
tulkota A. Puškina drāma “Boriss Godunovs”. 
Godinot dzejnieka devumu, 1964. g. muižas 
pārvaldnieka mājā ir izveidota ekspozīcija 
“Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi”. Atjauno-
tajā muižas govju kūtī apskatāmi Latgales 
podnieku darbi. Jasmuižu vērts apmeklēt 
Dzejas dienu vai cepļa atvēršanas (jūnijā un 
augustā) laikā.   + 371 65329313; 29487589.

25.      Preiļu muiža. Muižas pils būvniecību 
(grāfu Borhu dzimtas īpašums) uzsāka 19. gs. 
sākumā, bet pabeidza sešas desmitgades 
vēlāk. Padomju laikā pilī izvietoja dažāda 
tipa iestādes, līdz 1978. g. izcēlās 
ugunsgrēks, kā rezultātā cieta ēkas augšējā 
daļa. Pils nav atjaunota un apskatāma no 
ārpuses. To ieskauj viens no izcilākajiem 
Latvijas ainavu parkiem (19. gs. vidus). 
Muižas kompleksu ir jāiepazīst Irēnas 
Kjarkužas pavadībā, kas stāsta interesantas 
teikas un dzied latgaļu valodā!   
+ 371 65322041, 29116431.

26.   Pastaru vējdzirnavas. Atrodas 
Pastaros – ap 2,5 km no Preiļu – Viļānu ceļa, 
apkaimes augstākajā vietā ar skaistu 
Latgales augstienes ainavu. Holandiešu tipa 
vējdzirnavas (grozāms vējtveres 
mehānisms) celtas 1902. g. 2012. gadā ir 
atjaunoti vējdzirnavu spārni. Tās var aplūkot 
arī no iekšpuses, iepriekš piesakoties.   
+ 371 26465998.

27.       Varakļānu muiža. Muižas pili dēvē 
par vienu no izcilākajiem Latgales klasicisma 
pieminekļiem. To būvēja laikā no 1783. - 
1789. g. (itāļu arhitekts Vinčento Macoti) kā 
grāfa Mihaela Johana Borha īpašumu. 18. gs. 

beigās pēc tā paša arhitekta projekta tapa 
romantiskā stilā veidotais ainavu parks 
(viens no pirmajiem Latvijā). Pilī izvietots 
Varakļānu novada muzejs.   
+ 371 648661262;  29359242.

28.    Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas 
katoļu baznīca un Sv. Alberta klosteris. 
1753. gadā ar barona Miķeļa Rika gādību 
uzsāka baznīcas un klostera celtniecību. 
Dievnamā (viens no skaistākajiem Latgalē) 
sākotnēji bija 9 altāri. Tagad baznīcas 
centrālo altāri grezno astoņas kolonnas. 
Kreisajā jomā novietots Jēzus Sirds altāris, 
labajā – Jēzus Kristus ciešanu altāris ar 18. gs. 
izgatavotu koka krucifiksu, kam piedēvē 
brīnumdarītāja spējas. Interesenti var 
apskatīt Sveču kapelu, Sv. Terēzes kapelas, 
kapelas, kas veltītas dvēselēm šķīstītavā un 

nedzimušajiem bērniem (pēdējā – baznīcas 
pagrabā), Krusta kapelu, Fatimas Dievmātes 
godam veltīto grotu ar Fatimas ganiņu 
skulptūrām, Rožukroņa dārzu, draudzes 
aizbildņa sv. Erceņģeļa Miķeļa skulptūru u.c. 
Ekskursija iepriekš jāpiesaka.   
+ 371 64662413. Klosteris nav pieejams 
apmeklētājiem.

29.   Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”. 
Meklējama Sakstagalā. Fr. Trasuns (1864. – 
1926.)  bija  Latgales  atmodas  “celmlauzis” 
un kultūras darbinieks, valstsvīrs un garīdz- 
nieks. 1992. g. viņa dzimtajās mājās izveidoja 
muzeju. To vērts iepazīt gida pavadībā, kas 
izstāstīs  arī  par  novadnieku  Jāni  Klīdzēju 
(latgaliešu  rakstnieks,  dzejnieks,  romāna 
“Cilvēka  bērns”  autors).  Klētiņā  apskatāmi 
seni  sadzīves  priekšmeti.  +371 64640594;  
26338798.

30. Z/s „Untumi”. 1,2 km attālumā no 
Rēzeknes apvedceļa, Rēzeknes upes senlejā 
izvietojušies „Untumi”, kur var iegūt jāšanas 
iemaņas instruktora pavadībā, gan 
ierobežotās platībās, gan apvidū. Vasarā te 
piedāvā vizināties ratos, bet ziemā – pajūgā. 
Zirgus var izmantot arī kāzās u.c. pasākumos. 
„Untumos” uztur un atjauno zirgu ganām-
pulku, kā arī iegādājas zirgus, kuri atbilst 
vēsturiski veidotās Latvijas zirgu šķirnes 
prasībām. Viesi var doties pa Jāņa Streiča 
filmas „Cilvēka bērns” uzņemšanas vietām, 
bet putnumīļi - vērot stārķus pagalmā 
novietotā televizorā.   + 371 26337449.

www.celotajs.lv

Plašāka informācija par maršruta apskates 
objektiem (aprakstītiem šajā lapā, kā 
arī citiem), naktsmītnēm un krodziņiem 
atrodama www.celotajs.lv. Naktsmītņu un 
krodziņu numuri sakrīt ar interneta datu 
bāzi www.celotajs.lv – meklējiet pēc tiem. 
Citu etnogrāfisko novadu maršruti (suiti, 
lībieši, sēļi, zemgaļi, piebaldzēni, latgaļi, 
malēnieši u.c.) Latvijas apceļotājiem 
atrodami www.tures.celotajs.lv 

LATGALE
Loba dīna Latgolā! 
Pa Latgales vēsturisko novadu
Maršruta pamatgaita:  Rēzekne – Ludza – Pilda – Stoļerova – 
Kaunata – Andrupene – Dagda – Jaunaglona – Aglona –  
Aizkalne – Preiļi – Dekšāres – Varakļāni – Viļāni – Rēzekne

Ceļojot pa Latgali, joprojām var baudīt patiesi autentisku un “nesabojātu” vidi. Te redzamas Latga-
lei raksturīgas noslēgtas sētas, kas izskatās pēc maziem “cietokšņiem” – guļbūves ar fasādes dēļu 
apdari, ar bagātīgu dekoratīvo rotājumu, raksturīgu logu aizvirtņu krāsojumu, verandas, vietējās 
dārzu tradīcijas, melnās dūmu pirtis. Latgaļu sādžas glabā vietas noskaņas – sirsnību, poētismu, 
dabiskumu. Te patiešām runā latgaliski! Arī ēdieni ir visnotaļ aicinoši: kļockas, guļbišņīki, asuškas, 
krupniks, golupci un bez šaubām – šmakovka – Latgaļu šņabītis, kas taisīts no maizes, graudiem 
vai kartupeļiem. Andrupenes lauku sētā to visus māk pagatavot! Latgalē ir apciemojami izcili 
amatnieki, “Pūdnīku skūla”. Latgalē vienkopus pastāv daudzas reliģijas – katoļi, vecticībnieki, pa-
reizticīgie, luterāņi. Baznīcu zvani, Latgales veco baznīcu durvis, krucifiksi vecajās kapsētās un ceļ-
malās, skaidro neparasti plašo nacionālo piederību, kas kādreiz bijusi un joprojām šeit ir. Latgales 
zirgi pilnā mērā iemieso latgaliešu temperamentu – vēlmi sacensties ar kaimiņu, kam labāks un 
ātrāks zirgs. Mākoņkalns, Lielais Liepu kalns, Rāznas ezers ir Latgales simboli. Vai negribat pabūt 
īstās latgaļu kāzās? Latgalieši ir pa īstam sirsnīgi un viesmīlīgi cilvēki!

MARŠRUTA
RAKSTUROJUMS
Pārvietošanās līdzeklis: Automašīna.
Sākums/galapunkts: Rēzekne.
Garums: ~350 km.
Aptuvenais veikšanas laiks: Trīs – četras dienas (atkarībā  
no izvēlētā apskates objektu skaita un tajos pavadītā ilguma).
Ceļa segums: Maršruta lielākajā daļā ceļi ir asfaltēti,  
izņemot atsevišķus tā posmus.
Ieteicamais laiks: Maijs – septembris.
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt  
jebkurā citā punktā, – Preiļos, Ludzā, Aglonā.
Der zināt! Ir vēlams apmeklēt TIC un TIP, kur var iegādāties 
pilsētu un novadu kartes, kā arī iegūt cita veida aktuālo 
informāciju. Apskates objektu darba laikus u.c. saistīto 
informāciju ir jānoskaidro pirms brauciena. Objektos, kurus 
vēlaties apskatīt no iekšpuses (vai kuriem nav atrodams darba 
laiks), savs apmeklējums jāpiesaka savlaicīgi. Atsevišķiem 
grantēto ceļu posmiem var būt slikta kvalitāte. 
Alternatīvas: Varakļānu – Viļānu posmā var izbraukt papildus 
loku (>100 km) – apkārt Latvijas lielākajam ezeram – Lubānam, 
apmeklējot Īdeņas “Zvejniekus” un Teirumnīku purva laipu taku  
(pa autoceļiem >100 km).
Maršruts šķērso:  Rāznas nacionālo parku  
un  Ciriša dabas parku.

Lauku māja

Brīvdienu māja

Viesu māja

Īpaši aizsargājama 
dabas teritorija, 
dabas piemineklis

Viesnīca

Pils, muiža

Kempings

Kultūras 
piemineklis

“Lauku ceļotājs” Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041, lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv
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VĒRTS REDZĒT!
1. Latgales kultūrvēstures muzejs. Atrodas 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 102. Tā krājums 
atspoguļo pilsētas vēsturi septiņu gadsimtu 
garumā. Apskatāma liela Latgales novadam 
raksturīgā keramikas un tēlotājmākslas kolekcija. 
Ekspozīcijā „Māla un uguns pārvērtību radīts 
brīnums” var iepazīties ar keramikas rašanās un 
attīstības vēsturi, bet podnieku sētās un darbnīcās 
var vērot māla izstrādājumu tapšanas procesu. Pie 
muzeja uzstādīts piemineklis izcilajam Latgales 
dzejniekam Antonam Kūkojam (1940. – 2007.).   
+371 64622464.

2. „Latgales Māra”. Atrodas Rēzeknes centrā, 
Atbrīvošanas alejas vidū. Latgales atbrīvošanas 
piemineklis “Vienoti Latvijai” ir piemiņas zīme 
vēsturiskā novada atbrīvošanai un Latvijas 
vienotībai. Bronzas pieminekli atklāja 1939. g. 
1940. g. novembrī padomju vara centās to 
iznīcināt, bet pieminekli atjaunoja 1943. g. 
augustā. 1950. g. jūnijā sekoja otrais pieminekļa 
iznīcināšanas mēģinājums, kas bija veiksmīgs. Pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas “Latgales Māru” 
trešo reizi uzstādīja 1992. g. 13. augustā.

3. Rēzeknes pilskalns. Izceļas kā iespaidīga 
reljefa forma (15 m) Rēzeknes upes labajā krastā. 
9. - 12. gs. šeit atradās seno latgaļu pils, kuras vietā 
1285. g. Livonijas ordenis uzsāka divstāvu mūra 
pils celtniecību. Pilskalnā saglabājušās nelielas 
pils   drupas       .   Blakus   pilskalnam   atrodas 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs un 
TIC.

4.    Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle. Atrodas 
Latgales iela 88 b. Mūsdienās redzamās vietā 
1685. g. par Krakovas karavadoņa Beļinska 
līdzekļiem bija uzcelta koka baznīca, ko atjaunoja 
1749. g., līdz 1887. g. tā nodega negaisa laikā. 
Gadu vēlāk sākās divtorņu baznīcas būvniecība 
(gotikas stils). To iesvētīja 1904. g. Šis ir viens no 
iespaidīgākajiem Latvijas dievnamiem. Uzmanību 
jāpievērš vitrāžām ar Sv. Meinarda un Alberta 
attēliem.   + 371 64624522.

5.   Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku 
lūgšanu nams. Atrodas pilsētas dienviddaļā, 
Siņicina iela 4. Dievnams celts 1895. g., bet 
pārbūvēts 1906. g. Tā tornī atrodas trīs no sudraba 
un vara lieti zvani (restaurēti), no kuriem viens ir 
nominēts par Baltijas valstīs lielāko (4832 kg 
smags, zvana mēle sver 200 kg)! Blakus atrodas 
muzejs, kas iepazīstina ar vecticībnieku kultūrvidi 
un baznīcas dzīvi.   + 371 64625471; 26354441.

6. Z/s „Apkalnmājas”. Atrodas pie Rēzeknes – 
Kārsavas ceļa, dažus kilometrus no Rēzeknes. 
Vienīgā vieta Latvijā, kur no ādas izgatavo 
kvalitatīvas zirglietas – seglus, iemauktus u.c. 
izstrādājumus. Te kopj un attīstīta Latgalei 
raksturīgo kultūras vidi un amatniecību. 
Apmeklētāji var doties izzinošā ekskursijā, darināt 
izstrādājumus no ādas, kā arī iegādāties šeit 
ražotu produkciju un suvenīrus.   + 371 26597635.

7. Jura Krompāna podnieka darbnīca. Meklēja-
ma Rēzeknes – Ludzas ceļa malā. Te var iegādāties 

keramikas izstrādājumus, vērot amatnieka 
darbu, kā arī piedalīties māla apstrādes procesā. 
Interesenti tiek aicināti uz cepļa atvēršanu.   
+ 371 64640517; 27529187.

8.   Sarkaņu katoļu baznīca. Cirma ezera 
rietumu krastā slejas 1830. g. no laukakmeņiem 
būvētā baznīca. Tā ir slavena ar Jaunavas 
Marijas gleznu, kam piedēvē brīnumdarītājas 
spējas, kādēļ šis ir populārs svētceļnieku 
galamērķis.   + 371 25439574.

9.      Ludzas vēsturiskā apbūve. Mazstāvu 
koka dzīvojamo ēku apbūve ir tapusi 19. gs. Te 
apskatāmi Latgalei raksturīgie noslēgtie 
pagalmi, verandas, koka apdare un dekori. 
Pilsētas koka apbūve ievērojami cieta 1866. un 
1938. g. ugunsgrēkos. Par Ludzas vēsturisko 
centru var uzskatīt Tirgus laukuma vietu, bet 
Ludzas pilskalnu - par galveno dominanti, 
kuram apkārt veidojies pilsētas ielu tīkls. Ludzas 
pilskalnā slejas      Ludzas pilsdrupas. 14. gs. 
beigās te atradās seno latgaļu koka pils, kuras 
vietā Livonijas ordenis uzcēla Latgales varenāko 
mūra pili. 1654. g. to izposta Krievijas cara 
Alekseja Mihailoviča karaspēks. Ludzas TIC gidi 
piedāvā ekskursijas.   + 371 65707203; 
29467925. 

10. Ludzas Amatnieku centrs. Apskatāmi > 40 
Latgales amatnieku darbi, kurus var iegādāties. 
Te tiek piedāvāts senlatgaļu tērpā ģērbtā gida 
stāstījums Suprādku istabā par seno baltu cilšu 
dzīvi, amatniecības rašanos un attīstības 
vēsturi, senajiem ētikas un darba likumiem, 
tradīcijām, kā arī arodu demonstrējumi un seno 
amatu iemaņu apgūšana. Tūristu grupām var 
noorganizēt pusdienas ar latgaļu ēdienu, 
maizes un dzērienu gatavošanas prasmju skolu 
blakus esošajā Latgaļu kukņā.   + 371 65707203; 
29467925

11.    Svētā Tadeuša kapela. Atrodas 50 m 
rietumos no Ludzas katoļu baznīcas. Celta 
1738. g. astoņskaldņu rotondas formā un 
kalpoja kā grāfu Karņicku atdusas vieta Nelielai 
ēkai ir dēļu apšuvums, koka griesti un ķieģeļu 
grīda. Pie kapelas novietota Ludzas mākslinieka 
Leona Tomašicka 1934. g. darinātā Svētās 
Marijas - Māras zemes karalienes statuja.

12. Ludzas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Mazā Ludzas ezera ZA krastā. 
Brīvdabā apskatāma zemnieka dzīvojamā māja 
(dūmistaba), dzīvojamā ēka, vējdzirnavas, rija 
un keramiķa Polikarpa Vilcāna darbnīca. Te tiek 
organizēti ar amatniecību un dažādiem kultūras 
notikumiem saistīti pasākumi. Blakus muzejam 
atrodas plosta piestātne izbraucieniem pa 
Mazo Ludzas ezeru (iepriekšējs pieteikums) un 
atpūtas vieta.    + 371 65723931.

13.      Pildas katoļu baznīca. 1699. g. Ņukšu 
centrā Pasienes dominikāņu mūki uzcēla 
kapliču, kuras vietā 1765. g. muižnieks Hilzens 
uzbūvēja jaunu baznīcu. Telpām kļūstot par 
mazu, 1922. - 1926. g. uz vecās baznīcas pama-

tiem uzcēla jaunu un lielāku – tagadējo, ko dēvē 
par vienu no skaistākajiem Latgales koka 
dievnamiem. Ēkā atrodas 18. gs. otrajā ceturksnī 
darināts centrālais altāris un divi sānu altāri, kas 
tapuši ap 1700. g. Baznīcu var apskatīt arī no 
iekšpuses.   + 371 657 29492; 65729439.

14. Evalda Vasilevska ceplis. Meklējams 
„Akminīšos” – Rēzeknes – Krāslavas autoceļa 
malā. Meistars ir Latvijas Kultūras fonda kopas 
‘’Pūdnīku skūla’’ dibinātājs un vadītājs, kas 
pielieto senās keramikas apdedzināšanas 
metodes un paņēmienus, apdedzinot traukus 
bedres tipa ceplī svēpējuma tehnikā. Apmeklētāji 
var apskatīt cepli, darboties ar mālu, iegādāties 
podniecības izstrādājumus un piedalīties cepļa 
atvēršanā.   + 371 26695877. Šis un nākamie trīs 
objekti atrodas       Rāznas nacionālajā parkā.

15.     Lielais Liepu kalns. Latgales augstienes 
Rāznavas pauguraines augstākā un Latvijā trešā 
augstākā virsotne (289,3 m v.j.l.). Lielpaugura 
relatīvais augstums ir 86 m! Skatu torņa 
platforma ir šobrīd augstākais Latvijas punkts 
(323 m v.j.l.), kas sasniedzams ar paša kājām! 
Liepu kalna apkārtne ir labiekārtota.

16. Mākoņkalns (Volkenbergas, Padebešu 
kalns). Viens no populārākajiem Latgales tūrisma 
objektiem. No lielpaugura plakanās virsotnes 
(247 m v.j.l., ap 60 m virs tuvākā apkārtnes) 
paveras viena no skaistākajām Latgales ainavām 
un redzams 2 km attālais Rāznas ezers. 
Mākoņkalnā atradās 13. gs. celtā un praktiski 
neieņemamā Livonijas ordeņa Volkenbergas pils, 
- viens no pirmajiem Latgales nocietinājumiem, 
no kuras līdz mūsdienām saglabājušies tikai pils 
mūra fragmenti     . Mākoņkalna pakājē atklāta 
piemiņas plāksne, kas vēsta par Latvijas pirmās 
brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Latgales 
apmeklējumu 1938. gadā.

17. Andrupenes lauku sēta. 19. gs. beigu 
autentiska Latgales lauku sēta ar dzīvojamo 
māju, klēti, kūti, pirti, riju un smēdi, no kurām 
daļa atvestas no Andrupenes pagasta Libiņu 
sādžas, bet dažas uzceltas no jauna. Te piedāvā 
teatralizētas kāzas latgaļu tradīcijās, Līgo svētkus 
un Miķeļdienas gadatirgu, kā arī iespēju apgūt 
dažādas amatu prasmes. Iepriekš piesakoties, var 
nobaudīt Latgales nacionālos ēdienus – kļockas, 
pancaku ar cimusu, lauku maizi un sieru, kā arī 
dzērienus – zāļu tēju un šmakovku.   + 371 
26458876.

18.  Bērzgales katoļu baznīca. Viena no 
skaistākajām Dienvidlatgales koka baznīcām. No 
baļķiem celtais un ar dēļiem apšūtais dievnams 
tapis laikā no 1750. - 1751. g. Saglabājies 18. gs. 
veidotais altāris (baroka kokgriezumi) un ērģeļu 
prospekts, kā arī > 30 mākslinieciski nozīmīgi 
priekšmeti. Baznīcas pagalmā slejas 19. gs. celtais 
zvanu tornis. Rušona ezera virzienā slejas no 
koka celtā mācītājmāja.   + 371 29118597; 
65322100.

19.   Aglonas katoļu bazilika. Latvijas 
katolicisma centrs un pasaules nozīmes 
svētvieta. Tās pirmsākumi meklējami 1699. g., 
kad dominikāņu ordenis nodibina klosteri, 
bet gadu vēlāk uzceļ pirmo koka baznīcu. 
1768. - 1800. g. top mūsdienās redzamā Sv. 
Dominika mūra baznīca un klostera ēkas. 
Baroka stilā celtais dievnams izceļas ar diviem 
60 m augstiem torņiem. Kancele, ērģeļu 
prospekts, ērģeles, biktssols un soli ir darināti 
18. gs., sānu altāri - 19. gs. sākumā. Centrālajā 
altārī atrodas glezna “Aglonas Brīnumdarītāja 
Dievmāte” (17. gs.), kam piedēvētas dziednie-
ciskas īpašības, tādēļ to atklāj tikai nozīmīgāko 
pasākumu laikā. Pirms Romas pāvesta Jāņa 
Pāvila II vizītes Latvijā (1993. g.) tika veikti lieli 
kompleksa pārbūves un restaurācijas darbi. 
15. augustā Aglonā ierodas svētceļnieki, lai 
atzīmētu Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas dienu.   + 371 65381109. 0,1 km A 
no bazilikas atrodas Aglonas Svētavots.

20. Maizes muzejs. Atrodas Aglonā, 
Daugavpils ielā 7. Šobrīd vienīgais Latvijā, kur 
atspoguļo maizes ceļu no grauda līdz 
kukulītim. Apmeklētāji var piedalīties maizes 
cepšanas un degustācijas procesā u.c. 
nodarbēs.   + 371 65321905; 29287044.

21.       Cirišs. Līčainā un pussalām bagātā 
Ciriša ezera (atrodas Ciriša dabas parkā) klājs 
rotājas ar vairākām salām, no kuras lielākā – 
Upursala  savā  koku  lapotnē  ir  paslēpusi  

Upurkalnu  –  senu  latgaļu  pilskalnu.  Tā       
pakājē  konstatētas  senas  apmetnes  liecības  
un  atrastas  trauku  lauskas,  akmens  kalts  un 
citi  priekšmeti.  Salas  austrumdaļas  piekrastē 
izveidota  laivu  piestātne,  bet  apkārt  salai – 
labiekārtota dabas taka. 
+ 371 29333422.

22. Bioloģiskā saimniecība „Upenīte”. 
Atrodas 1,6 km dienvidos no Aglonas. Izcila 
saimniecība, kas kopj latgaliskās tradīcijas, 
ražo piena izstrādājumus, audzē vietējos 
kultūraugus (produkciju var iegādāties) un 
piedāvā īstu latgaļu melno pirti.   + 371 
26312465. 

23. Bioloģiskā saimniecība „Laima”. Atrodas 
~ 6 km DR no Aglonas. Saimniecībā audzē 
dārzeņus, augļus, ogas, ražo piena pārstrādes 
produktus u.c. Apmeklētāji var iegādāties 
bioloģisko produkciju, piedalīties lauku 
darbos un ražas novākšanā, maizes cepšanas 
procesā un pasūtīt Latgales alu. Saimnieki 
paši, gan sadarbībā ar folkloras kopu 
„Savvaļnieki” piedāvā iepazīt Latgales 
dziesmas un dejas. Piesakāms plašs Latgales 
ēdienu klāsts.   + 371 29234425; 26609776.

24. Raiņa memoriālais muzejs „Jasmuiža”. 
Laikā no 1883. - 1891. g. bijušo Šadursku 
dzimtas muižu rentēja Raiņa tēvs Krišjānis 
Pliekšāns. Jaunais dzejnieks Rainis šeit 
pavadījis jaunības gadus, kas atspoguļojas 
dzejnieka “jaunu dienu zemē”. Jasmuižā ir 
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1. Latgales kultūrvēstures muzejs. Atrodas 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 102. Tā krājums 
atspoguļo pilsētas vēsturi septiņu gadsimtu 
garumā. Apskatāma liela Latgales novadam 
raksturīgā keramikas un tēlotājmākslas kolekcija. 
Ekspozīcijā „Māla un uguns pārvērtību radīts 
brīnums” var iepazīties ar keramikas rašanās un 
attīstības vēsturi, bet podnieku sētās un darbnīcās 
var vērot māla izstrādājumu tapšanas procesu. Pie 
muzeja uzstādīts piemineklis izcilajam Latgales 
dzejniekam Antonam Kūkojam (1940. – 2007.).   
+371 64622464.

2. „Latgales Māra”. Atrodas Rēzeknes centrā, 
Atbrīvošanas alejas vidū. Latgales atbrīvošanas 
piemineklis “Vienoti Latvijai” ir piemiņas zīme 
vēsturiskā novada atbrīvošanai un Latvijas 
vienotībai. Bronzas pieminekli atklāja 1939. g. 
1940. g. novembrī padomju vara centās to 
iznīcināt, bet pieminekli atjaunoja 1943. g. 
augustā. 1950. g. jūnijā sekoja otrais pieminekļa 
iznīcināšanas mēģinājums, kas bija veiksmīgs. Pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas “Latgales Māru” 
trešo reizi uzstādīja 1992. g. 13. augustā.

3. Rēzeknes pilskalns. Izceļas kā iespaidīga 
reljefa forma (15 m) Rēzeknes upes labajā krastā. 
9. - 12. gs. šeit atradās seno latgaļu pils, kuras vietā 
1285. g. Livonijas ordenis uzsāka divstāvu mūra 
pils celtniecību. Pilskalnā saglabājušās nelielas 
pils   drupas       .   Blakus   pilskalnam   atrodas 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs un 
TIC.

4.    Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle. Atrodas 
Latgales iela 88 b. Mūsdienās redzamās vietā 
1685. g. par Krakovas karavadoņa Beļinska 
līdzekļiem bija uzcelta koka baznīca, ko atjaunoja 
1749. g., līdz 1887. g. tā nodega negaisa laikā. 
Gadu vēlāk sākās divtorņu baznīcas būvniecība 
(gotikas stils). To iesvētīja 1904. g. Šis ir viens no 
iespaidīgākajiem Latvijas dievnamiem. Uzmanību 
jāpievērš vitrāžām ar Sv. Meinarda un Alberta 
attēliem.   + 371 64624522.

5.   Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku 
lūgšanu nams. Atrodas pilsētas dienviddaļā, 
Siņicina iela 4. Dievnams celts 1895. g., bet 
pārbūvēts 1906. g. Tā tornī atrodas trīs no sudraba 
un vara lieti zvani (restaurēti), no kuriem viens ir 
nominēts par Baltijas valstīs lielāko (4832 kg 
smags, zvana mēle sver 200 kg)! Blakus atrodas 
muzejs, kas iepazīstina ar vecticībnieku kultūrvidi 
un baznīcas dzīvi.   + 371 64625471; 26354441.

6. Z/s „Apkalnmājas”. Atrodas pie Rēzeknes – 
Kārsavas ceļa, dažus kilometrus no Rēzeknes. 
Vienīgā vieta Latvijā, kur no ādas izgatavo 
kvalitatīvas zirglietas – seglus, iemauktus u.c. 
izstrādājumus. Te kopj un attīstīta Latgalei 
raksturīgo kultūras vidi un amatniecību. 
Apmeklētāji var doties izzinošā ekskursijā, darināt 
izstrādājumus no ādas, kā arī iegādāties šeit 
ražotu produkciju un suvenīrus.   + 371 26597635.

7. Jura Krompāna podnieka darbnīca. Meklēja-
ma Rēzeknes – Ludzas ceļa malā. Te var iegādāties 

keramikas izstrādājumus, vērot amatnieka 
darbu, kā arī piedalīties māla apstrādes procesā. 
Interesenti tiek aicināti uz cepļa atvēršanu.   
+ 371 64640517; 27529187.

8.   Sarkaņu katoļu baznīca. Cirma ezera 
rietumu krastā slejas 1830. g. no laukakmeņiem 
būvētā baznīca. Tā ir slavena ar Jaunavas 
Marijas gleznu, kam piedēvē brīnumdarītājas 
spējas, kādēļ šis ir populārs svētceļnieku 
galamērķis.   + 371 25439574.

9.      Ludzas vēsturiskā apbūve. Mazstāvu 
koka dzīvojamo ēku apbūve ir tapusi 19. gs. Te 
apskatāmi Latgalei raksturīgie noslēgtie 
pagalmi, verandas, koka apdare un dekori. 
Pilsētas koka apbūve ievērojami cieta 1866. un 
1938. g. ugunsgrēkos. Par Ludzas vēsturisko 
centru var uzskatīt Tirgus laukuma vietu, bet 
Ludzas pilskalnu - par galveno dominanti, 
kuram apkārt veidojies pilsētas ielu tīkls. Ludzas 
pilskalnā slejas      Ludzas pilsdrupas. 14. gs. 
beigās te atradās seno latgaļu koka pils, kuras 
vietā Livonijas ordenis uzcēla Latgales varenāko 
mūra pili. 1654. g. to izposta Krievijas cara 
Alekseja Mihailoviča karaspēks. Ludzas TIC gidi 
piedāvā ekskursijas.   + 371 65707203; 
29467925. 

10. Ludzas Amatnieku centrs. Apskatāmi > 40 
Latgales amatnieku darbi, kurus var iegādāties. 
Te tiek piedāvāts senlatgaļu tērpā ģērbtā gida 
stāstījums Suprādku istabā par seno baltu cilšu 
dzīvi, amatniecības rašanos un attīstības 
vēsturi, senajiem ētikas un darba likumiem, 
tradīcijām, kā arī arodu demonstrējumi un seno 
amatu iemaņu apgūšana. Tūristu grupām var 
noorganizēt pusdienas ar latgaļu ēdienu, 
maizes un dzērienu gatavošanas prasmju skolu 
blakus esošajā Latgaļu kukņā.   + 371 65707203; 
29467925

11.    Svētā Tadeuša kapela. Atrodas 50 m 
rietumos no Ludzas katoļu baznīcas. Celta 
1738. g. astoņskaldņu rotondas formā un 
kalpoja kā grāfu Karņicku atdusas vieta Nelielai 
ēkai ir dēļu apšuvums, koka griesti un ķieģeļu 
grīda. Pie kapelas novietota Ludzas mākslinieka 
Leona Tomašicka 1934. g. darinātā Svētās 
Marijas - Māras zemes karalienes statuja.

12. Ludzas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Mazā Ludzas ezera ZA krastā. 
Brīvdabā apskatāma zemnieka dzīvojamā māja 
(dūmistaba), dzīvojamā ēka, vējdzirnavas, rija 
un keramiķa Polikarpa Vilcāna darbnīca. Te tiek 
organizēti ar amatniecību un dažādiem kultūras 
notikumiem saistīti pasākumi. Blakus muzejam 
atrodas plosta piestātne izbraucieniem pa 
Mazo Ludzas ezeru (iepriekšējs pieteikums) un 
atpūtas vieta.    + 371 65723931.

13.      Pildas katoļu baznīca. 1699. g. Ņukšu 
centrā Pasienes dominikāņu mūki uzcēla 
kapliču, kuras vietā 1765. g. muižnieks Hilzens 
uzbūvēja jaunu baznīcu. Telpām kļūstot par 
mazu, 1922. - 1926. g. uz vecās baznīcas pama-

tiem uzcēla jaunu un lielāku – tagadējo, ko dēvē 
par vienu no skaistākajiem Latgales koka 
dievnamiem. Ēkā atrodas 18. gs. otrajā ceturksnī 
darināts centrālais altāris un divi sānu altāri, kas 
tapuši ap 1700. g. Baznīcu var apskatīt arī no 
iekšpuses.   + 371 657 29492; 65729439.

14. Evalda Vasilevska ceplis. Meklējams 
„Akminīšos” – Rēzeknes – Krāslavas autoceļa 
malā. Meistars ir Latvijas Kultūras fonda kopas 
‘’Pūdnīku skūla’’ dibinātājs un vadītājs, kas 
pielieto senās keramikas apdedzināšanas 
metodes un paņēmienus, apdedzinot traukus 
bedres tipa ceplī svēpējuma tehnikā. Apmeklētāji 
var apskatīt cepli, darboties ar mālu, iegādāties 
podniecības izstrādājumus un piedalīties cepļa 
atvēršanā.   + 371 26695877. Šis un nākamie trīs 
objekti atrodas       Rāznas nacionālajā parkā.

15.     Lielais Liepu kalns. Latgales augstienes 
Rāznavas pauguraines augstākā un Latvijā trešā 
augstākā virsotne (289,3 m v.j.l.). Lielpaugura 
relatīvais augstums ir 86 m! Skatu torņa 
platforma ir šobrīd augstākais Latvijas punkts 
(323 m v.j.l.), kas sasniedzams ar paša kājām! 
Liepu kalna apkārtne ir labiekārtota.

16. Mākoņkalns (Volkenbergas, Padebešu 
kalns). Viens no populārākajiem Latgales tūrisma 
objektiem. No lielpaugura plakanās virsotnes 
(247 m v.j.l., ap 60 m virs tuvākā apkārtnes) 
paveras viena no skaistākajām Latgales ainavām 
un redzams 2 km attālais Rāznas ezers. 
Mākoņkalnā atradās 13. gs. celtā un praktiski 
neieņemamā Livonijas ordeņa Volkenbergas pils, 
- viens no pirmajiem Latgales nocietinājumiem, 
no kuras līdz mūsdienām saglabājušies tikai pils 
mūra fragmenti     . Mākoņkalna pakājē atklāta 
piemiņas plāksne, kas vēsta par Latvijas pirmās 
brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Latgales 
apmeklējumu 1938. gadā.

17. Andrupenes lauku sēta. 19. gs. beigu 
autentiska Latgales lauku sēta ar dzīvojamo 
māju, klēti, kūti, pirti, riju un smēdi, no kurām 
daļa atvestas no Andrupenes pagasta Libiņu 
sādžas, bet dažas uzceltas no jauna. Te piedāvā 
teatralizētas kāzas latgaļu tradīcijās, Līgo svētkus 
un Miķeļdienas gadatirgu, kā arī iespēju apgūt 
dažādas amatu prasmes. Iepriekš piesakoties, var 
nobaudīt Latgales nacionālos ēdienus – kļockas, 
pancaku ar cimusu, lauku maizi un sieru, kā arī 
dzērienus – zāļu tēju un šmakovku.   + 371 
26458876.

18.  Bērzgales katoļu baznīca. Viena no 
skaistākajām Dienvidlatgales koka baznīcām. No 
baļķiem celtais un ar dēļiem apšūtais dievnams 
tapis laikā no 1750. - 1751. g. Saglabājies 18. gs. 
veidotais altāris (baroka kokgriezumi) un ērģeļu 
prospekts, kā arī > 30 mākslinieciski nozīmīgi 
priekšmeti. Baznīcas pagalmā slejas 19. gs. celtais 
zvanu tornis. Rušona ezera virzienā slejas no 
koka celtā mācītājmāja.   + 371 29118597; 
65322100.

19.   Aglonas katoļu bazilika. Latvijas 
katolicisma centrs un pasaules nozīmes 
svētvieta. Tās pirmsākumi meklējami 1699. g., 
kad dominikāņu ordenis nodibina klosteri, 
bet gadu vēlāk uzceļ pirmo koka baznīcu. 
1768. - 1800. g. top mūsdienās redzamā Sv. 
Dominika mūra baznīca un klostera ēkas. 
Baroka stilā celtais dievnams izceļas ar diviem 
60 m augstiem torņiem. Kancele, ērģeļu 
prospekts, ērģeles, biktssols un soli ir darināti 
18. gs., sānu altāri - 19. gs. sākumā. Centrālajā 
altārī atrodas glezna “Aglonas Brīnumdarītāja 
Dievmāte” (17. gs.), kam piedēvētas dziednie-
ciskas īpašības, tādēļ to atklāj tikai nozīmīgāko 
pasākumu laikā. Pirms Romas pāvesta Jāņa 
Pāvila II vizītes Latvijā (1993. g.) tika veikti lieli 
kompleksa pārbūves un restaurācijas darbi. 
15. augustā Aglonā ierodas svētceļnieki, lai 
atzīmētu Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas dienu.   + 371 65381109. 0,1 km A 
no bazilikas atrodas Aglonas Svētavots.

20. Maizes muzejs. Atrodas Aglonā, 
Daugavpils ielā 7. Šobrīd vienīgais Latvijā, kur 
atspoguļo maizes ceļu no grauda līdz 
kukulītim. Apmeklētāji var piedalīties maizes 
cepšanas un degustācijas procesā u.c. 
nodarbēs.   + 371 65321905; 29287044.

21.       Cirišs. Līčainā un pussalām bagātā 
Ciriša ezera (atrodas Ciriša dabas parkā) klājs 
rotājas ar vairākām salām, no kuras lielākā – 
Upursala  savā  koku  lapotnē  ir  paslēpusi  

Upurkalnu  –  senu  latgaļu  pilskalnu.  Tā       
pakājē  konstatētas  senas  apmetnes  liecības  
un  atrastas  trauku  lauskas,  akmens  kalts  un 
citi  priekšmeti.  Salas  austrumdaļas  piekrastē 
izveidota  laivu  piestātne,  bet  apkārt  salai – 
labiekārtota dabas taka. 
+ 371 29333422.

22. Bioloģiskā saimniecība „Upenīte”. 
Atrodas 1,6 km dienvidos no Aglonas. Izcila 
saimniecība, kas kopj latgaliskās tradīcijas, 
ražo piena izstrādājumus, audzē vietējos 
kultūraugus (produkciju var iegādāties) un 
piedāvā īstu latgaļu melno pirti.   + 371 
26312465. 

23. Bioloģiskā saimniecība „Laima”. Atrodas 
~ 6 km DR no Aglonas. Saimniecībā audzē 
dārzeņus, augļus, ogas, ražo piena pārstrādes 
produktus u.c. Apmeklētāji var iegādāties 
bioloģisko produkciju, piedalīties lauku 
darbos un ražas novākšanā, maizes cepšanas 
procesā un pasūtīt Latgales alu. Saimnieki 
paši, gan sadarbībā ar folkloras kopu 
„Savvaļnieki” piedāvā iepazīt Latgales 
dziesmas un dejas. Piesakāms plašs Latgales 
ēdienu klāsts.   + 371 29234425; 26609776.

24. Raiņa memoriālais muzejs „Jasmuiža”. 
Laikā no 1883. - 1891. g. bijušo Šadursku 
dzimtas muižu rentēja Raiņa tēvs Krišjānis 
Pliekšāns. Jaunais dzejnieks Rainis šeit 
pavadījis jaunības gadus, kas atspoguļojas 
dzejnieka “jaunu dienu zemē”. Jasmuižā ir 
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tulkota A. Puškina drāma “Boriss Godunovs”. 
Godinot dzejnieka devumu, 1964. g. muižas 
pārvaldnieka mājā ir izveidota ekspozīcija 
“Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi”. Atjauno-
tajā muižas govju kūtī apskatāmi Latgales 
podnieku darbi. Jasmuižu vērts apmeklēt 
Dzejas dienu vai cepļa atvēršanas (jūnijā un 
augustā) laikā.   + 371 65329313; 29487589.

25.      Preiļu muiža. Muižas pils būvniecību 
(grāfu Borhu dzimtas īpašums) uzsāka 19. gs. 
sākumā, bet pabeidza sešas desmitgades 
vēlāk. Padomju laikā pilī izvietoja dažāda 
tipa iestādes, līdz 1978. g. izcēlās 
ugunsgrēks, kā rezultātā cieta ēkas augšējā 
daļa. Pils nav atjaunota un apskatāma no 
ārpuses. To ieskauj viens no izcilākajiem 
Latvijas ainavu parkiem (19. gs. vidus). 
Muižas kompleksu ir jāiepazīst Irēnas 
Kjarkužas pavadībā, kas stāsta interesantas 
teikas un dzied latgaļu valodā!   
+ 371 65322041, 29116431.

26.   Pastaru vējdzirnavas. Atrodas 
Pastaros – ap 2,5 km no Preiļu – Viļānu ceļa, 
apkaimes augstākajā vietā ar skaistu 
Latgales augstienes ainavu. Holandiešu tipa 
vējdzirnavas (grozāms vējtveres 
mehānisms) celtas 1902. g. 2012. gadā ir 
atjaunoti vējdzirnavu spārni. Tās var aplūkot 
arī no iekšpuses, iepriekš piesakoties.   
+ 371 26465998.

27.       Varakļānu muiža. Muižas pili dēvē 
par vienu no izcilākajiem Latgales klasicisma 
pieminekļiem. To būvēja laikā no 1783. - 
1789. g. (itāļu arhitekts Vinčento Macoti) kā 
grāfa Mihaela Johana Borha īpašumu. 18. gs. 

beigās pēc tā paša arhitekta projekta tapa 
romantiskā stilā veidotais ainavu parks 
(viens no pirmajiem Latvijā). Pilī izvietots 
Varakļānu novada muzejs.   
+ 371 648661262;  29359242.

28.    Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas 
katoļu baznīca un Sv. Alberta klosteris. 
1753. gadā ar barona Miķeļa Rika gādību 
uzsāka baznīcas un klostera celtniecību. 
Dievnamā (viens no skaistākajiem Latgalē) 
sākotnēji bija 9 altāri. Tagad baznīcas 
centrālo altāri grezno astoņas kolonnas. 
Kreisajā jomā novietots Jēzus Sirds altāris, 
labajā – Jēzus Kristus ciešanu altāris ar 18. gs. 
izgatavotu koka krucifiksu, kam piedēvē 
brīnumdarītāja spējas. Interesenti var 
apskatīt Sveču kapelu, Sv. Terēzes kapelas, 
kapelas, kas veltītas dvēselēm šķīstītavā un 

nedzimušajiem bērniem (pēdējā – baznīcas 
pagrabā), Krusta kapelu, Fatimas Dievmātes 
godam veltīto grotu ar Fatimas ganiņu 
skulptūrām, Rožukroņa dārzu, draudzes 
aizbildņa sv. Erceņģeļa Miķeļa skulptūru u.c. 
Ekskursija iepriekš jāpiesaka.   
+ 371 64662413. Klosteris nav pieejams 
apmeklētājiem.

29.   Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”. 
Meklējama Sakstagalā. Fr. Trasuns (1864. – 
1926.)  bija  Latgales  atmodas  “celmlauzis” 
un kultūras darbinieks, valstsvīrs un garīdz- 
nieks. 1992. g. viņa dzimtajās mājās izveidoja 
muzeju. To vērts iepazīt gida pavadībā, kas 
izstāstīs  arī  par  novadnieku  Jāni  Klīdzēju 
(latgaliešu  rakstnieks,  dzejnieks,  romāna 
“Cilvēka  bērns”  autors).  Klētiņā  apskatāmi 
seni  sadzīves  priekšmeti.  +371 64640594;  
26338798.

30. Z/s „Untumi”. 1,2 km attālumā no 
Rēzeknes apvedceļa, Rēzeknes upes senlejā 
izvietojušies „Untumi”, kur var iegūt jāšanas 
iemaņas instruktora pavadībā, gan 
ierobežotās platībās, gan apvidū. Vasarā te 
piedāvā vizināties ratos, bet ziemā – pajūgā. 
Zirgus var izmantot arī kāzās u.c. pasākumos. 
„Untumos” uztur un atjauno zirgu ganām-
pulku, kā arī iegādājas zirgus, kuri atbilst 
vēsturiski veidotās Latvijas zirgu šķirnes 
prasībām. Viesi var doties pa Jāņa Streiča 
filmas „Cilvēka bērns” uzņemšanas vietām, 
bet putnumīļi - vērot stārķus pagalmā 
novietotā televizorā.   + 371 26337449.

www.celotajs.lv
“Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Naktsmītnes
652   “Kolonna Hotel Rēzekne” – Brīvības iela 2, Rēzekne. +371 64607820
376   “Zaļā Sala” – Greiškānu pag., Rēzeknes nov. + 371 29373015
49   “Akmeņi” – Zvirgzdenes pag., Ciblas nov. +371 26454793
428   “Aizupmājas” – Ņukšu pagasts, Ludzas nov. +371 26525785
126   “Pie Rāznas” – Rāznas iela 66, Kaunata, Rēzeknes nov.  

+371 29125600; 29373015; 64698375
422   “Vucini” – Andzeļi, Krāslavas nov. +371 26333680; 29397594
9   “Tinēji” – Dagdas nov., Dagdas pag., Beitāni. +371 26832249; 65680363
186   “Pagalmiņi” – Aglonas pag., Aglonas nov. +371 29245673; 65300302
740   “Aglonas Alpi” – Leitāni, Aglonas nov. +371 29194362; 29275701; 29333422
117   “Aglonas Cakuli” – Ezera iela 4, Aglona, Aglonas nov. +371 29194362; 29333422
718   “Upenīte” – Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas nov. +371 26312465
95   “Šaures” – Rušonas pag., Riebiņu nov. +371 26327406; 29473563
340   “Lāču leja” – Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov. +371 26622638; 646 62693

Krodziņi
20484  “Marijas kafija” – Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne. +371 26514420
20485  “Rozālija” – Viesnīca Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2, Rēzekne. +371 64607840
20486  “Baravika” – Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne. +371 64625072; 20223001
20487  “Vilku krogs” – Liepājas iela 46, Preiļi, Preiļu nov., +371 65323333; 29542415

Labiekārtotas vietas piknikam  
“Apkalnmājās”, pie Mazā Ludzas ezera un Lielā Liepu kalna, “Untumos”

Interesanti pasākumi
∙ Lielais Latgaļu tirgus Ludzas pilskalnā – ik gadu sestdienā tieši pirms 

Jāņiem
∙ Ludzas pilsētas svētki – augusta sākumā ar koncertiem, seno amatu 

dienu, meistardarbnīcām, kinofestivālu, puķu svētkiem u.c. izdarībām
∙ “Ziedi un mūzika Varakļāniem” – Varakļāni, augusta otrā nedēļas nogalē
∙ Pavasara gadatirgus Varakļānos – aprīļa pēdējā sestdienā vai maija 

pirmā sestdienā

Tūrisma informācija
 Rēzeknes TIC, www.rezekne.lv, tic@rezekne.lv,  
www.rezeknesnovads.lv, Krasta iela 31, +371 64622222; 26332249

 Ludzas TIC, www.ludza.lv, tic@ludza.lv, Baznīcas iela 42,  
+371 65707203; 29467925

 Dagdas TIC, www.dagda.lv, tic@dagda.lv, Daugavpils ielā 8,  
+371 65681420; 26244209

 Aglonas TIC, www.aglona.lv, tic@aglona.lv
 Preiļu TIC, www.preili.lv, tic@preili.lv, Kārsavas iela 4,  
+371 65322041; 29100689; 29116431

 Varakļānu TIC, www.varaklani.lv, varaklanuNMinfo@inbox.lv,  
Pils iela 29, +371 64866126

Noderīga informācija
www.celotajs.lv (Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (Rāznas nacionālais parks)
www.pierobezja.lv (2013. g. sākumā būs atjaunota informācija)
www.visitlatgale.lv (Latgales tūrisma portāls)

Teksts/foto: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Materiāls sagatavots ar Preiļu 
(Irēna Kjarkuža), Varakļānu (Inga Vilkauša), Rēzeknes (Ligita Harčevska), Ludzas 

(Līga Kondrāte), Dagdas TIC un TIP sniegto informatīvo atbalstu. Informācijas 
aktualitāte atbilst situācijai maršruta apsekošanas laikā 2012. g. vasarā.




