiais baigė Augustas Hiacintas Pliateris. Iš pradžių rūmai statyti baroko stiliumi, bet XVIII
a. pabaigoje – XIX a. pradžioje buvo perstatyti pagal klasicizmui būdingas formas. Pagal
Džiovanio Batisto Piranezi (1720–1778) pavyzdžius turtingai dekoruotos rūmų vidinės sienos
– vienintelė unikali baroko ir rokoko stilių sieninė tapyba Latgaloje, kuri buvo aptikta 1984 m.
Pirmojo pasaulinio karo metais grafų Pliaterių giminė išvyko į Ispaniją. Ten mirė paskutinė
Kraslavos dvaro komplekso paveldėtoja Maria Concepcion Lorens Fuentos Bustillo. Po
grafų išvykimo 1917 – 1919 m. dvaras buvo išvogtas ir suniokotas. XX a. pabaigoje pradėta
dvaro rūmų rekonstrukcija buvo nebaigta, todėl uždrausta vidinė patalpų apžiūra. Bet tai
netrukdo gėrėtis nuostabiais Dauguvos upės slėniais, unikaliu parku ir didinga dvaro išorės
architektūra. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Lyvanų kraštas

Jersikos piliakalnis
Jersika, Jersikos valsčius, tel.+371 29157669, www.livani.lv
18 m. aukščio piliakalnis – kadais ant jo stovėjusios
garsios Jersikos pilies vieta. Tada tai buvo senovės Latgalos
karalystės centras, kuriam XIII a. pradžioje vadovavo
karalius Visvaldis.

Ludzos kraštas
Istros dvaro rūmai
Vecslabada, Istros valsčius, tel. +371 657 29541,
+371 26370730, +371 657 29507, http://turisms.ludza.lv
Dvaras pastatytas XIX a. Prie jo yra parkas, kuriame paso
dinta retų medžių rūšių ir užveisti pilkieji garniai. Kadais
dvaras garsėjo žymių sodininkų ir menininkų susitikimų
tradicija. Dabar dvaro teritorijoje įrengtas pensionatas. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Ludzos Uodūkalnio kapinės
Odų g. 9, Ludza, tel.+371 657 07203, +371 29467925,
tel./faksas +371 657 07202, tic@ludza.lv,
ligakondrate@inbox.lv, http://turisms.ludza.lv
Tai VII–XII a. latgalių laidojimo vieta. Archeologinių
tyrinėjimų ekspedicijose rasti vertingi eksponatai, kurie
papildė Latvijos istorijos muziejaus, Sankt Peterburgo
Ermitažo muziejaus, Nacionalinio Helsinkio muziejaus
ir kitų muziejų saugyklų kolekcijas. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Ludzos viduramžių pilies griuvėsiai
Bažnyčios g. 52, Ludza , tel.+371 657 07203,
+371 29467925, tel./faksas +371 657 07202,
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv,
http://turisms.ludza.lv
Stūksantys didžiausios Livonijos ordino pilies (1399 m.)
Latgaloje griuvėsiai – vienas seniausių architektūros
paminklų Latgaloje, senovėje buvęs svarbus gynybinis
postas saugantis nuo rytinių užpuolikų. Jį sudarė
triaukštis mūrinis statinys su šešiais bokštais, trimis vartais ir dviem priešpiliais. XVI a.
tvirtovę išplėtė, pastatė aukštesnę gynybinę sieną, o virš vartų iškėlė medinius bokštus. XVII
a. karuose tvirtovė buvo ne kartą pulta, naikinama, tačiau vėliau nebuvo atstatinėjama – tad
palaipsniui beveik visa sugriuvo. Nuo pilies kalno atsiveria vaizdas į senovinį miestą, iš abiejų
pusių supamą Didžiojo ir Mažojo Ludzos ežerų. Dėl ekskursijos būtina susitarti iš anksto.

Preilių kraštas
Preilos parkas ir Borchų dvaro kompleksas
Preila, tel.+371 653 22041, +371 29116431, +371
29100689, www.preili.lv
Miesto istorijoje ypatingą vietą užimanti grafų Borhų
giminė čia gyveno apie 500 metų. Preilai jie paliko įkurtą
vieną įspūdingiausių peizažinių parkų Latvijoje ir dvaro
pastatų kompleksą, kurį sudaro rūmai, vartų sargo
namelis, 1817 m. pastatyta koplyčia, arklidė, „Adomo ir
Ievos sala“ ir „Meilės kalnelis“. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Rėzeknės miestas
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Rėzeknės pilies kalnas ir pilies griuvėsiai
Rėzeknė, tel.+371 646 05005, www.rezekne.lv
Pilies kalnas ir jos griuvėsiai yra miesto centre,
dešiniajame Rėzeknės upės krante. XIII a. pabaigoje ant
kalno buvo pastatyta galinga dviaukštė Livonijos ordino
pilis: norint į ją patekti reikėjo pereiti kabantį tiltą, trejus
geležinius vartus ir taką, vedantį išilgai rytinės sienos.
Deja, iš buvusios galybės išliko tik sienų ir įtvirtinimų
fragmentai. Kad galėtumėte įsivaizduoti kaip atrodė ši
pilis – žvilgtelkite į Livonijos ordino viduramžių riterių
pilies maketą. Darbo laikas: maketą galima apžiūrėti
balandžio - spalio mėn.
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Rėzeknės kraštas
Ydenės piliakalnis
Ydenė, Naglių valsčius, tel. +371 28301143,
www.rezeknesnovads.lv
Prie Lubano ežero stūksantis piliakalnis buvo apgyvendintas
nuo XI a. Nuo jo atsiveria puikūs vaizdai į ežerą ir jo
slėnius.
Latgalos regiono reabilitacijos centras „Razna“
Sauču kalna g. 3, Veczosna, Lūznavos valsčius,
tel.+371 646 46923, +371 646 46910, +371 29422323,
lnrc@apollo.lv, www.lnrc.lv, www.rezeknesnovads.lv
Ant nedidelio kalnelio Zuosnos ežero krante stovintis
centro pastatas iš pradžių statytas kaip menininkų vasaros
poilsio namai. Ne veltui jam išrinkta vaizdinga vieta ant
Pietų Latgalos aukštumos – nuo jos atsiveria įspūdingi
vaizdai į rūko apgaubtą Raznos ežero pakrantę. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Lūznavos dvaro rūmai ir parkas
Lūznava, Lūznavos valsčius, tel.+371 646 46017,
info@luznava.lv, www.rezeknesnovads.lv
Dvaro rūmai statyti 1905–1911 m. jugendo ir eklektikos
stiliais - raudonų plytų pastatas išsiskiria nesuskaičiuojamais
architektūros bei meno dariniais: kaltiniais balkonų
turėklais, dekoratyvinėmis langų juostomis ir spynomis.
Parkas užima 23,7 ha. 1991 m. jame pastatyta L.Vronevskos
sukurta Madonos statula. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.
Makonkalnis (Volkenbergo pilies liekanos)
Makuonkalnio valsčius, tel. +371 29139677,
www.rezeknesnovads.lv
Netoli Raznos ežero stūkso Makonkalnis (dar vadinamas
Padebesų kalnu), iškilęs 249 m. virš jūros lygio. 1252 m.
Livonijos ordinas jo viršūnėje pastatė vieną pirmųjų
įtvirtinimų Latgaloje – Volkenbergo pilį.
Micanų - Kirkos kalnas
Berzgalės valsčius, www.rezeknesnovads.lv
Kažkada tarp ežerų ant kalvos buvo pastatyta didžiulė riterių
pilis, o vėliau - mažas Priežukalnės dvarelis, kuris 1792 m.
buvo perstatytas į liuteronų bažnyčią, veikusią iki 1912-ųjų.
Vieną darganotą naktį į ją trenkė žaibas ir bažnyčia sudegė.
Senoliai pasakodavo, kad po bažnyčia esąs didelis rūsys,
kuriame buvo laidojami dvaro šeimininkų vokiečių Manteifelių šeimos nariai. Manoma, kad
taip ir galėjo būti, nes nė vienose kapinėse Berzgalėje nėra šios šeimos kapo.
Springių piliakalnis
Uozuolmuižos valsčius, tel. +371 29121275,
www.rezeknesnovads.lv
Piliakalnis įdomus savo neįprasta išvaizda.
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Veitko dvaras rūmai
Ritupės g. 27, Berzgalė, tel.+371 646 44642,
www.rezeknesnovads.lv
Naujasis dvaro rūmų pastatas statytas 1832 m. Nuo 1993ųjų jo pastate įsikūręs Rytų Latgalos profesinės mokyklos
Berzgalės padalinio bendrabutis.
Zuosnos (Veczuosnos) dvaro rūmai
Zosna, Lūznavos valsčius, tel.+371 646 07421,
www.rezeknesnovads.lv
Dvaro pastatas statytas 1870 m. pagal kunigaikščių Golicinų
užsakymą - tai vienas retų užpildyto karkaso konstrukcijos
pastatų pavyzdžių Latgaloje. Dvaro parke auga 39 rūšių
medžiai ir krūmai.

Riebinių kraštas
Galianų (Ošupės) dvarvietė
Galianai, Galianų valsčius, tel./faksas +371 653 24375
Išlikusios grafo Borcho dvarvietės pagrindą sudaro XVIII
a. statyta sodyba, kuri ne kartą buvo perstatyta. Savo
dabartinę išvaizdą ji įgijo XIX a. antroje pusėje. Dvarvietėje
išliko svirnas, arklidės, tarnų namas, klėtis, sargo namelis.
Pastarų vėjo malūnas
Stabulniekos valsčius, tel. +371 29464960
Tai vienintelis rekonstruotas olandiškojo (kepurinio) tipo
vėjo malūnas Latvijoje.

Rušonų dvaro sodyba ir parkas
Rušonų valsčius, tel. +371 27533033, www.rusonasmiuza.lv
Neorenesanso stiliaus sodyba pastatyta 1903 m. Tai
vienaukštis pastatas su dvišlaite centrine dalimi, dvišlaičiu
ir keturšlaičiu stogu. 2007-iais sodyba rekonstruota. Ją
juosia landšaftinis parkas.

Kastyrių dvaro arklidės
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Dvarvietė buvo įkurta XIX a. XIX a. pradžioje – XX a. ji
priklausė Žabų giminei, iš kurios kilo lenkų sukilimo dalyvis
ir keliautojas N. Žaba (1805 – 1885) ir jo brolis A. Žaba
(1800 – 1894), kuris yra žinomas kurdų kalbos, literatūros
ir istorijos tyrinėtojas.
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Geleno parkas
Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
XIX a. pabaigoje įkurtą landšaftinį parką dvarininkas
paskyrė savo dukros Helenos garbei. 8 ha plote auga 23
rūšių egzotiniai medžiai ir krūmai.

Riebinių dvaro sodyba ir parkas
Riebiniai, tel.+371 653 22041, +371 20116431
Vėlyvojo klasicizmo stiliaus dvaro sodyba statyta XIX XX a. Iš pradžių jie priklausė Veisenhofų giminei. XIX a.
atrojoje pusėje ja įsigijo lenkų inžinierius S. V. Kerbedzas.
XX a. pradžioje apleistą dvarą atnaujino žymi filantropė
Eugenija Kerbedza. Dabar sodyboje įrengta poilsio vieta
dailininkams, rašytojams ir kompozitoriams. Dėl apsi
lankymo būtina susitarti iš anksto.
Upursalos Aukų kalnas
Rušuonos valsčius, tel. +371 29118597, +371 653 22100
Tai senovės latgalių aukojimo vieta. Upursalos viduryje
stūkso kauburys, kurio aukščiausioje vietoje guli akmuo,
liaudyje iki šiol vadinamas Aukos akmeniu: jo aukštis 1,2
m, skersmuo palei žemę 5,5 m. Legendoje pasakojama, kad
ant akmens kažkada buvo iškalti užrašai ir prie jo žmonės
vesdavo aukoti ėriukus. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Varkavos kraštas
Varkavos dvaro rūmai
Skolos g. 5, Vecvarkava, Upmalos valsčius,
tel. +371 28239646
Dvaro rūmai buvo pastatyti apie 1865 m. Dabar juose
įsikūrusi Varkavos krašto savivaldybės administracija.

Arenduolės dvaro sodyba
Arenduolė, Rožkalnio valsčius, tel.+371 29229713
Dvaro sodyba statyta kaip medžioklei ir poilsiui skirtas
statinys. XX a. pradžioje paskutiniai jų savininkai buvo
grafai Pliateriai – Zybergai. Jų lojalus požiūris į valstiečius
apsaugojo dvarą nuo sunaikinimo. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Viliakos kraštas
Viliakos dvarvietė
Pilies g. 9 ir Pilies g. 11, Viliaka, tel.+371 645 63302, +371
25926616, www.vilaka.lv
Grafui Zabeliui priklausęs dvaras XIX a. pabaigoje buvo
trečias pagal dydį Latvijoje. XX a. jis buvo sunaikintas, o ant
išlikusių pamatų pastatyta Viliakos valstybinė gimnazija.
Dėl ekskursijų būtina susitarti iš anksto.

Zilupės kraštas
Zalesjės dvarvietė
Zalesjė, Zalesjės valsčius, tel.+371 657 29874,
www.zilupe.lv
Tai buvusi barono Rozeno valda – kadais buvę dideli
ir puošnūs dvaro rūmai, parkas, ūkiniai pastatai, tarnų
namelis.
Pasienės dvaras
Pasienė, Pasienės valsčius, tel.+371 657 29925,
+371 28656530, www.zilupe.lv
Dvaro rūmai pastatyti XVII a. XVIII a. Lenkijos karalius
Augustas III juos padovanojo didžiajam Pasienės krašto
kancleriui Borisui Janiui. Paskutinė dvaro savininkė buvo
grafienė Obolenskaja. Pokario metais rūmuose veikė
Pasienės vidurinė mokykla, o nuo 1977-ųjų čia įsikūrė
kultūros namai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Palatavio piliakalnis
Palatavio k.
Ant piliakalnio XIII–XIV a. buvo kunigaikščio rezidencija.
Anykščių istorikas Baranauskis jį sieja su Mindaugo pilimi.
Šalia piliakalnio teka Latavos upė.

Šeimyniškėlių piliakalnis
Anykščiai
Piliakalnis dunkso netoli Anykščių. Tai labiausiai ištyrinėtas
piliakalnis Lietuvoje. Archeologiniai radiniai liudija, jog
XIII-XIV a. čia stovėjo medinė pilis, o kai kurie istorikai
ją sieja su vienintele istoriniuose šaltiniuose paminėta
Mindaugo pilimi Voruta.
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S. ir L. Didžiulių sodyba
Griežonėlių k., tel.+370 381 43901, a.vienuolis@delfi.lt,
www.baranauskas.lt
Spaudos draudimo metu sodyba buvo spaudos platinimo
centras. Jų namuose pristatomoje ekspozicijoje išsaugotos
buities detalės, asmeniniai daiktai, uždraustos lietuviškos
spaudos slaptavietė. Darbo laikas: III - VI 8.00 - 7.00.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Burbiškio dvaras
Burbiškis
Sodyba įkurta XVII–XVIII a., o nuo XIX a. vidurio iki 1932
m. ji priklausė ponams Venslovičiams. Šie pastatė ir įrengė
naują dvarą, pasodino parką. Išliko didelė priėmimų salė,
kambariai, riešutmedžio durys, ampyro stiliaus laikrodis.

Raguvėlės dvaras
Raguvėlės k.
Tai XVIII –XIX a. pradžios dvarininkų Komarų dvaro
sodyba – klasicizmo stiliaus architektūrinių statinių
kompleksas, sudarytas iš 19 išlikusių statinių. Jis vienas
iš nedaugelio gerai išsilaikiusių, suplanuotų klasicizmo
stiliumi dvaro sodybos ansamblių.

Utenos rajonas

Narkūnų piliakalnis
Narkūnų k., Leliūnų sen.
Pasak archeologų, žmonės čia gyveno jau 11 metais pr. Kr.
Legenda byloja, kad kunigaikštis Utenis pastatė pilį ir įkūrė
miestą. Vietos gyventojai kunigaikščio vardu pavadino
centrinę miesto aikštę, laikraštį ir futbolo komandą.
Taurapilio piliakalnis
Taurapilio k., Tauragnų sen.
Žmonės kalba, kad kalne yra paslėpta ola, iš kurios tyliais
vakarais girdisi nuostabi muzika – liutnios garsai.
Pakalnių piliakalnis su kryžiumi
Pakalnių k., Leliūnų sen.
Vakarinėje ežero pusėje – legendomis garsus Pakalnių
piliakalnis, dar vadinamas Švedų baterija. Pasakojama,
kad jį pylusios laumės, todėl ir dabar vadinamas Laumės
kvartukėliu (prijuoste).
Šeimyniškių piliakalnis
Šeimyniškių k., Užpalių sen.
Piliakalnis yra vienas didžiausių rajone, dar vadinamas
Pyliumi, Papilių kalnu, Pyliakalniu. Jį iš vienos pusės supa
Piliaus upelis, o iš kitos – Pilupis. Piliakalnis yra 80 m ilgio
ir 40 m pločio, šlaitai labai statūs, tad norintys užkopti,
turės išlieti ne vieną prakaito lašą, tačiau stengtis verta - nuo
piliakalnio viršūnės atsiveria nuostabūs kraštovaizdžiai.
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Vestuvių kalnelis
Klovinių k., Utenos sen.
Civilinės metrikacijos iškilmės paįvairinamos išvykomis
į Vestuvių kalną. 1987 m. suvažiavę šalies ir vietiniai
tautodailininkai ąžuolo stogastulpiuose ir skulptūrose
pavaizdavo senąsias lietuvių vestuvių apeigas ir jų dalyvius.

Zarasų rajonas
Pakalniškių piliakalnis
Turmanto sen., www.zarasai.lt/tic
Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Ramio ežero šiaurės
vakariniame krante. Jis datuojamas I tūkst. per. Kr. – I tūkst.
pradžia.
Verslavos piliakalnis
Antalieptės sen., www.zarasai.lt/tic
Vienas įspūdingiausių rajono piliakalnių yra apie 2 km
nuo Antalieptės, 80 m į šiaurę nuo Šventosios upės ir
Sėlupio upelio santakos. Pietinėje ir pietrytinėje piliakalnio
papėdėse rastos senovės gyvenvietės žymės.
Velikuškių II (Sala) piliaklnis
Sartų regioninis parkas, Antazavės sen., www.zarasai.lt/tic
Piliakalnio aikštelėje išliko kultūrinis sluoksnis, kuriame
rasta lipdytinės lygiosios keramikos fragmentų, geležies
šlako, gyvulių kaulų ir akmeninių kirvukų, jo pašlaitėse yra
senovinės gyvenvietės žymės.
Pakačinės (Dembų) piliakalnis
Sartų regioninis parkas, Antazavės sen., www.zarasai.lt/tic
Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas
nuo I - ojo tūkstantmečio prieš Kristų iki I-ojo tūkstantmečio
vidurio po Kristaus.

Buvęs Antazavės dvaras
Antazavės k., www.zarasai.lt/tic
Pradėtas statyti XVIII a. viduryje. Pastatų ir aplinkos
projektus kūrė žymūs to meto architektai. Pagrindinėje
rūmų fasado pusėje įrengtas ovalo formos gėlynas, apjuostas
plačiu taku, o kiek toliau iškasti tvenkiniai. Kelias į dvarą
buvo apsodintas kaštonais, į rytus nuo jo – pasodintas
mažas sodas, o nuo parko į šiaurę, kairėje kelio pusėje –
didysis sodas. Netoli dvaro buvo nutarta statyti bažnyčią.
Grafienė Pliaterienė pareikalavo ją pastatyti taip, kad iš
rūmų matytųsi Didysis bažnyčios altorius.
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Maskovičių piliakalnis
Maskovičių k.
XI – XV a. datuoti piliakalnio archeologiniai radiniai charakteringi skandinavų kultūros pavyzdžiai. Tarp jų
išsiskiria papuošalai su piešiniais ir runų ženklais, kurie
neturi analogų ne tik Baltarusijoje, bet ir visose rytų slavų
žemėse. Specialistų tvirtinimu užrašai daryti XII – XIII a.

VITEBSKO SRITIS

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas

Pliaterių sodyba
Opsos k.
Sodyba pastatyta 1904 m. kaip Pliaterių šeimos rezidencija.
Pirmojo pasaulinio karo metais čia veikė ligoninė, o 1922
m. ji buvo nupirkta žemės ūkio mokyklos reikmėms.

Dievo Gelbėtojo koplyčia
Achremovcų k.
Iki šių dienų išlikusios grafo Felikso Pliaterio lėšomis
statytos koplyčios architektūroje sunku nepastebėti gotikos
bruožų. Kadaise joje buvo įrengta Pliaterių šeimos kripta,
kuri sovietmečiu sunaikinta.

Miorų rajonas
Lopatinskių dvarvietė
Leonpolio k.
Lopatinskių (rus. Лопатинских) giminė garsi tuo, kad nuolat
varžėsi su pripažintais ,,mados žinovais“ Radvilomis. Dvare
buvo keturi dailininko Piterio Pauliaus Rubenso (15771640) paveikslai, nuosava spaustuvė, gerai įrengtos fizikos ir
chemijos laboratorijos. Dvarvietė laikyta kultūriniu krašto
centru, o į čia organizuojamus pokylius ir muzikos vakarus
suvažiuodavo dauguma vietos dvarininkų.
Milašių dvarvietė
Idoltos k.
Dvarvietės sodyba pradėta statyti 1873 m. - per trumpą
laiką iškilo didingas, iš pietų į šiaurę ištemptas dviaukštis
pastatas. Po pastatu įrengti požemiai, rūsyje yra šulinys,
pripildytas šaltinio vandens.
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Mirskių dvarvietė
Kamenpoljės k.
Dvarvietės šeimininkas ypatingai mėgo medžioklę, todėl
jo darbo kabinetas buvo išpuoštas medžioklės trofėjais ir
ginklais. Sodybos interjeras buvo kuklus, o dauguma baldų
jam pagaminti vietos meistrų.
Rudnickių dvarvietė
Dedino k.
Dvarvietę sudaro sodyba, dalis išlikusio kraštovaizdžio
parko ir ūkiniai pastatai. Pirmame dvaro aukšte buvo pirtis,
duonos kepykla, virtuvė, o daugelį kambarių puošė balti ir
spalvoti koklių židiniai. Ypatingai išsiskyrė originali sodybos
šilumos sistema – visam dideliam pastatui naudotas tik
vienas krosnies kaminas. Katilinė, apšildanti sodybą, buvo
rūsyje - iš jos šiluma nepaaiškinamu būdu pasiekdavo visas
jos patalpas. Dar visai neseniai ši sistema buvo naudojama.

Polocko rajonas
Sofijos soboras – Aukštutinė pilis
Zamkovaja g. 1, Polockas, tel. +375 2144 25340
Informacija pateikta ,,Sofijos soboro architektūros istorijos
muziejus“ aprašyme. Darbo laikas: II - VII 10.00–17.00,
vasarą II - VII 10.00–18.00.

Rosonų rajonas
,,Šimto langų namas“ (pono Glazko pilis)
Komsomolskaja g. 13, tel. +375 2159 41228,
+375 2159 41008
Namas pastatytas 1900 m. Jis primena mažą pilį, o žavi savo
keistos architektūros elementais: čia daug ,,pasislėpusių“
laiptinių, netikėtų koridorių vingių... Pasakojama, kad
ponas Glazko labai pamilo turtingą merginą, kuri galėto
būti arba labai turtinga ir kilusi iš garsios vokiečių giminės,
arba gražuolė iš Lenkijos. Ji vis nesutiko priimti Glazko pasiūlymo tekėti ir net pateikė
reikalavimus, kad šis pastatytų tokią pilį, kokią turi jos tėvas. Mylimosios norai Glazko buvo
įsakymas... Net plytas statomai pilaitei ponas vežėsi iš užsienio. Pasamdytas architektas
statinyje panaudojo ne vieną gotikos elementą – bokštelius, arkas.
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Tvirtovė ,,Sakalas“
Kulniovo k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Upių Drisa ir Niša santakoje yra senos tvirtovės, statytos
Livonijos karo metu, liekanos. Ji buvo pradėta statyti 1566
m. Ivano Rūsčiojo įsakymu. Kadaise tvirtovė buvo tarsi
tikra riterio pilis! Rodės, niekas negalės jos sunaikinti...
Deja, pilis stovėjo tik trylika metų – 1579 m. rugsėjo 11
d. ją sudegino Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Stefano Batorijos kariai. Tvirtovės gaisre žuvo
apie 4000 žmonių.

DVARAI, PILYS, PILIAKALNIAI, KAPINYNAI
Nitoslavskių dvaro ir parko kompleksas
Opitnajos k.
Vėlyvojo klasicizmo tradicijomis statytas kompleksas
įkurtas XIX a. antroje pusėje. Jį sudaro dvaro sodyba,
koplyčia, ūkiniai pastatai ir nedidelis parkas su tvenkiniu.
Nors dvaro istorijoje minimi keli jo valdytojai, garsiausia
iš jų Nitoslavskių (rus. Нитославских) giminė. Dar prieš
Antrąjį pasaulinį karą dvare įsikūrė 16-asis pasienio
būrys. Pasakojama, kad dvarvietę pasieniečiai tvarkė
ypač rūpestingai ir net pasodino naujas alėjas bei gėlynus. Vėliau jos rūmų patalpose buvo
atidaryta bandymų stotis. Po karo dvaro sodyboje buvo įsteigtas statybos technikumas, čia
buvo organizuojami mokymai kolūkių pirmininkams, o nuo 1957 m. veikė veterinarijos
technikumas. Vėliau kompleksas buvo naudotas vaikų stovykloms organizuoti.

VITEBSKO SRITIS

Verchnedvinsko rajonas

Parkas
Osvejos gyv.
Gamtos paminklas įkurtas 27 ha plote. Čia organizuojamos
ekskursijos, siūlomas aktyvus poilsis, pasivaikščiojimai
Osvejos parku – jis yra vienas įdomiausių gamtos paveldo
objektų Vitebsko srityje.

Vitebsko rajonas
I. Repino sodyba ,,Zdravnevo”
Kojtovo k., tel. +375 2122 91 673, faksas +375 2122 91673
Rusų dailininkas Ilja Repinas šią sodybą įsigijo 1892-aisiais.
1892-1901 m. joje sukūrė paveikslus: ,,Baltarusiją”, ,,Rudens
puokštę”, ,,Mėnulio naktį”, ,,Dvikovą” ir kt. Iki šiol sodybos
teritorijoje tebežaliuoja garsaus dailininko sodinta liepų
alėja. Vitebsko srities kraštotyros muziejaus fonduose
saugomas vertingas dailininko palikimas: nuotraukų
originalai, laiškai, knygos, akvarelės ir Slobodos cerkvei
tapytos ikonos.

85

LATGALA

MALDOS NAMAI

86

Maldos namai
Unikalus Latgalos, Rytų Aukštaitijos ir Vitebsko srities kraštovaizdis skirtingais istorijos
laikotarpiais ugdė jautrius ir kūrybingus žmones, kurie visada ieškojo galimybių išreikšti save.
Maldos namai – vienas iš įstabiausių čia gyvenusių žmonių sukurtų stebuklų: nagingų liaudies
meistrų ir garsiausių architektų per šimtmečius sukurtos sakralinės kultūros vertybės iki šiol
žavi ir jaudina. Keliaujant jus stebins įvairių architektūros stilių darna ir gražiai tarpusavyje
sugyvenantys skirtingų konfesijų tikintieji.
Latgala, ryškiai katalikiškas regionas liuteroniškoje Latvijoje, neįsivaizduojama be jos
aukštumos vakaruose įsikūrusio Agluonos miestelio – ji laikoma šalies katalikų dvasinio
gyvenimo centru, o joje esanti bazilika – baroko stiliaus šedevru. Tikima, kad bazilikoje
esantis garsusis paveikslas ,,Agluonos Stebukladarė Dievo Motina“ (XII a.) turi gydomųjų
galių. 1993 m. bazilikoje apsilankė popiežius Jonas Paulius II.
Lietuva garsi medinės sakralinės architektūros palikimu. Vienas gražiausių jo pavyzdžių 1650 m. statyta Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus filijinė bažnyčia. Ją gabių meistrų rankos
surentė naudojant tik kirvį, o durų lentų sutvirtinimui - kaltinius vinis. Bažnyčios interjeras
įrengtas 1713 metais: jame gausu vertingų baroko stiliaus puošmenų - bareljefų, horeljefų,
skulptūrų, spirališkų kolonų, originalios medinės ornamentikos.
Žavės talentingų meistrų bažnytiniai statiniai Vitebsko srityje – įstabi architektūra liudija
kiek triūso įdėjo čia kūrę menininkai. Spaso-Jefrosinijos moterų vienuolynas - slaviškos
architektūros stebuklas ir vienas lankomiausių Baltarusijoje objektų, o jame saugomas kryžius
– šalies nacionalinė vertybė. Prie vienuolyno įkūrėjos šventosios Jefrosinijos Polockajos
karsto maldai nuolat gausiai atvyksta piligrimai iš viso pasaulio.
Nuo seno maldos namuose džiaugiamės ir liūdime, tikimės ramybės ir supratimo,
formuojame vertybes ir bendruomeniškumo tradicijas, nes sakralinės kultūros istorija –
ateities kartoms išsaugota patirtis.

MALDOS NAMAI
LATGALA
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Agluonos kraštas
Agluonos bazilika
Cirišų g. 8, Agluona, tel. +371 653 81109, +371 29188740,
abv@aglonasbazilika.lv, www.aglona.lv,
1768 – 1800 m. statyta dviaukštė (bokšto aukštis 60 m)
bazilika – baroko stiliaus šedevras, pirmoji ir vienintelė
bazilika šalyje. Tikima, kad šventovėje esantis bizantiškuoju
stiliumi tapytas garsusis paveikslas ,,Agluonos Stebukladarė
Dievo Motina“ (XVII a.) turi gydomųjų galių. Agluonos Dievo Motina vadinama ir ,,Šiaurės
Karaliene“, nes taip garbinamas paveikslas saugomas šiaurrytinėje katalikiškos Europos
dalyje. Atidengiamas vienintelį kartą metuose per Mergelės Marijos Dangun ėmimo šventę
paveikslas turi antrininką Lietuvoje, Trakuose, bet iki šiol menotyrininkai negali atskirti kuris
tikras, o kuris – tik kopija. Viena iš paveikslo atsiradimo šiame miestelyje versijų yra siejama su
kunigaikščio ir pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo žūtimi keliaujant į Agluoną. Dar vienas
jos unikalumas - vargonai, kurie yra vieni didžiausių Latvijoje, sukaupta didelė skulptūrų,
paveikslų ir kitų bažnytinio meno vertybių kolekcija ir dešimt puošniai įrengtų altorių. Bazilika
turi Vatikano pripažintą šventąjį – vyskupą Bronislavą Sloskaną. 1993 m. garsiąją šventovę
apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Didžiausi bazilikoje švenčiami atlaidai vyksta rugpjūčio
15-ąją per Žolines. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Šv. Onos bažnyčia
Berzgalė, tel. +371 26134126 , www.aglona.lv
1744 -1751 m. statyta bažnyčia yra viena seniausių medinių
bažnyčių Latvijoje. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Sentikių cerkvė
Kovaliova, Graverų valsčius, tel. +371 26154785,
www.aglona.lv
Ekskursija po 1861 m. statytą cerkvę ir tėvo Jefimo
pasakojimas apie sentikių tradicijas. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Baltinavos kraštas

Romos katalikų bažnyčia
Baltinava, tel. +371 645 63318, +371 29141738
1909 - 1931 m. statyta bažnyčia yra 39 m aukščio ir 15,5 m
pločio. Joje galite išvysti senus sakralinio meno kūrinius.
Bažnyčia - valstybinės reikšmės architektūros paminklas.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Stačiatikių cerkvė
Baltinava, tel. +371 29141738
Bažnyčia statyta 1901 m. dvarininko Fiodoro Agarkovo
lėšomis. Ji 19 m aukščio, 8 m pločio, iš išorės padabinta
keturiais kupolais. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

87

LATGALA

MALDOS NAMAI
Balvų kraštas
Romos katalikų bažnyčia
Baznyčios g. 3, Balvai, tel. +371 645 21375, +371 645 21430,
www.balvi.lv
Bažnyčia pastatyta 1782 m. Ji unikali fasado formomis,
nes iš pradžių buvo statyta pagal sentikių cerkvių statybos
tradicijas – buvo su kupolu ir tik vėliau iškelti du jos
bokštai. 2004 m. bažnyčia restauruota. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Berzpilio g. 17, Balvai, tel. +371 26840337, www.balvi.lv
Bažnyčios istorija prasidėjo XIX a. pabaigoje, kai dalis
kituose Latvijos regionuose gyvenusių gyventojų dėl skolų
prarado savo žemes ir naujų vietų apsigyvenimui patraukė
ieškoti į Latgalą. Atvykusiems buvo svarbu turėti ne tik
savus namus, bet šventoves. Ši pastatyta 1915 m. ir garsi
iš Vokietijos pargabentu net 530 kg sveriančiu varpu. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Romos katalikų bažnyčia
Beržiai, Berzpilio valsčius, tel. +371 645 44405,
www.balvi.lv
Romantizmo stiliaus masyvi dvibokštė bažnyčia pastatyta
1851 m.

Romos katalikų bažnyčia
Tilža, tel. +371 26545870, www.balvi.lv
Viena iš didžiausių medinių bažnyčių Latvijoje statyta 1921
- 1922 m.

Evangelikų liuteronų bažnyčia
Tilža, tel. +371 26545870, www.balvi.lv
Bažnyčia statyta 1926 -1930 m.

Stačiatikių bažnyčia
Tilža, tel.+371 26545870, www.balvi.lv
Bažnyčia pastatyta 1895 m.
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Baptistų maldos namai
Tilža, tel.: +371 26545870, www.balvi.lv
Maldos namai pastatyti 1929 m.

Ciblos kraštas
Eversmuižos Šv. Andriaus bažnyčia
Cibla, tel.+371 29230204
Medinė dvibokštė bažnyčia pastatyta 1771 m. dvarininko
Karnickio lėšomis, padidinta 1876-iais. Ji viena seniausių
ir tipiškiausių Latgalos bažnyčių, yra gausi unikalaus
bažnytinio meno paminklų, tarp kurių ir seniausi Latgaloje
bažnytiniai paveikslai: 1715 m. tapytas ,,Šv. Petras“ ir 1746
m. - ,,Šv. Rozalija“. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo bažnyčia
Pušmucova, Pušmucovos valsčius, tel. +371 26171746, +371
283 45990
1852 m. pagal architekto A. Parako projektą pastatyta
bažnyčia - tipinis mūrinių maldos namų pavyzdys. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Dagdos kraštas
Romos katalikų bažnyčia
Andrupenė, tel.+371 656 52287, www.dagda.lv
Parapijos istorija prasidėjo XVIII a. pradžioje. Dabartinė
mūrinė bažnyčia pastatyta 1849 m. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Romos katalikų bažnyčia
Alėjos g. 2, Dagda, tel. +371 656 53634, +371 656 81420,
dagdas.fenikss@inbox.lv
Baroko stiliaus bažnyčia pastatyta 1761 m. dvarininko Jano
Augusto Hilzeno lėšomis. Ji yra 42 m ilgio ir 33 m pločio,
interjere trys prabangūs akmeniniai altoriai su karnizais ir
piliastrais, vieni geriausių Latvijoje vargonai, skulptūros,
grafų Hilzenų regalijos. Bažnyčios bokšte yra penki
varpai, didžiausias iš kurių sveria daugiau nei 1000 kg. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Pokrovo Nikolajaus sentikių cerkvė
Ludzos g. 6, Dagda, tel. +371 656 81420,
dagdas.fenikss@inbox.lv
Ypač didelę vertę turi bažnyčios interjeras. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Landskoronos bažnyčia
Škiaunė, tel. +371 29429028, www.dagda.lv
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1828 m. dvarininko Martyno
Karnicko lėšomis. 1859-aisiais bažnyčia rekonstruota.
Šventovėje saugoma Lurdo Dievo Motinos skulptūros
kopija, o kiekvieno mėnesio 11 d. vyksta mišios jos garbei.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio miestas
Pirmosios Baltijos šalyse sentikių cerkvės įamžinimo
vieta
Bažnyčios ir Liginiškių g. sankryža, Daugpilis,
tel. +371 654 22818, info@visitdaugavpils.lv,
www.visitdaugavpils.lv
Latvijos sentikių istorijos šaltiniai liudija, kad 1659 m. vasa
rą dalis tikinčiųjų, saugodamiesi persekiojimų, persikėlė
gyventi į Latviją: čia, Liginiškėse, 1660-ųjų vasarą, jie
pastatė pirmąją sentikių cerkvę. Maldos namai uždaryti
1837 m., tačiau tolesnis jų likimas nežinomas: cerkvė arba sudegė, arba buvo išgrobta ir
sunaikinta. Dabar šią vietą žymi simbolinis juodo granito kryžius.
Šventyklų kalva
18 Novembro g., Daugpilis, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Kiekvienas, apsilankęs mieste, turi pamatyti šią kalvą –
unikalią vietą, kurioje pastatyti keturių konfesijų maldos
namai. M. Liuterio liuteronų katedra statyta 1892–1893 m.
pagal architekto V. Neimano projektą. Ji ryškiai atspindi to
meto sakralinės statybos madą – meistrų polinkį į vidura
mžiams būdingas asketinės gotikos tradicijas. 1902 – aisiais
pastatyta Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia – eklektikos epochos paminklas.
Jos viduje ypač įdomus antikinio altoriaus idėją atspindintis pasagos formos altorius, o fasade
retu Latgalai kupolu užbaigiama apsidė. Šventųjų kankinių Boriso ir Glebo stačiatikių katedra
pastatyta 1905 m. ir buvo Dinaburgo garnizono maldos namais, visos joje esančios ikonos bei
freskos yra Kijevo Sofijos soboro ikonų ir freskų kopijos. Šv. Nikolajaus cerkvė statyta 1908–
1928 m. - joje saugomos XVIII–XX a. ikonos ir XVII–XX a. retų knygų kolekcija.
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Šv. Petro bažnyčia
Rygos g. 39, Daugpilis, tel. +371 654 20583,
www.visitdaugavpils.lv
Klasicizmo stiliaus bažnyčia statyta 1848 -1849 m.,
atstatyta 1924 – 1934 m. Bažnyčios architektūra primena
Šv. Petro baziliką Vatikane. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Bažnyčios g. 28, Daugpilis, Gryva, tel.+371 654 24194,
www.visitdaugavpils.lv
Bažnyčia statyta 1881 - 1889 m. vietoje, kurioje apsireiškė
Šv. Mergelė Marija, perstatyta 1935 -1 942 m. Tai vienintelė
Latvijoje bažnyčia, kuriai langų vitražai 1889 m. pagaminti
Varšuvos Šv. Luko dirbtuvėje. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Sentikių cerkvė
Selijos g. 56, Daugpilis, Gryva, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Cerkvė harmoningai dera su mikrorajono mediniais
pastatais. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Žydų sinagoga
Cietokšnio g. 38, Daugpilis, tel. +371 29548760,
www.visitdaugavpils.lv
Sinagoga (Kadišo maldos namai) pastatyta 1850 m.
Antrajame jos aukšte įrengtas muziejus „Žydai Daugpilyje
ir Latgaloje“. 2005 m. garsaus dailininko Marko Rotko
vaikų lėšomis buvo suremontuota. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Šv. Aleksandro Nevskio stačiatikių koplyčia
Saulės g. 20, Daugpilis, tel. +371 654 22818,
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Koplyčia pastatyta 1864 m. sunaikintos Šv. Kunigaikščio
stačiatikių cerkvės vietoje. 1961-iais buvo uždaryta, o 1962
m. lapkričio 18 d. susprogdinta. Atstatyta 2004 m. ir dabar
yra sakralinis monumentas, turintis simbolinę reikšmę
– priminti sunaikintos cerkvės istoriją.

Daugpilio kraštas
Šv. Jurgio Romos bažnyčia
Ambeliai, Ambelių valsčius, tel. +371 654 40034,
www.visitdaugavpils.lv
Tai seniausia medinė bažnyčia Daugpilio krašte. Kada
buvo pastatyta tikslių žinių nėra: pagal išlikusius istorinius
šaltinius žinoma, kad 1782 m. ji jau veikė. Bažnyčios
viduje esantis XVIII a. medinis altorius - vertingas baroko
pavyzdys. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Berkenė (Birkeneliai), Kalkūnės valsčius, tel. +371 29272200,
berkenele@inbox.lv, ww.visitdaugavpils.lv
Bažnyčia pastatyta 1830 m. Ant jos bokšto iškelta seniausia
Daugpilio rajone dekoratyvinė vėtrungė (1649). Dėl apsi
lankymo būtina susitarti iš anksto.
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Švč. Jėzaus bažnyčia
Demenė, Žemenės valsčius, tel. +371 26310831
Bažnyčios statyba pradėta 1932 m., tačiau Antrasis
pasaulinis karas ją nutraukė. Savo statusą ji atgavo tik XX
a. antroje pusėje, o pabaigta statyti ir pašventinta 1992 m.
rugpjūčio 30 d. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Jėzaus Širdies parapijos koplyčia (Varšavenia)
Dubna, Dubnos valsčius, tel. +371 29155921,
www.visitdaugavpils.lv
Koplyčia pastatyta 1800 m., restauruota 1882-iais. Šis
ypatingas aštuonkampis medinis pastatas su prailginta
altoriaus dalimi - vienintelis tokio tipo sakralinis objektas
Daugpilio krašte. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Viešpaties Jėzaus Įžengimo į dangų bažnyčia
Elernė, Taborės valsčius, tel. +371 654 71197,
www.visitdaugavpils.lv
Vienbokštė mūrinė gotikos stiliaus bruožų turinti bažnyčia
pastatyta 1650 m. Jos architektūra ir dydis darniai dera
su kitomis bažnyčiomis, o vidus įrengtas pagal to meto
tradicijas - tai paliudija manierizmo stiliumi išdrožti
puošybos elementai, angelų siluetai, siužetas iš Marijos
gyvenimo. Apžiūrėti galima tik iš išorės.
Koplytėlė su Nukryžiuotuoju
Jaunbornė, Salienos valsčius, tel. +371 654 71197,
www.visitdaugavpils.lv
Koplytėlė pastatyta 1907-siais ant akmens. Jos nišoje
– Šv. Mergelės Marijos paveikslas, ant kurio apvado yra
lenkiškas užrašas ,,1907 m. spalio 15 d.“ ir malda Dievo
Motinai prašant sveikatos. Po niša įdėta žalvarinė lentelė su
lenkišku užrašu ,,Matko Boska Nìeustajacej Pomocy Mòdl
sìę za Nami“.
Šv. Kryžiaus bažnyčia
Jaunbornė, Salienos valsčius, tel. +371 654 71197,
www.visitdaugavpils.lv
Bažnyčia pastatyta 1859 m. lenkų dvarininko J.Sivickio
lėšomis. 1890-siais buvo perstatyta, o 1921 m. atstatyta.
Bažnyčioje įrengti trys altoriai: didysis – su Išganytojo
kryžiumi, Dievo Motinos ir Šv. Juozapo paveikslais. Šalia
maldos namų – kaimo kapinės, kuriose palaidota Sivickių
šeima. Apžiūrėti galima tik iš išorės.
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Švč. Altoriaus Sakramento bažnyčia
Kalupė, Kalupės valsčius, tel. +371 654 20972,
www.visitdaugavpils.lv
Raudonų plytų kryžiaus formos bažnyčia pastatyta 1882
m. Ji vertinga 1913-siais atlikta jos sienų tapyba. Apžiūrėti
galima tik iš išorės.

Sentikių cerkvė
Krivošejeva, Bikerniekų valsčius, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Cerkvė statyta 1906–1907 m. Viduje saugomos ikonos
tapytos XIX a. antroje pusėje. Apžiūrėti galima tik iš
išorės.

Kryžiaus kelias
Vabuolės valsčius, tel. +371 654 7100, +371 29964210,
skrindu_muzejs@inbox.lv, www.visitdaugavpils.lv
Statyti kryžius šalikelėse – viena seniausių tradicijų
Latgaloje. Šis kryžiaus kelias ir jame atstatyti 29 kryžiai –
katalikiškos Latgalos simbolis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Liksna, Liksnos valsčius, tel. +371 654 75598,
www.visitdaugavpils.lv
Bažnyčia, vienas gražiausių neogotikos stiliaus sakralinės
architektūros pavyzdžių Latgaloje, statyta 1909 -1913 m. Ji
išsiskiria įspūdingu 30 m aukščiu. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Stačiatikių cerkvė
Maskovska, Viškų valsčius, tel. +371 654 25347,
www.visitdaugavpils.lv
Cerkvė pastatyta 1879 m. Ji vertinga Novgorodo cerkvių
tradicijomis padarytais įėjimo vartais ir senąja technika
tapytomis ikonomis. Apžiūrėti galima tik iš išorės.
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Sentikių cerkvė
Medumė, Medumės valsčius, tel.+371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Cerkvė statyta 1937 - 1940 m. Ji unikali tuo, kad prie jos yra
įrengta atskira varpinė. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Stačiatikių cerkvė
Tartakas, Vecsalienos valsčius, tel. +371 654 22818,
www.visitdaugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv
Skaldyto akmens bažnyčia pastatyta 1894 m. Jos viduje
meniškas ikonostasas – medinė, dekoruota ikonomis
cerkvės pertvara, skirianti altorių nuo likusios cerkvės
dalies.

Evangelikų liuteronų bažnyčia
Sikelė, Vecsalienos valsčius, tel. +371 654 22818,
www.visitdaugavpils.lv
Pasakojama, kad čia, netoli Dauguvos upės kairiojo kranto,
kadaise stovėjo bažnytėlė, kurią kažkoks latvis atplukdė
sieliais iš Rusijos. Ir nors ši daug kartų degė - visada būdavo
atstatyta. Iš pradžių bažnyčia priklausė katalikų parapijai,
bet XVIII a. antroje pusėje tikintieji ją perdavė liuteronams
mainais už kitą šventovę. Šalia bažnyčios yra senos liuteronų
kapinės.
Stačiatikių cerkvė
Skrudaliena, Skrudalienos valsčius, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Pirmoji cerkvė pastatyta 1800 m. Laikui bėgant jos būklė
tapo tokia prasta, kad joje jau nebuvo galima aukoti mišių.
Kadangi parapija negalėjo likti be maldos namų, 1862 1872 m. buvo pastatyta nauja medinė gausiai dekoruota
cerkvė. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Viškos, Viškų valsčius, tel. +371 654 40034,
www.visitdaugavpils.lv
Romantizmo stiliaus skaldyto akmens vienbokštė bažnyčia
statyta 1908 - 1925 m. Apžiūrėti galima tik iš išorės.
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Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Bebrenė, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
Klasicizmo bruožų turinti bažnyčia statyta 1797 - 1883
m. Ji unikali tapytais ant išorinių sienų paveikslais ir
tebenaudojamais XIII a. vargonais. Apžiūrėti galima tik
iš išorės.

LATGALA

Ilūkstės kraštas

Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
Dvietė, Dvietės valsčius, tel. +371 26475480
Baroko stiliaus bruožų turinti dvibokštė kryžiaus formos
bažnyčia pastatyta 1864 m. Ji išsiskiria ypatingai puošniu
barokiniu interjeru. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Grafų Pliaterių giminės koplyčia
Bebrenė (naujosios katalikų kapinės), Bebrenės valsčius,
tel. +371 26109353, benita63@inbox.lv
Gotikos stiliaus koplyčia pastatyta 1875 m. Joje palaidota
grafų giminė, daug nuveikusi puoselėjant Latgalos kultūrinį
– istorinį palikimą.

Dievo Motinos Gimimo stačiatikių cerkvė
J. Rainio g. 2 a, Ilūkstė, tel.+371 20219694, tic@ilukste.lv
Cerkvė pastatyta 1880 m. Po metų čia buvo atidarytas
moterų vienuolynas, prieglauda ir mokykla šventikų
vaikams. Cerkvės atstatymo darbai pradėti 2001-siais.
Maldos namai unikalūs išorinių sienų tapyba. Apžiūrėti
galima tik iš išorės.

95

LATGALA

MALDOS NAMAI
Šveč. Mergelės Marijos bažnyčia
Zemgalės g. 1, Ilūkstė, tel. +371 20219694, tic@ilukste.lv
Pagal vienus šaltinius bažnyčia pastatyta 1806 m., kitus
- 1816 m. Katrynos Zibergos lėšomis. Vėliau ji priklausė
unitams, 1861 m. tapo stačiatikių cerkve, o 1920-siais
grąžinta katalikams. Paskutinį kartą bažnyčia remontuota
1973 m. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Evangelikų liuteronų bažnyčia
Eglainė, Eglainės valsčius, tel. +371 20028330
Bažnyčia pastatyta 1805 m. Prie jos vakarinės sienos yra
lenta Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems valsčiaus
gyventojams atminti. Šalia esančiame sode išliko Pirmojo
pasaulinio karo metais žuvusių vokiečių karių kapavietės.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Evangelikų liuteronų bažnyčia
Bažnyčios g. 32, Subatė, tel. +371 20219694, tic@ilukste.lv
Penkiabokštė bažnyčia Latvijos meno istorijoje užima
ypatingą vietą: ji išsiskiria puošniu interjeru ir medinėmis
skulptūromis. Apžiūrėti galima tik iš išorės.

Archangelo Mykolo bažnyčia
Tirgus a. 17 a, Subatė, tel. +371 20219694, tic@ilukste.lv
Senovės bazilikos stiliaus triaukštė bažnyčia iš skaldytų
akmenų pastatyta 1831 m. grafo M. Zybergo - Pliaterio
lėšomis. Netoli jos varpinės – 1889 m. išdrožtas kryžius.
Apžiūrėti galima tik iš išorės.
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Zarinių (Zarinkų) kapinių koplyčia
Zariniai, tel.+371 20219694, tic@ilukste.lv
Koplyčia pastatyta apie 1750 m. Apžiūrėti galima tik iš
išorės.

Karsavos kraštas
Šv. Trejybės stačiatikių cerkvė
Goliševa, Goliševos valsčius, tel. +371 20223040,
www.karsava.lv
Cerkvė pastatyta 1841 m. Ji išsiskiria išoriniu paprastumu
ir šventų paveikslų gausa interjere. Reikalingas Valstybės
pasienio apsaugos tarnybos išduotas specialus leidimas,
nes cerkvė yra Latvijos - Rusijos pasienio zonoje.

Jefrosinijos stačiatikių cerkvė
Stacijos g. 36, Karsava, tel. +371 657 33327,
www.karsava.lv, www.pierobeza.lv
Karsavos stačiatikių parapija įkurta 1911-siais. Tais pačiais
metais vietos parapijiečių mokykloje buvo įrengta laikina
cerkvė. 1917 - 1918 m. parapijos šventiko namas buvo
perduotas cerkvei įkurti. Medinė slavų architektūros
stiliaus cerkvė perstatyta 1932 - 1938 m. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Rožinio Dievo Motinos bažnyčia
Bažnyčios g. 1, Karsava, tel. +371 657 33558,
+371 26528282, ajezups@apollo.lv,
http://bazneica.lv, www.pierobeza.lv
Čia šalia viena kitos stovi medinė bažnyčia,
pastatyta 1762 m. ir nauja, pastatyta 2003-siais.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Švč. Dievo Motinos prieglobsčio stačiatikių cerkvė
Pudinava, Merdzenės valsčius, tel.+371 20223040,
www.karsava.lv
Cerkvė pastatyta 1862 m. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.

97

LATGALA

MALDOS NAMAI
Romos katalikų bažnyčia
Stiglova, Merdzenės valsčius, tel. +371 20251327,
www.karsava.lv
Bažnyčia pradėta statyti 1706 m. Šalia jos stovi dvi medinės
koplyčios ir varpinė. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Romos katalikų bažnyčia
Mežvidai, Mežvidų valsčius, tel. +371 657 30568,
+371 657 28268, www.karsava.lv
Bažnyčia 1935 m. įkurta mediniame name. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Šv. Jono bažnyčia
Salnava, Salnavos valsčius, tel.+371 26126901
Legendomis apipinta Šv. Jono bažnyčia pastatyta 1770 m.
ir yra vietinės reikšmės saugomas architektūros paminklas.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Kraslavos kraštas
Aleksandro Nevskio stačiatikių cerkvė
Brivibos g. 28, Kraslava, tel. +371 656 22201, +371 26783660,
http://turisms.kraslava.lv
1789 m. Augusta Plater paaukojo pinigus ligoninės ir moterų
vienuolyno statybai. 1863 m. vienuolynas buvo uždarytas,
o pastatas perduotas rusų armijai. 1865 m. patalpose buvo
įkurta stačiatikių cerkvė. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.

Šv. Marijos – Magdalenos bažnyčia
Aulėja, tel.+371 26629078, + 371 29378955,
http://turisms.kraslava.lv
Aulėjoje 1530 m. buvo pastatyta viena iš seniausių bažnyčių
Latgaloje. Antrojo pasaulinio karo metu ji stipriai nukentėjo.
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1709 m.
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Šv. Trejybės bažnyčia
Baltinova (Indra), Indros valsčius, tel. +371 26263061,
http://turisms.kraslava.lv
Pradėta statyti 1803 m. kaip Nitoslavskių šeimos koplyčia.
Statybos darbai baigti 1940-siais.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Indrica, Kalniešiai, tel. +371 656 22201, +371 26263061,
http://turisms.kraslava.lv
Bažnyčia statyta 1655 - 1658 m. Viena seniausių medinių
bažnyčių Latgaloje garsi unikaliais mediniais raižiniais. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Šv. Mykolo Archangelo bažnyčia
Izvalta, tel. +371 656 28238, http://turisms.kraslava.lv
Bažnyčia pastatyta 1896 m. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Šv. Liudviko bažnyčia
Šv. Liudviko a. 1, Kraslava, tel. +371 656 22201, +371 656
23939, http://turisms.kraslava.lv
1755 - 1767 m. pagal italų architekto D. A. Paroko projektą
statyta bažnyčia – vienas ryškiausių Latgalos baroko
architektūros pavyzdžių. Jos fundatoriai – Konstantinas
Liudvikas Pliateris ir Augusta Plater. Vieną iš bažnyčios
altorių puošia italų dailininko F. Kastaldžio freska
„Šventasis Liudvikas ruošiasi į kryžiaus žygį“. Bažnyčioje
yra saugomos Šv. Donato kankinio relikvijos ir lenkų
dailininko, žymaus istorinės tematikos kūrinių kūrėjo Jano
Mateikos paveikslas.
Darbo laikas: gegužės – rugsėjo mėn. bažnyčia atidaryta I–
VI 7.00–19.00 val., VII 7.00–15.00. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Šv. Jono bažnyčia
Kombuliai, Kombulių valsčius, tel.+371 29378955,
http://turisms.kraslava.lv
1818 m. buvo pastatyta akmeninė koplyčia - Kraslavos
bažnyčios filialas. Jos atnaujinimo ir konversijos darbai
tęsėsi iki XX a. vidurio.

Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Piedruja, Piedrujos valsčius, tel. +371 29498354,
+371 656 29632, http://turisms.kraslava.lv
Mūrinė bažnyčia pastatyta 1759 m. Joje yra iliuzinis tapytas
altorius.

Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Pustinia, Robežniekų valsčius, tel. + 371 656 69292,
http://turisms.kraslava.lv
Bažnyčia statyta 1817 - 1899 m. Priekinė jos dalis padabinta
puošniu kryžiumi, o vidus šventųjų paveikslais, masyviais
vargonais ir iš Prancūzijos atgabentais liturginiais
reikmenimis.
Šv. Brigitos bažnyčia
Priedainė, Kraslava, tel. +371 29498216,
http://turisms.kraslava.lv
Ši naujausia Kraslavos krašte bažnyčia pastatyta 2001 m.
Joje dėmesį patraukia vitražai ir įdomus medžio interjeras.

Lyvanų kraštas
Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
Jersika, Jersikos valsčius, tel. +371 26888809, www.livani.lv
Žmonės šią ypatingą bažnyčią, anksčiau stovėjusią Daug
pilyje, vadina „geležine“ dėl to, kad visa jos išorinė apdaila
- sienos, langų rėmai, stogo gegnės, stogas, bokštas yra
pagaminti iš geležies ir ketaus. Manoma kad taip išdailinta
bažnyčia yra vienintelė.
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Šv. Mykolo Romos bažnyčia
Bažnyčios g. 19, Lyvanai, tel.+371 653 42405, lkb@livani.lv,
www.livani.lv
Tristogės mūrinės bažnyčios statyba baigta 1861 m.,
išplatinimas atliktas 1880 m. Per Pirmąjį pasaulinį karą
bažnyčia buvo smarkiai apgriauta. 1936 m. joje įrengti
nauji vargonai, ji buvo papuošta keturiolika Kryžiaus kelio
paveikslų.
Liuteronų bažnyčia
Dzelzcelos g. 17, Lyvanai, tel.+371 653 41134, www.livani.lv
Bažnyčia statyta 1929 - 1932 m. pagal inžinierius Pėtersono
projektą.

Visų šventųjų stačiatikių cerkvė
Parko g. 9, Lyvanai, tel. +371 26888809, www.livani.lv
Bažnyčia pradėta statyti 1937-ųjų rugsėjį, tačiau pokario
metais sunyko. Tikintiesiems buvo gražinta tik 1992 m., o
restauruoti pradėta 1998 m. – virš atnaujinto kupolo buvo
iškeltas originalus prieškarį ant jo buvęs kryžius.

Romos katalikų bažnyčia
Parko g. 1, Rudzatai, tel. +371 653 26369,
www.paxvobis.lv/rudzati
Bažnyčios statyba baigta 1913 m.

Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia
Gosporai, Jersikos valsčius, felix.sac@inbox.lv,
www.livani.lv
Romantizmo stiliaus lauko akmenų bažnyčia pastatyta
1821 m.

Dievo Motinos bažnyčia
Znuotiniai, Sutrų valsčius, www.livani.lv
Bažnyčia pastatyta 1926 m. Nors sovietiniais laikais buvo
pasmerkta sunykti, parapijiečių rūpesčiu suremontuota.
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Ludzos kraštas
Jono Krikštytojo stačiatikių cerkvė
Bruodaiža, Pildos valsčius, tel.+371 26593545,
http://turisms.ludza.lv
1751 m. pastatyta medinė stačiatikių cerkvė – buvo viena iš
seniausių cerkvių Latvijoje. Perstatyta 1832 -siais. Cerkvėje
saugomos ikonos yra seniausios Latgaloje. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Viešpaties Jėzaus Apsireiškimo bažnyčia
Bruodaiža, Pildos valsčius, tel.+371 657 28200,
+371 657 29458, +371 26488140, http://turisms.ludza.lv,
www.pierobeza.lv
Bažnyčia pastatyta 1813 m. dvarininko K. Kiborto lėšomis.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Žydų sinagoga
1 Maija g. 30, Ludza, tel.+371 657 07203, +371 29467925,
+371 657 07202, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv,
http://turisms.ludza.lv
XIX–XX a. sandūroje Ludza vadinta ,,Latvijos Jeruzale“
- tada apie 59 proc. jos gyventojų buvo žydai. Iš buvusių
septynių žydų sinagogų išliko tik ši, pastatyta 1800 m.
Apžiūrėti galima tik iš išorės.
Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Bažnyčios g. 52, Ludza, Bažnytkalnis, tel. +371 657 25653,
http://turisms.ludza.lv, www.pierobeza.lv
Bažnyčia atnaujinta 1995 m. Joje yra J. Bardos kryžiaus kelio
paveikslai, šalia bažnyčios - lenkų dvarininkų Karnickių
koplyčia ir L. Tomašicko sukurta Šv. Marijos statula.
Atidaryta I - VII 8.00 -18.00

Švč. Dievo Motinos Užmigimo stačiatikių cerkvė
Latgalės g. 121, Ludza, tel.+371 26673089,
http://turisms.ludza.lv
Vėlyvojo klasicizmo stiliaus bruožų turinti bažnyčia
pastatyta 1845 m. Perstatyta 1900 – 1901 m. pagal A. Zacha
rovo projektą. Atidaryta I–VII 9.00–15.00. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Niukšai, Niukšių valsčius, tel. +371 657 29492,
+371 657 29439, +371 657 29443, http://turisms.ludza.lv,
www.pierobeza.lv
1922 m. pastatyta dviaukštė bažnyčia - viena didžiausių ir
gražiausių medinių bažnyčių Latgaloje. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Šv. Stanislovo bažnyčia
Istalsna, Isnaudos valsčius, tel. +371 657 29175,
+371 657 29458, +371 26488140, http://turisms.ludza.lv
Bažnyčia vertinga paveikslais ir kryžiaus keliu. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Kristaus Prisikėlimo stačiatikių cerkvė
Vecslabada, Istros valsčius, tel.+371 657 29507, +371
26370730, http://turisms.ludza.lv
Monumentali akmeninė šešiabokštė cerkvė pastatyta 1908
m. Tai didžiausia stačiatikių cerkvė Latvijos kaimiškoje
teritorijoje. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Preilių kraštas
Gornajašų koplyčia
Pelečų valsčius, tel.+371 653 55643, +371 26027711,
www.preili.lv
Koplyčia pastatyta 1788 m. Joje saugoma barokiniai
paveikslai, du XIX a. pirmosios pusės krucifiksai. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Sentikių cerkvė
Moskvina, tel.+371 653 35342, +371 26988969,
www.preili.lv
Cerkvė pastatyta 1873 m. Parapija ne tik Latvijoje nuo
seno garsi giesmių giedojimu. Unikaliai atliekamų giesmių
galima pasiklausyti ir dabar. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Romos katalikų bažnyčia
Tirgus a. 11, Preila, tel.+371 653 22801, +371 29100689,
www.preili.lv
Leidimas statyti šią bažnyčią gautas 1878 m. Tai vienas
gražiausių architektūros paminklų mieste. Viršutinė jos
altoriaus dalis - Agluonos bazilikos altoriaus detalių kopija.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Sentikių cerkvė
Jelgavos g. 12, Preila, www.preili.lv
Cerkvės statyba baigta 1996-ųjų lapkritį. Ji buvo pastatyta
vietinių sentikių parapijos fondo ir privačių rėmėjų
lėšomis.

Romos katalikų bažnyčia
Nidermuiža, Pelečų valsčius, www.preili.lv
Mūrinė bažnyčia pastatyta 1901 m. Joje yra meniškų medžio
drožinių, turtingai dekoruotas altorius.

Romos katalikų bažnyčia
Aizkalnė, www.preili.lv
Iki 1926 m. stovėjusi bažnyčia buvo išgriauta, paliktos tik
mūrinės sienos. Atstatytoji tėra 15 m ilgio ir 20 m pločio.

Mergelės Marijos stačiatikių cerkvė
Aizkalnė, www.preili.lv
Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad cerkvė pastatyta 1904
m. dvarininko Grigorijaus Kuznecovo, jo sūnus Nikitos ir
valstybinės kasos lėšomis.

Rėzeknės miestas
Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčia
Atbrivošanos al. 87/89, Rėzeknė, tel.+371 646 23500,
www.rezekne.lv
Bažnyčia pastatyta 1936 m. Joje esantys paveikslai tapyti XX
a. pradžioje. Šalia esančiame bažnyčios sode stovi Fatimos
Dievo Motinos skulptūra.
Švč. Jėzaus Širdies katedra
Latgalės g. 88б, Rėzeknė, tel.+371 646 24522,
www.rezekne.lv
Tai didžiausia šventykla Rėzeknėje. Nuo 1995 m. ji yra
Rėzeknės - Agluonos vyskupijos centras su vyskupo rezi
dencija.
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Šv. Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčia
J. Rainio g. 4, Rėzeknė, tel.+371 646 22917, +371 29178835,
www.rezekne.lv, www.rezekne.lelb.lv
1930 - 1938 m. statytą neogotikinio stiliaus bažnyčią
projektavo inžinierius J.Cirulis. Maldos namai remontuoti
1994-siais.

Švč. Dievo Motinos Gimimo stačiatikių cerkvė
Atbrivošanos al. 98, Rėzeknė, tel. +371 646 22429,
www.rezekne.lv
Seniausių miesto maldos namų statyba pradėta 1840 m.
Cerkvėje gausu ikonų, yra trijų lygių ikonostasas, šalia jos
stovi 1867 m. pastatyta Šv. A. Nevskio koplyčia.

Šv. Nikolajaus sentikių cerkvė
Sinicino g. 4, Rėzeknė, tel.+371 646 25471, +371 26354441,
www.rezekne.lv
Cerkvėje yra unikalus paminklas – sunkiausias Pabaltijo
šalyse varpas, sveriantis daugiau nei keturias tonas. Jis buvo
išlietas iš sidabrinių rublių, suaukotų Latgalos sentikiams.
Apsilankę žavisi XVI a. tapyta ikona „Už tave džiaugiuosi“.
Cerkvėje veikia sekmadieninė mokykla.

Rėzeknės kraštas
Šv. Onos bažnyčia
Ritupės g. 9, Beržgalė, Beržgalės valsčius,
tel. +371 646 44633, www.rezeknesnovads.lv
Renesanso ir baroko stilių bažnyčia 1750 m. pastatyta iš
išorės panaši į Agluonos baziliką.

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Mieros g.2, Gaigalava, Gaigalavos valsčius,
tel. +371 646 44503, catolic_bikava@inbox.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Didįjį bažnyčios altorių puošia abiejų Zebediejaus sūnų
paveikslai, joje saugomos Šv. Mykolo ir Karalienės Rozalijos
skulptūros, Šv. Juozapo, Jono Krikštytojo, Šv. Petro, Šv.
Teresės ir Šv. Elžbietos paveikslai.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Ciskadai, Sakstagalos valsčius, tel. +371 646 40550,
www.rezeknesnovads.lv
Mūrinė bažnyčia pastatyta romaniniu stiliumi. Joje yra
paveikslas ,,Madona su vaiku“, krucifiksai, vargonai.
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Šv. Simono ir Judo bažnyčia
Dricanai, Dricanų valsčius, tel.+371 29214848,
marlau@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Akmens bažnyčia pastatyta 1859 m.

Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Dūkstigalai, Čornajos valsčius, tel.+371 646 23500,
www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia atstatyta 1947 m.

Romos katalikų bažnyčia
Feimaniai, Feimanių valsčius, tel.+371 646 44892,
+371 28673291, www.feimani.lv, www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia gausi valstybinės reikšmės bažnytinio meno
paminklų.

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Kaunata, Kaunatos valsčius, tel.+371 646 67000,
www.rezeknesnovads.lv
Akmeninė bažnyčia atstatyta 1850 m.

Stačiatikių cerkvė
Ilzeskalnis, Ilzeskalnio valsčius, tel.+371 646 44580,
www.rezeknesnovads.lv
Cerkvė pastatyta 1832 m. Čia palaidoti jos statytojai
Jakovas Kulnevas, Michailas Kulnevas ir jo žmona. Cerkvė
unikali tuo, kad joje įrengta laidojimo vieta – tai ypač retai
aptinkama Latvijos stačiatikių maldos namuose.

Sentikių cerkvė
Malta, Maltos valsčius, tel. +371 646 34377,
www.rezeknesnovads.lv
Cerkvė pradėta statyti 1931 m. pagal architekto V. Šervinskio
projektą. Joje saugomos senos religinės relikvijos.
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Visų Šventųjų stačiatikių cerkvė
Malta, Maltos valsčius, tel. +371 646 34377,
www.rezeknesnovads.lv
Cerkvė pastatyta 1928 m. Jos medinis fasadas papuoštas
stilizuotu saulės motyvu.

Šv. Kryžiaus Romos bažnyčia
Rozentovos g. 4, Malta, Maltos valsčius, tel.+371 646 34377,
www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia pastatyta 1780 m., pašventinta 1782-siais.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Nagliai, Naglių valsčius, tel.+371 646 62413,
+371 286 15775, www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia pastatyta 1862 m. Joje išsisaugoti 1873 m. padaryti
vargonai. 2011-aisiais bažnyčia remontuota.

Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Rogovka, Nautrenų valsčius, tel.+371 646 28805,
www.rezeknesnovads.lv
Romantinio stiliaus bažnyčia statyta 1901 - 1914 m.

Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Ozolmuiža, Ozolmuižos valsčius, tel.+371 646 40224,
www.rezeknesnovads.lv
Akmeninė bažnyčia pastatyta 1820 m. grafų Pliaterių Zybergų lėšomis.

Šv. Antano bažnyčia
Pilcenė, Dricanų valsčius, tel.+371 646 44069,
+371 29214848, www.rezeknesnovads.lv
1772 m. pastatyta medinė bažnyčia yra seniausia Latgaloje.
Ji originali savo puskolonėmis, šešiakampiu bokštu,
pusapvaliais langais ir kupolu su kryžiumi.
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Švč. Trejybės bažnyčia
Puša, Pušos valsčius, tel.+371 646 46045, +371 29139057,
www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia pastatyta 1743 m. klebono Šadurskio lėšomis. Joje
yra latvių meistro J.Gremzės vargonai.

Šv. Simono ir Judo bažnyčia
Prezma, Silmalos valsčius, tel.+371 646 44830,
www.rezeknesnovads.lv
Mūrinė dvibokštė bažnyčia pastatyta 1859 m.

Dievo Apvaizdos bažnyčia
Rikava, Rikavos valsčius, tel.+371 646 62413,
www.rezeknesnovads.lv
1832 m. grafo Antonijaus Rika lėšomis pastatyta bažnyčia
yra viena iš moderniausių klasikinių sakralinių statinių
Latgaloje. Prie bažnyčios esančiose kapinėse yra Rikų
šeimos koplyčia.

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Sarkaniai, Lendžų valsčius, tel.+371 646 44726,
+371 25439574, www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia garsi Dievo Motinos paveikslu. Tikima, kad jis yra
stebuklingas.

Švč. Trejybės bažnyčia
Vecstrūžanai, Gaigalavos valsčius,
tel. +371 646 44537, www.rezeknesnovads.lv
1958 m. bažnyčia buvo atstatyta ir pašventinta. Jos istorijoje
yra įdomus faktas - sovietų valdžia neleido ant jos statyti
bokšto.
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Švč. Trejybės bažnyčia
Stolerova, Stolerovo valsčius, www.rezeknesnovads.lv
Šios pirmtakė medinė dvibokštė baroko stiliaus bažnyčia
buvo pastatyta 1770 m. tik kirviu ir nenaudojant metalinių
vinių. 1999 m. sudegusios bažnyčios vietoje buvo pastatyta
akmeninė, šiek tiek didesnė nei pirmoji. Dabar tai
,,jauniausia“ bažnyčia Rėzeknės krašte.
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Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Zuosna, Lūznavos valsčius,tel. +371 646 07421,
www.rezeknesnovads.lv
Bažnyčia pastatyta 1800 m. žmonių suaukotomis lėšomis.

Riebinių kraštas
Šv. Francisko bažnyčia
Riebiniai, Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Bažnyčia pastatyta iki 1907-iais. 1928 – 1933 m. para
pijoje kunigavo daugelio religinių knygų autorius kun.
A. Tumansas.

Jėzaus Širdies ir Šv. Onos bažnyčia
Pieniniai, Rušonų valsčius, tel./ faksas +371 653 24375
1806 m. grafo Borcho lėšomis pastatyta pirmoji bažnyčia
dabar naudojama kaip sandėlis. Nauja gotikos stiliaus
bažnyčia statyta 1936 – 1939 m.

Romos katalikų bažnyčia
Vidsmuiža, Galėnų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
1743 m. grafo Borcho lėšomis pastatyta bažnyčia naudotasi
daugiau nei 160 m. Naujus maldos namus buvo leista statyti
tik senosios bažnyčios vietoje: jie statyti 1910 – 1912 m.

Rušonų bažnyčia
Rušonai, Galėnų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Manoma, kad pirmoji žinoma bažnyčia buvo pastatyta
XVI a. Ji Švedijos – Lenkijos karo (1600 – 1611) metu buvo
sunaikinta. Naują medinę bažnyčią 1677 m. pastatė jėzuitai,
bet 1766-siais buvo pastatyti jau tretieji maldos namai. 1816
m. I. Seleckos lėšomis pastatyta dabartinė bažnyčia. Pasak
legendų jos rūsiuose buvo laidojami vienuoliai.
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Sentikių cerkvė
Loma, Galėnų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Cerkvėje saugomi vertingi bažnytiniai paminklai: ikonos,
knygos, šviestuvai. Maldos namai išsiskiria įdomia
architektūra.
Sentikių cerkvė
Makarovka, Galėnų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Medinė cerkvė pastatyta Pirmojo pasaulinio karo metu.

Sentikių cerkvė
Tiša, Rušonų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
1936 m. pastatyta medinė cerkvė žavi unikalia medine
apdaila, vertingomis ikonomis, iš kurių kelios nutapytos
XII a.

Varkavos kraštas
Šv. Dievo Motinos bažnyčia
Arendolė, Rožkalnio valsčius, tel.+371 654 20583,
+371 26139541
1926 m. Kalupės dekanas Vitalis Treibšo parapijos
poreikiams įsigijo apleistą mūrinį pastatą. Remontuodamas
jį sudėjo grindis ir lubas, pastatė bokštą, įsigijo medinį
altorių. 1936 m. bažnyčia buvo pašventinta.
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Izdegas, Rožkalnio valsčius, tel.+371 29505945
Bažnyčia statyta 1935 - 1940 m.

Šv. Onos bažnyčia
Vanagai, Upmalos valsčius, tel. +371 29122201,
+371 29511995
Bažnyčia statyta 1934 - 1936 m. Įdomu tai, kad naujoji
bažnyčia statyta aplink senąją medinę.
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Švč. Trejybės bažnyčia
Padomės g. 4, Vecvarkava, Upmalos valsčius,
tel.+371 29223505, www.paxvobis.lv/varkava
Bažnyčia statyta 1877 – 1880 m. Jos vargonai įsigyti
Lietuvoje.

Viliakos kraštas
Romos katalikų bažnyčia
Rekova, Škilbenų valsčius, tel.+371 645 21243,
skilbani@balvi.gov.lv
Rekovoje yra dvi bažnyčios – senoji ir naujoji. Senoji – tai
bažnyčios reikmėms pritaikytas buvęs svirnas, naujoji
pašventinta 2009 m. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Romos katalikų bažnyčia
Bažnyčios g. 56, Viliaka, tel. +371 645 63332,
+371 645 63302, www.vilaka.lv
Neogotikos stiliaus bažnyčia statyta 1884 - 1891 m. Ji –
Viliakos miesto kraštovaizdžio puošmena. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Evangelikų liuteronų bažnyčia
Abrenės g. 15, Viliama, tel.+371 645 63302, www.vilaka.lv
Lauko akmenų ir raudonųjų plytų bažnyčia pašventinta
1928 m. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Stačiatikių cerkvė
Eržepolės g. 61, Viliama, tel.+371 645 63302, www.vilaka.lv
Bažnyčios pirmtakė pastatyta 1871 m. aukščiausioje
Viliakos vietoje – ant senųjų latgalių Eržepuolės piliakalnio
ji iškilo 120 m virš jūros lygio. 1964 m. bažnyčioje kilo
gaisras, 1991-siais ji vėl buvo atstatyta. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Vilianų kraštas
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Kultūros a.. 6 a, Vilianai, tel.+371 646 62413,
www.mariani.lv, www.rezeknesnovads.lv
Dabartinę miesto mūrinę bažnyčią ir vienuolyną baronas
Mikelis Rika pradėjo statyti 1753 m. Tada ji buvo viena
gražiausių ir prabangiausių bažnyčių Latgaloje. Bažnyčios
centrinis altorius yra papuoštas aštuoniomis Korinto
kolonomis, virš kurių žodžiai Quis ut Deus (liet. Kas yra
kaip Dievas). Šventovėje esantys Jėzaus Širdies ir Jėzaus
Kristaus kančių altoriai turi stebuklingų galių mediciniškai
nepaaiškinamiems išgijimams. Bažnyčioje yra Žvakių,
Šv. Teresės, Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Kryžiaus koplyčios,
bažnyčios rūsyje įrengta koplyčia negimusiems vaikams.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Šv. Alberto vienuolynas
Kultūros a. 6 a, Vilianai, tel.+371 646 62413,
mariani@mariani.lv, www.mariani.lv
1753 m. barono Mikelio Rika kvietimu į miestą atvyko
bernardinų vienuoliai. Jie tarnavo parapijai, vadovavo
mokyklai, įsteigė vienuolyną. Po Rusijos caro įsakymo
uždaryti visus vienuolynus, broliai 1832 m. jį paliko.
1924 m. į vienuolyną atvyko marianų kongregacijos
vienuoliai Benediktas Skrinda Mic ir Brоņislavas Valpitris
Mic, vėliau vienuolių apsigyveno daugiau. 1944-siais
atsitraukiantys iš miesto vokiečių kariai susprogdino didžiąją vienuolyno dalį. Sovietmečiu
jo patalpose buvo įsteigta internatinė mokykla, mokymo centras, bendrabučiai mokytojams,
net šaudykla. 1989 m. vienuolynas ir jo pastatai buvo gražinti marianų kongregacijos
vienuoliams, jis buvo atstatytas ir yra didžiausias vyrų vienuolynas Latvijoje. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Šv. Aloyzo bažnyčia
Ostronė, Sokolkų valsčius, tel.+371 646 62413, www.rezeknesnovads.lv
1935 m. buvo pastatyta kaip laikina bažnyčia. Karas ir okupacijos metai ilgam sustabdė naujų
maldos namų statybą.

Zilupės kraštas
Šv. Dominyko bažnyčia
Pasienė, Pasienės valsčius, tel. +371 657 29925,
+371 28656530
Savita lenkų baroko stiliaus ir viena puošniausių Latgalos
katalikų bažnyčių pastatyta 1761 m. Iš pradžių statyta kaip
dominikonų vienuolyno bažnyčia. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Savelinkų koplyčia
Kalnų g., Zilupė, tel. +371 28656530
Koplyčia pastatyta XIX a. pirmoje pusėje, atnaujinta 1908
m. Jos miniatiūrinėje patalpoje yra trys altoriai, papuošti
turtingais ir meniškais medžio drožiniais. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Šv. Mykolo stačiatikių cerkvė
Lauderiai, Lauderių valsčius, tel.+371 26592725,
+371 657 29678
Medinė cerkvė pastatyta 1767 m. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Romos katalikų bažnyčia
Zilupė, tel.+371 26516714, +371 28656530
1932 m. bažnyčia pervežta iš Raipolės. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Šv. Mato bažnyčia
Vilniaus g., Anykščiai
Ryškiausias Anykščių panoramos akcentas – Šv. Mato
bažnyčia, pastatyta 1909 m. (architektas N. Andrejevas),
tai aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje, jos bokštų
aukštis siekia net 79 m. Bažnyčioje gausu meno paminklų.
Šv. Aleksandro Nevskio cerkvė
Anykščiai
Pirmoji medinė cerkvė Anykščiuose buvo pastatyta 1867
m. ir pavadinta didžiojo Rusijos kunigaikščio Aleksandro
Nevskio vardu. Dabartiniai stačiatikių maldos namai statyti
1873 m.
Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Andrioniškis
Bažnyčia stovi pačiame miestelio centre. Dabartinė mūrinė
bažnyčia atsirado XX a. viduryje, perstačius mūrinį grūdų
sandėlį.
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Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Svėdasai
XVI a. Svėdasuose buvo įsikūrusi Lietuvos didikų Radvilų
giminė. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1794 m., prie senosios
mūrinės dalies pristatant medinę. Bažnyčia garsi XVII a.
varpais.

Švč. Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia
Inkūnai
Inkūnų bažnytkaimis 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Kukli
bažnyčia stovi šalia Šaltinėlio upelio. Bažnyčios pamatų
akmenyje iškalta pašventinimo data – 1942 m.

Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia
Burbiškis
Bažnyčia vietovėje atsirado tik 1932 m., bet po karo jos
patalpos perduotos mokyklai. Susigrąžinti bažnyčios
nepadėjo nei miestelio gyventojų laiškai pačiam Stalinui,
nei jų vizitas į Maskvą. Bažnyčia tikintiesiems gražinta 1955
m.
Šv. Onos bažnyčia
Traupis, www.traupis.lt
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1892 m. Bažnyčios bokšte yra
seniausias varpas Anykščių rajone, ant kurio užrašyta „In
honorem sstrinitatis et bv mariae m.r.d. fusa anno 1635“.
1976 m. jis buvo atkastas bažnyčios kieme.

Šv. Jurgio bažnyčia
Kurklių k.
XIX a. pabaigoje miestelio centre pastatyta bažnyčia turi
liaudies architektūros ir neoklasicizmo bruožų. Bažnyčios
centriniame altoriuje „Marijos su kūdikiu“ paveikslas,
turintis vieną turtingiausių aptaisų rajone.

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Užunvėžiai
Bažnyčia pastatyta 1940 m. pagal architekto K. Reisono
projektą.
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Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Skiemonių k.
Pirmoji bažnyčia kaime pastatyta XVII a. pradžioje. Šios
bažnyčios istorija susijusi su Dievo apvaizda – 1962 m.
vasaros viduryje laukuose aštuoniolikmetei merginai
apsireiškė Dievo motina.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Kavarskas
Dabartinės bažnyčios statyba pradėta XIX a. viduryje. Jos
architektūroje dominuoja neobaroko ir neoklasicizmo
stilistika. Varpinės bokšte yra 1769 m. Karaliaučiuje lietas
varpas.

Šv. Stepono bažnyčia
Raguvėlė, www.raguvele.lt
1796 m. dvarininkas Jurgis Komaras pastatė medinę
bažnyčią, kuri išliko iki šių dienų. Joje yra vieni seniausių
1795 m. nežinomo autoriaus padaryti vargonai rajone,
kurių puošybai panaudotas Komarų šeimos herbas.

Švč. Trejybės bažnyčia ir bernardinų vienuolyno
ansamblis
Troškūnai
Troškūnų dvaro savininkas Vladislovas Sakalauskas 1696
m. į miestelį pakvietė vienuolius bernardinus bei inicijavo
naujos bažnyčios statybą pagal architekto M. Knakfuso
projektą. Šalia bažnyčios įsikūręs XVIII a. pabaigoje statytas
vienuolynas.

Utenos rajonas
Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
Vytauto g. 4, Utena
1882 - 1884 m. statyta mūrinė bažnyčia ypatinga tuo, kad
jos kryžmą dengia didelis centrinis kupolas. Tai romantiško
ir bizantiško stiliaus derinys. Greta bažnyčios stovi apie
1876 m. pastatyta aukšta mūrinė varpinė.
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Aušros g. 78, Utena
2004 m. buvo pašventintas kertinis bažnyčios akmuo. Jos
išskirtinumas – netradicinė šiuolaikinė architektūra: vidaus
erdvės puošyba metalo konstrukcijomis, betono kolonos,
matinio stiklo klausyklos, lietuviško akmens altorius. Viena
didžiausių bažnyčios vertybių – profesoriaus Kazimiero
Morkūno erdviniai vitražai presbiterijoje ir languose.
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Marijos-Kankinių Karalienės koplyčia
Sudeikių g., Utena
Koplyčios, skirtos Aukštaitijos partizanų atminimui,
kertinis akmuo buvo padėtas 1992 m. gegužės 14 d.
Statybos iniciatoriai ir rėmėjai - Amerikos lietuviai Marija
ir Aleksandras Žemaičiai.

Šv. Mergelės Marijos parapijos bažnyčia
Sudeikiai
Vieni šaltiniai teigia, kad bažnyčia statyta 1781 m., kiti - 1791
m. ar 1806 –aisiais. Bažnyčia stovi ant stambių akmeninių
pamatų, joje klasikinio stiliaus skliautai, baltas dekoruotas.

Varpinė ir bažnyčia
Užpaliai
1847 m. už užpalėnų lėšas pastatyta varpinė - viena iš
seniausių Lietuvoje. Tai kvadratinio plano, trijų skirtingo
dydžio tarpsnių, keturių aukštų statinys. Šalia varpinės stovi
bažnyčia – eklektinės architektūros paminklas, turintis
gotikos ir romantizmo bruožų.
Vyžuonų bažnyčia
Vyžuonos
1406 m. pastatyta bažnyčia - seniausias pastatas rajone. Jos
interjere yra vertingų paveikslų, senų skulptūrų ir arnotų
bei kitų vertingų bažnytinio meno paminklų. Iš lauko pusės
dešinėje bažnyčios sienoje įmūryta akmeninė žalčio Vyžo
galva, kairėje - švedų patrankos sviedinys.
Šv. Juozapo bažnyčia
Leliūnai
Dabartinė bažnyčia statyta 1901 – 1905 m. kunigo Antano
Masaičio rūpesčiu. Aukščiausia rajono bažnyčia yra su
dviem bokštais, matomais iš visų pusių, o didžiausia jos
vertybė – 1913 m. įrengti 21 registro gotikinio stiliaus
pneumatiniai vargonai.

Zarasų rajonas
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Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčia ir varpinė
Stelmužės k., www.zarasai.lt/tic
Bažnyčia pastatyta 1650 m. Ją gabių meistrų rankos
surentė naudojant tik kirvį, o durų lentų sutvirtinimui
- kaltinius vinis. Bažnyčios interjeras įrengtas 1713 m.
Jame gausu vertingų baroko stiliaus puošmenų: bareljefų,
horeljefų, skulptūrų, spirališkų kolonų, originalios medinės
ornamentikos. Varpinė pastatyta XVII a. viduryje. Nuo
1808 m. bažnyčia priklauso katalikams.
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Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Bažnyčios g., Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Neobarokinio stiliaus bažnyčiai, statytai 1842 - 1862 m.,
pasirinkta viena iš aukščiausių vietų mieste. Pasakojama,
kad jos Didžiajame altoriuje esantis Dievo Motinos
paveikslas yra dovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Vytauto.
Šv. Trejybės bažnyčia
Dusetos, www.zarasai.lt/tic
Šaltiniai teigia, kad bažnyčia statyta parapijiečių lėšomis ir
slaptomis aukomis, rinktomis visoje Žemaičių vyskupijoje.
Bažnyčios viduje yra trys altoriai, kuriuose saugoma dalis
senųjų L. Gogelio skulptūrų.

Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
Salako mst., www.zarasai.lt/tic
1906-1911 m. statyta negotikinio ir neoromantinio stilių
turinti bažnyčia – nepaprastos statybinės drąsos statinys.
Jos sienos – tai ištisa lauko akmenų atmainų ekspozicija.

Tiberiados bendruomenė
Baltriškių k., tel.+370 385 43694, www.tiberiade.lt
Broliai čia nuolat gyvena nuo 2001 m. Šios brolijos
nariams būdingas dėmesys broliškam gyvenimui, jo
kokybei, pasitikėjimas, pranciškoniško gyvenimo būdo
populiarinimas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta
Kvintiškių k., www.zarasai.lt/tic
Stebuklingas apsireiškimas prie Ilgio ežero įvyko 1967
m. birželio 30 d. vėlų vakarą: du jaunuoliai, vykę iš savo
giminaičių, ant ežero pamatė šviesą. Privažiavę arčiau
pamatė ant polio stovinčią jauną, nepaprasto grožio
mergaitę...
Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia
Imbrado k., www.zarasai.lt/tic
Tai vienintelis rajone darnių proporcijų ir tektoniškos
kompozicijos statinio pavyzdys. Ji statyta 1786-1787 m.
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Dievo Apvaizdos bažnyčia
Antazavės k., www.zarasai.lt/tic
1794 m. pastatyta medinė bažnyčia turi baroko architektūros
bruožų: jos erdvė – bazilikinė, išorė – sudėtingų formų,
o pastogės ir bokštų konstrukcijos, net kerčių sukirtimai,
atlikti tik kirviu.
Stačiatikių cerkvė
Kauno g., Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Senąją medinę cerkvę 1885 m. tikintieji perkėlė į naujai
paskirtą stačiatikių kapinių vietą ir tuomet ją pašventino
Visų Šventųjų vardu. Cerkvė kapinėse išliko iki šių dienų.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Vajasiškio k., www.zarasai.lt/tic
Medinė bažnyčia pastatyta 1863 m. Tai, kad ji tradicinės
architektūros statinys, liudija kryžminis jos planas,
plokščios vidinės lubos ir plonos navų kolonos. 1912 m.
bažnyčia buvo atnaujinta.

Šv. Jėzaus Širdies bažnyčia
Turmantas, www.zarasai.lt/tic
Bažnyčia buvo pastatyta 1928 m. ir iš pradžių neturėjo
parapijos teisių, joje nevyko pamaldos lietuvių kalba. Tik
1939 metais, Turmantą grąžinus Lietuvai, bažnyčioje
pradėta vartoti lietuvių kalbą.

Šv. Mergelės Marijos Karalienės bažnyčia
Tilžės k., www.zarasai.lt/tic
Ji yra vienanavė, stačiakampio plano, su mažu atvirasieniu
bokšteliu virš frontono. Jos sienos apkaltos horizontaliomis
lentomis. Frontono centre – apvalus langas. Bažnyčioje yra
vienas altorius.

Šv. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
Smalvų k., www.zarasai.lt/tic
Tašytų rąstų bažnyčia beveik stačiakampio plano.
Pagrindiniame pietiniame fasade 1982 m. pristatytas dviejų
aukštų atviras prieangis su dvišlaičiu stogeliu. Bažnyčios
viduje trys baroko stiliaus altoriai.
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Švč. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Avilių k., www.zarasai.lt/tic
Medinės bažnyčios istorija prasideda 1812–1818 m.,
kai dabartinėje bažnyčios vietoje buvo pastatyta nauja
koplyčia. Tik 1875 m. ji buvo perstatyta į bažnyčią. Jos
architektūroje matomi klasicizmo tradicijoms būdingi
elementai. Įspūdingas Didysis bažnyčios altorius – jo centre
pavaizduota Kalvarija.
Šv. Kryžiaus bažnyčia
Antalieptės k., www.zarasai.lt/tic
Bažnyčia reprezentuoja vėlyvojo baroko architektūros
laikotarpį. Po 1831 m. sukilimo ji buvo uždaryta: joje
buvo laikomi arkliai, vėliau ji tapo pravoslavų cerkve, čia
buvo įrengtas garažas. Dabar bažnyčios interjere mažai
pirmapradžio grožio, kuris yra būdingas barokui.
Šv. Kazimiero bažnyčia
Baltriškių k., www.zarasai.lt/tic
Dabartinė medinė bažnyčia pastatyta 1920 m. Joje
pastebimi klasicizmui būdingi bruožai – stačiakampis
planas ir bokštelis.

Šv. Panelės Užtarytojos sentikių cerkvė
Vytauto g., Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Dabartinė sentikių cerkvė pastatyta ir pašventinta 1992 m.
pabaigoje, perkėlus iš Polivarko kaime buvusius medinius
maldos namus.

Sentikių cerkvė
Turmantas, www.zarasai.lt/tic
Cerkvė statyta 1930 - 1933 m. tikinčiųjų suaukotomis
lėšomis.

Sentikių cerkvė
Minaukos k., informacija: www.zarasai.lt/tic
Minaukos sentikių bendruomenė susikūrė XVIII a. antroje
pusėje, cerkvė pastatyta 1904 m.
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Sentikių cerkvė
Rūsteikių k., www.zarasai.lt/tic
Spėjama, kad medinė cerkvė pastatyta XX a.

Sentikių cerkvė
Raistiniškių k., www.zarasai.lt
Raistiniškių sentikių bendruomenė yra viena iš seniausių ne tik
Zarasų krašte, bet visoje Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metu
šio kaimo sentikių vos neištiko Pirčiupio kaimo tragedija: jie
buvo uždaryti į cerkvę ir būtų sudeginti už dalyvavimą nužudant
vokiečių kareivį. Myriop siunčiamus žmones išgelbėjo rusų
kariškiai, kaltę dėl kareivio žūties priskyrę sau.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Sovetskaja g. 23, Braslavas, tel. +375 2153 22760,
+375 2153 21792
Bažnyčia pastatyta 1897 m. Pagrindinį jos fasadą puošia triaukštis
bokštas, o didžiausia vertybė – saugomas stebuklingų galių turintis
Braslavo Dievo Motinos - Ežerų Valdovės šventasis paveikslas.
Pasakojama, kad kadaise jis buvo graikų katalikų vienuolyne,
kuris 1832 m. sudegė į jį trenkus žaibui. Po nelaimės liko tik šis
paveikslas, kuris yra pirmas karūnuotas paveikslas Vitebsko srityje ir septintas Baltarusijoje.
Kiekvienų metų rugpjūčio 22 d. bažnyčioje vyksta stebuklingojo paveikslo pagerbimo šventė.
Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Sovetskaja g., Braslavas, tel. + 375 29 8187818
1897-siais pastatyta bažnyčia – pseudo rusiškojo architektūros
stiliaus pavyzdys.
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Šventos Trejybės bažnyčia ir vienuolynas
Lenino g. 74, Druja, tel. +375 2153 25109
Bažnyčios ir vienuolyno kompleksas – žymiausi Drujos archi
tektūros paminklai. Baroko stiliaus bažnyčia LDK didiko,
kanclerio Leono (Levo) Sapiegos pastangomis statyta 1643–
1646 m. XVIII a. antroje pusėje bažnyčia perstatyta. 1944 m.
nukentėjo gaisro metu. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia
buvo uždaryta ir tikintiesiems gražinta tik 1989-siais. Tais
pačiais metais buvo pradėtas jos interjero atkūrimas, kuriame
išsiskiria 1764 - 1667 m. datuojamas centrinis altorius ir keturi 1779 m. šoniniai altoriai.
Bernardinai Dujoje apsigyveno XVII a. pirmoje pusėje. 1923 m. bernardinų vienuolyne įsikūrė
Marianų ordino vienuoliai. Prie pagrindinio įėjimo į bažnyčios ir vienuolyno kompleksą stovi
unikalus Baltarusijoje paminklas – jis skirtas visiems XX a. komunistinio ir fašistinio režimų
nukankintiems šventikams.
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Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo cerkvės griuvėsiai
Druja
XVII a. antroje pusėje pastatyta vienuolynui priklausiusi
medinė stačiatikių cerkvė buvo viena svarbiausių Drujos
šventovių. XVIII a. tai buvo vienintelė stačiatikių cerkvė
Braslavo apygardoje. Po Antrojo pasaulinio karo cerkvė
nebeveikė ir sunyko.

Šventųjų Petro ir Povilo unitų cerkvės griuvėsiai
Druja
Vėlyvojo baroko stiliaus cerkvė buvo pastatyta XVIII a.
pabaigoje. 1839 m. ji perduota stačiatikių parapijai. XIX a.
antroje pusėje sunyko.

Dievo Apvaizdos bažnyčia
Slobodkos k.
Akmeninė bažnyčia pastatyta 1901 m. Jos architektūroje
dominuoja romantizmo ir gotikos stilių elementai.
Specialistų vertinimu ypač vertinga kalvių dirbiniais.

Švenčiausios Trejybės bažnyčia
Vidžių k.
1914 m. pastatyta gotikos stiliaus bažnyčia – viena
aukščiausių Baltarusijoje. Jos bokštų aukštis – 59 m.

Miorų rajonas
Dievo Motinos Škaplerinės bažnyčia
Miloševo g. 1, Idolta k.
Moderno stiliaus plytų ir akmens bažnyčia pastatyta 1939
m. Ji išsiskiria neįprasta architektūra ir labiau panašėja į
romantinio stiliaus pilį, negu maldos namus. Tai vienintelis
tokios sakralinės architektūros pavyzdys Baltarusijoje.
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Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Perebrodjės k.

Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
Disna
Mažiausiame Baltarusijos mieste bažnyčia pastatyta 1773 m.

Šv. Trejybės bažnyčia
Novij Pogosto k.
Bažnyčia pastatyta 1853 m.

Kryžiaus Išaukštinimo cerkvė
Cvetino k.
Cerkvė pastatyta 1864 m.

Šv. Georgijaus cerkvė
Perebrodjės k.
Cerkvė pastatyta 1863 m.

Šv. Nikolajaus cerkvė
Kalinovajos k.
Cerkvė pastatyta XIX a. pabaigoje.

Šv. Nikolajaus cerkvė
Novij Pogosot k.
Cerkvė pastatyta 1880 m.
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Šv. Nikolajaus cerkvė
Čerasų k.
Cerkvė pastatyta 1886 m.
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Šv. Nikolajaus cerkvė
Uzmenos k.
Cerkvė pastatyta 1882 m.

Šv. Atgimimo cerkvė
Jazno k.
Cerkvė pastatyta 1901 m.

Sentikių Šv. Trejybės cerkvė
Kublišino k.
Cerkvė pastatyta XX a. pradžioje.

Sentikių Šv. Ėmimo į dangų cerkvė
Nivnikių k.
Cerkvė pastatyta XX a. pradžioje.

Trejybės cerkvė
Leonpolio k., tel. +375 29 7131509
Baroko bruožų turinti cerkvė statyta 1774 - 1782 m. Tada jos
statyboje nenaudoti viniai – jie panaudoti tik po šimtmečio
atstatant cerkvę. Anksčiau cerkvė buvo papuošta dviem
bokštais - vėliau jie sunaikinti, o virš jos stogo buvo iškeltas
nedidelis kupolas.
Katalikų Ėmimo į dangų bažnyčia
Kirovo g., Miorai
Bažnyčia pastatyta 1907 m.
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Prisikėlimo cerkvė
Jubileinaja g. (anksčiau Zamkovaja g. ), Disna
XIX a. statytoje cerkvėje saugoma XV a. Dievo Motinos ikona.
Pasak legendos į miestą ji atplukdyta Vakarų Dvinos upės
vandenimis dar XVII a. Kiekvienais metais rugpjūčio 10-ąją,
lydima gausiai susirenkančių tikinčiųjų, ši ikona yra nešama
per miestą.
Cerkvė
Miorai

Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo cerkvė
Grigorovičių k.
Cerkvė pastatyta 1877 m.

Cerkvė
Golomislo k.
Cerkvė statyta XIX a. antroje pusėje.

Koplyčia
Idoltos k.
Koplyčia pastatyta XIX a. viduryje.

Polocko rajonas
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Sofijos soboro architektūros istorijos muziejus
Zamkovaja g. 1, Polockas, tel. +375 2144 25 340
Ant Dvinos upės kranto stovinčio Sofijos soboro pirmtakas buvo
pastatytas XI a. – legendinio Vseslavo Briačislavičiaus (Čarodej)
(rus. Всеслава Брячиславича (Чародея) valdymo laikotarpiu.
Tai buvo didingas daugiakupolis statinys – vienas iš trijų Kijevo
Rusios Sofijos soborų (dar du pastatyti Kijeve ir Novgorode).
Soboras simbolizavo Polocko lygybę kitų slavų valstybių tarpe.
XVIII a., sprogus parako sandėliui, soboras buvo sunaikintas. Jo atstatymo darbams 1738 1750 m. vadovavo garsus architektas Jonas Kristupas Glaubicas (rus. Ян Глаубиц). Atstatytas
soboras – architektūros paminklas, priskiriamas Vilniaus baroko laikotarpiui. Jis yra Polocko
nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus - draustinio dalis. Įrengta pastovi ekspozicija su
informacija baltarusių ir anglų kalbomis. Darbo laikas: II - VII 10.00 - 17.00, vasarą: II - VII
10.00 - 18.00.

MALDOS NAMAI

Baltarusijos Stačiatikių cerkvės Polocko - Glubokoje vyskupija
E. Polockojos g. 80, Polockas, tel. + 375 2144 28852, + 375 2144 18375
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Spaso-Jefrosinijos moterų vienuolynas
E. Polockojos g. 89, Polockas, tel.+375 2144 21429,
faksas +375 2144 25672
Ekskursijos užsakomos tel. + 375 2144 21 429
Informacija pateikta temoje ,,Istoriniai ir kultūros objektai“.
Vienuolyne pastoviai vyksta pamaldos. Ekskursijos
organizuojamos I - VII 10.00 - 17.00.

Vyrų Dievo Apvaizdos vienuolynas ir Dievo Apvaizdos
soboras
Nižne - Pokrovskajos g. 24, Polockas, tel. +375 2144 22926
Vienuolynas įsteigtas 1582 m. ir tapo svarbiausiu
stačiatikybės centru Polocke. XVII a. prie vienuolyno
veikė brolijos mokykla, kurioje dėstė garsus mokslininkas,
švietėjas, rašytojas ir pedagogas Simeonas Polockis (rus.
Симеон Полоцкий). Dabar buvusioje gyvenamojoje
vienuolyno dalyje įkurtas Simeono Polocko muziejus
- biblioteka ir baltarusių knygų spaudos muziejus. 1761
- 1779 m. vienuolyne pastatyta Dievo Apvaizdos cerkvė
dabar yra Polocko - Glubokoje vyskupijos soboras.
Liuteronų bažnyčia
Nižne – Pokrovskaja g. 11, Polockas, tel. +375 214 42 27 15
Akmeninė neogotikos stiliaus bažnyčia pastatyta 1888 m.
Nuo 1926-ųjų joje įkurtas Polocko nacionalinio istorijoskultūros muziejaus-draustinio kraštotyros muziejus.

Stačiatikių pomorų Šv. Dievo Motinos Ėmimo į dangų
cerkvė
Uspenskaja g.10, Polockas, tel. +375 2144 42113
Cerkvė pastatyta 1997 m.
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Šv. Pokrovo cerkvė
F. Skorinos pr. 48, Polockas, tel. +375 2144 58 844
Cerkvė pastatyta 1781 m. Atstatyta 2004 m.

Šv. Andrejaus Bobeli bažnyčia
Dzeržinskio g. 54 a, Polockas, tel. +375 2144 33390
Bažnyčia pastatyta 1997 m.

Šv. Kankinio Ijosofato cerkvė
Novosiolov g. 70, Polockas, tel. +375 2144 37175
Cerkvė pastatyta 1990 m.

Rosonų rajonas
Šv. Išaukštinimo cerkvė
Kolchoznaja 96, Rosonų gyv., tel. +375 2159 42506
Cerkvė statyta 1879 m.

Verchnedvinsko rajonas
Švietėjo Nikolajaus Čudotvorco šventovė
Gagarino g. 3, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 57023
Klasicizmo stiliaus šventovė pastatyta 1819 m. Ji kvadrato
plano, pagrindinis jos tūris baigiamas aukštu masyviu
cilindriniu būgnu su sferiniu kupolu. Maldos namų
architektūroje dominuoja trijų pakopų varpinė, kurioje 2005
m. pakabintas masyvus varpas.

Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Sovetskaja g. 45, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 52866
Katalikų bažnyčia stovi pačiame miesto centre. Jos
architektūroje dominuoja neogotikos ir baroko stiliai.
Atstatyta 1990 m. pradžioje ir dabar yra vienas gražiausių
sakralinės architektūros paminklų Verchnedvinske.
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Trejybės bažnyčia
Centralnaja g. 65, Rosicos k., tel. +375 2151 26846
XX a. pradžioje bažnyčios statybą inicijavo ir ją rėmė
Lopatinskiai. Legenda pasakoja, kad raudona plyta, kurią
gabeno ir geležinkeliu, į bažnyčios statybos vietą Rosicos
kaime atkeliavo ,,gyvąja grandine“ – aplinkinių kaimų
gyventojai ją perdavė iš rankų į rankas. Manoma, kad todėl
ši bažnyčia taip dera su kraštovaizdžiu: rodos, ant kalvelės
,,išauga“ iš žemės ir žvilgia į ją juosiančius ežerus.
Bažnyčia – nebyli kaimo tragedijos liudininkė. 1943-aisiais vokiečių kariai jame vykdė akciją
,,Žiemos stebuklas“, kurios metu kaimo bažnytėlėje įkūrė aukų punktą. Jos sienos tebesaugo
maldas ir raudas žmonių, kurie buvo pasmerkti myriop arba įkalinimui nelaisvėje. Apie 1600
žmonių buvo sudeginti gyvi, liepsnose žuvo ir buvę šios bažnyčios šventikai – tėvas Anatolij
Leševič ir tėvas Jurij Kašira. Bažnyčia pergyveno karą, vėliau joje buvo įkurti kaimo kultūros
namai, arklidė, parduotuvė, sandėlis ir net malūnas. Tik 1988 m. maldos namai vėl grąžinti
tikintiesiems, 2000-aisiais visai atstatyti. Kasmet vasario ir rugpjūčio viduryje bažnyčioje
minimos Šv. Jurijaus ir Šv. Antonijaus dienos.
Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvė
Sarjos k., tel. +375 2151 23777, +375 29 6873421
Tai įspūdinga šventovė ir tikras sakralinės architektūros
šedevras, skirtas Sarjos dvaro valdytojo Ignatijaus Lopa
tinskio anksti mirusiai žmonai Marijai atminti. 1852–1857
m. statytos cerkvės autorius – iš Prūsijos atvykęs vokiečių
architektas Frydrichas Gustavas fon Šachtas (vok. von
Schacht Friedrich Gustaw). 1865 m. maldos namai buvo
konfiskuoti – tada nurodyta kad ,,dėl cerkvės grožio“. 1935
m. cerkvė buvo uždaryta, o po Antrojo pasaulinio karo
naudota kaip sandėlis. Maldos namų atstatymas pradėtas
1980 m. ir tęsiasi iki šiol. Nors neišliko kai kurių jos pirma
pradžio grožio detalių, cerkvė palieka nepamirštamą įspūdį, liudija didelius architektų pasieki
mus – negalima nepastebėti, kad iš paprastų plytų sukurtas gracingas ir ažūrinis statinys.

Vitebsko rajonas
Šv. Apsireiškimo cerkvė
Tisiačeletija a., Vitebskas, tel. +375 2123 73509,
+375 2123 73205, vitebsk_eparhia@mail.ru,
www.vitebsk.orthodoxy.ru
Senuoju rusišku architektūros stiliumi XII a. pastatyta
cerkvė ne tik viena seniausių mieste, bet ir pirmoji Vitebsko
šventovė iš akmens. Maldos namai iš dalies buvo sugriauti
Antrojo pasaulinio karo metais, tačiau 1961 m. buvo visai
atstatyti, restauruoti 1998-siais.
Šv. Varvaros bažnyčia
Leningradskaja g. 27, Vitebskas, tel. +375 2122 53157
Negotikinio stiliaus bažnyčia pastatyta 1884 m. pagal
vietinio inžinieriaus Viktoro Junoši - Piotrovskio projektą.
Šalia buvusios kapinės ir jose stovėjusi koplyčia sovietų
valdymo laikotarpiu buvo sunaikintos. 1988 - 1994 m.,
vykdant bažnyčios restauravimo darbus, atstatyta ir Šv.
Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia.
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Šv. Pokrovo soboras
Šubino g. 2, Vitebskas, tel. +375 2123 74831,
+375 2123 76431, vitebsk_eparhia@mail.ru,
www.vitebsk.orthodoxy.ru
Soborą 1806 - 1821 m. statė vienuoliai – trinitoriai (Šv.
Trejybės katalikų vienuolių ordinas, įkurtas Prancūzijoje).
Po 1831 m. sukilimo jis buvo uždarytas, o 1840-siais čia
įsteigti našlaičių globos namai, vėliau - moterų kalėjimas.
1859 m. šventovė atiduota stačiatikiams ir Vitebsko pirklio
Grigorijaus Volkovičiaus (rus. Григория Волковича)
lėšomis perstatyta. 1987 - 1992 m. soboras restauruotas.
Šv. Ėmimo į dangų cerkvė
Komunističeskaja g. 15, Vitebskas tel. +375 2123 72548,
vitebsk_eparhia@mail.ru, www.vitebsk.orthodoxy.ru
1852 m. pastatyta cerkvė po revoliucijos buvo uždaryta.
Tikintiesiems grąžinta tik 1997-siais. Cerkvėje saugomos Šv.
Feofano Zatvorniko, kankinės Varvaros ir dar trisdešimties
šventųjų relikvijos.
Šv. Pokrovo cerkvė
Lužesno k.
Pastatyta 1908 m.
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Gamtos turizmas
Baltijos ežerų krašto ir Bella Dvinos turistiniai regionai – nuolat gyvastimi alsuojantys
kraštovaizdžiai. Vienijantis regionus bruožas – įvairiaspalvis peizažas, gausiai apdovanotas
ežerų spalvomis, sodria miškų žalumą ir ryškiažiedėmis pievomis. Lyg kaleidoskope
besikeičiantys metų laikai, žvilgsnius maloninantys egzotiškos gamtos vaizdiniai po kelionių
Latgala, Rytų Aukštaitija ir Vitebsko sritimi palieka, rodos, jau šimtmečiais nekintantį
susižavėjimo jausmą, pagarbą ir nuolat lydinčią trauką dar kartą tai pamatyti.
Latvių rašytojas Janis Jaunsudrabinš rašė: ,,Visus mus vienija gamtos didybė ir grožis, saulė,
oras, žemė ir vanduo“. Tad leiskitės į keliones po žaliąjį pasaulį, pasiduokite jo vilionėms,
neslėpkite patirtų įspūdžių, išsaugokite išsyk pajuntamą laisvės jausmą! Mėgaukitės unikaliais,
tarsi nutapytais kraštovaizdžiais, ledynų suformuotomis gamtos vertybėmis ir tikrai suprasite
kaip pasisekė čia nuolat gyvenantiems - jausti prieš tūkstančius metų žmonių suvoktą ir iki
šiol nenutrūkusį ryšį su juos supančia gamta...
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Raznos nacionalinis parkas
2007 m. įsteigtas 59 615 ha plotą užimantis Raznos nacionalinis parkas (lat. Rāznas
Nacionālais parks) – jauniausia ir antra pagal dydį saugoma teritorija Latvijoje. Parkas
išsidėstęs šalies pietryčiuose, Latgalos aukštumos centrinėje dalyje, Rezeknės, Dagdos ir
Ludzos kraštuose.
Parko tikslas - išsaugoti Razno ežerą, kuris pagal vandens tūrį yra didžiausias vandens
telkinys Latvijoje, jo kraštovaizdį bei kitas gamtos ir kultūros vertybes. Dėl paukščių apsaugai
svarbių teritorijų parkui suteiktas Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos statusas.
Net 14 proc. Raznos nacionalinio parko teritorijos užima vanduo. Tai ne tik ,,Latgalos jūra“
vadinamas 57,8 km2 ploto Raznas (giliausia vieta 17 m), bet ir lankytojų pamėgti Ežezero,
Salajso, Bižos, Zosnos, Ismerų -Žogotų ir Viraudos ežerai. Saugant šiuos vaizdingus vandens
telkinius, juose draudžiamas tam tikrų plaukiojimo priemonių naudojimas.
Keliaujančius parkas žavi atsiveriančiais nuo aukščiausių jo vietų (regyklų) įspūdingais
kraštovaizdžiais, kurie nuo šių aukštumų tarsi ant delno: spalvingi, įvairūs ir paslaptingi.
Įdomus parkas ir besidomintiems senove: senkapiai, piliakalniai, bažnyčios ir sakraliniai
dailės paminklai – patrauklūs pažintiniam turizmui objektai.
Daugiau informacijos apie regionus rasite:
http://turisms.latgale.lv ir www.belladvina.com.

LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Cirišio ežero gamtos parkas
Agluona, tel. +371 26123809, +371 653 22100,
+371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.lv
1298 ha plotą užimantis parkas įkurtas 1977 m. Jo
teritorijoje yra aštuonios salos, o didžiausioje iš jų –
Upursala, yra piliakalnis Aukų kalnas, datuojamas I a. pr. m.
e., joje kažkada gyveno žmonės. Norėdami geriau pažinti
gamtiniais ištekliais vertingą salą, leiskitės į kelionę po ją
įrengtu pažintiniu gamtos taku. Upursalą galima pasiekti
motoriniu plaustu. Apžvalginėje kelionėje po parką lydi
gidas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Svajonių takas
Guteniai, tel. +371 29234425, meziniekumajas@inbox.lv,
www.meziniekumajas.viss.lv
Smagi kelionė vaikams - joje susitikimai su pamėgtais pasakų
herojais, gyvūnų ir paukščių stebėjimas, pasakojimai apie
miško gėrybes. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Horoskopų takas
Guteniai, tel. +371 29234425, meziniekumajas@inbox.lv,
www.meziniekumajas.viss.lv
Ar žinote medžius ir augalus, atitinkančius dvylika horoskopo
ženklų? Ieškote vietos iškylai, dar neragavote čia pagaminto
naminio sūrio, ant laužo virtos sriubos ar kvapnios žolelių
arbatos? Tada ruoškitės į kelionę ir viską sužinokite patys...
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Sveikatos, Žemuogių ir Medžių takai
Vortnikiai, svečių namai ,,Zemenu krastini“, Kastulinos
valsčius, tel. +371 29185234, anitaaglona@inbox.lv,
www.aglona.lv, www.zemenukrastini.viss.lv
Keliaudami būtinai sutiksite žemuogių Karalių ir Karalienę,
daug sužinosite ne tik apie braškių rūšis ir jų auginimą,
bet tikrai galėsite pasimėgauti šių uogų skoniu, išgirsite
pasakojimus apie Latgaloje augančius vaistingus augalus
ir medžius bei jų naudą sveikatai. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Balvų kraštas
Didysis ąžuolas
Brivibos g. 48, Balvai (prie vaikų darželio),
tel. +371 645 21430, +371 28352770, www.balvi.lv
Šis medis – galiūnas, augantis alėjos pradžioje, išdidžiai
saugo kadaise čia buvusio dvaro istoriją ir laukia lankytojų:
priglauskite prie jo randuoto kamieno ir tikrai išgirsite
netikėtą pasakojimą ar pasisemsite šimtmečiais kauptos
jėgos.
Krišjanių Staburagas
Krišjanių valsčius, tel. +371 28790553, www.balvi.lv
Prie Tilžos upės vyksta teatralizuotas pasakojimas apie
Staburagą. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Eversmuižos gamtos – istorinis ir gamtos takas
Cibla, tel. +371 657 29046, +371 29230204
Vaizdingas takas Ilžos upės pakrante atves iki Felicianovos
malūno, kuriame galėsite pasijusti tikru malūniuku.
Keliaudami apžiūrėsite 1680 m. magnato Karnickio statytą
Eversmuižos dvarą bei parką, garsą vargonais bažnyčią ir
muziejų.
Peitelio ežeras
Lidumniekai, tel. +371 657 29046
Šis įspūdingas ežeras – prie Latvijos ir Rusijos valstybinės
sienos. Jo krante galite apžiūrėti išlikusį piliakalnį.
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Seimanių akmuo-galiūnas
Seimanių vns., Lidumniekų valsčius, tel. +371 657 29046,
www.pierobeza.lv
Šis 1,9 m aukščio, 9,5 m ilgio, 5,6 m pločio ir 23,6 m3
apimties akmuo – vienas iš didžiausių Latvijoje.
Zvirgzdenės ežeras ir salos
Zvirgzdenės valsčius, tel. +371 657 00834, www.pierobeza.lv
Šis 141 ha ploto ežeras garsus šešiomis savo salomis ir
romantiškais jų pavadinimais: Meilės, Riešutų, Rožių,
Lakštingalų, Liepų ir Ąžuolų.

Dagdos kraštas
Andrupenės gamtos takas
Andrupenės k., tel. +371 656 81680, +371 26458876,
laukuseta@inbox.lv, www.dagda.lv
Takas per pelkę prasideda aukščiausioje Andrupenės kaimo
vietoje, iškilusioje 211 m. virš jūros lygio, prie etnografinio
buities muziejaus ,,Andrupenės kaimo sodyba“. Jis veda
mediniu lieptu, kurio pakraščiuose ankstyvą rytą pa
matysite pirmąją rasą, čia yra pelkinių bruknių, švylių ir
gailių augimvietės. Keliaudami neskubėkite – juk aplink
spalvingas ir įdomus pelkės gyvenimas. Tako ilgis – apie
1 km.
Dagdos ola
Dagda, tel. +371 656 81420, dagdas.fenikss@inbox.lv,
www.dagda.lv
Ola Guščicos upelio krante susiformavo natūraliai
susicementavusiose žvyro uolienose. Pasak padavimų, čia
gali būti paslėptas lobis arba ji – slaptas perėjimas, vedantis
iki Dagdos bažnyčios.
Pilorų ąžuolynas, Pachatniekų pusiasalis, Ezerero
ežeras
Andzeliai, Ezerniekai, tel. +371 656 81420,
dagdas.fenikss@inbox.lv, www.dagda.lv
Ąžuolynas Ežezero ežero krante – vienas įspūdingiausių
Latvijoje. Čia augantiems galiūnams jau 300 - 400 metų.
Jis garsus ir savo salomis – jų čia daugiau nei 30. Tada, kai
krenta ežero vandens lygis, jų pasirodo net 70!
Meilės takas
Asūnė, Asūnės valsčius, www.dagda.lv
Lietuviai turi Mildą, meilės ir laisvės deivę. Pasak legendos,
ji pasaulį apskriedavo oro vežimu, traukiamu baltų lyg
sniegas balandžių. O kas globoja įsimylėjėlius Latgaloje?
Kelionė vaizdingu taku atskleis ne vieną įdomią meilės
legendą... Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Stropų ežeras
Daugpilis, poilsio kompleksas ,,Vilnis“, tel. +371 29119558,
www.stropuvilnis.lv
10 km už miesto esantis ežeras - daugpiliečių ir miesto
svečių pamėgta poilsio vieta, kurioje lankomasi visais
metų laikais. Prie šio vandens telkinio įrengti du ,,Mėlynos
vėliavos programą“ vykdantys paplūdimiai.

LATGALA

Daugpilis

Latgalos zoologijos sodas
Vienibos g. 27, Daugpilis, tel. +371 654 26789,
eco@apollo.lv, http://latgaleszoo.biology.lv
Nedidelis, bet smagus ir ypatingai mėgstamas vaikų
zoologijos sodas - puiki vieta pažinti mūsų gyvenamojoje
aplinkoje nesutinkamus gyvūnus. Čia apgyvendinti
krokodilai kaimanai, linksmosios beždžionėlės makakos,
sterblinių šeimos gyvūnas vandeninis oposumas, sukurtose,
džiunglėse lepinasi ropliai ir kiti atogrąžų gyvūnai. Mažieji zoologijos sodo lankytojai noriai
žaidžia su jūros kiaulytėmis, stebi žuveles džiunglių upelyje, gali palaikyti didžiulę varlę aga,
vertina skruzdes lapkirtes ir grožisi mažiausia pasaulyje beždžionėle.

Daugpilio kraštas
Gamtos parkas ,,Dauguvas loki“
Naujanės, Taborės, Vecsalienos, Skrudalienos, Salienos,
Ūdrišų, Kaplavos valsčiai
Tel. +371 654 71321, +371 654 22818, +371 656 22201,
muzejs@apollo.lv, info@visitdaugavpils.lv, tic@kraslava.lv,
www.visitdaugavpils.lv, http://turisms.kraslava.lv
Daugpilio kraštas turtingas unikaliomis gamtinėmis
vertybėmis. Keliaudami juo turėsite galimybę pažinti
svarbiausios Latvijos upės Dauguvos slėnyje 1990-siais
įsteigtą 12372 ha gamtinį parką „Dauguvas loki“ bei
jame esančius lankytinus objektus. Parkui būdingas savitas kraštovaizdis, kultūros paveldo
paminklų gausa, o jo unikalumas – net 8 dideli vingiai, kurių ilgis siekia 6 – 8 km, tarp
jų esantys tik 2 – 3 km atstumai ir „Dauguvos vartai“ – upės susiaurėjimai iki 0,4 – 0,6
km. Pastarieji įtraukti į garsiausių Latvijos gamtos objektų dešimtuką. 2011 m. parkas yra
įtrauktas į Latvijos nacionalinės UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Eglių kalnas
Egių kalnas, Sventės valsčius, tel. +371 654 25180,
parvalde@svente.lv, www.visitdaugavpils.lv
Iškilusiame 220 m virš jūros lygio kalne stovintis apžvalgos
bokštas – puiki galimybė apžvelgti įspūdingą Latgalos
kraštovaizdį ir didingų medžių masyvus. Ant kalno įkurta
slidinėjimo ir sporto bazė ,,Eglukalns“.
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Liksnos takas
Liksna, Liksnos valsčius, tel. +371 654 75572,
www.visitdaugavpils.lv
Takas žavi kraštovaizdžiu, darniai derančiu su jo lankomais
objektais: šaltinėliu, tilteliais, buvusia dvaro vieta,
paminkliniu akmeniu Emilijai Pliaterytei, lietuviškąjai
Žanai d’Ark.
Didysis Nicgalės akmuo
Nicgalės valsčius, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Pats didžiausias Latvijoje akmuo - tikras galiūnas: jo
ilgis 10,5 m, plotis 10,4 m, aukštis 3,5 m, apimtis 31,1 m,
antžeminis tūris 170 m3. Iki šiol pasakojama, kad 1938
m. miškininkas liepęs darbininkui akmenyje iškalti tris
laiptelius ir už kiekvieną jų sumokėjo po 5 latus. Kiek jais
ant akmens užlipo žmonių – tesuskaičiavo tik akmuo...
Paukščių stebėjimo stotis
Ostrava, Viškų valsčius, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Bokštas stovi prie Viškių - Agluonos kelio, tarp Luknos
ir Boltarių ežerų. Nuo jo atsiveria įspūdinga panorama į
keturis aplinkinius ežerus.
Salienos akmuo
Saliena, Salienos valsčius, tel. +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Tai Daugpilio krašte antras pagal dydį akmuo. Mažesnis
Nicgalės galiūno ,,brolis“ 5 m ilgio, 3,4 m pločio, 2,7 m
aukščio, jo apimtis - 12,5 m.

Vasargeliškių apžvalgos bokštas
Vasargeliškiai, Naujanės valsčius,tel. +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, www.naujene.lv, www.visitdaugavpils.lv
Pakilę į 24 m aukštį stebėsite Dauguvos upės slėnio
kraštovaizdį iš paukščio skrydžio ir turėsite unikalią
galimybę pamatyti ant 10 latų kupiūros pavaizduotą nuo
bokšto atsiveriantį vaizdą.
Rytų Sėlijos gamtos takas ,,Purlande“
,,Ausmas“, Laucesos valsčius, tel. +371 29640431,
www.visitdaugavpils.lv
Šis netoli Daugpilio miesto esantis takas ves pro išlakią
guobų giraitę. Keliaujant malonins unikalus kraštovaizdis,
džiugins per daubą ir upelį nutiesti tilteliai, stebins čia
augantys galiūnai ąžuolai.
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Akmenupės takas
Bebrenė, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
Takas pradėtas kurti 1998 m. Keliaudami juo pažinsite
unikalią Aukšžemės aukštumos (Sėlos) gamtą ir suprasite
kodėl taip svarbu ją išsaugoti.
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Ilūkstės kraštas

Bebrenės simboliui bebrui skirta ekspozicija
Putnų sala, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
Ši ekspozicija įrengta Dvietės slėnio informaciniame
centre. Jos herojus, Dvietės užliejamų pievų gyventojas ir
Bebrenės simbolis bebras, pristatomas neįprastai: galėsite
paglostyti jo kailį, pamatysite gyvūno dantis, sužinosite
apie jo liaukų panaudojimą gaminant vaistus ir degustuoti
iš jų pagamintą trauktinę, ragauti iš bebrienos mėsos
pagamintų patiekalų, žiūrėti šiems gyvūnams skirtą filmą,
dalyvauti išvykoje, kurioje stebėsite bebrų gyvenimą
gamtoje.
Gamtos parkas ,,Dvietes paliene“ (liet. ,,Dvietės
užliejamos pievos“)
Putnų sala, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
2004 m. įkurto parko tikslas – apsaugoti pievas bei retas
augalų ir paukščių rūšis: čia saugoma 12 augalų ir gyvūnų
bei 40 paukščių rūšių, septyni Europos Bendrijos ir du
nacionalinės svarbos biotipai.
Ezermalos gamtos takas
Subatė, tel. +371 20219694, tic@ilukste.lv
Keliaudami ežero krante įrengtu gamtos taku galėsite
pažinti ne tik jo lankomas vietas – katalikų ir liuteronų
bažnyčias, žavėtis nuo kalno atsiveriančiu ,,Subatės Švei
carijos“ kraštovaizdžiu, bet ir žvilgtelti į kaimynės Lietuvos
gamtovaizdžius.
Miško kraštovaizdžių parkas ,,Pilskalnes Siguldina“
Pilskalnė, Pilskalnės valsčius, tel. +371 20219694,
tic@ilukste.lv
Anksčiau šiose vietose buvo sėlių kultūrinis, gynybinis
ir religinis centras. Dabar čia įrengtas parkas mažus ir
didelius jo lankytojus stebina galingais ąžuolais, keistai
suaugusiais medžiais, tautodailininkų sukurtomis
skulptūromis, dendrologiniais ir geologiniais ištekliais,
įspūdingu peizažu, mokomuoju maršrutu „Istorijos liudininkai“. Mažieji parko lankytojai
ypač noriai keliauja Spridičio vaikų taku, kuriame net 32 medinės skulptūros, įamžinančios
latvių rašytojos A. Brigaderės pasakų herojus (autorė skulptorė B. Strautniecė). Keliaudami
Latgala, neaplenkite ,,Pilskalnes Siguldina“, kurioje galėsite pajusti gamtos didingumą ir
unikalumą bei stebėtis netikėtais atradimais!
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Karsavos kraštas
Naudaskalno akmuo
Naudaskalnas, Salnavos valsčius, tel. +371 657 07363,
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv
Tai pats didžiausias akmuo Karsavos krašte: jo ilgis virš
žemės 3,45 m, plotis 1,86 m, aukštis 2,8 m.
Gamtos parkas „Nūmernes valnis”
Nūmernė, Salnavos valsčius, tel. +371 657 07363,
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv
2004 m. parkui suteiktas Europos ekologinio tinklo
Natura 2000 teritorijos statusas. Jis išsiskiria išraiškingu
miškų ir pelkių kraštovaizdžiu, patraukliais rekreaciniais
ištekliais, aptiktomis retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų
buveinėmis.
Salnavos dvaro parkas
Sasnava, Salnavos valsčius, tel. +371 657 07363,
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv
Sutvarkytą dvaro parką puošia tvenkinys ir vienas didžiausių
Karsavos krašte akmenų. Parkas sodintas XVIII a.
Ruskulovos dvaro parkas
Ruskulova, Salnavos valsčius, tel. +371 657 26201,
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv
Dvarvietėje iki šių dienų išliko maumedžių alėja ir kai kurių
retų rūšių medžiai. Parkas sodintas XVIII a.
Malnavos dvaro parkas
Malnava, Malnavos valsčius, tel. +371 657 33101,
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv, www.pierobeza.lv
1830 m. sodintas parkas yra vienas iš seniausių Latvijoje,
kuriame auga apie 150 rūšių medžiai.

Kraslavos kraštas
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Adamovos gamtos takas
Augusto g. pradžia, Kraslava, tel. +371 656 22201,
+371 26487763, tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Šis 1998 m. Daugpilio universiteto studentų ir darbuotojų
įkurtas takas – dar viena gamtinio parko „Dauguvas loki“
teritorija. Jis išsiskiriančia savo reljefu, kraštovaizdžiais,
gamtos paminklais ir jų įvairove. Kelionę pradėkite prie
Dauguvos upės kranto – ant jo stūgstantis piliakalnis žavi
ypatingai stačiais šlaitais, matomais geologiniais dariniais,
paleozojaus eros devono periodo nuosėdinės kilmės uolienomis (smiltainiais), kuriems
daugiau nei 300 mln. metų. Tęsdami išvyką pastebėsite ir kitas šio tako įdomybes: jame
auga 755 rūšių paparčiai, veisiasi net 50 rūšių sraigės, gyvena juodieji gandrai, baltieji geniai,
didieji dančiasnapiai. Tako ilgis – 1,8 km.

GAMTOS TURIZMAS
LATGALA

Austrinio akmuo
Rygos g., Kraslava, tel. +371 656 22201, +371 26487763,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Nuo vietos, kurioje guli akmuo, atsiveria įspūdingi Dauguvos
upės kraštovaizdžiai. Gyvendamas Latgaloje latvių rašytojas
Antonis Austrinis 1909-siais prie šio akmens sukūrė ne
vieną siužetų ir žanrų įvairove išsiskiriantį kūrinį.
Dridžos ežeras
Skaista, tel. +371 656 22201, +371 26487763,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Tai pats giliausias Baltijos šalyse esantis ežeras – jis siekia
net 65 m! Savo ištempta ir vingiuota forma ežeras labiau
primena upę. Vandens telkinyje daug užutėkių, pusiasalių,
yra 9 salos, iš kurių didžiausia – 13,9 ha plotą užimanti
Bernatų sala. Ežero ilgis apie 11 km, didžiausias plotis –
1 km, kranto linija - 36 km.
Priedrujos takas
Priedruja, tel. +371 656 29682, +371 28608784,
http://turisms.kraslava.lv
Dauguvos upės slėnyje įrengtas takas stebina kraštovaizdžiu,
jame gausu retų ir saugomų augalų bei gyvūnų, istorijos
paminklų. Viename jų, Dauguvos akmenyje, net septyniomis
kalbomis: estų, suomių, rusų, lenkų, vokiečių, latvių ir lyvių
(nykstanti finougrų grupės kalba) parašytas garsiausios
Latvijoje Dauguvos upės vardas.
Priedainės apžvalgos bokštas
Priedainė, Kraslava, tel. +371 656 22201, +371 26487763,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Tai antras pagal aukštį apžvalgos bokštas Latvijoje. Palypėję
į 32 m aukštį mėgausitės Dauguvos upės panorama ir
Kraslavos miesto apylinkėmis.

Sauleskalnas
Kombulių valsčius, tel. +371 656 22201,
+371 26487763,http://turisms.kraslava.lv
Nuo 211 m aukščio kalno atsiveria įspūdingi Latgalos
ežerai: giliausias Baltijos šalyse Dridzis, Solnas, Jodas ir
kt. Kažkada ant jo buvo įrengta senovės latgalių apeigų
vieta – juk ir pavadinimas išvertus iš latvių kalbos reiškia
,,Saulėtasis kalnas“. 1934 m. jame buvo aptiktas didelis
senovinių bronzos ir geležies dirbinių lobis, datuojamas X
– XI a., o 1936-siais rasti senovės papuošalai, priskiriami
IX a. Nuo seno apie šį kalną sklando legendos apie užkastus
lobius, kurie uždirbti, deja, nesąžiningu keliu.
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Taborės pažintinis gamtos takas
Robežniekai, Robežniekų valsčius, tel. +371 656 29533,
http://turisms.kraslava.lv
Liela Guseno ežero krante įrengtame 15 stotelių take
- informaciniai stendai, patrauklūs užsiėmimai, vietos
poilsiui, informacija apie gamtinę aplinką ir unikaliausius
jos išteklius.
Tako ilgis – 1,3 km.

,,Klajumi“ žirgyno Uodų takas
Kaplava, tel. +371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv
Take pristatomas miško ir pelkės kraštovaizdis bei jų augalų
įvairovė. Keliaudami juo pabuvosit pelkės ,,koncertų salėje”,
eglyne, stebėsite keistai suaugusius medžius ir ieškosite
gyvūnų paliktų pėdų.

Lyvanų kraštas
Keltas Lyvanai – Dignaja
Zemgalės g. pabaiga, Lyvanai, tel. +371 26497002,
www.livani.lv
Tai vienas iš trijų veikiančių keltų Latvijoje. Jis sujungia
du Dauguvos upės krantus. Kelto darbo laikas vasaros
sezono metu: 7.00 - 21.00

Keltas Dunava
Gosporai, Jersikos valsčius, tel. +371 22467117,
www.livani.lv
Tai vienas iš trijų veikiančių keltų Latvijoje. Juo galima
pasiekti Dunavos vietovę, garsią paminklu keltininkams.
Kelto darbo laikas vasaros sezono metu: 7.00 - 21.00

Vidussala gamtos takas
Vidussala, Turkų valsčius, tel. +371 27701575,
+371 653 26494, kristinesislova@inbox.lv, www.livani.lv
Keliaudami stebėsite paprastųjų bitkrėslių, lyg krūmai
suaugusių peletrūnų (vaistinių kiečių) ir delfinijų
augimvietes, kvėpuosite gydomųjų žolelių aromatu
prisotintu oru, išgirsite žolininkės patarimus, galėsite
mėgautis sertifikuotos pirtininkės teikiamomis
kaimiškos pirties procedūromis.
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Akmuo ,,Zemes acs“
Fjodorkų k., Brigų valsčius, tel. +371 29734574, demondeis@
inbox.lv, zemesacs@inbox.lv
Akmuo unikalus savo mineralogine sudėtimi – jis susidarė
kaip baltas kvarcinis monokristalas ir yra didžiausia
nustatyta monokristalinė uoliena Latvijoje. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

LATGALA

Ludzos kraštas

Istros ežeras ir Istro gamtos parkas
Vecslabada, Istros valsčius,tel. +371 657 29541,
+371 26370730, +371 657 29507, www.pierobeza.lv
Istras – didžiausias iš trijų Veclabados gyvenvietės
aplinkinių ežerų. Nuo apžvalgos bokšto ant šalia esančio
piliakalnio atsiveria nuostabūs jį supantys gamtovaizdžiai.

Pildos ežeras ir salos
Isnaudos ir Nukšų valsčiai, tel. +371 26525785
Ežero pakrantėse gausiai peri vandens paukščiai, jose
nustatytos retų ir saugomų augalų augimvietės, rytiniame
vandens telkinio krante yra piliakalnis.

Plisūnos akmuo – galiūnas
Istros valsčius, tel. +371 26370730
Šis įspūdingų matmenų akmuo – nebilus ledynmečio
periodo liudininkas: jo ilgis 5,5 m, plotis 5,1 m, aukštis
2,6 m, apimtis 17 m.

Rundenų ,,Velna bedres“
Rudnėnų valsčius, tel. +371 29469278
Toks objektas Baltijos šalyse yra vienintelis – jį sudaro
penkios nežinomos kilmės duobės, kurių atsiradimas šiuose
kraštuose aiškinamas dvejopai: tai gali būti susiformavusios
karstinės įgriuvos arba jos atsirado nukritus meteoritui.

Rėzeknės kraštas
Adamovos ežeras
Veremų valsčius, www.rezeknesnovads.lv
Vidutinis šio ežero gylis 3,8 m, jame penkios salos, vandens
telkinį juosia aukštumos, nuo kurių atsiveria įspūdingi
Buzavos kalvų kraštovaizdžiai.
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Lielais Liepų kalnas
Kaunatos valsčius, www.rezeknesnovads.lv
289 m virš jūros lygio iškilusi aukštuma turi kelis
išskirtinumus: tai aukščiausia viršukalnė Latgaloje, antras
pagal aukštį (86 m) kalnas Latvijoje, o ant jo pastatytas
34 m apžvalgos bokštas - aukščiausias šalyje. Tai vieta,
nuo kurios atsiveria įspūdingi vaizdai į Razno ežerą ir jo
apylinkes. Yra įrengtas 830 m takas, informaciniai stendai,
poilsio vietos.
Lubano ežeras
Naglų ir Gaigalavos valsčiai, tel. +371 28301143,
www.rezeknesnovads.lv
Pagal vandens paviršiaus plotą Lubanas - didžiausias
ežeras Latvijoje, jo apylinkės unikalios raistais, drėgnomis
pievomis, miškais ir čia gyvenančiais vandens paukščiais.
Jis ir pats didžiausias užtvenktas vandens telkinys Europoje.
Ypatingas ežeras pavasarį ir rudenį – čia ilsisi tūkstančiai
parskrendančių ir išskrendančių gulbių, laukinių žąsų, ančių. Paukščių stebėjimui įrengti
keturi apžvalgos bokštai, o kelionėms pėsčiomis 800 m ilgio takas per pelkę. Migruojančius
paukščius geriausia stebėti balandžio – gegužės mėn.
Razno ežeras
Kaunatos, Čornajos, Luznavos ir Makonkalnos valsčiai,
www.rezeknesnovads.lv
57,8 km2 Raznas, kurį vietiniai vadina ,,Latgalos jūra“ didžiausias pagal vandens tūrį ežeras Latvijoje. Jis plyti
pačioje aukščiausioje Latgalos aukštumos dalyje – 163,8 m
virš jūros lygio.
Makonkalnas
Makonkalnos valsčius, www.rezeknesnovads.lv
Keliaujant prie legendomis garsėjančio kalno, nevalia
neapžiūrėti senovės apeigų akmenų - tai pėduoti ir kitaip
pažymėti lauko rieduliai, kurių viršuje yra įdubimai, kartais
primenantys žmogaus, kartais gyvulio pėdą ar kitus ženklus:
Ažmuguras yra trikampės prizmės formos ir primena ožkos
nugarą, už 200 m nuo jo guli plokščias Platais akmuo, o
Velnio Pėda paženklintas žmogaus pėdą primenančiu įdubimu. Šių trijų akmenų išsidėstymas
sudaro laikrodį primenantį išlenkimą. Toliau už jų guli Žirgo pėda, kuriame išlikęs įdubimas
primena žirgo kanopą ir rausvos spalvos Rukmanių akmuo. Keliaujantys gali apžiūrėti išlikusias
XIX a. senąsias giminės kapines, priklausiusias lenkų kilmės dvarininkams Tarvydams ir 2003
m. atstatytą kryžių su Nukryžiuotuoju. Makonkalnas išsiskiria ypač stačiais šlaitais, žinimas
Livonijos laikų pilies griuvėsiais (XIII a. pradžia), jo papėdėje pastatytas paminklinis akmuo
pirmojo Latvijos prezidento K. Ulmanio vizitui 1938-siais atminti.
Sakstagalos vandens ir pelkių augalų gamtinis takas
Pedelių k., Sakstagalos valsčius, tel. +371 29440655
zaigagraudina@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Naujai įrengtame gamtiniame take auga vandens lelijos,
lotosai, įvairių rūšių paparčiai ir samanos.
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Indanų skardžius, Azarinės mokomasis – pažintinis
takas
Galianų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Vieta yra tarp Rytų Latvijos žemumos ir Latgalos aukštumos
ribų. Joje ribojasi šiaurytiniai ir pietrytiniai geobotaniniai
rajonai. Rytų Latvijos žemumomai būdingos nuokalnės,
kurių paviršių kerta pylimų formų pakilimai. Keliaudami
taku pamatysite krašte augančius augalus, įvairius biotipus
ir, jeigu pavyks, gyvūnus.

LATGALA
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Irbišų šaltinis
Galianų valsčius, tel./faksas +371 653 24375,
rolands.naglis@riebini.lv, www.riebini.lv
Tai ypač populiari poilsio vieta gamtoje.

Rugajų kraštas
Bebro išminties takas
Lukstiniai, tel. +371 26263396, +371 645 46674
Varnienės upės krante įrengtame take parengtoms kliūtims
įveikti ir užduotims išspręsti reikės gudrių sprendimų,
žinių, sumanumo ir pasitikėjimo savimi.
Tako ilgis – 830 m.

Mednių akmuo
Rudikai, tel. +371 645 46674
Tai vienas didžiausių riedulių Rugajų krašte – jo ilgis 5,8 m,
plotis 5,3 m, aukštis 1,4 m, apimtis 19 m.

Žvėrynas ,,Mežsetas“
Tel. +371 29104212
Žvėryne auginama 350 briedžių ir jų jauniklių, 12 ha
teritorijoje įrengti tvenkiniai, kuriuose galima žvejoti
upėtakius, karpius, šamus, linus, eršketus bei gaudyti
vėžius.
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Varkavos kraštas
Mokomasis ekologinis ,,Varkavos gamtos takas“
Vecvarkava, Upmalos valsčius, tel. +371 29443089
Takas įrengtas prie vietos mokyklos ir prasideda ,,Žaliojoje
klasėje“. Jame auga kraštui būdinga augmenija, čia
saugomas natūraliai susiformavęs kraštovaizdis, pristatomi
archeologijos ir kultūros paveldo objektai, organizuojamos
teminės ekskursijos. Tako ilgis – 3,5 km.
Miško takas ,,Spridiši“
Kazėrai, Upmalos valsčius, tel. +371 22035005
Tai tikrų tikriausias pasakų miškas, kuriame apsigyveno
Spriditis, smauglys, nykštukas, medžiotojas ir kiti vaikų
pamėgti literatūros personažai. Sumanūs tako kūrėjai
keliaujantiems išmaniai pateikia netikėtus siužetus iš miško
gyvenimo kasdienybės.

Viliakos kraštas
Gamtos takas ,,Balkanu kalni“
Loginai, Škilbenų valsčius, tel. +371 29132664, +371 645
21243, skilbeni@vilaka.lv
32 ha parkas įkurtas 2002 m. Jame įrengti trys gamtos takai,
gausu mažosios dailės paminklų - medinių skulptūrų, išlikę
Latvijos išsivadavimo kovų 1919 – 1920 m. apkasai.

Liepnos upės slėnis
Katlešiai, Žigurų valsčius, tel. +371 26567080
Vietinės reikšmės saugoma teritorija įkurta 1997 m. Siūloma
keliauti ekologinio turizmo maršrutu, kuriame įspūdingų
augalų, medžių, šaltinių ir upokšnių įvairovė.

Stiglavos dauba
Stiglova, Škilbenų valsčius, skilbeni@vilaka.lv
Tai 3 – 4 m. smiltainio atodangos. Prie jų įrengtame gamtos
take galima pamatyti apie 60 rūšių augalus.

Vilkos ežeras
Gornizono g. 6, Vilaka
Prie ežero įrengtas paplūdimys, poilsio vietos, vaikų žaidimų
ir tinklinio aikštelės, o saloje galima apžiūrėti išlikusius XIII
a. statytos Marienhauzenos pilies griuvėsius.
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Grebla kalnas – gamtos takas
Meikšanai, Pasienės valsčius, tel. +371 657 29925,
+371 28656530, www.pierobeza.lv
Tai ypatingos geologinės sandaros kalnas, kurį sudaro
5 km atkarpoje prieš 14 mln. metų susiformavę siauri
kalnagūbriai. Aplinkinėje teritorijoje gyvena daugiau nei
500 rūšių žvynasparniai, iš kurių keletas kitose Pabaltijo
šalyse neaptinkamos.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Zilupės kraštas

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Akmuo „Puntuko brolis“
Pašventupys (pusiaukelėje tarp Anykščių ir Ažuožerių),
www.anyksciuparkas.lt
Jis guli eglių ir pušų užuovėjoje ant aukštos kalvos šalia
Šventosios upės ir yra panašus į didelį žvėrį atvertais
nasrais, iškišusį savo galvą iš žemės.

Karalienės liūnas
Anykščių regioninis parkas, www.anyksciuparkas.lt
Anykščių apylinkėse, dešiniajame Šventosios šlaite, yra
nemenkas (0,7 ha) šaltiniuotas vandens telkinys (gylis 6-7
m). Kokių tik legendų nėra apie šį šaltinį...

Variaus kvarcinio smėlio atodanga
Pavariai, Pavarių girininkija, tel. +370 381 78489,
pavariai@amu.lt, www.amu.lt
Lankydami šį objektą, jūs išvysite smilteles, kurios buvo jau
prieš 400 milijonus metų.

Laukinių gyvūnų aptvaras
Tel. +370 381 57121, +370 686 11375,
mikieriai@amu.lt,www.amu.lt
2005 m. įkurtas laukinių gyvūnų aptvaras yra VĮ Anykščių
miškų urėdijoje Šimonių girios pietiniame pakraštyje.
Miškininkų globojami čia gyvena danieliai, muflonai,
dėmėtieji elniai, šernai.
Darbo laikos: I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45
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Pažintinis Šventosios takas
Anykščių regioninis parkas, www.anyksciuparkas.lt
Pažintinio Šventosios tako ilgis – 4,7 km.

Apžvalgos bokštas prie Rubikių ežero
15 m aukščio bokštas su apžvalgos aikštele stovi ant
Bijeikių piliakalnio. Nuo jo atsiveria nuostabi Rubikių ežero
ir jo apylinkių panorama.

Utenos rajonas
Akmenys „Mokas ir Mokiukas“
Šeimaties k., Tauragnų sen.
Moko akmenyse iškalta vos pastebima data – 1860 m. 1968aisiais jie buvo paskelbti geologiniais gamtos paminklais.

„Laumės valtis“
Lygamiškio k., Užpalių sen.
Šalia Lygamiškio piliakalnio gulinčio akmens ilgis 2,50
m, plotis 1,95 m, aukštis 1,10 m. Senoliai pasakoja, kad
mėnesienoje prie akmens šokdavusios laumės, kad jis
buvusi auksinė valtis...
Ąžuolijos pažintinis pėsčiųjų takas
Leliūnų sen., tel. +370 389 61599
Ąžuolijos botanikos ir zoologijos draustinyje įkurti gamtos
takai, kuriuos lankytojai gali susipažinti su seno lapuočių
miško ir pirmykščio natūralaus upelio gamtos įvairove.

Šv. Krokulės šaltinis
Lygamiškio k., Užpalių sen.
Netoli Užpalių trykštantis Krokulės šaltinis garsėja savo
vandeniu. Senoliai pasakoja, kad vieną vasaros rytą
piemenėliai šioje vietoje pamatė stovintį Kristų, apsuptą
spinduliais: jis juos palaimino ir išnyko...
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Dauniškio ežero pakrantė
Aušros g., Utena
Aplink ežerą įrengti pasivaikščiojimo takai, žaidimų aikštelė
vaikams. 2011-aisiais, Utenos miesto 750 metų jubiliejaus
proga, Dauniškio ežeras pasipuošė šviečiančiu ir grojančiu
fontanu su vandens ekranu.
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Šeimyniškių atodanda su konglomerato uola
Šeimyniškių k., Užpalių sen.
Šie nuostabūs iš žvyro lydinio ir molio gamtos sukurti
paminklai yra prie žvyro karjero Šeimyniškiuose.

Zarasų rajonas
Apžvalgos ratas
D. Bukonto g., Zarasai, www.zarasai.lt/tic
2011 m. atidarytas apžvalgos ratas – analogo Lietuvoje ne
turintis architektūros statinys. Praeinantiems 17 m aukščio
ratu atsiveria Zaraso ežero panorama, nusileidus nuo jo
laipteliais žemyn galima keliauti Zaraso ežero pakrantę
juosiančiu taku arba patogiai įsitaisyti ant suolelių ir mė
gautis vandens telkinio kraštovaizdžiu. Statinio architektas
Š. Kiaunė.
Zaraso ežero pakrantė
Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Šiltuoju metų laiku zarasiškius ir miesto svečius džiugina
pakrantėje įrengtas fontanas, liepteliai, valčių nuomos punk
tas (keliaujantys sausuma čia gali išsinuomoti riedžius ir
dviračius), žaidimų aikštelė vaikams. Pakrantėje pradėtas
kurti skulptūrų parkas. Siūlome Zaraso ežero pakrantę
lankyti visais metų laikais, nes neretam zarasiškiui ar mies
to svečiui ši vieta gali tapti galimybe pasitikti ar išlydėti
mėgiamiausią metų laiką.
Zaraso ežero Didžioji sala
Zarasai, www.zarasai.lt/tic
44 ha ploto sala – Zarasų miesto lopšys, poilsio, kultūrinių
ir sportinių renginių vieta visais metų laikais.
Stelmužės ąžuolas
Stelmužės k., www.zarasai.lt/tic
Stelmužėje augantis ąžuolas yra vienas iš galingiausių
Europoje. Jis – ir seniausias Lietuvoje medis: jam gali būti
per 1500 metų, nors kai kurie šaltiniai teigia, kad senoliui
gali būti net per 2000 metų. Ąžuolas yra 23 m. aukščio, 3,5
m skersmens, 13 m apimties prie žemės. Pirmą kartą medis
tvarkytas 1916 m.
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Gražutės regioninio parko lankytojų centras
Laisvoji 14, Salako mst., tel. +370 385 59426,
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
Jeigu norite pakeliauti parko teritorija – būtinai
apsilankykite lankytojų centre įrengtoje parko
informacinėje ekspozicijoje. Jūsų kelionė parku tikrai
pasiteisins: jis – projekto ,,Lietuvos turizmo traukos vietovė
2009“ laureatas, jame gausu kultūros paveldo objektų ir gamtos paminklų, lankytinų vietų,
yra įrengti gamtos pažintiniai takai, siūlomi nuotykių kupini vandens maršrutai Šventosios
upe. Bendras parko plotas – apie 29,7 ha.
Antalieptės tvenkinys (vad. mariomis)
Gražutės regioninis parkas, Bikėnų k., www.grazute.lt, www.
zarasai.lt/tic
Tai daugiausiai salų turintis dirbtinis vandens telkinys
Lietuvoje. Jis stebina įspūdingu 1,9 tūkst. ha dydžiu, per 50
jame esančių salų, 180 km kranto linija, gausybe įlankų ir
pusiasalių. Kadaise į save sujungęs net 27 ežerus, dabar po
savo bangomis slepia Raganų kalnelį, senas kapines...
Degučių pažintinis takas
Gražutės regioninis parkas, Degučių k., tel. +370 385 59426,
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
Keliaujantys taku galės pamatyti Gražutės miško pušynuose
gyvenančią pelėdą lututę ar jos namus – uoksą, sužinoti
apie pataisus, kerpes, egles, rasti briedžio gaurus, užkopti
į Degučių piliakalnį, susipažinti su pelkių pasauliu, pajusti
miško naudą žmogui. Takas lankomas visais metų laikais.
Dėl gido paslaugų kreiptis į parko direkciją iš anksto.
Šavašos pažintinis takas
Gražutės regioninis parkas, Degučių k., tel. +370 385 59426,
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
Tai pirmasis geologinis takas Lietuvoje. Jis įkurtas šalia
sraunios Šavašos upės – tikros kalnų upės! Neabejojame
- įspūdį padarys ne tik pati upė, bet ir ją supanti mažai
žmogaus paliesta aplinka. Dėl gido paslaugų kreiptis į
parko direkciją iš anksto.
Luodžio ežeras
Salako mst., www.zarasai.lt/tic
Luodis – vienas didžiausių ežerų Lietuvoje. Jo Žvėrinčiaus
rago iškyšulys – didžiausias ir ilgiausias pusiasalis jame unikali per 200 m ilgio į jo akvatoriją įsiterpusi „Nerija“,
ilgėjanti ties smaigaliu atabrade.
Sartų regioninio parko lankytojų centras
Vytauto g. 5, Dusetos, tel. +370 385 56849,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt/tic
Zarasų ir Rokiškio rajonų sandūroje išsidėstęs parkas užima
12547 ha plotą. Jame suskaičiuojami 30 vandens telkinių
užima 17 proc. teritorijos, 30 proc. jos užima miškai. Parko
ašis – penktas pagal dydį Lietuvoje Sartų ežeras.
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Jaskoniškių pažintinis takas
Sartų regioninis parkas, tel. +370 385 56849,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt/tic
Takas vingiuoja per smėlėtą pušyną, kuris nuo seno vadinamas
Smalinyčia. Jame galite pamatyti meletos iškaltą uoksą, stebėti
miško „sanitarų“ genių nuveiktus darbus, o jeigu atidžiai
klausysitės jus lydinčių paukščių čiulbesio – galbūt išgirsite
jums negirdėtų giesmių... Dėl gido paslaugų kreiptis į parko
direkciją iš anksto.
Ilgašilio pažintinis takas
Sartų regioninis parkas, tel. +370 385 56849,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt/tic
Šis takas – viena iš Natura 2000 teritorijų, kuri įsteigta
išsaugoti biologinę įvairovę ir gamtos sukurtas vertybes.
Besidomintys gamtos palikimu gali rasti plačialapę klumpaitę,
kurios vienintelė žinoma augimvietė Zarasų rajone yra šiame
take. Dėl gido paslaugų kreiptis į parko direkciją iš anksto.
Sartų ežeras
Sartų regioninis parkas, tel. +370 385 56849,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt/tic
Ežeras tyvuliuoja 1332 ha plote, yra unikalus hidrografiniu
požiūriu: sudarytas iš kelių atšakų, o savo ilgumu tenusileidžia
gal tik Dubingiams. Dusetose, šio ežero pakrantėje, sukurta
patraukli erdvė poilsiui ir kraštovaizdžiui pažinti - įrengtos
pavėsinės, takai, sūpuoklės, informatyvus stendas, tiltelis,
prieplauka, Skulptūrų parkas.
,,Ievos žvėrynas“
Šlapių k., tel.+370 686 32552, www.zarasai.lt/tic
Žvėryne pamatysite tauriuosius elnius, kurių yra žinomą
net 20 porūšių, 1954 m. į Lietuvą iš Kalnų Altajaus atvežtus
ir dabar auginamus tik aptvaruose dėmėtuosius elnius, iš
Viduržiemio jūros kraštų kilusius ir į Lietuvą didikų XVI XVII a. atvežtus pačius mažiausius šalyje elnius danielius bei
kalnų avinus muflonus. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
Šniukštų mokomasis gamtos takas
Šniukštų k., tel. +370 611 40406, www.zarasai.lt/tic
Keliaujantys take įrengtomis 14 stotelių sužinos apie egles, kukmedžius, tujas, maumedžius,
liepas, alyvas, klevus, kėnius, puskiparisius, kadagius, pušis ir forzitijas, jų panaudojimą bei
formų įvairovę. Atvykti siūloma liepos-spalio mėn., nes tuomet tako augalai ypatingai gražūs.
Dėl lankymosi būtina susitarti iš anksto.
Drūkšių ežeras
www.zarasai.lt/tic
Drūkšių ežeras – Europinės svarbos gamtinė teritorija. Ežeras ir
jo pakrantės driekiasi pačiame Lietuvos pakraštyje, jos šiaurės
rytų dalyje, Zarasų ir Ignalinos rajonų bei Visagino savivaldybės
sandūroje ir šliejasi prie valstybinės šalies sienos: jis yra tarp
valstybinis vandens telkinys, kurį kerta valstybinė Lietuvos –
Baltarusijos siena. Apie 700 ha jo teritorijos priklauso Baltarusijai,
728 ha – Ignalinos rajonui ir net 3498 ha – Zarasų rajonui.
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Braslavo rajonas
Nacionalinis parkas ,,Braslavskije oziora“
Dačnaja g. 1, Braslavas, tel. +375 2153 29 361,
www.braslavpark.by
Parkas užima 69,1 tūkst. ha plotą. Apie 17 proc. jo teritorijos
užima vandens telkiniai, 46 proc. – miškai. Ypatingas parko
gyvūnijos pasaulis: jo ežeruose veisiasi 30 rūšių žuvys,
gyvena 189 rūšių paukščiai, briedžiai, meškos, šernai,
stirnos, vilkai, lūšys. Unikali ir parko augmenija – jame
priskaičiuojama apie 500 augalų rūšių.
Strusto ežeras
Strusto k.
Tai vienas didžiausių krašto ežerų. Jo centre esanti 1,62
km2 Čaičino sala – antra pagal dydį Baltarusijoje. Saloje
auga retas šalyje medis – Karelijos beržas.

Šaltinis
Černiškos k.
Tvirtinama, kad šis ypač pamėgtas lankytojų šaltinis, yra
gydomasis. Vietiniai jį vadina Šalkinia (liet. Šaltas) arba
Zimnik. Manoma, kad jeigu šaltiniui ,,sumokėsi“ – jis tikrai
padės pasveikti.

Majako kalnas
Kezikių k.
Nuo jo viršūnėje pastatyto apžvalgos bokšto atsiveria
nuostabūs kraštovaizdžiai ir aplinkiniai ežerai. Majaku
pavadintas XX a. pradžioje ant jo pastačius trianguliacinį
bokštą.

Snudo ežeras
Pliusių k.
Ežero plotas 22 km2, ilgis 8,8 km, kranto linija 34,4 km,
jame 11 salų, kurios užima 1,6 km2 plotą.
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Ekskursinis maršrutas po Slobodos ozo keterą
Slobodkos k.
Tai unikalus gamtos darinys, pristatantis paskutinio
ledyno palikimą Baltarusijoje. Ketera susidera iš aukštumų
grandinės, besitęsiančios siaura linija tarp Nedrovo ir
Potecho ežerų.
Maršruto ilgis – 5 km.

Miorų rajonas
Hidrologinis draustinis ,,Elnia“
Miorų rajonas
Šis 23,2 ha ploto nuostabaus kraštovaizdžio draustinis
išsidėstęs Polocko žemumose, Miorų ir Šarkovšinos
rajonuose. Tik šioje vienintelėje Europoje vietoje dar galima
pamatyti dalį poledyniniame periode susiformavusios
tundros. Draustinio teritorijoje priskaičiuojam daugiau nei
100 vandens telkinių, iš kurių didžiausias - 5,4 kv. km ploto
Elno ežeras, o švariausias – Lopuchų ežeras. Žvejoti galima dvylikoje draustinio ežerų. Lopucho
(gylis iki 8 m.) ir Bližneje (gylis iki 5 m.) ežerai patiks povandeninės žvejybos mėgėjams.
Nepaliks abejingų draustinio pelkės – jos laikomos didžiausiomis Europoje. Apsilankiusiems
draustinyje ekologinio turizmo mėgėjams siūloma dalyvauti dviejų dienų žygyje pėsčiomis,
yra parengti pažintiniai turai ornitologams. Neabejojama, kad keliaujančius tikrai sužavės
galimybė stebėti pelkių pelėdų, pilkųjų gervių ir kitų retų sparnuočių gyvenimą.
Hidrologinis draustinis ,,Boloto Moch“
Miorų rajonas
1981 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti durpyną
Boloto Moch. Jame gausu spanguolynų, čia vienintelė reto
tundros - taigos rūšies augalo, įrašyto į Raudonąją knygą,
žemaūgės vaisinės tekšės augimvietė.
Hidrologinis draustinis ,,Žada“
Miorų rajonas
Draustinis įsteigtas dviejų rajonų - Miorų ir Šarkovšinos
sandūroje. Saugoma pelkė įspūdinga savo plotu – ji
užima apie 5700 ha, o kadaise ši vieta garsėjo didžiausiu
apylinkėse spanguolynu. Žada ir Elnia – du tarpusavyje
susieti skirtingi pelkių kompleksai.
Valstybinės reikšmės gamtos paminklas ,,Čistaja
dubrava“
Jazno k.
Teritorija įkurta išsaugoti 4,84 tūkst. ha plote augančius
ąžuolus: vidutinis kiekvieno jų amžius – apie 150 metų, o
kai kurie iš jų auga jau 200-250 metų.
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Ežerų grupė Obsternovskaja
Tarp Miorų ir Braslavo rajonų esantys trylika ežerų,
tarpusavyje
sujungtų
negiliomis
užpelkėjusiomis
protakomis, užima 32 kv. km plotą. Didžiausi yra Obsterno,
Nobisto, Uklio, Važo, Inovo ežerai. Prie šio gamtos paminklo
šliejasi draustinis ,,Boloto Moch“. Ežerai yra pamėgti žvejų,
turistų ir poilsiaujančių gamtoje.
Šaltinis ,,Krinica“
Dedino k.
Su šiuo vietinės reikšmės gamtos paminklu siejama legenda
apie Dievo Motiną, apraudančią savo sūnų. Pasakojama,
kad ten, kur krito jos ašaros, atsirado šaltinis. Vietiniai
gyventojai tiki, kad jo vanduo gydo akių ligas.

Hidrologinis kraštovaizdžio draustinis ,,Šventojo Jano
šaltinis“
8 km nuo Jazno k.
Šaltinio vanduo teka iš žemės gelmių moreninėje lygumoje
– buvusiame Polocko priešledyninio vandens telkinio
dugne. Vandens srovės čia susiformavo prieš 15 - 16 tūkst.
metų. Draustinio plotas – 2,5 kv. m. Vietiniai gyventojai tiki
stebuklinga vandens galia ir jo poveikiu sveikatai.
Kiekvienais metais rugpjūčio 19-ąją, švenčiant Šventojo
Jano šventę, prie šaltinio vyksta religinės apeigos.
Šaltinis ,,Šventasis vanduo“
5 km nuo Navoloka vns.
Šaltinis teka jau apie 5 tūkst. metų. Kad jo vanduo padėtų, žmonės į visada mėtė monetas.
XIX a. jame aptiktos XVI - XIX a. Europos valstybių monetos.
Upės Vjata krioklys
Meždurečje k.
Šis krioklys – unikalus žmogaus rankų ir gamtos kūrinys.
Daugelį metų jo vandenį naudojo vietinė elektrinė, kurios
gaminamos šviesos pakako ne tik aplinkinėms vietovėms,
bet ir Miorų miestui. Tačiau laikas ir pokyčiai gamtoje buvo
lemtingi – XX a. antroje pusėje elektrinė sunyko. Tačiau
krioklys iki šiol mėgstama vieta – jį lanko ne tik vietiniai
gyventojai, bet ir krašto svečiai.

Polocko rajonas
Biologinis draustinis ,,Lono“
Pelkės Lonica aukštuma
1979 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti spanguolių
augimvietes.
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Hidrologinis draustinis “Bolšoje Ostrovito“
Ežero Velikoje Ostrovito apylinkės
Polocko žemumos šiaurės - rytuose 1979 m. įsteigto
draustinio tikslas – išsaugoti mokslui ir tiriamajai veiklai
ypatingai vertingus vandens telkinius, tame tarpe ir ežerą
Velikoje Ostrovito.
Hidrologinis draustinis “Glubokoje-Čerbomislo“
Ežerų Glubokoje ir Čerbomislo apylinkės
1979 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti ežerus
Glubokoje ir Čerbomislo bei jų apylinkių gamtinius
kompleksus.

Kraštovaizdžio draustinis “Kozjanskij“
Upių Obol ir Sosnica tarpupis
1999 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti unikalius
kraštovaizdžius, retus ir nykstančius augalus bei gyvūnus,
įrašytus į Raudonąją knygą: ruduosius lokius, juodakaklius
narus, didžiuosius baublius, erelius žuvininkus, juoduosius
gandrus ir kt.

Rosonų rajonas
Respublikinis kraštovaizdžio draustinis ,,Sinša“
Rosonų gyv., Sovetskaja g. 4, tel. +375 2159 41 860,
eko-rosy@tut.by, www.ecotourism.by
13,5 tūkst. ha plotą užimantis draustinis įkurtas 1996 m.
Jame saugomas paskutinio ledyno sukurtas kraštovaizdis,
yra ledyninės kilmės vandens telkinių, gausu pelkių. Siūlomi
maršrutai dviračiais, vandens telkiniais ir pėsčiomis.
Respublikinis kraštovaizdžio draustinis ,,Krasnij Bor“
Turų organizatorius: ,,Eko-Rosi“, Rosonų gyv., Sovetskaja g.
4, tel. +375 2159 418 60, eko-rosy@tut.by,
www.ecotourism.by
Jame įrengti ekologiniai pažintiniai takai, kuriuose
pristatomi nepaliestos gamtos kraštovaizdžiai.

Sidabro šaltiniai ,,Serebrianka“
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Tai gamtos paminklas kraštovaizdžio draustinyje ,,Krasnij
Bor“. Čia tekančių šaltinių vandeniu gydomasi - yra
nustatyta, kad jie turi sidabro dalelių, juose galima maudytis
specialiai įrengtose vietose.
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Nešerdo ežeras
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Muragi kaime, ant Nešerdo ežero kranto, gimė vienas
garsiausių naujosios baltarusių literatūros pradininkų
Janas Borševskis (rus. Ян Борщевский). Jis užrašė visas
krašto legendas ir išleido knygą, neretai lyginamą su
pasakų rinkiniu ,,Tūkstantis ir viena naktis“. Garsiam
kūrėjui 1997 m. gimtinėje atidengtas paminklas.

Didysis akmuo Glazkovskij
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Akmenį atnešė Skandinavijos ledynas prieš 20 - 18 tūkst.
metų. Matoma akmens dalis sveria 35 tonas, jis įspūdingas
savo dydžiu ir forma. Manoma, kad senovėje tai galėjo
būti vieta apeigoms atlikti.

Didysis akmuo Loktevskij
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 4 759
Akmenį atnešė Skandinavijos ledynas prieš 20–18 tūkst.
metų. Matoma akmens dalis sveria 32 tonas, jis apaugęs
samanomis ir 5 rūšių kerpėmis.

Didysis akmuo Mežnovskij
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Akmenį atnešė ledynas iš Baltijos jūroje esančios Alandų
salos prieš 20 - 18 tūkst. metų. Matoma akmens dalis
sveria apie 27 tonas.

Riedulys Lapešinskij
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Akmenį atnešė ledynas iš Baltijos jūroje esančios Alandų
salos prieš 20 - 18 tūkst. metų. Riedulys sveria daugiau
negu 20 tonų.

Riedulys Visotkovskij
Tel. +375 2159 41 747, +375 2159 42 759
Ji ledynas iš Suomijos atnešė prieš 20-18 tūkst. metų.
Riedulys sveria daugiau negu 18 tonų, yra paskelbtas
gamtos paminklu.
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Verchnedvinsko rajonas
Osvejos ežeras
Osvejos gyv.
Šis antras pagal dydį ežeras Baltarusijoje – kaimo vizitinė
kortelė ir žvejų rojus! Jame galite tikėtis įspūdingų
laimikių: ištraukti karšį, starkį, lydeką, vėgėlę ar karpį.
Ežero pakrantės gausios paukščių ir gyvūnų buveinių, o jo
apylinkės - archeologijos paminklų.
Šventasis šaltinis
Kochanovičių k.
Šaltinis - sakralinis objektas.

Medelynas
2 km atstumu nuo Verchnedvinsko miesto
Medelyne auga apie 350 egzotų, kuriuos apžiūrėsite
dalyvaudami organizuojamose ekskursijose.

Parkas
Osvejos gyv.
Parkas - 27 ha plotą užimantis gamtos paminklas. Čia
organizuojamos ekskursijos, siūlomas aktyvus poilsis,
pasivaikščiojimai Osvejos parku. Jis - vienas įdomiausių
gamtos paveldo objektų Vitebsko srityje.
Svolnos ąžuolynas
Svolnos geležinkelio stotis
Ąžuolynas - apie 100 ha plotą užimantis gamtos paminklas. Jame gausu ąžuolų - galiūnų, čia
siūlomas aktyvus poilsis, išvykos pėsčiomis.
Ledynų slėnis
Rosicos k.
Slėnio ežerų virtinės - gamtos paminklas. Vandens telkinių pakrantėse įrengti paplūdimiai,
siūloma žvejoti ir iškylauti pėsčiomis.
Parkas
Sarjos k.
Parkas - 30 ha plotą užimantis gamtos paminklas. Čia auga egzotai, gausu šaltinių,
organizuojamos ekskursijos, siūlomas aktyvus poilsis, pasivaikščiojimai.
Osveisko kraštovaizdžio draustinis
Sovetskaja g. 170/2, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 56 231
Draustinis įkurtas 2000 m. Jo tikslas – išsaugoti ledynmečio suformuotą ežeringą moreninių
darinių masyvą su vyraujančiu kalvų ir ežerų kraštovaizdžiu. Draustinyje gyvena lūšys,
juodieji gandrai, baltosios kurapkos, pilkosios gervės, didieji ir mažieji baubliai, kilnieji ereliai
bei kitos į Baltarusijos Raudonąją knygą įrašytos gyvūnų rūšys, yra saugomų retų augalų
augimvietės.
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Sarjankos upės gamtos kompleksas
Sarjos k. ir jo apylinkės
30 km upės atkarpoje – upės slenksčiai, šaltiniai, skardžiai
ir miškai. Pakrantėse įrengtos maudyklos, organizuojamos
ekskursijos ir išvykos pėsčiomis, siūloma žvejyba.
Gamtinis-istorinis kompleksas ,,Lisno“
Lisno k. ir jo apylinkės
Kompleksą sudaro miškų masyvai, ežerai, pelkės, kraštovaizdžio draustiniai. Organizuojamos
ekskursijos, išvykos pėsčiomis.

Vitebsko rajonas
Biologinis draustinis ,,Čistik“
Vitebsko rajonas
1979 m. pelkėje Žukovskoje įsteigto 300 ha ploto draustinio
tikslas – išsaugoti gausias spanguolių augimvietes.
Draustinyje aptinkama paprastoji žemaūgė tekšė - reliktinis
ir nykstantis augalas, įrašytas į Baltarusijos Raudonąją
knygą.
Dendrologinis parkas
Lužesno k.
Parke auga unikali augalų kolekcija, kurioje apie 250 medžių,
krūmų ir žolių rūšių. Dauguma jų čia atvežti iš kitų regionų,
yra augalų, įrašytų į Baltarusijos Raudonąją knygą.

Dendrologinis parkas ,,Rubavskij“
Prie Rubos gyv.
2,1 ha teritoriją užimančiame parke auga 66 medžių ir
krūmų rūšys.

Biologinis draustinis ,,Zapolskij“
Vitebsko rajonas
1979 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti spanguolių
augimvietes.

Biologinis draustinis ,,Mošno“
Vitebsko rajonas
1979 m. įsteigto draustinio tikslas – išsaugoti spanguolių
augimvietes.
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Turite dar vieną nepaprastą galimybę pažinti Latgalą, Rytų Aukštaitiją ir Vitebsko sritį - tai
nacionalinių virtuvių gardumynai: stebins šimtmečiais saugoti gamybos receptai ir čionykščių
šeimininkių patirtis juos interpretuojant bei išradingai pateikiant svečiams. Neabejojame –
žavės dėmesingumas, intriguos pasiūla ir gaminusiųjų meistriškumas! Būtinai užsukite į
kulinarinio paveldo ženklu pažymėtas kavines, parduotuves, restoranus, maisto gamintojus ir
perdirbėjus Latgaloje ir Rytų Aukštaitijoje – tikrai rasite netikėtų pasiūlymų.
Duonos kepimo bei su jos valgymu susijusios tradicijos Latgaloje ir Rytų Aukštaitijoje,
aukštaičių giminės nuo 1863 metų gaminamo gyvo alaus degustavimas, seniausios Lietuvoje
vyno gamyklos gaminiai, patiekalai iš grybų ar triušienos, varškės ir obuolių pyragai,
gydomosios žolelių arbatos, latgalių šmakovka, baltarusiški bulviniai blynai puodelyje
(rus. драники в горшочке), renginiai, populiarinantys valgymo kultūrą (vėžių valgymo
čempionatas) – tik maža dalelytė kulinarinio (gastronominio) turizmo pasiūlymų, kurie
atskleis latvių, lietuvių ir baltarusių patirtį stebinant net ir išrankiausius gurmanus. Ar pavyks
kartą paragavus ar pamačius tai pamiršti – paliekame spręsti jums!

VITEBSKO SRITIS
LATGALA

Kulinarinis (gastronominis) turizmas ir kaimo gėrybės
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LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Duonos muziejus
Daugavpilio g. 7, Agluona, tel. +371 29287044,
maizesmuzejs@inbox.lv, www.aglonasmaize.viss.lv
Vieninteliame Latvijoje tokios temos muziejuje galima
apžiūrėti senovėje duonai kepti naudotus indus ir įrankius,
vyksta senųjų jos kepimo tradicijų pristatymas, kepyklėlėje
galima įsigyti pagal seną receptą kepamos duonos su
lašinukais.
Sodyba ,,Upenite“
Tartakos g. 7, Agluona, tel.+371 26312465,
a.upenite@inbox.lv
Žolelių arbatos, Latgalos kulinarinio paveldo produktų
pristatymas.

Svečių namai ,,Miežinieku majas“
Gūteniai, tel.+371 29234425, meziniekumajas@inbox.lv,
www.meziniekumajas@inbox.lv
Įdomi vieta tautinėms šventėms, jubiliejams ir vestuvėms
organizuoti, ekskursijos Svajonių ir Horoskopų takais,
Duonos namelis.

Baltinavos kraštas
Biologinis bitininkystės ūkis ,,Grantini“
Viliakos g. 13, Baltinava, tel. +371 29119362,
+371 26481654
Bičių produktų degustacija, vaškinių žvakių liejimo
technikos pristatymas ir produkcijos įsigijimas. Dėl apsi
lankymo būtina susitarti iš anksto.

AB ,,Paipalas“
Safronovkos k., tel. +371 29294703
Užsiima netradicine žemdirbyste, augina spanguoles ir
juoduosius serbentus, siūlo bičių produktus, organizuoja
ekskursijas po ūkį.
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Ūkis ,,Ezerlici“
Ežerlyčiai, Tilžos valsčius, tel.+371 26363508, www.balvi.lv
Bitininkystė ir bičių produktai.
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Balvų kraštas

Svečių namai ,,Svires“
Vankiai, Balvų valsčius, tel.+371 29453349, www.svires1.lv
Karštai rūkyti upėtakiai, vytinti karpiai, džiovinta žuvis,
žuvienė.

Ūkis „Silaunieki“
Mežos g. 1, Tilža, tel.+371 26545870
Bitininkystė ir bičių produktai.

Sodyba „Kroniši“
Biežuciemo valsčius, tel.+371 26133911, +371 26317773,
vijajerm@inbox.lv
Duonos kepimo procesas nuo tešlos užmaišymo iki iškepto
kepalėlio.

Aludaris Dainis Rakstinš
Stacijos g. 4, Berzpilis, Berzpilio valsčius,
tel. +371 26452844
Senųjų alaus gamybos tradicijų pristatymas, alaus
degustacija. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Tradicinė Latgalos kaimo sodyba
,,Grunduli“, Berezovka, Lidumniekų valsčius,
tel. +371 26431062, www.pierobeza.lv
Sodyboje auginami triušiai, avys, vištos, karvės, daugiau
negu 30 dekoratyvinių balandžių. Apsilankiusiems siūlomi
tradiciniai Latgalos valgiai, saldūs užkandžiai ir įvairių
skonių sūriai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Dagdos kraštas
Buities muziejus ,,Andrupenes lauku seta“
Andrupenė, tel.+371 26458876, +371 656 81860,
laukuseta@inbox.lv
Latgalos kulinarinio paveldo produktų pristatymas. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Kavinė ,,Papardes zieds“
Alėjos g. 29, Dagda, tel. +371 29519410
Mitinimo paslaugos, pokylių organizavimas, konditerijos
gaminių gamyba, degustavimas ir pardavimas, patiekalai iš
Latgalos ežerų gėrybių: įdaryta lydeka, virti vėžiai, rūkytas
ungurys. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio miestas
Akcinė bendrovė „Latgales piens”
Muitas g. 3, Daugpilis, tel.: +371 654 38823,
latgales_piens@navigator.lv
Pagrindinė veiklos kryptis: pieno produktų gamyba ir
prekyba. Įmonėje gaminamas keleto kartų mėgiamas
saldusis varškės sūrelis „Mazulis”.

Kavinė ,,Vita“
Rygos g. 22 a, Daugpilis, tel.+371 654 22966
Patiekalai iš ekologinių produktų, blynai su įvairiais
įdarais.

Daugpilio kraštas
Sūrių degustacija
Skolos g. 1, Naujenė, Naujenės valsčius, tel.+371 26064624,
+ 371 26532508, naujenesmuzejs@inbox.lv,
užsiregistruoti prieš 5 dienas
Didelę patirtį turinti sūrių gamintoja Lilija Banite siūlo
penkių rūšių sūrių degustaciją: baltąjį, geltonąjį, rūkytąjį
su česnaku, be jo ir Jono sūrį su kmynais, galima paragauti
kaimiško sviesto, varškės, grietinės, pieno ir įsigyti bet kurios
rūšies sūrio, galite tartis dėl degustacijos vietos (Naujenės
kraštotyros muziejaus etnografijos skyriuje, pasiturinčio
ūkininko kamaroje, Slutiškių sentikių namuose, Juzefovos
parke arba parke „Oziana“).
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Šmakovkos (liet. naminės) degustacija - „Latgalos
svečių sutikimo ritualas“
Skolas g. 1, Naujenė, Naujenės valsčius, tel.+371 29468988,
naujenesmuzejs@inbox.lv
Šeimininkas Janis siūlo išmėginti latviškąją naminukę su
pikiu, žolelėmis arba ąžuolo žieve, prie kurios tikrai tiks
lašinukai ir sūdyti agurkėliai... Dėl degustacijos tartis iš
anksto.

Ilūkstės kraštas
Senosios „Melnais keķis“ virtuvės tradicijos
Putnų sala, Bebrenės valsčius, tel. +371 26109353,
benita63@inbox.lv
Tai daugiau nei 150 metų senumo virtuvės tradicijos, maisto
gaminimas pagal senolių papročius, kaimo gėrybių ir bebro
mėsos gaminių degustacija.

Karsavos kraštas
Bitininkystės ūkis ,,Kramini“
Kitkova, Merdzenės valsčius, tel.+371 26522501,
+371 657 22392
Bičių takas: bityno apžiūra, pasakojimai apie bites, bičių
produktai, žvakių liejimas.

Ūkio ,,Dziles“ saldumynų namelis
Malnava, Malnavos valsčius, tel.+371 26538016
dziles07@inbox.lv, www.dziles.lv
Ūkio šeimininkė žinoma saldumynų gaminimo meistrė:
kepa tortus, moko kepti pyragus ir pyragaičius, turi
sukaupusi gausią tortų receptų kolekciją, kepa konditerijos
gaminius vestuvėms.
Ūkis ,,Ares“
Norinas – 3, Maliava, Malnavos valsčius, tel. +371 26548104,
inta.adamovica@inbox.lv
Ūkyje auginamos avys, kiaulės, kalakutai ir žąsys.
Apsilankiusiems siūloma įsigyti čia pagamintų rūkytų
mėsos gaminių, o susitarus iš anksto galima ragauti tra
dicinių Latgalos patiekalų.
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Kraslavos kraštas
Valgykla ,,Daugava“
Rygos g.28, Kraslava, tel.+371 656 22634, +371 29112899,
http://turisms.kraslava.lv, www.kraslavad.lv
Gaminami Latgalos kulinarinio paveldo produktai,
organizuojami pokyliai. Dėl vaišių būtina susitarti iš
anksto.
Audimo dirbtuvės ,,Indra“
Indra, Indros valsčius, tel. +371 29394901, +371 26430121
olga@indra.lv, http://kraslava.lv
Kiekvienų metų rugpjūtį Indros kaime organizuojama
ypatingai populiari Uogienės šventė. Kiekvienas apsilankęs
joje gali pademonstruoti savo patirtį verdant uogienes,
degustuoti naminius sūrius, ragauti Indros šeimininkių
pagamintas gardžias uogienes.
Poilsio bazė ,,Lejasmalas“
Škipai, Aulejos valsčius, tel.+371 29139680,
lejasmalas@inbox.lv, www.lejasmalas.viss.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Pietūs skambant saksofono ar smuiko melodijai, unikali
galimybė mėgautis latgalių patiekalais Anos arba Artūro
salose.
UAB ,,Kurmiši“
Rakutai, Ūdrišų valsčius, tel.+371 26538824,
+371 656 23655, kraslava@llkc.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Auginami gydomieji augalai, gydomųjų arbatų degustavimas,
pirties vantos, žolelių mišiniai voniai ir pirčiai. Dėl vaišių
būtina susitarti iš anksto.
Viešbutis ,,Priedruja“
Piedruja, tel.+371 656 29682, +371 28608784,
+371 26357228, viesnicapiedruja@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Latvių, lietuvių, lenkų, baltarusių, žydų patiekalai, įvairių
tautybių virtuvės tradicijos. Dėl vaišių būtina susitarti iš
anksto.
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Egzotiškų paukščių mini zoologijos sodas ,,Akati“
„Akati“, Robežniekų valsčius, tel.+371 26157690,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Augina net iki 1 kg sveriančius kiaušinius dedančius
juoduosius Afrikos stručius, Australijos nacionalinį paukštį,
kuris yra vienas iš seniausių dinozaurinių palikuonių ir antras
iš didžiausių pasaulio paukščių emu, vienus puošniausių ir
didžiausių fazaninių grupės paukščių povus, stulbinančius
dydžiu, spalva ir grožiu fazanus, koduotąsias dekoratyvines
antis, naminius gyvūnus, galima paragauti įvairių paukščių
kiaušinių. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Sodyba ,,Guntini“
Robežniekai, tel:+371 29168868, http://turisms.kraslava.lv
Augina dvylikos veislių apie 300 triušių, galima degustuoti
patiekalus iš triušienos: troškinius, konservus, šašlykus. Dėl
vaišių būtina susitarti iš anksto.

Ūkis ,,Ciruli“
Lielie Mulki, Ūdrišų valsčius, tel. +371 29968900,
http://turisms.kraslava.lv
Bitininkystė, bičių produktai ir jų degustavimas, bičių
gyvenimas sodžiuje, istorijos apie bites, kaimo istorijos. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ludzos kraštas
Kavinė ,,Kristine“
Bažnyčios g. 25, Ludza, tel. +371 657 81326, +371 26527888,
kokskristine@e-apollo.lv, www.pierobeza.lv
Tradiciniai Latgalos valgiai, banketų organizavimas, pietūs
pagal užsakymus.

Amatų centras
Talavijos g. 27 a, Ludza, tel. +371 29123749,
+371 29467925, ligakondrate@inbox.lv, kondrats@one.lv,
www.luzdasamatnieki.lv
Latgalių valgių degustavimas. Dėl vaišių būtina susitarti iš
anksto.

Preilių kraštas
,,Ošu majas“
Preilių valsčius, tel. +371 29443577
Vynuoginių sraigių auginimas, patiekalų iš sraigių
ragavimas.

,,Kalni“
Ardava, Pelečų valsčius, tel. +371 654 84126
Naminio vyno iš juodųjų serbentų ir aviečių gamyba bei
degustavimas.
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Rėzeknės miestas
Meno salonas – baras ,,Mols“
Latgalės g. 22/24, Rėzeknė, tel. +371 646 25353,
+371 29460041, muols@inbox.lv, www.rezekne.lv
Latgalių patiekalų degustavimas.

Rėzeknės kraštas
Sodyba ,,Azarkrosti“
Plikpurmaliai, Veremų valsčius, tel. +371 29459448,
+371 646 27419, azarkrosti@inbox.lv,
www.azarkrosti.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv
Gaminamas varškės pyragas ir obuolių pyragas su varške.

Poilsio kompleksas „Ezerkrasti“
Tilišai, Dukstigalis, Čornajos valsčius,
tel. +371 26411207,+371 29176687, eseja4@inbox.lv,
razna08@inbox.lv, www.raznaslicis.lv,
www.rezeknesnovads.lv, www.ezerkrasti.viss.lv
Latgalos kulinarinio paveldo patiekalai.
Sodyba ,,Birzes“
Kvapanai, Gaigalavos valsčius, tel.+371 26439970,
+371 29422050, unces@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Patiekalai iš žuvies.

Poilsiavietė ,,Pakulmajas“
Dukstigalis, Čornajos valsčius, tel. +371 26135941,
jons1988@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Latgalių patiekalų degustacija.

Svečių namai ,,Zala sala“
Greiškanų valsčius, tel.+371 29373015, +371 29125600
zalasala@inbox.lv, www.hotelzalasala.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Dėl vaišių būtina susitarti iš anksto
Žaidimų parkas, pirtis, patalpa šventėms ir pokyliams,
Latgalos kulinarinio paveldo patiekalai.
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Ūkis ,,Rudo kumelu pauguri“
Šliakotai, Kaunatos valsčius, tel. +371 28745654,
+371 26283607, www.rezeknesnovads.lv
Pieno produktai, jodinėjimas, važinėjimasis vežimu.

Sodyba ,,Zvejnieki“
Ydenia, Naglių valsčius, tel. +371 29165392, +371 28301143,
Zvejnieki-lubans@inbox.lv, www.zvejnieki.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Patiekalai iš šviežios žuvies.

Ekologiškas ūkis „Lapegles“
Lapeglės, Lendžių valsčius, tel. +371 26520908,
lapegles.lendzi@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Pasakojimai apie bites ir jų gyvenimą, degustacijos ir bičių
produktų įsigijimas.

Rugajų kraštas
Senos duonos kepimo tradicijos
Baldonė, Rugajų valsčius, ūkis ,,Abeles“, tel. +371 29364101,
www.rugaji.lv
Pagal senas tradicijas kepama kvietinė ir ruginė duona,
pristatomi duonos kepimo receptai, galima pačiam išsikepti
duonos.

Ūkis ,,Rukiši“
Egliusala, Rugajų valsčius, tel. +371 29197821,
zs.rukisi@inbox.lv, http://www.draugiem.lv/rukisi
Tradiciniai Latgalos ir kitų tautybių patiekalai, specialūs
patiekalai iš žuvies ir medžiojamų paukščių bei žvėrių, ant
laužo virta žuvienė. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

163

RYTŲ AUKŠTAITIJA

KULINARINIS TURIZMAS IR KAIMO GĖRYBĖS
RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
AB „Anykščių vynas“
S. Dariaus ir S. Girėno g. 8, Anykščiai, tel. +370 381 50313,
info@anvynas.lt, www.anvynas.lt
Tai seniausia vyno gamykla Lietuvoje, iš natūralių žaliavų
ir produktų gamina juodųjų serbentų, vyšnių, aronijų uogų
vyną „Voruta“ - kulinarinio paveldo ženklą turintį gaminį.
Vyno gamykloje siūloma programa ,,Vyno kelias“ - kurią
sudaro ekskursija ir mokama produkcijos degustacija. Dėl
ekskursijos ir degustacijos būtina susitarti iš anksto.
Darbo laikas: I - VI 8.00 - 17.00.
Kaimo turizmo sodyba „Barono vila“
Butėnų k., tel. +370 698 85233, ruta@baronovila.lt,
www.baronovila.lt
Sodyba įsikurta 1 km atstumu nuo plento Utena - Kupiškis.
Šeimininkai pavaišins skaniais aukštaitiškais tradiciniais
patiekalais: barščiais su baravykais, koldūnais su aviena,
sočia kopūstiene, blyneliais su įvairiausiais įdarais, virtinu
kais su bulvėmis, gira. Sodyboje gaminamas ypatingo plovo ukrainietiškas plovas. Maistas
ruošiamas tik iš anksto susitarus.
Kavinė „Pasagėlė“
Niūronių k., tel. +370 682 13405,
pasagele@puslapiai.com www.pasagele.puslapiai.lt
Arklio muziejaus teritorijoje įsikūrusi kavinė kviečia skanauti
bulvinių ragelių, naminės duonos, giros, „Laimos“ pyrago.
Maistas gaminamas iš vietinių produktų ir laikantis senovės
tradicijų. Šalia esančioje klėtyje galite susipažinti su Anykščių
krašto valgių istorija edukacinėje programoje - jums teliks
pasirinkti kokiais patiekalais norėsite mėgautis: bulviniais,
miltiniais ar mėsos. Programos trukmė 2 val., patiekalus
užsisakykite iš anksto. Teikiama paslauga „Virtuvė ant ratų“.
Darbo laikas: I - IV 10.00 - 22.00, V - VI 10.00 - 24.00.
Ritualinis avies pjovimas
Antežerio k., tel. +370 682 48202, antezeris@gmail.com
Prie Nevėžos ežero vyksta ritualiniai avies pjovimai,
pabuvoję apeigose, vaišinsitės šviežios mėsos gaminiais. Dėl
užsakymo būtina susitarti iš anksto.

Edukacinė programa „Žuvelė“
Antežerio k., tel. +370 682 48202, antezeris@gmail.com
Ši programa apie tai, kaip ūkininkas savo reikmėms rūko
žuvį. Atvykę svečiai supažindinami su verslinės žvejybos
ypatumais, vakaras praleidžiamas prie laužo. Anksti ryte
ištraukiami tinklai, sveriama žuvis, verdama žuvienė... Dėl
užsakymo būtina susitarti iš anksto.
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Kavinė „Šaltinis“
Šaltinio g. 1, Kavarskas, tel. +370 38155147, +370 600 20999,
info@kavarsko-koldunai.lt, www.kavarsko-koldunai.lt
Atvykęs į Kavarską negali aplenkti nuo XVI a. įvairiausiais
padavimais garsėjančio Šv. Jono Krikštytojo šaltinio, kurio
vanduo gydo, gaivina ir stiprina. Šalia šios turistų ypač
lankomos vietos kavinėje - bare ,,Šaltinis“ galite ragauti
naminių koldūnų.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Edukacinė programa „Saulės blynas“
Slėnio g. 9, Burbiškis, tel. +370 692 22108,
slyva@erdves.lt, www.edukacijos.lt
Atvykusių į Adomonių sodybą, jaukai įkurtą kampelį, laukia
jos šeimininkės paruošų patiekalų degustavimas: ragausite
žolelių arbatos, aukštaitiškų blynų su įvairių rūšių dažiniais.
Dėl užsakymo būtina susitarti iš anksto.

Anykščių vaistažolės
Vilniaus g. 22, Anykščiai, tel. +370 659 78361,
ramusvanduo@gmail.com, www.ramunovaistazoles.lt
Vaistažolių žinovas Ramūnas rengia edukacines programas
vaikams ir suaugusiems apie Anykščių krašte augančias
vaistažoles, organizuoja gilių kavos degustacijas, arbatos
gėrimo ceremonijas gamtoje. Darbo laikas: II–VII 12.0018.00 val. Edukacinės programos užsakomos iš anksto.
Duona ir pyragai
Slėnio g. 18,Anykščiai, tel. +370 612 96063
Marija Bučinskienė malkinėje krosnyje kepa natūralaus
raugo plikytą duoną, duoną su vaisiais ir riešutais, gamina
ypatingą Pasvalio krašto meduolį, netradicinį skruzdėlyną.
Darbo laikas: 8.00 - 19.00.

Utenos rajonas

Kaimo turizmo sodyba „Alaušynė“
Salų k., Sudeikių pšt., tel. +370 389 34317, 370 698 03447,
kavine@abuva.lt ir info@abuva.lt, www.abuva.lt
Plaustu (20 žmonių) organizuoja ekskursijas po Alaušo
ežerą, o jo saloje kepa aukštaitiškus blynus su dažiniais.
Kavinė „ABU“
Aukštaičių g. 3 b, Utena, tel. +370 389 66044, 370 612 57383,
kavine@abuva.lt, info@abuva.lt, www.abuva.lt
Kavinėje galima paragauti kulinarinio paveldo patiekalų,
organizuojami renginiai, seminarai ir šventės.
UAB „Šiaudinių mėsinė“
Šiaudinių k., Vyžuonų sen., tel. +370 389 75030,
+370 389 60051, siaudiniumesine@gmail.com
Mėsos gaminiai ruošiami pagal senolių papročius ir
receptus, išlaikant tradicijomis puoselėtą skonį ir aromatą.
Galima užsakyti išskirtinių gaminių: keptą kalakutą, rūkytą
kiaulės galvą, įdarytą vištą.
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Zarasų rajonas
,,Bikėnų užeiga“
Bikėnų k., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt, www.degesa.lt
Ieškantiems unikalumo ir netikėtumų virtuvėje siūloma pa
ragauti kulinarinio paveldo patiekalo žuvies sūrio ir kitų tik
šioje užeigoje gaminamų patiekalų. Priimami užsakymai, ren
giami pobūviai ir šventės. Darbo laikas kasdien 10.00 - 22.00.
Dėl žuvies sūrio degustacijos būtina susitarti iš anksto.
Ekologinis Janinos Milašienės bitininkystės ūkis
Pagrundų k., tel. +370 621 99194
Bites Janina augina jau ne vieną dešimtmetį. Jų suneštos
kvapniosios gėrybės iš aplinkinių ūkio laukų – čia gami
namo gardaus ir sveikatai naudingo medaus paslaptis. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Užkandinė „Prie bravoro“
Dusetų vns., tel.+370 686 48890, cizoalus@.takas.lt,
www.cizoalus.lt
Tik čia atrasite nuo 1863 m. tobulinamą alaus skonio
tradiciją! Degustuokite lengvą, nefiltruotą, gyvą, pagamintą
pagal prosenelių receptūrą ,,Čižo alų“. Užkandinėje
skanaukite lietuviškos virtuvės patiekalų. Nepraleiskite progos apsilankyti čia pat įkurtoje
senovinių alaus gamybos įrankių ekspozicijoje. Priimami užsakymai, rengiami pobūviai
ir šventės dėl kurių būtina susitarti iš anksto. Užkandinėje kasmet organizuojamas vėžių
valgymo čempionatas. Lauko užkandinė dirba gegužės-rugpjūčio mėn.
Šlyninkos vandens malūnas
Šlyninkos k., tel. +370 686 23348, vandensmalunas@gmail.com,
www.slyninkosmalunas.lt
Dalyvaudami malūne rengiamoje ,,Duonos kelio“ programoje keliausite
po malūną, dalyvausite duonos kepime, galėsite skanauti senovinių
patiekalų, kurie įtraukti į tautinį paveldą arba nuo seno įprasti ant vaišių
stalo: ,,Smetoniškų“ blynų iš razavų kvietinių miltų, kaimiškos grietinės, spirgučių padažo, sūrio,
naminės giros. Po vaišių išsivežimui galėsite įsigyti malūne sumaltų miltų ir kruopų, darbščios
šeimininkės iškeptos tikros lietuviškos duonos. Malūne parengta vaikams skirta edukacinė
programa ,,Lino kelias“. Malūne gaminamą sertifikuotą tautinio paveldo produkciją galima
įsigyti kasdien nuo 10.00 val. Dėl edukacinių programų būtina susitarti iš anksto.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas
Restoranas ,,Oziornij“ ir valgykla
Soveckaja g. 115, Braslavas, tel. +375 2153 22475,
+375 2153 22553
Darbo laikas: 12.00 - 24.00.
Restoranas ,,Driviati“
Naberežnaja g., Braslavas, tel. +375 2153 32697
Darbo laikas: 10.00 - 24.00.
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Kavinė ,,Vitalič“
Sadovaja g. 6, Braslavas, tel. + 375 2925 53891
Darbo laikas: 12.00 - 01.00.

VITEBSKO SRITIS

Kavinė ,,Suzor’e“
Leninskaja g. 113, Braslavas, tel. +375 2153 22697
Darbo laikas: 12.00 - 24.00.

Kavinė ,,Kupalnica“
Soveckaja g. 69, Braslavas, tel. +375 29 2974983
Darbo laikas: 09.30 - 01.00.

Baras ,,Slavija“
Įvažiavus į Braslavą iš Miorų krypties, tel. +375 2153 32625
Darbo laikas: 12.00–01.00.

Miorų rajonas
Kavinė ,,Čaika“
Dzeržinskio g. 14, Miorai, tel. +375 2152 41301

Kavinė ,,Molodiožnoje“
Komunističeskaja g. 50, Miorai, tel. +375 2152 42789

Kavinė ,,Brigantina“
Oktiaberskaja g. 2, Miorai, tel. +375 2152 41975

Kavinė ,,Orchidėja“
Komsomolskaja g. 26, Miorai, tel. +375 2152 49098

Kavinė ,,Gold-Cafe“
Oktiaberskaja g. 1, Miorai
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Mini-kavinė ,,Prioziornoje“
Perebrodjės k.

Kavinė ,,Dvina“
Jubileinaja g. 11, Disna, tel. +375 2152 37398

Sodyba ,,Alionuška“
Frunzės g. 22, Disna, tel. +375 2152 37307,
+375 29 8901887
Sodybos šeimininkė pasiūlys nacionalinius baltarusių ir
turkmėnų patiekalus, daržoves ir vaisius, kuriuos augina
savo sode. Apsilankiusiems siūloma pasimėgauti pirtimi,
atsigaivinti žolelių arbatomis ir paragauti naudingo sveiktai
ožkos pieno.
Sodyba ,,Belije rosi“
Borovaja g. 6, Jazno k., tel. +375 2152 39581,
+375 33 6455282
Nakvynė ant šieno. Siūloma ragauti patiekalų iš natūralių
produktų, žvejoti, grybauti ir uogauti.

Sodyba ,,Dostatok“
Kirovo g. 18, Disna, tel. + 375 2152 37259
Sodybos šeimininkė patiekalus gamina iš ekologinių
produktų, kyriuos užsiaugina pati. Pasiūlys gardžių
jau išbandytos receptūros skanėstų ir atskleis žinomas
konservavimo paslaptis.
Sodyba ,,Klionaja“
Komsomolskaja g. 7, Jazno k., tel. +375 2152 39601,
+375 29 2975258
Sodybos šeimininkė puiki nacionalinės baltarusių virtuvės
žinovė. Apsilankantys vertina gėrimus, paskanintus
žolelėmis ir uogomis, užpiltines, ožkos pieną.
Sodyba ,,Spirkovič“
Klionaja g. 32, Jazno k., tel. +375 2152 39793
Siūloma ragauti nacionalinių baltarusių patiekalų, žolelių
arbatų, sodyboje išaugintų produktų.
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Restoranas ,,Slavianskij“
F. Skorinos pr. 13, Polockas, tel. +375 2144 20797

VITEBSKO SRITIS

Polocko rajonas

Kavinė ,,Damian“
Nižne-Pokrovskaja g. 416, tel. +375 2144 28766

Kavinė ,,Dionis“
Oktiaberskaja g. 25, Polockas, tel. +375 2144 23148

Kavinė ,,Chutorok Nikolaevskij“
F. Skorinos per. 2, Polockas, tel. +375 2144 28197

Kavinė ,,Razdol“
Tolstogo g. 15, Polockas, tel. +375 2144 20433

Verchnedvinsko rajonas
Restoranas ,,Drisa“
Sovetskaja g. 55, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 52370
Restoranas ,,Flora-Plius“
Sovetskaja g. 171, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 57114
Kavinė ,,Labirintas“
Sovetskaja g. 47, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 52470
Kavinė ,,Nesterka“
Bigosovo k., tel. +375 2151 58629 ir +375 2151 21206
Bitininkystės ūkis
Zadežjės k., tel. +375 2144 24422, +375 29 7184898
Nadežda Jegorovna – bitininkė, besirūpinanti nuo 1947 m. ūkyje auginamomis bitėmis.
Savo darbą jame Nadežda pradėjo 1990-aisiais. Apsilankiusiems bityne organizuojamos
ekskursijos, eksponuojami bitininkų medaus kopinėjimui naudojami įrankiai.
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Bitininkystės ūkis
Staroseljė, tel. +375 2145 14164, +375 29 5149909
Bitynas įkurtas mažai apgyvendintoje vietovėje. Jo šeimininkas papasakos apie bičių auginimą,
veisimą, medaus kopinėjimui naudojamus įrankius ir pakvies į ,,klajones“ su bitėmis.

Vitebsko rajonas
Restoranas ,,Zolotoj Lev“
Suvorovo g. 20/13, Vitebskas, tel. +375 2123 58111
Darbo laikas: 11.00 - 24.00

Restoranas ,,Usadba“
2-ja Dovatora 5, Vitebskas, tel. +375 2123 74492
Darbo laikas: I - IV 12.00 - 24.00, V - VI 12.00 - 04.00, VII
12.00 - 24.00

Alaus restoranas ,,Liamus“
Pobedos pr. 1, Vitebskas, tel. +375 2122 26073,
+375 2122 25189
Darbo laikas: 11.00 - 23.30

Restoranas ,,Žuravinka“
Moskovskij pr. 7, Vitebskas, tel. +375 2124 28738
Darbo laikas: 9.00 - 24.00

Kavinė ,,U Galini“
Voinov – internacionalistov g. 1, kv. 3, Vitebskas,
tel. +375 2122 55883
Darbo laikas: 10.00 - 24.00

Kavinė ,,Vitebsk“
Zamkovaja g. 5/2a, Vitebskas, tel. +375 2123 60623
Darbo laikas: I 11.00 - 16.00, II - VII 10.00 - 23.30
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Kavinė ,,Dvor u beriozi“
3-ja Suražskaja g. 37, Vitebskas, tel. +375 2971 77020
Darbo laikas: 10.00 - 02.00

VITEBSKO SRITIS

Kavinė ,,Graf Suvorov“
Suvorovo g. 28, Vitebskas, tel. +375 2123 63653
Darbo laikas: 10.00 - 02.00

Kavinė ,,Nika“
Moskovskij pr. 9 k. 1, Vitebskas, tel. +375 2122 30054
Darbo laikas: 11.00 - 23.00

Kavinė ,,Vitebskij traktir“
Suvorovo g. 2, Vitebskas, tel. +375 2123 62957
Darbo laikas: 12.00 - 24.00

Kavinė ,,Slavianskoje“
Lenino g. 32, Vitebskas, tel. +375 2123 72606
Darbo laikas: I-V 11.30 - 16.00
Kavinė ,,Zadvinje“
Čaikovskio g. 5, Vitebskas, tel. +375 2123 58137
Darbo laikas: 12.00 - 23.00
Sodyba ,,Čistije kliuči“
Komunarkos k., tel. +375 2122 90736, +375 29 7162584
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Sodyba ,,Izbuška“
Šmiriovo g., Zadubrovjės k., tel. +375 29 6245493
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Sodyba ,,Zadvinje“
Zadvinjės k., tel. +375 2122 05139, +375 29 6507246
Apgyvendinimas, maitinimas, žvejyba, medžioklė, miško gėrybių rinkimas, organizuojami
išeiginių dienų turai, galima mokytis pinti iš vytelių, yra įkurtas muziejus.
Nikolajaus Kliujevo sodyba
Gorodnianskij Moch k., tel. +375 29 7106997
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
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Aktyvus turizmas
Jūs aktyvus ir veržlus žmogus, nevengiantis aštrių pojūčių ar ieškantis dar nepatirtų emocijų?
Jūs tas, kurį valdo vandens ar žemės stichijos? Tad ar galima naujiems potyriams nepasirinkti
Baltijos ežerų krašto ir Bella Dvinos turistinių regionų? Jūsų laukia jaudinantys nuotykiai
ir galimybės patikrinti tuos, su kuriais leidotės į nepaprastas keliones vandens keliais ar
susiruošę, rodos, į taip gerai žinomas vietoves. Plaukiokite, jodinėkite, skraidykite, keliaukite
pėsčiomis ar dviračiais - visa tai tik gerai savijautai ir pakiliai nuotaikai!

Jodinėjimas
AMATNIECĪBAS
/ AKTYVUS TURIZMAS
TŪRISMS
Žirgas latvių, lietuvių ir baltarusių gyvenime turi išskirtinę reikšmę: neretai heraldijoje
jo simboliu reprezentuojamos vietovės, tai labiausiai dainose apdainuotas ir dažniausiai
ypatingai svarbiu žmogui pristatomas gyvūnas. Būvimas su žirgu ramina, gydo, sukuria
savotišką ir sunkiai nusakomą meditacinį lauką. Ar galima sustabdyti laiką? Auginantys
žirgus tiki ta galimybe ir pasirengę to išmokyti jus.

VITEBSKO SRITIS
LATGALA

Jodinėjimas

LATGALA (LATVIJA)
Balvų kraštas
Ūkis ,,Kapulejas“
Rutkova, Tilžos valsčius, tel. +371 28738007
Jodinėjimas, važinėjimasis ratais arba rogėmis, mažiausiems
lankytojams auginamas ponis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Svečių namai ,,Akmeni“
Franapolė, Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 26454793,
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv
Jodinėjimas, trenerio pamokos. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Eversmuižos tako kompleksas
Cibla, tel. +371 28710501, +371 29438266
Jodinėjimas, trenerio pamokos. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Dagdos kraštas
UAB „Ūzuleni“
Uozuoliniai, tel.+371 29111983, +371 656 53075
Jodinėjimas, važinėjimasis vežimu ir rogėmis, ristūnų žirgų
lenktynių organizavimas. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.
AB „Čadi“
Vecdomė, tel. + 371 26717893
Važinėjimasis vežimu, rogėmis, žirgų lenktynių orga
nizavimas.
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Ilūkstės kraštas
Jodinėjimas žirgais ir važinėjimasis karieta
Bebrenė, Bebrenės valsčius, tel.+371 26109353,
benita1963@inbox.lv
Jodinėjimas ir važinėjimasis karieta po Bebrenės dvaro
pilies parką. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Kraslavos kraštas
Žirgynas „Klajumi“
Kaplava, tel. +371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv
Dviejų - septynių dienų maršrutai žirgais gamtos parke
„Dauguvas loki“ bei Latvijos - Baltarusijos pasienyje, gido
ir maitinimo paslaugos, nakvynė, pirtys, plaustai, valtys,
jojimo terapija ir mankšta ant žirgo. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto. Būtina su savimi turėti asmens
tapatybės dokumentą.

Rėzeknės kraštas
Žirgynas „Untuai“
Spundžanai, Ozolmuižos valsčius, tel.+371 26227297,
+371 26337449, ligita@untumi.lv, www.untumi.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Jodinėjimas, važinėjimasis vežimu ir rogėmis, jojimo
terapija, trenerio pamokos. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Ūkis „Rudo kumeļu pauguri“
Šliakotai, Kaunatos valsčius, tel.+371 28745654,
+371 26283607, www.rezeknesnovads.lv
Jodinėjimas, važinėjimasis vežimais, jojimo ir žirgų kinkinių
varžybų organizavimas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Riebinių kraštas
Žirgynas
Riebiniai, Riebinių valsčius, tel. +371 653 22681,
+371 29112796
Ekskursija po žirgyną, jodinėjimas, važinėjimasis brička.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Rugajų kraštas
Ūkinė bendrovė „Mežaines“
Mežainė, Rugajų valsčius, tel.+371 28764175, +371 8619479
Jodinėjimas, važinėjimasis vežimu ir rogėmis, trenerio
pamokos. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Respublikinė žirginio sporto šventė „Bėk, bėk žirgeli“
Niūronių k., tel. +370 381 51722, a.vienuolis@delfi.lt,
www.arkliomuziejus.lt
Kasmet birželio 1-ąjį šeštadienį rengiama Respublikinė žirgų
sporto ir tradicinės kultūros šventė, kurios metu galėsite
pasivaikščioti po tautodailės dirbinių mugę, pajodinėti
žirgu, dalyvauti jojimo varžybose.
Arklio muziejus
Niūronių k., tel. +370 381 51722, a.vienuolis@delfi.lt,
www.arkliomuziejus.lt
Jodinėjimas aptvare ir pasivažinėjimas vežimaičiu po
vaizdingą Anykščių regioninį parką. Parengtas 12 km
maršrutas „Žirgo takas“. Darbo laikas: I - VII 8.00 - 17.00.
Jojimo klubas „Vilartas“
Niūronių k., tel. +370 618 84810, +370 615 59120,
info@vilartas.lt, www.vilartas.lt
Jodinėjimas žirgu ir pasivažinėjimas karieta vaizdingomis
Niūronių apylinkėmis, miško takais. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Jojimo klubas „Origonas“
Niūronių k., tel. +370 686 35255,
klubas.origonas@gmail.com, www.jodinek.lt
Sporto klubas įsikūręs vaizdingose Niūronių apylinkėse.
Apsilankę galite jodinėti miško takeliais, Šventosios upės
pakrantėmis. Išvykose jus lydės patyręs gidas, kuris ne tik
patars, bet ir parodys gražiausias Niūronių apylinkių vietas.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Zarasų rajonas
UAB „Sartų žirgynas“ ir sodyba ,,Pasartėlė“
Hipodromo 4, Didžiadvario k., tel. +370 652 33232,
pasartele@gmail.com
Žirgyne galėsite pamatyti Lietuvos žirgininkų puoselėjamas
žirgų veisles: Lietuvos sunkiuosius, žemaitukus ir rusų ris
tūnus. Jodinėjimas UAB ,,Sartų žirgynas“ išaugintais žirgais.
Asociacija „Baltas mustangas“
Liaudėnų k., tel. +370 689 10712
Jodinėjimas, pasivažinėjimas rogėmis ir bričkute.

,,Rūtos žirgai“
Naujadvario vns., tel. +370 601 22133
Mėgėjiškas jodinėjimas.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Miorų rajonas
Sodyba ,,U žuravlia“
Ustenko g. 6, Leonpolio k., tel. + 375 29 3425932
Jodinėjimas.
Sodyba ,,Spirkovič“
Klionaja g. 32, Jazno k., tel. +375 2152 39793
Pasivažinėjimai ir jodinėjimas.

Verchodvinsko rajonas

Jodinėjimo mokykla
Osvejos gyv., tel. +375 29 9463786
Organizuojami žygiai ir ekskursijos, yra įrengta vieta poilsiui
palapinėse.

Vitebskas rajons
Žirgų mėgėjų klubas
Lužesno k., Vitebsko rajonas, tel. +375 2123 69 954,
mob. +375 2921 40 805
2003 m. įkurtame klube siūlomas jodinėjimas, konkūras,
jodinėjimo pamokos, varžybų stebėjimas.
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Vienas išskirtinių Baltijos ežerų krašto ir Bella Dvinos turistinių regionų bruožų – vandens
telkinių gausa. Vien Latgaloje jų daugiau nei 900, o viename ežeringiausių Lietuvoje Zarasų
krašte – net per 300! Tad kas geriau atvėsins ir nuramins, jeigu ne vanduo – neretam
keliaujančiam tai užburianti harmonija, grąžinanti jėgas ir sielos ramybę, atverianti ,,laukinės
gamtos“ lobyną ir užtikrinanti privatumą.
Plaukimas Dvina - Dauguva, ištvermės ir naktinės išvykos įnoringąja Aukštaitijos gražuole
Šventosios upe ar vandens žygiai Drisa – tai ne tik galimybės stebėti nepaprastai vaizdingus
peizažus, bet ir unikalūs potyriai, kiekvieno keliaujančio kelionių kolekciją galintys papildyti
visai naujais, dar nepatirtais įspūdžiais.

LATGALA

Vandens turizmas

LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Sodyba „Ezersetas“
Ladyškina, Kastulinos valsčius, tel.+371 29166259,
+371 29194748, ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.
lv, www.ezersetas.viss.lv
Su savimi būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.
Nuostabi poilsio vieta prie Užunio ežero, aktyvaus
poilsio galimybės vaikams ir suaugusiems, dviejų
dienų (gali būti ilgesni) vandens maršrutai Latgalos
ežerais ir upėmis, nakvynė, garinė pirtis, kanojos,
irklinės valtys, transporto paslaugos.
Poilsio kompleksas „Krastmala“
Ansverinis 1, Agluonos valsčius, tel.+371 29244610,
brasla@apollo.lv
Pontoninis plaustas, vandens maršrutai, ekskursija
į Cirišų HES, vandens slidės, vandens motociklai,
irklinės valtys, nakvynė, pirtis.

Poilsio kompleksas ,,Aglonas Alpi“
Leitani, Agluonos valsčius, tel. +371 29194362,
+371 29275701, aglonasalpi@gmail.com,
www.aglonasalpi.viss.lv
Komplekse įkurtame kempinge įrengta 13 namukų,
speciali aikštelė kemperiams, nuomojamos valtys,
vandens dviračiai ir keturratis motociklas, čia
organizuojami sportiniai renginiai, yra įrengta
trasa ekstremalioms kelionėms, tinklinio, futbolo ir
krepšinio aikštelės, teikiamos pirties paslaugos.
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Balvų kraštas
Dvaro parkas
Partizanų g. 2, Balvai
Poilsis prie Balvų ežero, tinklinio aikštelės, atkurtas vandens
tvenkinys, žvejyba, maudykla (Alėjos g. 2), pontoninis tiltas,
nusileidimo į vandenį takelis, valčių prieplauka.

Plaustas „Vilnitis“
Balvai, tel.+371 29376933, meistarseriks@inbox.lv
Plaukiodami po Balvų ežerą pontoniniu plaustu mėgausitės
miesto grožiu nuo vandens, ežero kraštovaizdžiu.

Poilsiavietė
Tel. +371 26177942, +371 26431052, zspapardes@inbox.lv
Poilsis prie Ausala tvenkinio, lauko baldai, turistinė
stovykla, tinklinio aikštelė. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.

Ciblos kraštas
Svečių namai „Akmeņi“
Franapolė, Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 26454793,
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv
Poilsis prie Franapuolės ežero (0,5 km.), tvenkinys, pirtis,
vandens dviratis, sporto aikštelės, turistinė stovykla, bebrų
stebėjimas gamtoje, nakvynė, lauko golfas.
Poilsio kompleksas „Cirmas ezerkrasts“
Ežerniekai, Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 28332523,
info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv
Poilsis prie Cirmos ežero, irklinės valtys, vandens dviratis,
žvejybos inventorius, nakvynė, pirtis.

Poilsiavietė „Cirmas pludmale“
Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 29123749, kondrats@one.lv
Poilsis prie Cirmos ežero, paplūdimys, irklinių valčių,
paplūdimio sporto inventoriaus ir pripučiamų plaukimo
priemonių nuoma, nuoma, tinklinio aikštelė, turistinė
stovykla.
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Kaimo sodyba “Papeles“
Ežerniekai, Ezerniekų valsčius, tel.+371 26127161,
+371 656 53304
Poilsis prie Ežezerio ežero, vandens motociklas, vandens
slidės, nakvynė.

LATGALA

Dagdos kraštas

“Aktyvus poilsis Dagdoje“
Dagda, tel. +371 29180459
Poilsio vietoje prie Dagdos ežero įrengta turistinė stovykla,
nuomojamos valtys ir katamaranai.

Daugpilio miestas
Poilsio kompleksas „Vilnis“
Dzintarų g. 74, Daugpilis, tel.+371 29119558,
info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv
Poilsis prie Stropų ežero, paplūdimys, lauko skėčiai,
katamaranai, vandens motociklai, slidės, skuteriai, irklinės
valtys, tinklinio ir vaikų žaidimų aikštelės, kempingas,
nakvynė, plaukiojantis trijų denių namas – pirtis.

Valtinė „Mučas”
Isa 1, Daugpilis, tel. +371 28344394, mucas@inbox.lv,
www.laivunoma.com
Vandens maršrutai, baidarių, plaustų, kanojų ir pripučiamų
valčių nuoma.

Daugpilio kraštas
Sporto klubas „Beibuks“
Viliušai, Naujanės valsčius, tel.+371 29493121,
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv
Smagūs vandens maršrutai pripučiamais plaustais,
irklinėmis valtimis ir kanojomis po Dauguvos upę, nakvynė,
turistinė stovykla, pirtis.
Sodyba „Gaiša“
Selenė, Skrudalienos valsčius, tel.+371 29185690
Poilsis prie Silo ežero, irklinės valtys, žvejyba, žaidimų
aikštelė, pirtis, nakvynė, tinklinio aikštelė, turistinė
stovykla.
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Licencijuota žvejyba
Skolos g. 17, Špogai, Viškų valsčius, tel.+371 654 25347,
+371 26860311, +371 26557072
Licencijų įsigijimas žvejybai Viškų ir Luknos ežeruose bei
Dubnos upėje.
Sventės ežeras
Licencijų įsigijimas: tel. +371 29768455 (bendrija “Sventės
perlas”)
Licencijuota žvejyba ir povandeninė medžioklė.

Kempingas „Ozianna“
Vecluokai, Naujanės valsčius, tel.+371 29182474,
www.piedaugavas.lv
Poilsis gamtos parke ,,Dauguvas loki“, irklinių valčių ir
dviračių nuoma, kempingas, nakvynė, žvejyba.
Poilsiavietė „Romulki“
Slutiškiai, Naujanės valsčius, tel.+371 26177457
Poilsis gamtos parke ,,Dauguvas loki“, irklinių valčių ir
dviračių nuoma, pirtis, turistinė stovykla.

Svečių namai „Saules nams”
Klavinias, Sventės valsčius, tel.+371 26107594,
+371 29467276, info@saulesnams.lv, www.saulesnams.lv
Poilsis prie Sventės ežero, žvejyba, povandeninės medžioklė,
licencija žvejybai ir povandeninei medžioklei, paplūdimys,
pirtis, nakvynė.
Svečių namai „Saulesstari“
Medumė, Medumės valsčius, tel.+371 22052626,
www.saulesstari.viss.lv
Poilsis vaizdingame gamtos parke ,,Medumu ezerainė“
prie Medaus ežero, žvejyba, irklinės valtys, katamaranas,
nakvynė, pirtis.
Poilsiavietė „Silene“
Silenė, Skrudalienos valsčius, tel.+371 654 39375,
+371 29462185, +371 27870024, www.silene.lv,
www.mezaviesnica.lv
Poilsis prie Silo ežero, vandens dviračiai, vandens motociklai,
žvejyba, meškerių nuoma, sporto aikštelė, segvėjai (riedžiai),
dažasvydis, dviračiai, pirtis, baseinas, maitinimo paslaugos,
nakvynė.
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Poilsiavietė „Sventes rasa“
Vecsventė, Sventės valsčius, tel. +371 26128000,
info@sventesrasa.lv, www.sventesrasa.lv
Poilsis gamtos parke ,,Šventes“, burlenčių, vandens dviračių
ir irklinių valčių nuoma, žvejyba, nakvynė.

Poilsio centras „Viškezers“
Ostrova, Viškų valsčius, tel.+371 26549373,
info@viskezers.lv, www.viskezers.lv
Irklinės valtys, laivas ant oro pagalvių, vandens dviračiai,
paplūdimys, sporto aikštelė, pirtis, dviračiai, nakvynė,
turistinė stovykla.
Poilsio bazė ,,Virogna“
Sviliškių 1, Špogai, Viškų valsčius, tel.+371 29532933,
+371 29532939, andris.samuss@ldz.lv
Poilsis prie Viragnos ežero, paplūdimys, žvejyba, valčių
nuoma, pirtis, nakvynė.

Ilūkstės kraštas
Vandens maršrutai Dvietės upės slėniu
Putnų sala, Bebrenės valsčius, tel.+371 29137095
Vandens maršrutai organizuojami Dvietės upės potvynio
metu.

Sodyba „Salinas“
„Saliņas“, Eglainės valsčius, tel.+371 29249017
Paplūdimys, vandens dviračiai, irklinės valtys, žvejyba,
pirtis, kubilas, nakvynė.

Karsavos kraštas
Pudinavos užtvanka
Pudinava, Merdzenės valsčius, tel. +371 657 22225,
turisms@inbox.lv, www.pierobeza.lv
Ypač populiari poilsio vieta vasaros sezono metu.
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Kraslavos kraštas
,,Aktyvus poilsis Latgaloje“
Indros g. 33, Kraslava, tel.+371 26061272,
atputalatgale@inbox.lv, www.atputalatgale.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Ežerų įvairovės ir Dauguvos upės kraštovaizdžio
pristatymas, vandens maršrutai, kanojos, pripučiamos
guminės valtys, turistinio inventoriaus nuoma, transporto
paslaugos, gido paslaugos.
Valstiečių ūkis „Skaidas“
Rygos g. 58, Kraslava, tel.+371 26131147, tic@kraslava.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Vienos - keturių dienų vandens maršrutai Dauguvos upe,
po Siverio, Dridzio, Ardavo, Lejos ežerus, nakvynė, kanojos,
transporto paslaugos. Su savimi būtina turėti asmens
tapatybės dokumentą.
Svečių namai „Arkadija“
Gandeliai, Kaplavos valsčius, tel.+371 27006998,
+371 29709006, http://turisms.kraslava.lv
Vandens maršrutai Dauguvos upe, kanojos, irklinė valtis,
motorinė transporto paslaugos, nakvynė, vaikų žaidimų
aikštelė, pirtis, šaltinio vandens baseinas. Su savimi būtina
turėti asmens tapatybės dokumentą.
Poilsio kompleksas „Dridži“
Pamalės, Skaistos valsčius,tel.+371 29441221,
info@dridzi.lv, http://turisms.kraslava.lv, www.dridzi.lv
Poilsis Dridžos ežere, motorinis pontoninis plaustas,
švenčių organizavimas.

Viešbutis „Piedruja“
Piedruja,Priedrujos valsčius, tel.+371 656 29682,
+371 28608784, +371 26357228,
viesnicapiedruja@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv
Vienos – trijų dienų vandens maršrutai po Dauguvos
upę pripučiamais plaustais, gido paslaugos, maitinimo ir
transporto paslaugos. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto. Su savimi būtina turėti asmens tapatybės
dokumentą.
Svečių namai „Priedaine“
Kluso g. 2, Kraslava, tel.+371 26430798,
http://turisms.kraslava.lv
Poilsis gamtos parke ,,Dauguvas loki“, vandens maršrutai,
plaustas, nakvynė, turistinė stovykla, žvejyba. Su savimi
būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.
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Sodyba „Skerškani“
Ūdryčių valsčius, tel.+371 656 22922, +371 29195745,
skerskans@inbox.lv, http://turisms.kraslava.lv,
www.skerskani.lv
Poilsis prie Dauguvos upės, vandens maršrutai, pripučiami
plaustai, turistinė stovykla, pirtis, nakvynė. Su savimi būtina
turėti asmens tapatybės dokumentą.
Sodyba „Vaclavi“
Kaplavos valsčius, tel. +371 29118861,
http://turisms.kraslava.lv
Nakvynė, žvejyba septiniuose tvenkiniuose, pirtis.

Lyvanų kraštas
Turizmo centras
Domės g. 1b, Lyvanai, tel.+371 653 81856, +371 29157669,
asterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv
Kanojos, dviračiai, palapinių, paplūdimio tinklinio
komplekto, šiaurietiško ėjimo reikmenų, badmintono
komplekto ir kito aktyviam poilsiui reikalingo inventoriaus
nuoma, turizmo informacija apie lankomus objektus,
renginius, maršrutus Latgaloje, Latvijoje, Lietuvoje ir
Europoje. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Poilsio kompleksas „Krasti“
„Stikanai“, Rožupės valsčius, tel.+371 28315677
Dūminė pirtis, pirtininko paslaugos, tinklinio ir krepšinio
aikštelės, lauko estrada, nakvynė, turistinė stovykla, žvejyba,
irklinės valtys.

Svečių namai „Saulpurenes“
„Saulpurenis“, Turkų valsčius, tel. +371 29504247,
marikakirillova@inbox.lv
Poilsis prie Dubnos upės, nakvynė, pirtis, žvejyba tvenki
niuose, guminės valtys, turistinė stovykla, dviračių nuoma,
vaikų žaidimų ir tinklinio aikštelės. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Poilsio kompleksas ,,Avotinš“
Cirseniekai, Jersikos valsčius, tel.+371 22363282,
dacebru@inbox.lv
Poilsis prie Dauguvos upės, lauko gultai, kubilas, vasaros
baseinas, paplūdimio tinklinio aikštelė, turistinė stovykla,
žvejyba.
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Ludzos regionas
Poilsiavietės prie Mažojo Ludzos ežero
Ludza, tel.+371 657 07203, +371 29467925,
ligakondrate@inbox.lv, http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv
Prie ežero įrengtos poilsio vietos, sutvarkyti pliažai,
siūlomos ekskursijos.
• Poilsiavietė ,,Zaldatu radzinš“, Peldų g. 21, Ludza
Paplūdimys, vaikų žaidimų aikštelės, pavėsinės, lieptas,
baseinas, inventoriaus nuoma, paplūdimio tinklinio ir
futbolo aikštelės, estrada renginiams, laužavietės, organi
zuojamos Neptūno šventės, paplūdimio tinklinio ir futbolo
turnyrai.
• Poilsiavietė prie kraštotyros muziejaus, Kulnevo g. 2,
Ludza
Pavėsinės, suolai, lieptas, plausto prieplauka, išvykos iki 20
žmonių plaustu.
• Poilsiavietė prieš ,,Zaldatu radzinš“, Soikano g. 22, Ludza
Lieptas žvejams, valčių prieplauka, pavėsinės, suolai,
parengti septyni valčių maršrutai.
Kaimo sodyba „Aizupmajas“
Aizupmajas, Niukšų valsčius, tel.+371 26525785
Dūminė pirtis, išvykos valtimis po Pildos upelį ir greta
esantį Pildos ežerą.

Poilsio kompleksas „Dzerkali“
Dzerkaliai, Cirmos valsčius, tel.+371 26324735,
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv
Baras, pirties kompleksas, valčių, vandens dviračių,
motociklų ir sniego motociklų nuoma, aažasvydis, teniso
kortas, turistinė stovykla, vietos džemperiams.
Kaimo sodyba „Ezerzemes“
Kušneriai, Nirzos valsčius, tel.+371 29488376,
www.ezerzemes.lv, ezerzemes@inbox.lv
Nakvynė, sauna, dūminė pirtis, valtys, vandens dviratis,
dviračiai, žaidimų aikštelė ir baseinas vaikams.
Svečių namai „Meldri“
Nirza, Nirzos valsčius, tel.+371 29485444,
stjadeanatolijs@inbox.lv, www.pierobeza.lv
Nakvynė, žvejyba, turistinė stovykla, valtys, žaidimų
aikštelės.
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Poilsiavietė „Ozero“
Škiaunė - Garjaniai, Istros valsčius, tel.+371 29227288, +371
26443624, www.ozero.lv, ozero_andreja@inbox.lv
Žvejyba, valtys, prišertos žuvavietės, reguliariai rengiamos
žvejų varžybos „Lydekų pavasaris“ ir „Žiemos taurė“.
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Poilsio kompleksas „Zirga smaids“
Raipuolė, Nirzos valsčius, tel.+371 29474802,
+371 29492552, www.zirgasmaids.lv, info@zirgasmaids.com
Nakvynė, pirtis, sporto aikštelės, valtys, dviračiai, vandens
dviračiai ir kitos pramogos.

Rėzeknės kraštas
Poilsiavietė „Kaleji“
Kozoriai, Ozolmuižos valsčius, tel. +371 26405369,
+371 28680486, www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba tvenkiniuose, maudykla, pirtis.

Sodyba „Zvejnieki“
Ydenia, Naglių valsčius, tel. +371 29165392, +371 28301143,
www.zvejnieki.lv, www.rezeknesnovads.lv
Poilsis prie Lubano ežero ir Rėzeknės upės, žvejyba, pirtis,
nakvynė.

„Birzes”, poilsiavietė
Kvapaniai, Gaigalavos valsčius, tel. +371 26439970,
www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba tvenkiniuose, nakvynė, pirtis.

Poilsiavietė „Diki“
Grumužiai, Lūznavos valsčius, tel. +371 26175505,
eleonora.777@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba septyniuose tvenkiniuose, pirtis, dažasvydis.

Paplūdimys
Feimaniai, Feimanių valsčius, www.rezeknesnovads.lv
Poilsis prie Feimanių ežero, automobilių stovėjimo ir vaikų
žaidimų aikštelė.

AB „Vlakon“
Pertniekiai, Sakstagalos valsčius, tel. +371 29293393,
+371 28383139, vlakonkarjers@inbox.lv, www.pertnieki.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba, žuvų auginimas ir pardavimas, didmeninė ir
mažmeninė prekyba žuvų maistu, tvenkinys, žuvienė,
rūkyta žuvis.
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„Palienas“
Livža, Kantiniekų valsčius, tel. +371 29423153,
www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba, vėžių gaudymas, tekančiame vandenyje,
paplūdimys.

„Silvija“
Taurinka, Ozolmuižos valsčius, tel.+371 28661213, www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba tvenkiniuose. Dėl rūkytos žuvies būtina susitarti iš anksto.
Vandens turizmo centras „Baka“
Gaigalavos valsčius, tel.+371 26663358,
baka@rezeknesnovads.lv, www.rezeknesnovads.lv
Nakvynė, paukščių stebėjimas, vietos kemperiams, vaikų
žaidimų, futbolo ir tinklinio aikštelės, lauko estrada, tinka
moksleivių stovykloms organizuoti. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Riebinų kraštas
Aktyvus poilsis prie Zolvos ežero
,,Agaves“, Rušonos valsčius, tel. +371 26315587
Batutas, badmintonas, valtys.

Vandens slidžių ir banglenčių sporto bazė ,,Baški“
Rušonos valsčius, tel. +371 26489663, +371 653 21928
Sportiniai renginiai, vandens slidžių ir banglenčių nuoma,
trenerio pamokos, tramplynas.

Poilsio centras „Silmalas“
Rušonos valsčius, tel.+371 29101378,
+371 22830104, zalaneanna@inbox.lv
Poilsis prie Rušono ežero, irklinės valtys, kanoja, vandens
dviračiai, kateris, vandens slidės, vandens maršrutai,
žvejyba, komercinė žvejyba tvenkiniuose, nakvynė,
maitinimo paslaugos, pirtis, turistinė stovykla.
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Svečių namai ,,Šaures“
Rušonos valsčius, +371 29642100, saures@inbox.lv,
www.saures.viss.lv
Valtys, žvejyba, išvykos plaustais, vandens maršrutai Latgalos
ežerais ir upėmis, sporto aikštelė, pirtis, maitinimas.

Poilsio bazė ,,Zolva“
Siverinia, Rušonos valsčius, tel. +371 29210452,
+371 65307046
Poilsis prie Zolvos ežero, valtys, žvejyba, pirtis, sporto ir
kultūros renginiai.

Rugajų kraštas
Poilsio kompleksas „Harmonija“
Mažežeriniai, Rugajų valsčius, tel. +371 29149202,
www.rugaji.lv
Poilsis prie Boževos ežero, valčių nuoma, turistinė stovykla,
maudykla, pirtis, baseinas, nakvynė.

Varkavos kraštas
Poilsio vieta „Meža oga“
Lielie Klapariai, Varkavos valsčius, tel. +371 29447731
Poilsis prie Ūdzenos ir Klaparų ežerų, laukai dažasvydžiui,
maudykla, turistinė stovykla.

Viliakos kraštas
Poilsiavietė
Garnizono g. 6, Viliama, tel.+371 645 07224
Poilsis prie Viliakos ežero, maudykla, turistinė stovykla,
vaikų žaidimų ir tinklinio aikštelės.

Svečių namai ,,Zivsalas“
Ezermala, Vecumų valsčius, tel. +371 26399514, +371 22330887
Ant Viliakos ežero kranto įkurtuose svečių namuose įrengta konferencijų salė, garinė pirtis,
žaidimų aikštelės, nuomojami dviračiai ir valtys.
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Zilupės kraštas
Zilupės upė
Zilupė, tel. +371 28656530
Paplūdimys, poilsio vietos ir vieta renginiams.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Pasiplaukiojimas Rubikių ežeru
Kviečiame praleisti laisvalaikį plaukiojant įspūdingame Rubikių
ežere aplankant 16 ežero salų!
Sodyba „Esina“, Aniūnų k., tel. +370 686 29344,
uab.esina@gmail.com, www.atostogoskaime.lt/esina
Valtys, vandens dviračiai,jachtos, plaustas.
Sodyba „Žuvienės pašiūrė“, Rubikių k., tel.+370 659 88610 Valtys
Sodyba „Žvejo sapnas“, Bijeikių k. tel. +370 698 74916, +370 620
60763, www.zvejosapnas.lt Valtys, jachta.
Sodyba „Ajerynė“, Mačionių k., tel.+370 687 48458 Valtys, vandens dviračiai, katamaranas.
Kaimo turizmo sodyba „Šventosios upės slėnis“
Mikieriai, tel. +370 659 05057, sodyba@slenis.com,
www.slenis.com
Organizuojamos kelionės baidarėmis ir plaustais Šventosios
upe, siūloma jauki stovyklavietė nakvynei su lauko baldais,
šašlykinėmis ir laužavietėmis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Turistinė stovykla „Žalioji stotelė“
Šventupio k., tel. +370 614 84134, kilciausk@gmail.com,
www.upesubaidare.lt
Turistinė stovykla įkurta šalia upės, šeimininkai organizuoja
žygius baidarėmis šia upe. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.

Utenos rajonas
Poilsio ir renginių centras „Alaušo slėnis“
Bikuškio k., Sudeikių sen., tel.+370 640 42840,
centras@alausoslenis.lt, www.alausoslenis.lt
Poilsio ir renginių centras įsikūręs vaizdingoje vakarinėje
Alaušo ežero pakrantėje. Čia nuomojamos valtys, vandens
dviračiai, baidarės, burlentės, žvejybos įranga, yra restoranas
ir baras. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Kaimo turizmo sodyba „Alaušynė“
Salų k., Sudeikių pšt., tel. +370 389 34317, +370 698 03447,
info@abuva.lt, www.abuva.lt
Sodyba – prie Alaušo ežero. Organizuojamos ekskursijos
plaustu (20 žm.), nuomojamas kateris, vandens dviračiai,
valtis, yra kavinė, pirties, kubilinės pirties ir baseino
kompleksas, „Utenos” aludarystės muziejus. Dėl apsilan
kymo būtina susitarti iš anksto.
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Gražinos ir Gintaro Krugiškių kaimo turizmo sodyba
Antakalnio k., Saldutiškio sen., tel. +370 680 84199,
+370 616 29853
Sodyba yra prie Aiseto ežero. Nuomojamos baidarės, pagal
sudarytus maršrutus organizuojamos išvykos ežerais ir
upeliais. Vandens turistų ypač pamėgta ekskursija į pelkes.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Alvydo Valiuko kaimo turizmo sodyba
Mirkėnų k., Leliūnų sen., tel.+370 688 41017,+370 613 09981,
alvydas222@gmail.com, www.valiukosodyba.puslapiai.lt
Šeimininkas siūlo 4 vietų namelį - plaustą su miegamomis
vietomis, kuriuo galima plaukioti Ilgio ežere. Dėl apsi
lankymo būtina susitarti iš anksto.

Kempingas „Sudeikiai“
Sudeikiai, tel. +370 615 15324, +370 686 61520,
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt
Apgyvendinimas savo palapinėse ir džemperiuose, galima
plaukioti valtimis, baidarėmis, yra lauko žaidimai, nardymo
centras, parengti maršrutai po apylinkes, įrengta vaikų
žaidimo aikštelė su sūpynėmis, čiuožyklomis, treniruokliais,
organizuojamas žuvienės virimas. Darbo laikas: birželiorugpjūčio mėn. visą parą.
Vilijos Čepulienės kaimo turizmo sodyba
Pliauškečių k., Saldutiškio sen., tel.+370 611 62268,
+370 682 20660, vilija@atostogoskaime.lt, www.vilijossodyba.lt
Sodyba yra Labanoro girioje, netoli Aiseto ežero. Čia pramo
giniu laivu (25 žm.) organizuojamos ekskursijos „Gamtos
pažintiniai pasiplaukiojimai“. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Zarasų rajonas
Zaraso ežero pakrantės valtinė
Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Besiilsintiems Zaraso ežero pakrantėje siūlomos valtys, van
dens dviračiai, baidarės, būriniai laiveliai, įsigytas būrinis
katamaranas, galintis vienu metu plukdyti apie 10 žmonių.
UAB „Degesa“ valtinė
Bikėnų k., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt, www.degesa.lt
Ant Šventosios upės kranto įrengtoje valtinėje siūloma
pramogauti naudojantis nusileidimo į vandenį taku,
plaustu, valtimis, vandens dviračiais, kajakais, baidarėmis
ar išbandant net trijų pirčių malonumus.
UAB „Degesa“
Salako mst., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt,
www.degesa.lt
Ypač populiarios kajakais ir baidarėmis organizuojamos
vandens kelionės Šventosios upės aukštupiu ir kitais
įspūdingiausiais krašto vandens telkiniais. Organizuojami
ir naktiniai vandens žygiai. Teikiamos nakvynės paslaugos.
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Sodyba „Pasartėlė“
Hipodromo 4, Didžiadvario k., tel. +370 652 33232,
pasartele@gmail.com
Išvykos pontoniniu katamaranu po Sartų ežerą ir vandens
maršrutai baidarėmis. Teikiamos nakvynės paslaugos.
Zarasų jaunimo vandens sporto klubas
Zarasai, tel. +370 610 63327, adateleadatele@gmail.com
Klubas siūlo vandens iškylas pontoniniu katamaranu ir
programas ,,Zarasai – kurortinė teritorija: žvilgsnis į miestą
nuo vandens“, ,,Vandens išvyka Antalieptės mariomis
– kelionė, kai gali atrasti salą“, ,,Unt Sartų“ ir vandens
ekskursijas Čičirio ir Luodžio ežeruose. Nuomoja inventorių
pramogoms: vandens slides, kateriu traukiamą parašiutą
bei organizuoja nardymo išvykas katamaranu.
Zarasų vandens sporto centras
Laukesos k., tel.+370 687 39626, v.memliukas@is.lt,
www.poilsiobaze.lt
Centre siūlomi vandens dviračiai, irklinės valtys, turistinės
baidarės, sportinės baidarės, kanojos, burlentės, kateris,
vandens slidės.
UAB ,,Prie lagūnos“
Tel. +370 652 80301
Nuomojamas vandens turizmo inventorius.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas
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Fizinės kultūros ir sporto klubas ,,Driviatič“
Krasnoarmeiskaja g. 2, Braslavas, tel. +375 2153 22735, drivyatich@tut.by
• Vandens maršrutas ,,Pas vikingus“
Atstumas 23 km: maršruto pradžia Driviatų ež.– Druikos upė – Cno ež.– Nespišo ež. –
pusiasalio Lisij Nos vakarų iškyšulys – Potechų ež. – Slobodka
• Vandens maršrutas ,,Iki kuproto tilto“
Atstumas 30 km: ež. Driviatų ež. – Druikos upė –Cno ež. –Nespišo ež. –Vojso ež. – lieptelis
per Vojso ež. –Strusto ež. – vidurinis maršruto taškas
• Vandens maršrutas ,,Didelis ežeras“
Atstumas 10 km: Driviatų ež. – Čaikos ež. – įlankos rytų krantas – Ušino pusiasalio šiaurės
dalis – Turbazovskij rog pusiasalio pietų dalis
• Vandens maršrutas ,,K Velesu“
Atstumas 76 km: iki maršruto ,,Iki kuproto tilto“ vidurio – protaka tarp Vojsko ež. ir Strusto ež.
–Čaičino ež. –Strusto ež. rytų krantas – išilgai pusiasalio Perevoloka –Snudų ež. –Lipoveco
ež. – turistinė stovykla ,,Ručej“ – plaukimo priemonių pernešimas į Volos Severnij ež. –Volos
Južnij ež.
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Poilsio vieta prie Vakarų Dvinos upės
Vakarų Dvinos ir Disnos upių santaka
Turistinė stovykla įrengta įgyvendinant ES projektą ,,Bella Dvina“. Joje yra visa poilsiui
gamtoje būtina infrastruktūra, informaciniai stendai.
Sanatorija ,,Rosinka“
Muraškų k., tel. +375 2152 35159, +375 2152 35243,
sanrosinka@mail.ru, www.agrozdrav.by
Sanatorija įkurta prie Obsterno ežero. Įrengtos sportinės
aikštelės, siūlomi pasivaikščiojimai pėsčiomis, išvykos
katamaranais.

VITEBSKO SRITIS

Miorų rajonas

Poilsio bazė ,,Aktam“
Muraškų k., tel. + 375 2152 35144, aktam@mail.ru
Nuomojamos valtys ir dviračiai, teikiamos nakvynės
paslaugos, siūloma žvejoti, yra parengti vandens maršrutai,
organizuojamos išvykos po Miorų rajoną.

Sodyba ,,Belije rosi“
Borovaja 6, Jazno k., tel. +375 2152 39581
Žvejyba, valtys, ekskursijos į hidrologinius draustinius
,,Žada“ ir ,,Elnia“.

Sodyba ,,Orcovskaja pristan“
Orcų k., tel. + 375 2152 49275
Įrengtas paplūdimys, tramplynas, šokinėjimo į vandenį
bokštelis, siūloma žvejyba.

Sodyba ,,Tichaja“
Začerevjės k., tel. + 375 2152 37138
Baseinas, sauna, rusiška pirtis, sporto aikštelė, paplūdimys,
žvejyba, valtys.

Sodyba ,,Ustal – otdochni“
Zarečnaja g. 51, Perebrodjės k., tel. + 375 2152 35192
Pirtis, prieplauka, valtis, parengtas maršrutas žvejams, vandens maršrutai gražiausiais
Baltarusijos ežerais, nakvynė, žygiai po draustinį ,,Boloto Moch“, paslaugos žvejams.
Sodyba ,,Bogudenki“
Orcų k., tel. + 375 29 5130999
Siūlomi žygiai pėsčiomis, plaukiojimas valtimis, žiemą – žygiai slidėmis.
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Polocko rajonas
Poilsio vieta prie Vakarų Dvinos upės
Mikrorajonas ,,Aeroport“, Polockas
Vieta poilsiui įrengta įgyvendinant ES projektą ,,Bella Dvina“. Joje yra visa poilsiui gamtoje
būtina infrastruktūra.

Verchodvinsko rajonas
Poilsio vieta ant Vakarų Dvinos upes kranto.
Medžiotojo ir žvejo namas
Solnečnij skg. 6, Verchnedvinskas, tel. +375 2151 52168
Šalia gamtos muziejus įkurtas miesto parkas, poilsio
aikštelės, paplūdimys.Teritorija įrengta įgyvendinant ES
lėšomis remiamą projektą ,,Bella Dvina“.

Vitebsko rajonas
Poilsio bazė ,,Pooziorje“
Administracija: Gogolio pav. 11, Vitebskas. Bazė: Kanašų k.,
Gorodokskio rajonas
Tel. +375 2123 70253, +375 3361 44104, info@poozerie.com,
www.poozerie.com
Apgyvendinimas, medžioklė, žvejyba, aktyvus poilsis.
Valstybinė įmonė ,,Fizinės kultūros ir sporto klubas
,,Urožaj“
Smetanika g. 16 a, Agromiestelis Novka,
tel. +375 2122 03233, +375 29 7125729,
fsk-urozhay@mail.ru
Siūlomi vandens maršrutai Vakarų Dvinos, Kasplios,
Usviačios ir Lužesniankos upėmis, nakvynė, nuomojamos
baidarės, gelbėjimo priemonės ir kitas turistinis inventorius.
Galima žvejoti, nardyti. Darbo laikas: I - V 8.00 - 17.00.
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Paskatinti nuotykių paieškai gali ne tik perskaityta knyga, bet ir iš kelionių sugrįžęs nenuorama bičiulis: pasitelkęs visas retorikos gudrybes jis gali taip suintriguoti, kad ramybė
jūsų neapleis. Ar įgyvendinama daugumos svajonė pakilti nuo žemės, atskleisti paslaptingos
vietos painią praeitį, numinti ne vieną dešimtį kilometrų dviračiu? Po nuotaikingų, nuotykių
kupinų kelionių Latgaloje, Rytų Aukštaitijoje ar Vitebsko srityje galite pasijusti tikru baronu
Miunchauzenu – vargu ar bus daug tokių, kurie suabejos jūsų pasakojimais.
Ar keliavote maršrutu „Su dviračiu po Gražutės regioninį parką“ Zarasų krašte – puikia
alternatyva įprastoms dviračių trasoms? Buvote ekskursijoje Bebrenės dvaro pilies rūsiuose ir
įvykdėte ne tik užduotis, bet nepabūgote netikėtai pasirodžius...vaiduokliams, šikšnosparniams
ar kitoms paslaptingoms būtybėms? Nepatikėjote išgirdę, kad visai netoli jūsų, Preiloje, yra
miniatiūrinė lėlių karalystė, o vasarą Anykščiuose galima važinėtis rogutėmis? Jūs dar nepasinaudojote galimybe apžiūrėti Europos Sąjungos sienos iš paukščio skrydžio ir nesusiruošėte
į medžioklę? Jeigu atsakėte ,,ne“ daugiau nei vieną kartą – tereikia kuprinės, smagios bičiulių
kompanijos ar gero užsispyrimo, kad apie visa tai ir kur kas daugiau galėtumėte papasakoti
pirmąkart išgirdusiems.

LATGALA

Nuotykių turizmas

LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
,,Agluonos alpės“
Leitanai, Agluona, tel.+371 29194362, +371 29275701,
aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.viss.lv
Tinklinio, futbolo ir krepšinio aikštelės, ekstremalios trasos,
organizuojami renginiai, kvadraciklai.
Poilsiavietė
Agluona, tel.+371 26123809, +371 653 22100
Poilsis prie Ciryčio ežero, ekskursija plaustais į Aukų salą,
valtys, žaidimų aikštelė, maudykla.

Programa ,,Agluona iš paukščio skrydžio“
Jaunagluona, tel.+371 29406255, visvaldis.kursitis@inbox.lv
Nepamirštamas skrydis, įspūdingi kraštovaizdžiai, nepatirti
įspūdžiai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Svečių namai „Akmeni“
Franapolė, Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 26454793,
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv
Golfas, žaidimo inventorius ir instruktažas žaidžiant pirmą
kartą, sveikatos gerinimo kursai, jodinėjimas, dviračių
maršrutai, pirtis.
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Dažasvydis
Cibla, tel.+371 26162066, aldons777@inbox.lv
Dažasvydžio aikštelė, žaidimo inventorius (apsauginiai
drabužiai, šautuvai ir kt.). Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.

Ūkis „Balandžių veislynas“
Grundulio namai, Berezovka, Lidumniekų valsčius,
tel. +371 26431062
Auginama apie 30 skirtingų veislių balandžių. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Daugpilio miestas
Poilsio kompleksas „Vilnis“
Dzintarų g. 74, Daugpilis, tel. +371 29119558,
info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv
Poilsis prie Stropų ežero, paplūdimys, lauko skėčiai,
katamaranai, vandens motociklai, slidės, skuteriai, irklinės
valtys, tinklinio ir vaikų žaidimų aikštelės, kempingas,
nakvynė, plaukiojantis trijų denių namas – pirtis.

Boulingo klubas „Orange bowling“
Cietokšnio g. 60, Daugpilis, tel. +371 654 27102,
klondaika@klondaika.lv, www.klondaika.com
10 takelių boulingas.
Darbo laikas: I 12.00 - 23.00, II – IV 11.00 - 23.00, V - VI
11.00 - 02.00, VII 11.00 - 23.00.

Sporto centras „Daugavpils ledus“
Stacijas g. 45 a, Daugpilis, tel.+371 654 07192,
+371 654 07191, www.dlh.lv, būtina išankstinė registracija
Ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo varžybos, čiuožykla.
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Sporto klubas „Beibuks“
Viluši, Naujanės valsčius, tel.+371 29493121,
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv
Renginių, sportinių žaidimų organizavimas gamtoje,
nakvynė, maitinimo paslaugos, vandens maršrutai mediniais
plaustais ir kanojomis po Dauguvos upę arba jos slėnius.

LATGALA

Daugpilio kraštas

Sporto bendrovė „Ultra“
Gryvos aerodromas, Kalkūnės valsčius, tel. +371 29225359,
info@flight.lv, www.flight.lv
Romantiški skrydžiai parasparniais ir motoskraidykle,
apmokymai, pilotų sertifikavimas, oro pasirodymai,
aerofotografija. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Parašiutininkų sporto klubas „D.I.S.K.“
Gryvos aerodromas, Kalkūnės valsčius, tel.+371 29874294,
+371 26898749, www.dropzone.lv
Šuoliai su apvaliu parašiutu, įspūdingiausias pirmasis
,,tandem šuolis“ (dar vadinamas ,,kengūra“), skraidinimas
su AN - 2 ir Jak -18T lėktuvais, parašiutų demonstravimas.
Poilsio parkas „Silene“
Selenė, tel.+371 654 39375, +371 29462185, +371 27870024,
www.silene.lv, www.mezaviesnica.lv
Dažasvydis, segvėjai (riedžiai), vandens dviračiai, vandens
motociklai, dviračiai, slidinėjimo trasos.

Programa ,,Riterių paslaptys“
Skolas g. 1, Naujenė, Naujanės valsčius, tel. +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv
Naujenės kraštotyros muziejaus ekspozicija, paroda
,,Dinaburgo akmens pilis“, pamoka vaikams ,,Riterių pasa
kojimai apie Dinaburgo piliakalnį“, programa suaugusiems
,,Riterių estafetė“, Dinaburgo pilies maketo pristatymas,
grupėms nuo 20 žmonių slavų - vikingų istorinis mūšis
Riterių aikštėje.

Ilūkstės kraštas
Bebrenės dvaro pilies rūsiai
Bebrenė, Bebrenės valsčius, tel.+371 26109353,
benita63@inbox.lv
Ekskursija po dvaro rūsius, netikėtos užduotys, per kurias
pasirodys vienuoliai, šikšnosparniai ir kitos paslaptingos
požemių būtybės... Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.
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Karsavos kraštas
Medžioklinių šunų mokymo aikštelė „Pa mežacūku“
Salnava, Salnavos valsčius, tel. +371 29228806
Sertifikuotų kinologų paslaugos.

AB „Lūseni“ mototrasa
Mežvidai, Meižvidų valsčius, tel. +371 29121964
Organizuojamos lenktynės, kurios pritraukia motosporto
gerbėjus iš visos Latvijos.

Kraslavos kraštas
Vasarnamis „Stirnmeži“
Varnavičiai, Kaplavos valsčius, tel. +371 25960091,
+371 29728133, http://turisms.kraslava.lv
Poilsis prie Jablonkos ežero, pirtis, maudykla, žvejyba,
irklinės valtys, dviračiai, dažasvydis, miško gyvūnų ir
paukščių stebėjimas, kvadracklai, užsisakius iš anksto
ypatingai paruošti patiekalai iš avienos ir dalyvavimas
medžioklėje.
Naktinė ekskursija po grafų Pliaterių parką
Pilies g. 6, Kraslava, tel.+371 656 22123, +371 656 22201,
tic@kraslava.lv, http://turisms.kraslava.lv
Netikėta naktinė kelionė, gido paslaugos.

Sodyba ,,Vokors pi azara“
Izvalta, tel.+371 29422679, latgaletours@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv, www.latgaletours.lv
Išvyka visureigiais po Sargavos ežero apylinkes ,,Izvaltos
safaris“, nakvynė, dūminė pirtis.
Žirgynas „Klajumi“
Kaplava, tel.+371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv
Dviejų - septynių dienų maršrutai žirgais gamtos parke
„Dauguvas loki“ bei Latvijos - Baltarusijos pasienyje, gido
ir maitinimo paslaugos, nakvynė, pirtys, plaustai, valtys,
jojimo terapija ir mankšta ant žirgo. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto, su savimi būtina turėti asmens tapatybės
dokumentą.
196

Nuotykių turizmas / AKTYVUS TURIZMAS
Ekskursija plaustu „Ludzos ežerų istorija“
Ludza, tel.+371 657 07203, +371 29467925,
ligakondrate@inbox.lv, tic@ludza.lv, http://turisms.ludza.lv,
www.pierobeza.lv
Poilsiavietės, paplūdimys, kraštotyros muziejaus (Kulnevo
g. 2), viduramžių pilies griuvėsiai, amatų centras, gido
paslaugos. Plaukiodami po Mažąjį Ludzos ežerą atrasite
miesto istoriją ir įspūdingą jo kraštovaizdį.

LATGALA

Ludzos kraštas

Poilsio kompleksas „Dzerkali“
Dzerkaliai, Cirmos valsčius, tel.+371 26324735,
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv
Dažasvydis.

Poilsio kompleksas „Zirga smaids“
Raipolė, Nirzos valsčius, tel. +371 29474802, +371 29492552,
info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv
Poilsis prie Nirzos ežero, dažasvydis, nakvynė, pirtis,
jodinėjimas.

Dviračių maršrutas „Aplink Mažąjį Ludzos ežerą“
Bažnyčios g. 42, Ludza, tel.+371 657 07203, +371 29467925,
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv,
turisms.ludza.lv, http://turisms.ludza.lv
Bažnyčia, Pilies kalnas, krašto muziejus ir pan.
Maršruto trukmė - 6 km.
Naktinis maršrutas „Atverties tumsa“
Bažnyčios g. 42, Ludza, tel. +371 29467925,
+371 657 07203, +371 657 22189, +371 29459658,
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, bjc@ludzaspils.lv,
http://turisms.ludza.lv, www.ludzaspils.lv
Kontroliniai punktai ir netikėtos užduotys.
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Preilių kraštas
J. Michailovos lėlių muziejus ir miniatiūrinė karalystė
Daugavpilio g. 21, Preila, tel.+371 653 21737, +371
26423837, www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com
Meistrės namuose apgyvendinta apie 350 lėlių. Ji gamina
lėles ir pagal užsakymus. Apžiūrėję miniatiūrinę karalystę,
galėsite nusifotografuoti pasidabinę senoviniais apdarais.
Darbo laikas: I - VII 9.00 – 19.00.

Rėzeknės miestas
Boulingo centras „Joker“
Upės g. 34 b, Rėzeknė, tel.+371 646 07094,
www.joker-rezekne.lv, www.rezekne.lv
Boulingas, kavinė. Darba laikas: 12.00 - 22.00.

Rėzeknės rajonas
Aerodromas
Audrinių aerodromas, Audrinių valsčius, tel.+371 29405302,
www.rezeknesnovads.lv
Apžvalginiai skrydžiai grupėmis ir pagal individualiai
sudarytą programą, ekskursijos po aerodromą
„Vilnīši V“
Gaiduliai, Ozolinės valsčius, tel.+371 26725256,
vilnisiv@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba, katamaranai, nakvynė, pirtis.

„Diki“
Grumužiai, Lūznavos valsčius, tel.+371 26175505,
eleonora.777@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv
Žvejyba, nakvynė, pirtis, dažasvydis, pirtis.

„Priežupe“
Audrinų valsčius, tel. +371 26178693,
www.rezeknesnovads.lv
Dažasvydis.
,,Lidacinas“
Karpinjė, Kaunatos valsčius, tel.+371 29252998,
+371 29474627, tiptops@inbox.lv, www.lidacinas.lv
Vandens motociklas, vandens slidės, šaudymas iš lanko.
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Šaudykla
Treuchai, Čornajos valsčius, tel.+371 26661666,
www.rezeknesnovads.lv
Šaudymo stendas, šaudymas į taikinius.

Rėzeknės upė
Tel.+371 29166259, +371 29194748, www.laivaslatgale.lv
Vandens maršrutas po dar mažai žinomą turistams upę,
kuri Latvijoje pagal ilgį yra dvylikta (116 km).

Ūkis ,,Rozite“
,,Skredeli“, Audrinių valsčius, tel. +371 26417666,
www.rezeknesnovads.lv
Privati egzotinių paukščių ir nykštukinių gyvūnų kolekcija,
apsilankymas vandens malūne, galimybė paskambinti
varpais, kurie pagaminti iš vario ir sidabro lydinio.

Rugajų kraštas
Sporto klubas „Rudajai“
Rugajai, tel. +371 29149202, www.rugaji4x4.lv
Automobilių ross country ir trofi raliai, išvykos
automobiliais ir keturračiais motociklais, maršrutai sunkiai
pravažiuojamais keliais.

Varkavos kraštas
Dažasvydžio klubas „Meža oga“
„Krusti”, tel.+371 29447731, majastirans@inbox.lv,
www.mezaoga.savavieta.lv
Dvi aikštelės žaidimams: „Skrejenis“ ir „Slidenis“.

Viliakos kraštas
Sporto ir poilsio centras „Balkanu kalni“
Loginai, tel. +371 291 32664, skilbeni@vilaka.lv
Distancinės slidinėjimo trasos, organizuojamos vietinės, regioninės ir valstybinės slidinėjimo
varžybos, inventorius slidinėjimui nuoma, dviračių maršrutai. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Vasaros rogučių trasa
Kalno g. 25, Anykščiai, tel. +370 381 78144,
kalita@res.lt, www.kalitoskalnas.lt
Ant Kalitos kalno esanti trasa kviečia išbandyti nusileidimą
linksmaisiais kalneliais - tai gaivaus vėjo gūsis karštą vasaros
dieną ir maloni alternatyva nusileidimui slidėmis žiemą,
tai saugi pramoga, kviečianti patirti naujas ir netikėtas
emocijas bet kokio amžiaus žmonėms! Trasos ilgis – 0,5 km,
5 posūkiai, tramplinas ir kilpa. Vienu metu trasoje gali važiuoti 24 pramogautojai. Darbo
laikas: II – VII 10.00–17.00. Žiemos metu iš anksto susitarus.
Anykščių kartodromas
Kelias Nr. 120 (Anykščiai – Ukmergė) 1 km nuo Anykščių m.,
tel. +370 687 81480, tsk@motorsportas.lt,
www.motorsportas.lt
Kartodromas ištisus metus atviras aštrių pojūčių ir
ekstremalaus važiavimo gerbėjams. Jame organizuojami
pramoginiai važiavimai, skirti įvairaus amžiaus žmonėms,
trasoje vyksta varžybos ir čempionatai. Darbo laikas: nuo
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. I – VII 11.00–19.00. Ne
sezono metu būtina susitarti iš anksto.
Laipynių parkas „Dainuvos nuotykių slėnis“
Dainuvos slėnis, Anykščiai, tel. +370 693 35060,
rezervacija@nuotykieslenis.lt, www.nuotykiuslenis.lt
Tai puiki aktyvaus laisvalaikio praleidimo vieta. Parke yra 6
skirtingo sudėtingumo trasos, kurios įrengtos iki 13 metrų
aukštyje - tad kiekvienas lankytojas galės rinktis trasas pagal
savo fizinį pasirengimą. Polėkio malonumą pajusite išbandę
„Skrydį per Šventąją“ – jo bendras ilgis virš 300 metrų. Yra
įrengta trasa vaikams. Darbo laikas: nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 31 d. I – VII 10.00–18.00. Ne sezono metu būtina
susitarti iš anksto.
Kukurūzų labirintas
Anykščiai, tel.+370 674 10502, www.poilsisanyksciuose.lt
Kukurūzų labirintas yra ,,klaidi“ ir puiki pramoga šalia
Anykščių! Kiekvienais metais sukuriamas vis kitas labirintas,
siejamas su Anykščių krašto kultūrinėmis vertybėmis –
Laimės Žiburu, A.Baranausko klėtele ar arklio pasaga. Dar
bo laikas: nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 15 d. I – VII 10.00
– 19.00.

200

Pramoginė kelionė Siauruku
Vilties g. 2, Anykščiai, tel. +370 381 54597, +370 620 18243,
+370 610 36085, info@siaurukas.eu, www.siaurukas.eu
Nuo gegužės mėn. iki spalio mėn., užsakius pramoginę
kelionę, galima važinėtis šiuo unikaliu veikiančiu technikos
paveldo objektu. Savaitgaliais organizuojamos kelionės į
Troškūnus ir prie Rubikių ežero. Rezervuoti vietas būtina iš
anksto.
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Gražinos ir Gintaro Krugiškių kaimo turizmo sodyba
Antakalnio k., Saldutiškio sen., tel. +370 680 84199, +370 616 29853
Sodyba yra prie Aiseto ežero. Nuomojamos baidarės, pagal
sudarytus maršrutus organizuojamos išvykos ežerais ir upeliais.
Vandens turistų ypač pamėgta ekskursija į pelkes.
Dažasvydis
Plento g.2, Radeikiai, tel.+370 614 59884,
utenosdazasvydis@gmail.com, www.utenosdazasvydis.lt
Dažasvydis - karinis pramoginis žaidimas, kurio metu prie
šingos žaidėjų komandos kaunasi iki pergalės. Šis žaidimas
- geros nuotaikos užtaisas, puiki proga gerai praleisti laisvalaikį
gimtadienio, sukaktuvių, bernvakario, mergvakario ir kitomis
progomis. Dėl užsakymų būtina susitarti iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA

Utenos rajonas

Zarasų rajonas
Zarasų aviaklubas
Dimitriškių k., tel. +370 686 32252, munka2002@one.lt,
www.zarasai.lt/tic
Siūloma paskraidyti lėktuvu arba pašokinėti kelių tipų
parašiutais, kurie skiriasi tiek savo forma, tiek ir skrydžio
charakteristikomis. Dėl skrydžio būtina susitarti iš anksto.
UAB „Degesa“
Salako mst., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt, www.degesa.lt
Ypač populiarios kajakais ir baidarėmis organizuojamos
vandens kelionės Šventosios upės aukštupiu ir kitais
įspūdingiausiais krašto vandens telkiniais. Organizuojami
naktiniai vandens žygiai. Vandens maršrutai sudaromi pagal
individualius ir iš anksto aptartus pageidavimus.
Gražutės Didysis ir mažasis dviračių žiedai
Laisvoji 14, Salako mst., tel. +370 385 59426,
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt, www.zarasai.lt/tic
37 km mažasis dviračių trasos žiedas iš dalies jungiasi su
Didžiuoju trasos žiedu. Jis driekiasi pro Apiričio, Ilžiko,
Asavėlio, Asavo, Tumiškio ežerus. 45 km Didžiajame
dviračių trasos žiede – vertingiausios Gražutės regioninio parko kultūros ir gamtos vertybės
bei nuostabūs kraštovaizdžiai. Maršrutas pripažintas sėkmingiausiu 2008 m. turizmo
infrastruktūros projektu ir įdomiausia tarptautinės turizmo, sporto ir laisvalaikio parodos
,,Vivattur 2009“ kelione Lietuvoje.
Dviračių maršrutas ,,Tarp Zalvio ir Zalvės“
Vytauto g. 5, Dusetos, tel. +370 385 56834,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info, www.zarasai.lt
Bendras maršruto ilgis 13 km., tačiau galima pasirinkti
ir trumpąjį jo variantą. Visoje maršruto atkarpoje gausu
rodyklių, kurios neleis pasiklysti. Tai išvyka tiems, kas nori
aktyvaus poilsio gamtoje, nesiekia sportinių rezultatų ir nori
pasigrožėti miškų, ežerų kraštovaizdžiais bei Zarasų krašto
vertybėmis.
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Aeroklubas ,,Orėkis“
Dimitriškių k., tel. +370 670 20859, www.zarasai.lt/tic
,,Orėkis“ – tai dovanotas skrydis sau ir draugui, skrydžiai
parasparniu ir tandeminiai skrydžiai, pamokos prade
dantiems ir parodomoji programa.
UAB ,,Pasartėlė“
Hipodromo 4, Didžiadvario k., tel. +370 686 93801,
paintbollas@gmail.com
Dažasvydis organizuojamas jums patogioje vietoje.
Siūloma pasimėgauti ir mobilaus kubilo malonumais.
Jaunimo takas
Salako mst., Luodžio ežero pakrantėje prie Salako stovyklavietės,
tel. +370 385 59426, www.zarasai.lt/tic
Jis yra Gražutės regioninio parko teritorijoje – tai pirmasis ir
vienintelis Europoje tarptautinių Jaunimo mainų dalyvių sukurtas
ir įrengtas pažintinis takas apie jus pačius, jaunus žmones. Takas
sukurtas kaip atvira erdvė jaunimui, o jame įrengti informaciniai
stendai ir instaliacijos kviečia diskusijai apie jaunimo nedarbą,
patyčias, švietimą, psichotropines medžiagas, atliekų rūšiavimą ir
kt. Tako ilgis 300 m. Informacija stenduose pateikiame lietuvių ir
anglų kalbomis.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Miorų rajonas
Medžiotojo namelis
Lesnaja g. 3a, Miorai, tel. + 375 2152 42141
Medžioklės, renginių ir švenčių organizavimas.

Medžiotojo namelis
Mazurino k., tel. + 375 2152 37364,+ 375 2152 37886
Medžioklės organizavimas, pirtis, valtys, banglentės,
autotransporto remontas, gido paslaugos.

Medžiotojo namelis
Začerevjės k., tel. + 375 2152 41916
Medžioklės organizavimas, laukinių žvėrių stebėjimas, žygiai pėsčiomis.
Sodyba ,,Muraški“
Muraškų k., tel. + 375 2152 48554, +375 2152 41057
Pažintinės ekskursijos, vasaros ir žiemos žvejyba, medžioklė,
žygiai, pirtis.
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Sodyba ,,U jegeria“
Oktiaberskaja g. 7, Jazno k., tel. + 375 29 3507014
Žvejyba, medžioklė, valtys, žygiai per pelkes, ekskursinė
programa po apylinkes, pirtis.

Sodyba ,,Ustal – otdochni“
Zarečnaja g. 51, Perebrodjės k., tel. + 375 2152 35192
Ekskursijos po Polocko lankomas vietas, vandens maršrutai Braslavo ežerais, pirtis, žygiai po
draustinį ,,Boloto Moch“.
Sodyba ,,Сяліба Мурашкі“
Muraškų k., tel. + 375 2152 48554, + 375 2152 41054
Žvejyba vasarą ir žiemą, medžioklė, ekskursijos.
Sodyba ,,Mateikava сяліба“
Perebrodjės k., tel. + 375 29 2925040
Žaidimai, dviratis, valtis, vaikų žaidimų aikštelė.
Sodyba ,,Orcovskaja pristan“
Orcų k., tel. + 375 2152 49275
Tinklinio aikštelė, krepšinio stovas, skersinis, lankai gimnastikai, šokinėjimo į vandenį
bokštelis, vaikų žaidimo aikštelė.

Polocko rajonas
Medžioklės ūkis ,,Lebedinoje“
Administracija: Oktiaberskaja g. 54, Polockas
Medžioklės bazė: Šati ežeras, Polocko rajonas, tel. +375 2144 27367
Organizuoja medžioklę, teikia nakvynės paslaugas, yra sauna, rusiška pirtis.
Kultūros ir sporto rūmai
Molodiožnaja g. 946, Novopolockas, tel. +375 2145 35517, himik92@yandex.ru
Čiuožykla. Darbo laikas: pagal grafiką.
AB ,,Polockas – Steklovolokno“ kultūros ir sporto
kompleksas
Jubileinaja g. 7, Polockas, tel. +375 2144 24166,
+375 2144 15923
Darbo laikas: Kultūros kompleksas: kasdien 8.00 - 17.00,
fizinės kultūros ir sporto kompleksas: kasdien 7.30 - 22.00.
Kultūros ir pramogų kompleksas ,,Dionis“
Oktiaberskaja g. 25, Polockas, tel. +375 2144 23148,
+375 2144 10204
8 takelių boulingas, kultūros ir pramogų klubas ,,Sfera“.
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Rosonų rajonas
Medžiotojo namelis
Jankoviči k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Medžioklė, žvejyba, nacionalinė virtuvė, rusiška pirtis.

Medžiotojo namelis
Seliavšinos k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Medžioklė, žvejyba, nacionalinė virtuvė, rusiška pirtis.

Medžiotojo namelis
Tofelių k., tel. +375 2159 41228, +375 2159 41008
Medžioklė, žvejyba, nacionalinė virtuvė, rusiška pirtis.

Valstybinės įmonės ,,Rososko rajoninis ,,FSK ,,Start“
Rosonai, tel. +375 2159 41228, faksas+375 2159 42860,
fsk-start@yandex.ru
Dviračių, valčių ir sportinio inventoriaus nuoma, sauna,
baseinas, treniruokliai, sporto ir aerobikos salės.

Vitebsko rajonas
Valstybinė įmonė ,,Fizinės kultūros ir sporto klubas ,,Urožaj“
Smetanika g. 16 a, agromiestelis Novka, tel. +375 2122 03 233, fsk-urozhay@mail.ru
Sportinių ir kultūros renginių organizavimas, čiuožinėjimas pačiūžomis, pasivažinėjimai
kvadraciklais ir elektriniais skuteriais, nuomojamos baidarės, katamaranai, valtys.
Medžioklės ir žvejybos bazė ,,Losvido“
Posūkis į Gerasimovo k., tel. +375 2123 73033,
+375 2122 79710, +375 2971 41232
Apgyvendinimas, pirtis, virtuvė ir maisto ruošimui būtina
įranga, nuomojamos valtys, katamaranai, grilinė.
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Banglentininkų stotis ,,Losvido“
Automagistralė P-115 (Vitebskas – Gorodok), posūkis į
Gerasimovo k., Losvido ežeras, kempingas ,,Losvido“
Nuomos punkto tel. + 375 29 6613072, apgyvendinimas
tel. +375 29 7123965
Burlentės, vandens aitvarai (kaitingas), laisvasis (neko
mercinis) pramoginis plaukiojimas (jachtingas), lentos
AHD, ,,Simmer“ ir ,,Point“ burės, apgyvendinimas.

Nuotykių turizmas / AKTYVUS TURIZMAS
VITEBSKO SRITIS

Medžiotojo namelis
Drekoljės k., tel. +375 2122 61774, +375 2122 37027
Apgyvendinimas, pirtis, grilinė.

Medžiotojo namelis ,,Gorbač“
Tel. +375 2122 67356, +375 2126 71548, +375 2122 64578,
suragles@rambler.ru
Apgyvendinimas, rusiška pirtis, lauko pavėsinė, už
papildomą apmokėjimą pusryčiai, pietūs ir vakarienė, gido
paslaugos, nacionalinės kultūros pristatymas.

Sodyba ,,Zadvinje“
Zadvinjės k., tel. +375 2122 05139,+375 29 6507246
Apgyvendinimas, maitinimas, žvejyba, medžioklė, miško gėrybių rinkimas, organizuojami
išeiginių dienų turai, galima mokytis pinti iš vytelių, yra įkurtas muziejus.
Sodyba ,,Jaskovo“
Jaskovo k., tel. +375 2122 90646 , +375 29 5972966
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Sodyba ,,Čistije kliuči“
Komunarkos k., tel. +375 2122 90736, +375 2971 62584
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Sodyba ,,Izbuška“
Šmiriovo g., Zadubrovjės k., tel. +375 29 6245493
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Nikolajaus Kliujevo sodyba
Gorodnianskij Moch k., tel. +375 29 7106997
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Sodyba ,,Aleksandrina“
Oziornaja g. 1, Lipovcų k., tel. +375 29 3175212, +375 29 7108854
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Aleksejaus Večernego sodyba
Nikiforovskogo g. 1, Vimno k., tel. +375 2122 99 417, +375 2918 67 281
Apgyvendinimas, maitinimas, rusiška pirtis, žvejyba, miško gėrybių rinkimas.
Poilsio bazė ,,Pooziorje“
Bazė: Kanašų k., Gorodokskio rajonas, tel. +375 2123 70253, info@poozerie.com,
www.poozerie.com
Apgyvendinimas, medžioklė, žvejyba, aktyvus poilsis.
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Sveikatos turizmas
Ar gali kas nors būti geriau už miesto šurmulį nustelbiančią tylą, palaimingai sielą bei akis
maloninantį kraštovaizdį ir gausybę gamtos teikiamų malonumų? Baltijos ežerų krašto ir Bella
Dvinos turistinių regionų paslaugų kaime teikėjai sutartinai net neabejodami tvirtina, kad
geriausia SPA paslaugos suteikimo vieta – meistriškai suręsta pirtelė, pagal senas tradicijas
surišta vanta ir gerai vanojimo paslaptis išmanantis specialistas. Vandens procedūros, saulės
vonios ar maudynės visais metų laikais sidabro turinčiame šaltinyje – vaistai sielai ir kūnui!
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LATGALA (LATVIJA)
Agluonos kraštas
Sodyba ,,Ezersetas“
Kastulinos valsčius, tel.+371 29166259, ezersetas@inbox.lv,
www.laivaslatgale.lv
Nakvynė, dūminė pirtis, vandens žygiai po Latgalos ežerus
ir upes. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Svečių namai ,,Mežinieku majas“
Gyteniai, Agluonos valsčius, tel. +371 29234425,
+371 25820461, meziniekumajas@inbox.lv,
www.meziniekumajas.viss.lv
Nakvynė, ekologiškai užauginti produktai, horoskopų takas,
pirtis, kvapnios vantos, masažas, žolelių arbata, tradicinių
Latgalos patiekalų degustavimas. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Sodyba ,,Upenite“
Tartakos g. 7, Agluona, tel.+371 26312465,
a.upenite@inbox.lv
Nakvynė, dūminė pirtis, masažas, maudykla, ekologiškai
išauginti juodieji serbentai. Dėl apsilankymo būtina susitarti
iš anksto.
Sodyba ,,Zemenu krastini“
Vortnikai, Kastulinos valsčius,tel.+371 29185234,
+371 26414067, anitaaglona@inbox.lv,
www.zemenukrastini.viss.lv
Pirtis, molio, žemuogių ir jogurto kaukės, masažas,
gydomasis vanojimas, valtys, dviračių maršrutai. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Sodyba ,,Abelites“
Madelaniai, Agluonos valsčius, tel. +371 29567209,
abelitesmadelani@inbox.lv
Valtys, batutas, medus, dūminė pirtis, ekologiškas pienas,
mėsos gaminiai. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Sielos namai ,,Juglaini“
Leitaniai, Agluonos valsčius, tel.+371 29130048
Dūminė pirtis, latviškos tradicijos. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
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Balvų kraštas
Baseinas
Daržo g. 2, Balvai, tel.+371 26656086, baseins@balvi.lv,
www.balvi.lv
4 tekeliai 25x10 m, vandens masažas vaikams, SPA vandens
masažas suaugusiems, plaukymo pamokos, aerobika
vandenyje, kaskados, druskos kambarys (haloterapija),
treniruoklių salė, sauna, masažas, veikia kavinė. Darbo
laikas: I – V 9.00–22.00, VI 10.00–22.00, VII 10.00 –21.00.
Sodyba ,,Bilgas“
Briežuciemo valsčius, tel.+371 28636145,
mezalezita@inbox.lv
Nakvynė, žolelių arbata, pirtis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Ciblos kraštas
Svečių namai ,,Akmeni“
Franapolė, Zvirgzdenės valsčius, tel.+371 26454793,
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv
Nakvynė, dviejų – trijų ir penkių dienų kursai sveikatai
gerinti, jodinėjimas, pirtis, dviračių maršrutai, golfas,
ekologinis turizmas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Dagdos kraštas
Poilsio kompleksas ,,Obitela“
Andzeliai, tel. +371 29152078, cbuvalmeks@inbox.lv
Nakvynė, pirtis, baseinas, kubilas, baras. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Sodyba ,,Tineji“
Beitanai, tel.+371 26832249, +371 656 80363,
zeize@apollo.lv, www.tineji.lv
Nakvynė, dūminė ir garinė pirtys, vietos palapinėms. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Svečių namai ,,Mežmalas“
,,Baraviki“, Liksnos valsčius, tel. +371 22442529,
http://mezmalas.ucoz.ru/
Sauna, garinė pirtis, žvejyba. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

LATGALA

Daugavpils novads

Svečių namai ,,Ezermala“
Ezermala, Sventės valsčius, tel. +371 29455141,
ivetacalite@mail.ru
Nakvynė, biliardas, tradicinė ir garinė pirtys, žvejyba.

Daugpilio miestas
Daugpilio Olimpinis centras
Stadiono g. 1, Daugavpilis, tel.+371 654 75140,
info@daugavpilsoc.lv, www.daugavpilsoc.lv
Vieninteliame sporto medicinos centre yra 25 m ilgio
baseinas su šešiais takeliais, mažas baseinas vaikams, ,
turkiška pirtis, sauna, treniruoklių ir aerobikos salės, vyksta
akvaaerobikos pamokos. Darbo laikas: skelbiamas interneto
svetainėje.
Viešbutis ,,Hotel Dinaburg“
Dobelės g. 39, Daugpilis, tel.+371 654 53010,
info@hoteldinaburg.lv, www.hoteldinaburg.lv
Nakvynė, baseinas, SPA vandens masažas, sauna,
aromaterapija, turkiška pirtis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Sporto kompleksas ,,Olimpija“
Valkas g. 2 u, Daugpilis, tel.+371 654 51070,
info@hotel-olimpija-sk.lv, www.hotel-olimpija-sk.lv
Speleokamera, 25 m baseinas, inforaudonųjų spindulių
sauna, turkiška pirtis, sauna, soliariumas, treniruoklių salė,
sveikatingumo klubas, stalo tenisas, sportinio inventoriaus
nuoma. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Tailandietiško masažo salonas ,,Thai Ban Lux“
Saulės g. 19, Daugpilis, tel.+371 20389071,
thaibanlux@inbox.lv
Senovės vakarų medicinos metodais daromas masažas,
figūros korekcija, gydimo procedūros, masažas gydimui ir
profilaktinei terapijai, natūralūs preparatai. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
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Ilūkstės kraštas
Sodyba ,,Salinas“
Eglainės valsčius, tel.+371 29249017
Pirtis, kubilas, vandens dviračiai, valtys. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Karsavos kraštas
Svečių namai ,,Eglaine“
Nesteriai, Malnavos valsčius, tel.+371 26333749,
zseglaine@inbox.lv
Nakvynė, šeimininkų išauginti produktai,
organizavimas.

renginių

Kraslavos kraštas
Svečių namai ,,Mežabeles“
Čenčupi, Skaistos valsčius, tel. +371 29492045
dr.krumpane@inbox.lv, htpp://turisms.kraslava.lv
Pasivaikščiojimai, žvejyba, pirtys, žalios arbatos ir medaus
degustavimas, 5-15 žmonių grupei skaitoma paskaita
,,Gėlių ir medžių terapija“, iki 20 vaikų grupei siūlomi
specialūs terapiniai pasivaikščiojimai. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Žirgynas ,,Klajumi“
Klajumai, Kaplavos valsčius, tel.+371 29472638,
ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv,
http://turisms.kraslava.lv
Nakvynė, dūminė pirtis, masažas, tradiciniai Latgalos
valgiai, jodinėjimas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš
anksto.

Lyvanų kraštas
Vidussala gamtos takas
Vidussala, Turkų valsčius, tel.+371 27701575,
+371 653 26494, kristinesislova@inbox.lv
Keliaudami stebėsite paprastųjų bitkrėslių, lyg krūmai
suaugusių peletrūnų (vaistinių kiečių) ir delfinijų augim
vietes, kvėpuosite gydomųjų žolelių aromatu prisotintu oru,
išgirsite žolininkės patarimus, galėsite mėgautis sertifikuotos
pirtininkės teikiamomis kaimiškos pirties procedūromis.
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Poilsio kompleksas „Krasti“
Rožupės valsčius, tel.+371 28315677, krastibella@inbox.lv
Poilsis prie Dubnos upės, sauna, dūminė pirtis, pirtininko
paslaugos, kempingas, stritbolo aikštelė, lauko estrada,
žvejoti, irklinės valtys.

Ludzos kraštas
Sodyba ,,Aizupmajas“
Aizupmaja, Niukšų valsčius, tel.+371 26525785
Sveikatos gerinimo kursai, valtys, dūminė pirtis, procedūros
su medumi, vantos.
Darbo laikas: gegužė – rugsėjis.

Poilsio kompleksas ,,Dzerkali“
Dzerkaliai, Cirmos valsčius, tel. +371 26324735,
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv
Pirtis, vantos, žolelių arbatos, medaus ir žolelių
antpilai, masažas, kosmetinės procedūros, kosmetologo
konsultacija.
Sodyba ,,Ezerzemes“
Kušneriai, Nirzos valsčius, tel.+371 29488376,
ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv
Dūminė pirtis, vantos, valtys, vandens dviratis, dviračiai,
žaidimų aikštelės, baseinas vaikams.

Poilsio kompleksas ,,Zirga smaids“
Raipolė, Nirzos valsčius, tel.+371 29474802, +371 29492552,
info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv
Nakvynė, procedūros su moliu, pirtis, sporto aikštelės,
dviračiai, valtys.

Rėzeknės miestas
Sveikatos studija ,,Freija Beauty“
Daržų g. 44, Rėzeknė, tel.+371 28601670,
info@freijabeauty.lv, www.freijabeauty.lv
Viso kūno, nugaros ir juosmens masažai, vakuuminiai kojų,
pilvo ir juosmens masažai, SPA procedūros, infraraudonųjų
spindulių sauna. Darbo laikas: II – V 10.00 – 20.00, VI – VII
10.00 – 15.00.
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Salonas „Veselibas sala“
Daržų g. 60, Rezeknė, tel.+371 22045577, +371 29559770,
www.veselibassala.lv
Gydomoji pirtis, sauna, energetinis ir klasikinis masažai,
masažas, kosmetologo paslaugos, pedikiūras (probleminių
nagų ir pėdų priežiūra), nagų modeliavimas geliu,
manikiūras.

Rėzeknės kraštas
„Čiekuri“
Rozentovos g. 2, Malta, Maltos valsčius,
tel.+371 29335199, +371 29467348, andris.kiscenko@lau.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Pirtis su augalų, energijos, palietimo ir judėjimo gydomąją
galia, medžių, krūmų ir garsų terapija. Dėl apsilankymo
būtina kreiptis iš anksto.

Sodyba ,,Jani“
Sekstai, Feimanių valsčius, tel.+371 29724662,
+371 646 23335, janis@ru.lv, www.rezeknesnovads.lv
Pirtis, pirtininko paslaugos, gydomasis viso kūno masažas.
Dėl apsilankymo būtina kreiptis iš anksto.
Latgalos regiono reabilitacijos centras ,,Razna“
Veczosna, Lūznavos valsčius, tel. +371 646 46923,
+371 646 46910, +371 29422323, lnrc@apollo.lv,
www.lnrc.lv, www.rezeknesnovads.lv
Specialistų konsultacijos, sudaroma individuali fizio
terapeuto programa, gydomoji mankšta, masažas, vandens
procedūros. Dėl apsilankymo būtina kreiptis iš anksto.
Sveikatos ir poilsio centras ,,Raznas stavkrasti“
Lesinskiai, Kaunatos valsčius, tel.+371 29141134,
www.raznasstavkrasti.lv, www.rezeknesnovads.lv
Nakvynė, infraraudonųjų spindulių sauna, perlinė vonia,
SPA paslaugos, druskos kambarys, soliariumas, vandens
masažo vonia. Dėl apsilankymo būtina kreiptis iš anksto.
Žirgynas ,,Untumi“
Spundžanai, Ozolmuižos valsčius, tel. +371 26227297,
+371 26337449, ligita@untumi.lv, www.untumi.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Jodinėjimo terapija. Dėl apsilankymo būtina kreiptis iš
anksto.
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„Veselibas sala“
Sala, Mostovaja, Lūznavos valsčius, tel. +371 2204557,
etgars15@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv,
www.veselibassala.lv
Pirties procedūros, profesionalaus pirtininko paslaugos,
specialios vantos, gaivinantis energetinis masažas, susiti
kimas su ajurvedos ir baltų ženklų specialistais, kosmetologo
paslaugos.

Riebinių kraštas

Svečių namai ,,Silmalas“
Siverinia, Rušonos valsčius,tel.+371 29101378
Nakvynė, pirtis, masažas, SPA procedūros. Dėl apsilankymo
būtina kreiptis iš anksto.

Pirtis ,,Cielavas ligzda“
Spukstini, Siliukanas, Siliukalno valsčius, tel. +371 26672464,
http://cielavas-ligzda.viesumajas.lv, iveta.b70@inbox.lv
Tradicinė pirtis, kubilas, žvejyba, tinklinio aikštelė, vandens
dviratis, badmintonas.
Poilsio namai ,,Lidumnieki“
Stabulniekos valsčius, tel. +371 26404721, +371 26392778
Kempingas, pirtis, baseinas, biliardas, maitinimo paslaugos,
nakvynė.

Rugajų kraštas
Laisvalaikio centras ,,Rūkiški“
Eglusala, Rugajų valsčius, tel.+371 29197821,
zs.rukisi@inbox.lv
Tradicinė ir dūminė pirtys, kubilas, vantos, maisto degus
tavimas, džiovinta žuvis. Dėl apsilankymo būtina kreiptis
iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Poilsio namai „Anykščių šilelis“
Vilniaus g. 80, Anykščiai, tel.: +370 381 58885,
+370 686 60415, +370 698 09508, info@anyksciusilelis.lt
www.anyksciu-silelis.lt
Atvykę į “Anykščių šilelį” galite išbandyti sveikatinimo
programą, kuri padės susigrąžinti gyvybines jėgas, atsipalai
duoti. Masažas ir vonia su mineraliniu vandeniu sumažins
fizinį nuovargį, skausmus, atpalaiduos raumenis, pašalins
stresą, pagerins kraujotaką, sustiprins imunitetą. Dėl apsi
lankymo būtina kreiptis iš anksto.
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Anykščių baseinas ,,Bangenis“
Ažupiečių g. 1A, Anykščiai, tel. +370 381 59431,
+370 678 84456, sveikatosoaze@res.lt, www.sveikatosoaze.lt
Baseino takeliai siekia 25 m, vandens kaskados, kuriomis lyg
masažu mėgaujasi lankytojai, vyksta kvapų ir druskos pirčių
programos, japoniška pirtis po atviru dangumi.

Utenos rajonas
Laisvalaikio ir pramogų centras „ABU“
Aukštaičių g. 3 b, Utena, tel. + 370 389 66044, +370 612
57383, +370 687 97766, info@abuva.lt, www.abuva.lt
Laisvalaikio ir pramogų centras siūlo SPA su pirčių
kompleksu: sauna, sūkurine vonia (džiakuzi), SPA masažo
baseinu, masažo dušais.
Darbo laikas: 7.00 - 22.00, VI 13.00 - 22.00.
Baseinas
Taikos g. 44, Utena, tel. +370 389 65143
Darbo laikas: II - V 18.00 - 21.00, VI – VII 16.00 - 20.00.

Zarasų rajonas
Masažo kabinetas
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28 a, Zarasai, tel. +370 602 94880
Masažas taurėmis, klasikinis, segmentinis, su medumi, kraujo ir limfos apytakos masažas;
masažas kūdikiams iki metų. Paslaugos teikiamos visus metus. Dėl masažo būtina susitarti
iš anksto.
Baseinas ir pirčių kompleksas (ligoninės pastatas)
Vilniaus g. 1b, tel. +370 655 57829, www.zarasai.lt/baseinas
Vandens ir specialusis baseinai su gydymo procedūrų įranga,
sauna, infraraudonųjų spindulių ir garinė pirtys, perlinė ir
sūkurinė vonios, atliekamas povandeninis masažas vandens
srove ir suspaustu oru, pėdų masažas vandens srove.
Komplekse atliekama ambulatorinė reabilitacija.
Dirbo laikas: sausio - gegužės mėn. ir rugsėjo - gruodžio
mėn. I – VII 11.00 - 22.00.
,,Vijuandra“
Pakalnės g. 12, Zarasai, tel.+370 600 43810,
lapena@langasiateiti.lt, www.vijuandra.lt
Masažas šokoladu ir medumi, chiromasažas, veido masažas,
aromoterapija, procedūros su jūros dumbliais. Apsilankiusieji
gali patys pasigaminti veido ir rankų kremų bei kūno aliejų.
Dėl masažo būtina susitarti iš anksto.
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Nacionalinio parko ,,Braslavskije oziora“ poilsio bazė
,,Driviati“
Naberežnaja g., Braslavas, tel. +375 2153 32100
Biliardas, tenisas, ekskursijos, važinėjimasis rogutėmis,
pokyliai, pirtis, sauna ir mažasis baseinas, treniruoklių
salė, valčių nuoma, leidimų mėgėjiškai žvejybai platinimas.
Poilsio namai įkurti prie Driviatų ežero.

VITEBSKO SRITIS
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VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Braslavo rajonas

Turizmo – sveikatinimo poilsiaviečių valdyba
,,Braslavskije oziora“
Ribchoznaja g. 15, Braslavas, tel. +375 2153 32150
Turistinio inventoriaus nuoma, ekskursijų organizavimas,
pirtis – sauna, baras ,,Volna“.
Nacionalinio parko ,,Braslavskije oziora“ poilsio bazė
,,Slobodka“
Slobodkos k., tel. +375 2153 33106
Ekskursijos, važinėjimasis rogutėmis, pirtis, valčių nuoma,
leidimų mėgėjiškai žvejybai platinimas, mokamos turistinės
stovyklos. Poilsio namai įkurti prie Potechų ežero.
Nacionalinio parko ,,Braslavskije oziora“ poilsio bazė
,,Lioški“
Lioškų k., tel. +375 2153 54100
Ekskursijos, pirtis, valčių nuoma, leidimų mėgėjiškai
žvejybai platinimas, mokamos turistinės stovyklos. Poilsio
namai įkurti prie Voloso ežero.
Nacionalinio parko ,,Braslavskije oziora“ poilsio bazė
,,Zolovo“
Tel. +375 2153 34552, +375 2153 34553
Ekskursijos, biliardas, važinėjimasis rogutėmis, pokyliai,
pirtis, katamaranas, valčių nuoma. Poilsio namai įkurti prie
Zolovo ežero.

Miorų rajonas
Sanatorija ,,Rosinka“
Muraškų k., tel. +375 2152 35159, sanrosinka@mail.ru,
www.agrozdrav.by
Sanatorija įkurta prie Obsterno ežero. Įrengtos sportinės
aikštelės, siūlomi pasivaikščiojimai pėsčiomis, išvykos
katamaranais.
Sporto ir sveikatinimo kompleksas
Komunističeskaja g. 47, Miorai
Gimnastikos, treniruoklių, stalo teniso ir biliardo salės, 5,5 x 10,0 m baseinas, sauna, rusiška
pirtis.
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Pirtis
Kirovo g., Miorai, tel. + 375 2152 41583
Rusiška pirtis (20 vietų), vantos, dušas.
Pirtis
Lenino g. 23, Disna, tel. + 375 2152 37367
Rusiška pirtis (15 vietų), vantos, dušas.
Sodyba ,,Mazurnij bereg“
Mazurino k., tel. + 375 2152 37101
Garinė, dušas, sauna, išvykos pėsčiomis.

Sodyba ,,Tichaja“
Začerevjės k., tel. + 375 2152 37138
Nakvynė 8-10 žmonių, sauna, nedidelis baseinas. Sodyba
pastatyta iš ekologinių statybinių medžiagų.

Polocko rajonas
AB ,,Polockas – Steklovolokno“ sveikatinimo kompleksas
Suja, tel. +375 2144 76128, www.polotsk-psv.by/company/sosial/profilak
Gydomi judamojo aparato susirgimai, plaučių ir odos ligos. Yra tinklinio aikštelė, valčių ir
katamaranų nuoma, rusiška pirtis, vaikų žaidimų aikštelė.
Sanatorija ,,Naftan“
Molodiožnaja g. 1, Novopolockas, tel. +375 2145 19392,
himik92@yandex.ru
Terapinio gydymo paslaugos.

Vitebsko rajonas
Vitebsko sporto rūmai
Stroitelių pr. 23, Vitebskas, tel. +375 2122 18806
Valstybinė įmonė ,,Vitebsko centrinis sporto kompleksas“
Liudnikovo pr. 12, Vitebskas, tel. +375 2122 48920
Valstybinė įmonė ,,Fizinės kultūros ir sporto klubas ,,Urožaj“
Smetaniko g. 16a,, agromiestelis Novka, tel. +375 2122 03 233, mob. tel. +375 2971 25 729
fsk-urozhay@mail.ru
Darbo laikas: I - V 8.00 -17.00.
Sanatorija ,,Železnodorožnik“
Malije Letci k., tel. +375 2123 79 255, letsy@vtb.rw.by
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,,Sanatorij Letci“
Malije Letci k., tel. +375 2122 97 243, +375 2122 97 242, letzy@vitebsk.by

ŽIEMOS TURIZMAS
Tie, kurie ieško žiemos pramogų, nebijo šaltuko ar kitų įnoringos žiemos nenuspėjamų
,,triukų“ žino, kad nesuklys pasirinkdami Latgalą, Rytų Aukštaitiją ar Vitebsko sritį: čia tikras
poledinės žūklės mėgėjų rojus! Ir visai nesvarbu ar esate mėgėjas, ar profesionalūs žvejys pati gamta bus sąjungininkė ir patirtų žvejybos nuotykių liudininkė. Jūs puikiai pasirinkote
žvejybos vietą, tad laimikiai, netgi patys netikėčiausi - jums tikrai garantuoti!
Specialistai teigia, kad slidinėjimo trasos Latvijoje įrengtos puikiai - tad prieš susiruošdami
į garsiausias jų Europoje, išbandykite esančias kaimyninėje šalyje. Sako, slidinėjant poilsio
ir sporto komplekse ,,Sauleskalns“ Kraslavos krašte galima suskaičiuoti 24 aplinkinius
ežerus. Neaplenkite slidinėjimo trasų ,,Eglukalns“ Sventės valsčiuje – čia patiks pramogauti
susiruošusioms šeimoms.
Įsidėmėkite – visus pirmąjį vasario šeštadienį kviečiame į Zarasų kraštą. Priežastis atvykti
ypatingai svarbi – Dusetose kasmet organizuojamos tradicines respublikines ristūnų žirgų
lenktynės, kurios yra populiariausias žiemos renginys Lietuvoje: jis jau atskaičiavo kelių
šimtmečių istoriją, puoselėja šalies žirgininkystės tradicijas, iš visos šalies susirinkusius šio
sporto entuziastus džiugina azartiškomis varžybomis, nuotaikinga koncertine programa ir
gausia prekybininkų muge.

LATGALA

Žiemos turizmas
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Agluonos kraštas
Svečių namai „Upenite“
Tartakos 7, Agluona, tel. +371 26312465,
a.upenite@inbox.lv, www.aglona.lv
Poledinė žūklė, pasivaikščiojimai, važinėjimasis rogutėmis
nuo kalno, Latgalos kulinarinio paveldo produktų degus
tavimas, dūminė pirtis.
Svečių namai „Zemenu krastini“
S.Vortnikai, Kastulinos valsčius, tel. +371 29185234,
anitaaglona@inbox.lv, www.zemenukrastini.viss.lv
Poledinė žūklė, pirties procedūros su moliu ir jogurtu, profe
sionalaus pirties specialisto paslaugos, sveikatos gerinimo,
gydymo ir masažo procedūros.

Ciblos kraštas
Svečių namai ,,Akmeni“
Franapolė, Zvirgzdenės valsčius, tel. +371 26454793,
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv, www.pierobeza.lv
Ramus poilsis gamtoje, poledinė žūklė, ekoturizmas, jodi
nėjimas, pasivažinėjimai rogėmis, slidinėjimas, čiuožinė
jimas, kaimiška pirtis, sveikatinimosi kursai.
Poilsio kompleksas „Cirmas ezerkrasts“
Ežernieka, Zvirgzdenės valsčius, tel. +371 28332523,
info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv
Nakvynė paslaugos, rusiška pirtis, poledinė žūklė, orga
nizuojamos Kalėdų ir Naujųjų metų šventės.
Eversmuižos tako kompleksas
Cibla, tel. +371 28710501,+371 29438266
Jodinėjimas, trenerio pamokos, išvykos rogėmis ir vežimu.

Dagdos kraštas
Buities muziejus „Andrupenes lauku seta“
Andrupenė, tel. +371 26458876, laukuseta@inbox.lv,
www.andrupene.lv
Ekskursija po muziejų, važinėjimasis rogutėmis, žolelių
arbatos degustavimas, Latgalos Advento tradicijų: maldų,
giedojimo ir gavėnios valgių pristatymas. Darbo laikas: II
- V 17.00 - 22.00, VI 11.00 - 24.00, VII 11.00 - 22.00. Dėl
apsilankymo būtina sutarti iš anksto.
218

ŽIEMOS TURIZMAS
LATGALA

UAB „Ūzuleni“
Ozoliniai, tel.+371 29111983, +371 656 53075
Ristūnų žirgų lenktynės, važinėjimasis rogėmis ir vežimais.
Dėl apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

Poilsio bazė „Obitelia“
Andzeliai, tel.+371 29152078, cbuvalmeks@inbox.lv
Čiuožykla po atviru dangumi, pirtis, nakvynės paslaugos.
Dėl apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

Daugpilio kraštas
Slidinėjimo ir sporto bazė „Egļukalns“
„Kalnajai“, Sventės valsčius, tel. +371 22034430,
+371 29506190, +371 29212581, eglukalns@apollo.lv,
www.eglukalns.lv
Bazė įrengta kalne, iškilusiame 220 m virš jūros lygio.
Joje yra šeimų, slalomo, sniego vamzdžių ir distancijų
trasos, keltuvai, įrengta apšvietimo sistema, veikia kavinė,
nuomojamos slidės ir snieglentės.

Daugpilis
Sporto centras „Daugavpils ledus“
Stacijos g. 45 a, Daugpilis, tel.+371 654 07190, www.dlh.lv
Žiemos pramogos centre teikiamos ištisus metus. Įrengta
čiuožykla atitinka tarptautinius standartus, todėl joje
dažnai organizuojamos varžybos. Treniruojasi ledo ritulio
komandos. Galima lankytis pagal išankstinės paraiškas.
Poilsio kompleksas „Vilnis“
Dzintarų g. 74, Daugpilis, tel. +371 29119558,
info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv
Nuomojami sniego ir keturračiai motociklai, rogės ir
snieglentės, teikiamos nakvynės paslaugos. Dėl apsilankymo
būtina sutarti iš anksto.

Karsavos kraštas
Svečių namai ,,Eglaine“
Nesteriai, Malnavos valsčius, tel. +371 26333749,
zseglaine@inbox.lv, www.pierobeza.lv
Nakvynės paslaugos, slidinėjimas, patiekalų iš kaime
išaugintų produktų degustavimas.
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Kraslavos kraštas
Žirgynas ,,Klajumi“
Kaplava, tel. +371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv,
http://turisms.kraslava.lv, www.klajumi.lv
Jodinėjimas, išvykos rogėmis, slidinėjimas, žolelių arbatos
degustavimas, vaišės. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš
anksto. Kadangi netoli Latvijos – Baltarusijos valstybinė
siena, būtina su savimi turėti asmens dokumentus.

Lyvanų kraštas
Latgalos meno ir amatų centras
Domės g. 1, Lyvanai, tel. +371 653 81855,
www.latgalesamatnieki.lv
Kasmet paskutinį vasario šeštadienį organizuojamas
,,Sniego skulptūrų pleneras“, kuriame dalyvauja pavieniai
profesionalūs ir neprofesionalūs menininkai bei šeimos su
vaikais. Su savimi būtina turėti reikalingus darbui įrankius.
Pleneras vyksta nuo 2005 m.
,,Šeimos dienos“
Domės g. 1, Lyvanai, tel. +371 653 81855, +371 29539740,
www.latgalesamatnieki.lv
Molio lipdymo pradžiamokslio pamokas veda profe
sionali keramikė Eleonora Pastarė. ,,Šeimos dienos“ orga
nizuojamos žiemos sezonu, kiekvieno mėnesio antrą ir
ketvirtą šeštadienį. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš
anksto.

Ludzos kraštas
Sodyba ,,Ezerzemes“
Raituolė, Nirzos valsčius, tel. +371 29488376,
ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv,
Dūminė pirtis, nakvynės paslaugos, poledinė žūklė. Dėl
apsilankymo būtina sutarti iš anksto.
Poilsio kompleksas „Dzerkali“
Dzerkaliai, Cirmos valsčius, tel.+371 26324735,
info@dzerkali-tur.lv, dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv
Rusiška ir japoniška (kubilas) pirtys, poledinė žūklė ant
kūdros ir ežero, tradicinės žiemos šventės, žaidimai
žiemą, dažasvydis miške. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš
anksto.
Poilsiavietė „Ozero“
M. Škaunė – Garbaniai, Istros valsčius, tel. +371 29227288,
ozero_andreja@inbox.lv, www.ozero.lv, www.pierobeza.lv
Licencijuota poledinė žūklė, nakvynės paslaugos.
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Poilsio kompleksas „Zirga smaids“
Raipolė, Nirzos valsčius, tel.+371 29474802, +371 29492552,
+371 657 22400, info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.
lv, www.pierobeza.lv
Poledinė žūklė, čiuožykla, dažasvydis, slidžių ir sniego
motociklų nuoma, jodinėjimas, važinėjimasis rogėmis
pakinkytais arkliais, Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių orga
nizavimas. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

Rezeknės kraštas
,,Diki“
Grumužiai, Lūznavos valsčius, tel. +371 26175505,
www.rezeknesnovads.lv
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto
Važinėjimasis nuo kalno specialiomis guminėmis rogėmis,
nakvynės paslaugos. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš
anksto.
„Rudo kumelu pauguri“
Šlakotai, Kaunatos valsčius, tel.+371 28745654,
+371 26283607, www.rezeknesnovads.lv
Išvykos žirgais, jodinėjimas, organizuojamos kinkinių
varžybos. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

Žirgynas „Untumai“
Spundžanai, Ozolmuižos valsčius, tel. +371 26227297,
+371 26337449, ligita@untumi.lv, www.untumi.lv,
www.rezeknesnovads.lv
Važinėjimasis rogėmis, jodinėjimas, instruktoriaus paslau
gos. Dėl apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

Šunų veislynas ,,Meiranu krasts“
Berzgalė, Berzgalės valsčius, tel. +371 28265866,
meiranukrasts@inbox.lv, www.meiranukrasts.jimdo.com,
X: 716508, Y: 6281053
Pristatoma kinkomų šunų ,,Aliaskos malamutas” veislė,
organizuojami pasivažinėjimai kinkiniais žiemą, teikiamos
nakvynės paslaugos, galima žvejoti. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Riebiņu novads
Poilsio bazė ,,Silmalas“
Siverinia, Rušonos valsčius, tel. +371 29101378,
+371 26413355, zalaneanna@inbox.lv,
http://www.atputalatgale.lv
Žvejyba, slidinėjimo trasos, slidžių nuoma, pirtis, Iš anksto
susitarus teikiamos maitinimo paslaugos.
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Viliakos kraštas
Sporto ir poilsio centras ,,Balkanu kalni“
Loginai, Škilbenų valsčius, tel. +371 291 32664,
skilbeni@vilaka.lv
Distancinės slidinėjimo trasos, organizuojamos vietinės,
regioninės ir valstybinės slidinėjimo varžybos. Dėl
apsilankymo būtina sutarti iš anksto.

RYTŲ AUKŠTAITIJA (LIETUVA)
Anykščių rajonas
Kalnų slidinėjimo centras ,,Kalita“
Kalno g. 25, Anykščiai, tel. +370 381 78144, +370 698 73879,
kalita@res.lt, www.kalitoskalnas.lt
Kalnų slidinėjimo centras įsikūręs Anykščių miesto
pakraštyje. Pagrindinės trasos ilgis – 250 m, aukščio
skirtumas – 40 m. Šalia yra slidinėjimo inventoriaus
nuomos punktas, pradedančiuosius apmoko instruktoriai.
Darbo laikas koreguojamas, atsižvelgiant į metų laiką.
Anykščių kartodromas
Kelias Nr. 120 (Anykščiai – Ukmergė), 1 km nuo Anykščių
m., tel. +371 687 81480, www.motorsportas.lt
Organizuojami pramoginiai važiavimai, skirti įvairaus
amžiaus žmonėms, trasoje vyksta varžybos, rengiami
čempionatai. Darbo laikas: I - VII 11.00 - 19.00. Laiką
rekomenduojama rezervuotis iš anksto.
Kaimo turizmo sodyba „Pavariai“
Pavarių II k., tel.: +370 680 28484, +370 615 27041,
info@pavariai.lt www.pavariai.lt
Žiemos pramogos – galima bandyti laimę poledinėje žūklėje,
iš pagautos žuvies ant laužo virti žuvienę; pasikaitinus
pirtyje šokti į eketę. Vaikai gali lipdyti sniego senį, čiuožti
nuo kalniuko rogutėmis arba čiuožinėti pačiūžomis
užšalusiu tvenkiniu, vaikščioti po miškus. Tartis iš anksto.
,,Šventosios upės slėnis“
Mikierių k., tel. +370 659 05057, sodyba@slenis.com,
www.slenis.com
Poledinė žūklė, žygiai slidėmis. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.
Jojimo klubas ,,Vilartas“
Niūronių k., tel. +370 618 84810, info@vilartas.lt,
www.vilartas.lt
Jodinėjimas, pasivažinėjimas rogėmis ir karietomis. Dėl
apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
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Jojimo klubas „Origonas“
Niūronys, Anykščiai, tel.: +370 686 35255,
klubas.origonas@gmail.com, www.jodinek.lt
Sporto klubas „Origonas‘ įsikūręs vaizdingose Niūronių
kaimo apylinkėse. Čia galite jodinėti vaizdingais miško
takeliais, slėniais palei upę. Jus lydės patyręs gidas, kuris
patardamas ir pamokydamas parodys gražiausias apylinkių
vietas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Utenos rajonas
Kaimo turizmo sodyba „Alaušynė“
Salų k., Sudeikių pšt., tel. +370 389 34317, +370 698 03447,
info@abuva.lt, www. abuva.lt
Sodyboje vienu metu gali įsikurti iki 60 žmonių, patogu
ilsėtis šeimoms ir kolegoms. Žiemos sezonu čia galima
pasivažinėti kvadraciklais (motoriniais visureigiais), prika
bintomis rogėmis, paslidinėti. Dėl apsilankymo būtina susi
tarti iš anksto.
Gražinos ir Gintaro Krugiškių kaimo turizmo sodyba
Antakalnio k., Saldutiškio sen., tel. +370 680 84199,
+370 616 29853
Baidarių žygiai žiemą, organizuojamos edukacinės pirčių
programos. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Kaimo turizmo sodyba „Aliai“
Alių k., Utenos sen., tel. +370 611 42287, info@aliai.lt,
www.aliai.lt
Siūlomas kroketas ant ledo, organizuojamos edukacinės
vilnos vėlimo sausuoju būdu programos. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.

Zarasų rajonas
Tradicinės respublikinės ristūnų žirgų lenktynės
Dusetos, pirmasis vasario šeštadienis. Informacija prieš
lenktynes pateikiama www.zarasai.lt
Šios lenktynės – populiariausias žiemos renginys Lietuvoje.
Jos skaičiuoja kelių šimtmečių istoriją, puoselėja šalies
žirgininkystės tradicijas, iš visos šalies susirinkusius šio
sporto entuziastus džiugina azartiškomis varžybomis,
nuotaikinga koncertine programa ir gausia prekybininkų
muge.
Čiuožykla ant Šventosios upės ledo
Bikėnų k., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt,
www.degesa.lt
Kasmet čiuožykla įrengiama ant Šventosios upės ledo ir
yra viena populiariausių žiemos pramogų Zarasų krašto
gyventojams bei svečiams. Čiuožykla įrengiama XII–II
mėn.(priklausomai nuo oro sąlygų).

223

RYTŲ AUKŠTAITIJA

ŽIEMOS TURIZMAS
Užgavėnės
Šlyninkos k., tel. +370 686 23348,
vandensmalunas@gmail.com, www.slyninkosmalunas.lt
Persirengėlių išdaigos, Kanapinio ir Lašininio kova,
vaišinimasis blynais – pagrindiniai šios šventės elementai.
Joje svarbu smagiai pasilinksminti, iki soties užkasti, žiemos
nepabūgti – juk pavasaris jau čia pat!
Tradicinė lipdinių iš sniego šventė ant Šventosios upės
ledo
Bikėnų k., tel. +370 685 44450, info@degesa.lt, www.degesa.lt
Tai šventė šeimoms, drauge leidžiantiems laisvalaikį
bičiuliams ir visiems tiems, kurie svajoja save realizuoti
kūryboje. Ir nors pirmieji ,,skulptūriniai“ sumanymai bus
įgyvendinti lipdiniuose iš sniego – jų vertė dėl to nesumažės!
Juk kuriama drauge su jums brangiausiais žmonėmis, o
lipdinius būtinai pamatys ir įvertins kiti.
Tradicinis žiemos žūklės mėgėjų varžybos ant Sartų
ežero ledo
Didžiadvario k., tel.+370 611 41630
Kasmet pirmąjį kovo sekmadienį susirinkusių poledinės
žūklės mėgėjų laukia puikiai organizuotos varžybos,
vertingi prizai, gera nuotaika ir susitikimai su pomėgio
bendraminčiais.
Žvejyba
Zarasai, www.zarasai.lt/tic
Žiemą ant Zaraso ežero ledo galima pamatyti neįprastą vaizdą: dešimtys vyrų visą dieną dirba
išsijuosę, kerta eketes, ilgomis kartimis po ledu tempia virves, vėliau ant į statines panašių
įrenginių jas suka, kol pasirodo neįprasto tinklo sparnai, o jo rankovėje, tartum maiše, spurda
žuvys. Taip pluša senąjį žvejybos būdą atgaivinusi vienintelė zarasiškių žvejų brigada. Šis
senas žvejybos būdas ant ledo atgaivintas tuo laikotarpiu, kai Zarasų krašte dar buvo šį amatą
gerai išmanančių žmonių. Juo užsiiminėjo čia atsikėlę senieji sentikiai.

VITEBSKO SRITIS (BALTARUSIJA)
Miorų rajonas
Sodyba ,,Bogudenki“
Orcų k., tel. + 375 29 5230999
Išvykos pėsčiomis ir slidėmis.
Sodyba ,,Spirkovič“
Klionaja g. 32, Jazno k., tel. +375 2152 39793
Pasivažinėjimai žirgais.
Sodyba ,,Сяліба Мурашкі“
Muraškų k., tel. + 375 2152 39793
Žvejyba.

Polocko rajonas
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Sodyba ,,Kanaši agro“
Suvalkovo k., tel. +375 3361 30950
Žvejyba. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

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

Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the European Union

Šis leidinys buvo paruoštas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui Nr. LLB-1-098 „Turizmo gebėjimų vystymo
stiprinimas Latgalos-Utenos-Vitebsko regionų bendradarbiavime”.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programa 2007-2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės
programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą,
kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje
dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys ir
Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys.
Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Programos
interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį.
Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros erdvę, be to,
išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves.
Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Bendras projekto biudžetas yra 1 789 387 eurai. Iš šios sumos 90% - 1 610 448,30 euro (5 560 555,89 litai)
yra finansuojama iš Europos Sąjungos.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Latgalos planavimo regionas ir ši informacija jokiu būdu
negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.
Už pagalbą ruošiant leidinį Latgalos planavimo regionas dėkoja projekto partneriams, savivaldybių ir
vykdomųjų komitetų administracijoms bei turizmo informacijos centrų specialistams.
Leidinyje naudoti Latgalos planavimo regiono, Latgalos regiono plėtros agentūros, turizmo informacijos
centrų, Gražutės ir Sartų regioninių parkų, Zarasų rajono savivaldybės, Antalieptės seniūnijos fotoarchyvai
bei fotografų R. Lelecko, A. Navicko, V. Šcerbakovo, S. Mažiulio, V. Eidėjaus, T. Tumalovičiaus, V. Kukonenkos,
N. Ribokaitės, A. Stausko, G. J. Punio, A. Samuilovo, D. Buičenkos, J. Vidmanto nuotraukos.
Leidinį išleido leidykla “Latgales Druka”

