
         

Vai zini draugs, kur mala brīnumskaista ! Ak, LATGOLA! 
                                               

                                                     02.07-03.07.2022.  DIVAS DIENAS EUR 135 
1.diena, 02.07. – sestdiena, 

Izbraucam no Limbažu kultūras nama ( Rīgas iela 9) 

plkst.6:30 

Madona  kafijas pauzei un tad jau sākam :Lūznavas muiža  

2015. gada sākumā Lūznavas muiža tika atvērta 

apmeklētājiem.  Šobrīd Lūznavas muiža ir radoša, darbīga 

un iedvesmojoša satikšanās vieta - te notiek koncerti, 

izstādes, semināri, konferences, svinīgas norises, laulību 

ceremonijas un izzinošas ekskursijas. Vieglā sasniedzamība, 

taču vienlaicīgi 

būšana prom no 

pilsētas kņadas ļauj veltīt domas galvenajam - svētku, ikdienas 

vai darba svinēšanai. Zosnas muiža, Lipušku ciems un 

„Latgales jūra”, dievnami, Mākoņkalns un milzu  

akmeņi.  Mākoņkalna pagasts lepojas ar to, ka atrodas Latgales 

pašā viducī, Latgales augstienē, Rāznas ezera krastā. Pagasta 

centra, Lipušku ciemata iedzīvotāji mitinās it kā uz salas - 

vienā pusē Rāznas ūdeņi, bet otrā - tumšie Latgales sili ar pašu 

Mākoņkalnu vidū. Zosnā tiekamies ar gidi. Zosnas Baznīca, Latgales pērle - Jaundomes muiža (Nowa 

Myśl). Aiz Dagdas, Rāznas nacionālā parka teritorijā pie Ežezera savus noslēpumus  glabā 19. gs. celtā 

muiža Jaundomes baznīca, muižas teritorija un vēsture. Unikālā ekspozīcija restaurētajā akmens 

sienu klēts ēkā. Dagdas novada ezeri kopš sirmas senatnes ar savām zivju bagātībām ir vilinājuši pie 

sevis cilvēkus, tāpēc te viss par ūdens pasauli, ūdens faunu un floru. Zivju mulāžas, mākslinieces 

veidotas pēc īstiem zivju prototipiem, izskatās kā dzīvas. Dabas taka (800 m) līdz Ežezeram, ledus 

pagraba un alus brūža drupas, mežu un bebru dīķi vērojot. Pusdienas Jaundomē. Uz uguns vārīts 

sautējums tiks pasniegts  ar muižā ceptu maizīti un ugunskurā uz oglēm 

pašu izcepts Muižkunga kruasāns klāt piedzersim  smaržīgu ziedu tēju.Pēc 

pusdienām, dziļāk Latgalē pēc laimes ! Indra. Laimes muzejs ir stāsts 

ne tikai par laimi kā emocionālu stāvokli. Pateicoties “Laimes muzeja” 

interaktīvajai ekspozīcijai, apgūstam, kā stimulēt laimes hormonu 

veidošanos un iemācīties būt laimīgiem. Te māca ar redzi, dzirdi un citām 

maņām piedzīvot laimi. Krāsu duša, laimīgo skaņu būdiņa... var muzicēt 

uz baltajām klavierēm, ietērpties lepnās kleitās vai izveidot savu laimes 

smaržu buķeti, no torņa vērot tāles, skatīt netālos Baltkrievijas mežus. 

Celta kā luterāņu baznīca, jo Latvijas pirmās brīvvalsts prezidents Kārlis 

Ulmanis gribēja nostiprināt robežu un celt baznīcu kareivjiem…  

Aušanas darbnīca Indra. Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas 

latgaliešu skalu deķu tehnikas, saglabā to nākamajām paaudzēm. Šeit it kā 

no jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods. Indricas baznīca un pierobežas stāsti. Piedruja ar skatu pāri 

Daugavai, kur atrodas Druja Baltkrievijā. 

Iespēja apskaut Baltkrievijas robežstabu. Piedrujas koka 

apbūve,kokgriezumu rotājumi, katoļu un pareizticīgo 

dievnami... Bagātīgas vakariņas ar folkloru. Pierobežas 

kolorīts un iesaistīšanās humora pilnās lauku dzīves ainās ar 

kopīgu padziedāšanu, jautrām izdarībām un 

pārsteigumiem… Folkloras kopa “Olūteņi”. Naktsmītne 

Piedrujā pie Daugavas. 

 

 2. diena 03.07. SvētdienaBrokastis viesnīcā , 9:00 dodamies 

iepazīt Latgali!  Krāslava “Pilsēta pie upes”. Skats uz  



 

 

 

Daugavas lokiem. Karņicka kalniņš un reiz skaistās pils komplekss Krāslavā, kas no 18. gs. vidus līdz 

20. gs. piederēja grāfu Plāteru dzimtai. Viņi te dzīvoja,  strādāja, svinēja svētkus, priecājās un skuma. 

Arī mīlēja... Liktenis bija lēmis, ka Krāslavas grāfu atvasei Emīlijai mīlestība bijusi gaužām skumja.  

Smeldzīgais notikums stāstos un sarunās tiek atdzīvināts arī mūsdienās – pastaigājoties pils pagalmā un 

parkā. Svētnams, pils muzejs Staļļos, ekspozīcija „ Pi vīna golda”…  

Ciemos pie īsto latvju saimnieču šova uzvarētājas Ilzes Stabulnieces 

Daugavas lokos.  

Ar lepnumu saimnieki teic, ka "Klajumiem" ir jau gandrīz 100 gadu 

vēsture. 1936. gadā ar Ulmaņlaiku valsts politikas atbalstu nostiprināt 

Latvijas austrumu robežu, saimniecību izveidoja ar krūmiem aizaugušā 

pierobežā. Jaunsaimnieks Jānis Stabulnieks līda tīrumus, būvēja mūra 

mājas, kā arī deva jaunsaimniecībai nosaukumu "Klajumi". Saimniecība 

atrodas Augšdaugavas "Daugavas loku" dabas parkā, lepojas ar skaistu 

ainavu un Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas škirņu zirgiem. 

Ekskursijā ar saimniecību iepazīstinās saimnieki. Te katrs krūmiņš, katra 

taciņa līdz asarām acīs mīļa… Mīļi arī viesi! “Klajumu ķēķī” tiem galdā 

tiks celts bagātīgs cienasts (pusdienas) - zināmas izcelsmes medījuma vai 

cūkgaļu bumbiņas, kartupeļi, salāti un zupa. Vēl medus kūka, morsiņš, tēja 

vai kafija… Veseli ēduši!  

Dodamies  tālāk , lai apmeklētu Pasaku pils dabas parkā „Daugavas loki” - 

Červonkas muižas pils. 

Vecsalienas (Červonkas) muižas pils celta 1870. gadā 

neogotikas stilā un izvietota 19. gs. veidota parka 

ieskāvumā. Tā ir gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu 

apjoma kompozīciju. Apkārt pilij vecais muižas parks. 

Barona kabinets ar 1870. gada mozaīku, pils tornis ar skatu 

uz  Augšdaugavas Aizsargājamo ainavu apvidus panorāmu, 

Laulību zāle un izstāžu zāle ar ekspozīciju.  
Nu jau gan uz mājas pusi ,pa ceļam piestāsim  pie vienas 

īpašas baznīcas , šī baznīca ir īpaša, jo tādas, visticamāk, 

vairs nav nevienas, jo šīs baznīcas ārējā apdare – sienas, 

logu rāmji, jumta spāres, jumts, kupola apakša un pats 

kupols – ir no dzelzs un čuguna. Tautā šo baznīcu tā arī dēvē par „dzelzs baznīcu”. Agrāk šī baznīca 

atradās Daugavpilī, vietā, kur tagad slejas Sv. mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle.  

Mājupceļš... Atgriešanās Daugavas krastos, wc pauze. Ierašanās Limbažos : 

 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

• transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 • naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis  

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

• ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos apskates objektos, 

 • programmā paredzētās ēdināšanas un degustācijas  

• vietējo gidu stāstījums  

• folkloras programma Piedrujā 

• veselības apdrošināšana 

 

 Ceļojuma cenā neietilpst : 

• Personīgie tēriņi 

            

  Zvaniet- tel.26545557; rakstiet ebturisms@inbox.lv ; www.ebturisms.lv 

                                                                                                                        Elvīra Bāliņa 

 



 

 

 

 

 

 

 


