Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi

MĀRAS CEĻŠ

Ar autobusu

Pēc Livonijas valsts izveides pāvests veltīja šo zemi Vissvētākajai Jaunavai
Marijai. Tā radās Terra Mariana jeb Māras zeme. Ceļš Ludza – Rēzekne – Daugavpils ir sena tirdzniecības ceļa posms, kurš agrāk savienoja šodienas Viļņu
un Kauņu ar Pleskavu, bet vēlākos laikos Sanktpēterburgu ar Varšavu.
Ļoti skaista un poētiski gleznaina – tāda ir Māras zeme, kuru saucam arī par
Zilo ezeru zemi. Tās ainavu raksturo upes un ezeri, kas mijas ar kalnainu un
mežainu apvidu, un tāli saredzamais apvārsnis. Te viļņojas Rāznas ezers, kas ir
otrs lielākais Latvijā. Skaidrā laikā Rāznā spoguļojas Mākoņkalns jeb Padebešu
kalns, kura virsotnē atrodamas senāko nocietinājumu paliekas Latgalē vēl no
Livonijas laikiem.
Rēzekni saucam par Latgales sirdi, jo tā visos laikos ir bijusi Latgales kultūras
un izglītības centrs. Tieši šeit par tautas saziedotiem līdzekļiem 1939. gadā
tika atklāts piemineklis Latgales Mārai, kas veltīts Brīvības cīņās kritušajiem un
Latgales atbrīvošanai. Tas iezīmē arī Latgales katolisko identitāti. Pieminekli
atjauno 1992. gada 13. augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas dienā. Katoliskie Aglonas svētki un Latgales Māras piemineklis – tie ir
neatņemami šī reģiona simboli. Mūsdienas spilgti iezīmē jaunā Rēzeknes koncertzāle “Gors” un skolēnu interešu izglītības centrs “Zeimuļs”.
Daugavpils ir otrā lielākā valsts pilsēta, nozīmīgs rūpniecības, kultūras, izglītības un sporta centrs. Daugavpils Skrošu rūpnīca ir unikāla, jo tajā ir saglabājies vecākais skrošu liešanas tornis Eiropā, kas apskatāms ikvienam, tāpat
kā atjaunotais Daugavpils cietoksnis un Rotko muzejs. Netālu no Daugavpils
atrodas nelielā Berķeneles pusmuižiņa – Raiņa muzejs. Latgale ir dzejnieka
Raiņa jaunības dienu zeme. Tagad te tiekas jaunie mākslinieki un amatnieki.
Joprojām dzīva ir šai Latvijas daļai raksturīgā senā keramikas māksla.

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Transporta līdzeklis: automašīna, autobuss.
Sākums: Daugavpils (vai Berķenele).
Galapunkts: Ludza.
Maršruta pamatgaita: Berķenele – Daugavpils –
Aglona – Aizkalne – Lūznava – Lipuški – Rēzekne –
Sarkaņi – Ludza.
Garums: ~220 km (neskaitot objektu apmeklējumu).
Aptuvenais veikšanas laiks: Četras līdz piecas dienas
(atkarībā no izvēlētā apskates objektu skaita un tajos
pavadītā ilguma).
Ceļa segums: Asfalts, ceļi ar grants segumu.
Ieteicamais laiks: Maijs – oktobris.
Loģistika: Maršrutu var braukt abos virzienos un
apvienot ar kādu no Daugavas ceļa posmiem.
Der zināt! Ir vēlams apmeklēt TIC, kur var iegādāties
pilsētu un novadu kartes, kā arī iegūt cita veida aktuālo
informāciju. Muzeju u.c. objektu apmeklēšanas laikus ir
vērts noskaidrot pirms brauciena.
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 112.
Maršrutā ir iekļauti gan ar tā tiešo tematiku saistītie
objekti, gan arī citi populāri tūrisma objekti.
Visus maršrutā ietvertos apskates objektus skatīt:
celotajs.lv/lv100

7 valstiskuma ceļi kā tūrisma maršruti izveidoti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Latvijas valsts
simtgades svinības notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir
“Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni
un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
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VĒRTS REDZĒT
Pirmā diena

8. Aglonas maizes muzejs.
Apmeklētāji var
izsekot maizes ceļu no grauda līdz kukulītim, kuru
katrs var veidot pats. Piedāvā maizes degustāciju
(un zāļu tējas) ar teatralizētu uzvedumu kristībās,
kāzās, dzīves jubilejās u.c. Muzejā var iegādāties
svaigi ceptu maizi un vietējo amatnieku darbus.
Daugavpils iela 7, Aglona. +371 29287044

1. Raiņa māja Berķenelē. Vieta, kur pagājusi ievērojamā latviešu literāta un sabiedriskā darbinieka
Jāņa Pliekšāna (1865–1929) bērnība. Bērnības
iespaidi attēloti dzejoļu krājumā “Dagdas piecas
skiču burtnīcas”. Mūsdienās Raiņa mājā tiek piedāvātas ekskursijas, radošās darbnīcas, izstādes u.c.
Kalkūnes pag., Daugavpils nov. +371 29272200
2. Daugavpils cietoksnis. Ziemeļeiropā vienīgais
gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gs. pirmās
puses cietoksnis. Tā būvi uzsāka 1810. g. Īsi pēc
tam tas cieta 1812. g. karā un 1829. g. plūdos.
Cietoksnis bija stratēģiski nozīmīga vieta, t.sk.
cīņā pret Napoleona armiju. To iesvētīja 1833. g.,
bet celtniecību pabeidza apmēram pusgadsimtu
vēlāk 1878. g. Daugavpils cietoksnis ir sadalīts
kvartālos, kura centrālajā daļā atrodas Parādes
laukums. Pirms 1. pasaules kara Daugavpils garnizonā dienējis ģenerālis Jānis Balodis, pulkvedis
Frīdrihs Briedis u.c. Latvijas armijas virsnieki. Godinot 1812. g. kara simtgadi, 1912. g. cietokšņa
parkā atklāja pieminekli. Padomju laikā te bija
dislocētas armijas daļas, kā arī izvietota Daugavpils Kara aviācijas un inženieru augstskola.
Cietoksnis ir “pilsēta pilsētā’’. Tajā atrodas dzīvojamais rajons. Cietokšņa kazemātos un nocietinājumos ziemo viena no lielākajām Latvijas
sikspārņu kolonijām, kuras ziemas miega laikā ir
aizliegts traucēt. Mūsdienās cietoksnis piedzīvojis
vērienīgu restaurāciju. Tajā iekārtots gleznotāja,
abstraktā ekspresionisma un krāsas lauku gleznošanas aizsācēja – Marka Rotko mākslas centrs.
Hospitāļa iela 8, Daugavpils. +371 65424043
3. Baznīcu kalns. Augstākā vieta Daugavpils
dienviddaļā – 18. Novembra ielas apkaimē, kur salīdzinoši nelielā teritorijā, ~0,3 km rādiusā atrodas
četru konfesiju dievnami – Daugavpils Pirmais
vecticībnieku lūgšanas nams (1908.–1928.g.),
Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle (1905.g.), Daugavpils Dievmātes katoļu baznīca (1905.g.) un Daugavpils
M. Lutera luterāņu baznīca (1893.g.).
4. Daugavpils skrošu rūpnīca. Vienīgā atvērtā munīciju ražojošā rūpnīca Baltijas valstīs,
kuras teritorijā atrodas Eiropas vecākais skrošu
liešanas tornis, kuru līdz pat mūsdienām izmanto minētajam mērķim. Tūristu grupas, iepriekš
piesakoties, gida pavadībā var apskatīt ražotni,
skrošu liešanas torni un muzeju. Šobrīd Skrošu rūpnīcā ražo 9 veida lodes gludstobra ieročiem, kā arī lodes pneimatiskajiem ieročiem.
Varšavas iela 28, Daugavpils. +371 27766655

9. 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 atspoguļots dzejnieka darbā “Manu
Jaunu dienu zeme”. Jasmuižā ir tulkota A. Puškina drāma “Boriss Godunovs”. Godinot dzejnieka
devumu, 1964. g. muižas pārvaldnieka mājā ir
izveidota ekspozīcija “Raiņa ģimnāzijas un studiju
gadi”. Atjaunotajā muižas govju kūtī apskatāmi
Latgales podnieku darbi. Parka iela 2, Aizkalne.
+371 29487589
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Foto: Daugavpils TIC
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10. Zemnieku saimniecība “Juri”.
Mantotā
dzimtas saimniecībā (dzīvojamā koka ēka ar dekoratīvām apmalēm un logu slēģiem) saimnieki no
pašu saimniecībā audzētu govju piena gatavo sieru pēc vecām un mūsdienu receptēm. Apmeklētāji
var degustēt sieru, pienu, rūgušpienu, paniņas un
citus piena produktus, vērot to tapšanas procesu
un līdzdarboties. Lubāni, Rušonas pag, Riebiņu nov.
+371 29182355

11. Feimaņu Sv. Jāņa kristītāja Romas katoļu baznīca. Celta laikā no 1756.–1760. gadam.
Feimaņi bija muižnieku Korfu dzimtas īpašums.
Baznīca mainīja savu konfesiju atbilstoši Korfu
ticības maiņai, pārejot no luterāņu uz katoļu.
Feimaņu katoļu baznīca starp dievnamiem Rēzeknes novadā izceļas ar vislielāko valsts nozīmes mākslas priekšmetu daudzumu. Starp tiem
jāmin biktssols, baznīcēnu soli, ērģeļu prospekts,
sudraba kausi un triju altāru kokgriezumi no
18.gs. Pie baznīcas ieejas vārtiem slejas zvanu
tornis ar četriem zvaniem. Klusajā nedēļā zvanu vietā baznīcā lieto t.s. “klabatas”, kas ir ap
2 m gari un 1 m augsti priekšmeti un atgādina
senlaicīgus veļas ruļļus. Feimaņos atrodas viena no Latvijas trim karogu darbnīcām, kurā
darbojas Baltijā modernākās iekārtas. Šajā vietā
gan idejiski, gan fiziski “dzima” Latgales karogs.
Feimaņu pag., Rēzeknes nov. +371 28673291
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12. Piemineklis “Krusta nesējs”. Celts sakarā ar
baznīcas Jubilejas gadu, kas 1825. gadā Romā un
gadu vēlāk visā pasaulē tika izsludināts kā Svētais
Gads. Uz augsta, piramīdai līdzīga postamenta
novietots Kristus tēls, kas nes krustu. Postamentu
1828. gadā uzcēla Livonijas kanoniķis, Rēzeknes
dekāns un rakstnieks Jāzeps Kirkillo. 1918. gadā
piemineklis atjaunots un uzstādīta statuja ar krustu. Atkārtoti atjaunots 1990. gadā.

5. Piemiņas akmens Raiņa vecāku bijušo
māju vietā. Atrodas Vasiļovā, Daugavpils–Rēzeknes (A13) ceļa malā. Šajā vietā kādreiz atradās
Vasiļovas pusmuiža, kuras nomnieks bija Raiņa
tēvs – Krišjānis Pliekšāns.

7. Aglonas katoļu bazilika. Latvijas katolicisma centrs un pasaules nozīmes svētvieta, kuras
pirmsākumi meklējami 1699. g., kad dominikāņu
ordenis nodibina klosteri, bet gadu vēlāk uzceļ
pirmo koka baznīcu. 1768.–1800. g. tapa 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 dziednieciskas
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. Ik gadu 15. augustā Aglonā ierodas svētceļnieki, lai atzīmētu
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu.
0,1 km no bazilikas atrodas Aglonas Svētavots.
Cirīšu iela 8, Aglona. +371 29188740
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Trešā diena

Otrā diena

6. Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu
baznīca. Dievnams celts no šķeltiem laukakmeņiem laikā no 1908.–1925. g. Tjūdoru neogotikas stilā (Liepājas arhitekta Standmaņa projekts)
iepriekšējās – 1621. gadā no ozola baļķiem celtās baznīcas vietā. No dievnama torņa paveras
plašs skats uz Višķu apkaimē esošajiem ezeriem.
Višķu pag., Daugavpils nov. +371 29470188
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13. Podnieks Aivars Ušpelis, gleznotāja Vēsma Ušpele.
Atraktīvais amatnieks Aivars
Ušpelis ir viens no “Pūdnīku skūlas” podniekiem,
kas izmanto senču uzkrātās zināšanas. Darbnīcā “Malny Wylky” var redzēt tradicionālo darbu
tapšanas procesu no virpošanas ar kājminamo
virpu līdz to apdedzināšanai bedres tipa malkas
ceplī svēpējuma tehnikā. Iespējama darbu apskate un iegāde. Vēsma Ušpele glezno eļļas tehnikā un izrāda savus darbus. Garkalni, Maltas pag.,
Rēzeknes nov. +371 29466372

Foto: Daugavpils TIC
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14. Lūznavas muiža. Muižas apbūve sākusies
20. gs. sākumā. Pili cēla no ķieģeļiem un šķeltiem laukakmeņiem 1905.–1911. g. historisma
14
un jūgendstilā. Lūznavas muižas īpašnieks bija
inženieris un universitātes profesors Staņislavs
Kerbedzs no Sanktpēterburgas. Viņš bija pirmais Krievijas inženieris, kurš izstrādāja tiltu arhitektoniskā risinājuma principus, pēc kuriem vadījās 19. gs. otrajā pusē. Viņa vadībā cēla
Nikolajevas tiltu pāri Ņevai Sanktpēterburgā. S. Kerbedza dzīvesbiedre Jevgenija bija pazīstama kā mākslas mīļotāja, kura no Itālijas vedusi dažādus mākslas priekšmetus. Tādējādi
Lūznavas muiža vasarās kļuva par iecienītu mākslinieku atpūtas vietu. Te viesojies slavenais
lietuviešu gleznotājs un komponists M. Čurļonis. Mūsdienās Lūznavas muižu ieskauj 23,7 ha
liels ainavu parks ar dīķu sistēmu. Parkā netālu no muižas atrodas Madonnas statuja, ko
veidojis kāds itāļu mākslinieks. 2. pasaules kara laikā to sakropļoja un iemeta dīķī, bet 1991.
g. statuju atjaunoja. 2015. gadā ir pabeigta muižas galvenās ēkas rekonstrukcija, un tā attīstās kā moderns, starptautisks vides izglītības un mākslas centrs. Lūznava, Lūznavas pag.,
Rēzeknes nov. +371 64646017
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Ceturtā diena
15. Volkenbergas pilsdrupas, Mākoņkalns.
Mākoņkalnā atradusies 13. gs. celtā praktiski neieņemamā Livonijas ordeņa Volkenbergas pils –
viens no pirmajiem Latgales nocietinājumiem,
no kuriem līdz mūsdienām saglabājušies tikai
pils mūra fragmenti. Teikas vēstī, ka pēc Volkenbergas pilskunga un viņa sievas nāves plašie pils
novada īpašumi esot sadalīti viņu trim meitām –
Rozei, Lūcijai un Marijai. Katra no māsām uz mantotās zemes uzcēlusi jaunu pili: Roze – Rēzekni,
Lūcija – Ludzu, bet Marija – Viļaku. Mākoņkalna
pakājē atklāta piemiņas plāksne, kas vēsta
par Latvijas pirmās brīvvalsts prezidenta Kārļa
Ulmaņa Latgales apmeklējumu 1938. gadā.
16. Podnieks Evalds Vasilevskis. Biedrības
“Pudniku skūla” dibinātājs un vadītājs, kas ar domubiedriem pielieto senās keramikas metodes
un paņēmienus, apdedzinot traukus bedres tipa
ceplī svēpējuma tehnikā. Apmeklētāji var apskatīt
cepli, piedalīties tā atvēršanā, darboties ar mālu
un iegādāties gatavos izstrādājumus. “Akminīši”,
Kaunatas pag. Rēzeknes nov. +371 26695877
17. Rēzekne. “Latgales sirds”, kur 9.–12. gs. pacēlās nocietināta latgaļu pils. 1285. g. Livonijas ordenis latgaļu pils vietā uzsāka mūra pils celtniecību.
Pēc Livonijas sabrukuma (Rēzekne Polijas sastāvā)
pilsēta nīkuļoja. Ekonomiskā dzīve Rēzeknē atjaunojās 18. gs. otrajā pusē. Pēc Sanktpēterburgas Varšavas šosejas (1836. g.) un dzelzceļa (1861. g.)
izbūves Rēzekne kļuva par Sanktpēterburgas
atpūtnieku galamērķi. 2. pasaules kara laikā pilsētas apbūve būtiski cieta. Mūsdienās pilsēta
ir nozīmīgs Latgales reģiona ekonomiskais un
kultūras centrs.
18. Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku lūgšanas nams. 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. Siņicina iela 4, Rēzekne. +371 26354441
19. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle. Tās vietā
1685. g. par Krakovas karavadoņa Beļinska līdzekļiem tika uzcelta koka baznīca, kuru atjaunoja
1749. g. 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 ir vērts
pievērst vitrāžām ar Sv. Meinarda un Alberta attēliem. Blakus baznīcai atrodas Rēzeknes – Aglonas
diecēzes centrs ar bīskapa sēdekli. Latgales 88b,
Rēzekne. +371 64624403
20. 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. Līdz mūsdienām pilskalnā
saglabājušās nelielas pils drupas. Pie pilskalna
atrodas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs – Zeimuļs un tūrisma informācijas centrs.
21. Latgales vēstniecība “Gors”. Vieta, kur
vienkopus rada un vēsta Latgales stāstu. Te satek
kultūras mantojums un senas vērtības, tradīcijas
un jaunrade, valoda un notikumi, nozīmīgākās
pasaules tendences, māksla, kultūra, dejas un
dziesmas. “Gorā” meklējams kultūras centrs, koncertzāles, kino, dzīves vieta māksliniekiem, izstāžu vieta mākslai, restorāns dzīves baudīšanai,
vieta eksperimentiem ar visām maņām. Pils iela 4,
Rēzekne. +371 22020206

(J. Cīruļa projekts). Līdz pat 1994. g. ēkā bija izvietojies kinofilmu iznomāšanas punkts. Tagad
baznīcā apskatāma izstāde “No pamatiem līdz
torņa smailei, senie Latgales būvamati fotoattēlos”, kur dokumentēts baznīcas celtniecības process. No zvanu torņa (37 m augsts) var apskatīt
Rēzekni. Raiņa iela 4, Rēzekne. +371 29178835
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Piektā diena
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24. Latgales Māra. Atrodas Atbrīvošanas alejas
vidū. Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti
Latvijai” ir piemiņas zīme vēsturiskā novada atbrīvošanai un Latvijas vienotībai. Bronzas pieminekli
atklāja 1939. g. (tēlnieks K. Jansons, L. Tomašicka
ideja). 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. To pēc
saglabātajiem metiem veidojis K. Jansona dēls
A. Jansons. “Latgales Māra” ir uzskatāma par vienu
no labākajiem Latvijas monumentālās tēlniecības
paraugiem. Māras tēls tautas mitoloģijā tiek personificēts ar zemes auglību un dzīvības sargātājas
ideju, bet krusts ir kristīgās ticības simbols.

17

25. Latgales kultūrvēstures muzejs. Ekspozīcija
ir izvietota ēkā, kur līdz 2. pasaules karam darbojās Latgales centrālais muzejs. Te iepazīstama
Rēzeknes vēsture septiņu gadsimtu garumā, kā
arī 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 (tiek pielietotas senās podniecības
tradīcijas) procesu. Pie muzeja uzstādīts piemineklis izcilajam Latgales dzejniekam Antonam
Kūkojam (1940–2007). Atbrīvošanas aleja 102,
Rēzekne. +371 64622464
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26. Zirgu sēta “Untumi”.
“Untumos” uztur
un atjauno zirgu ganāmpulku, kā arī iegādājas
zirgus, kuri atbilst vēsturiski veidotās Latvijas zirgu šķirnes prasībām. Te var iegūt jāšanas iemaņas
instruktora pavadībā ierobežotās platībās un apvidū. Vasarās piedāvā vizināšanos ratos, ziemā –
pajūgā. Zirgus izmanto kāzās u.c. svinīgos pasākumos. Spundžāni, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.
+371 26337449
27. Ādas izstrādājumi un zirglietas “Apkalnmājās”.
Izgatavo zirga aizjūga piederumus,
siksnas, jostas, ādas maisiņus u.c. Piedāvā ekskursiju ar ekspozīcijas zāles apskati, iepazīšanos
ar ādas veidiem, rokas iemēģināšanu un darbu
iegādi. Saimniece dalās pieredzē par latgalisko
dzīvesveidu. Adamova, Verēmu pag., Rēzeknes nov.
+371 26597635
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28. Podnieks Juris Krompāns. Darbnīcā var iegādāties keramikas izstrādājumus, vērot podnieku
darbībā, kā arī piedalīties māla apstrādes procesā.
Aicina uz cepļa atvēršanu. “Krompāni”, Niperova,
Griškānu pag., Rēzeknes nov.
+371 27529187,
64640517
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29. 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. Šī
iemesla dēļ dievnams ir populārs svētceļnieku
galamērķis. Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov.
+371 64622222, 26332249

21

30. Ludza. 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 var uzskatīt par galveno dominanti Ludzā, kuram apkārt veidojies pilsētas ielu
tīkls. 14. gs. beigās Ludzas pilskalnā atradās seno
latgaļu koka pils, kuras vietā Livonijas ordenis uzcēla Latgales varenāko mūra pili. 1654. g. to izposta Krievijas cara Alekseja Mihailoviča karaspēks.
No Ludzas pilskalna paveras viens no interesantākajiem Latgales skatiem uz vecāko Latvijas pilsētu
un tās vēsturisko centru.

22. Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu
baznīca. Dievnama celtniecība (neoromantisma
stils) noritēja laikā no 1936.–1939. g. (arhitekta
Pavlova mets), bet to iesvētīja pirms celtniecības
beigām 1937. g. Sāpju Dievmātei veltīts centrālais altāris. Ēkā izvietotas 20. gs. sākumā veidotas
svētbildes, bet dārzā pie ieejas – Fatimas Dievmātes statuja. Atbrīvošanas aleja 89, Rēzekne.
+371 64623500
23. Rēzeknes Sv. Trīsvienības Evanģēliski luteriskā baznīca. Dievnams celts (1932.–1938. g.)
vecās koka baznīcas vietā neogotikas stilā
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31. Ludzas novadpētniecības muzejs. Meklējams Mazā Ludzas ezera ziemeļaustrumu krastā.
Muzeja brīvdabas nodaļā iepazīstama zemnieka
dzīvojamā māja (dūmistaba), dzīvojamā ēka,
vējdzirnavas, rija un Latgales keramiķa Polikarpa Vilcāna darbnīca. Tā teritorijā tiek organizēti
ar amatniecību un dažādiem kultūras notikumiem saistīti pasākumi. J. Kuļņeva iela 2, Ludza.
+371 65723931
32. Ludzas amatnieku centrs.
Apskatāmi
un iegādājami >40 Latgales amatnieku darbi.
Te piedāvā senlatgaļu tērpā ģērbta gida stāstījumu Suprādku istabā par seno baltu cilšu dzīvi,
amatniecības rašanos un attīstības vēsturi, senajiem ētikas un darba likumiem, tradīcijām, kā arī
arodu demonstrējumus un seno amatu iemaņu
apgūšanu. Grupas var ieturēt pusdienas ar latgaļu ēdienu, maizes un dzērienu gatavošanas
prasmju skolu Latgaļu “kukņā”. Tālavijas iela 27a,
Ludza. +371 29467925

33. Ludzas katoļu baznīca. Pirmā katoļu baznīca
Ludzas Baznīckalnā bija celta 1687. g., taču tā nodega ugunsgrēkā. 1738. g. uzcēla jaunu koka baznīcu baroka stilā, ko krāšņā interjera dēļ dēvēja
par Latvijas skaistāko koka dievnamu. Tā nodega
1938. g. lielajā pilsētas ugunsgrēkā. Tagad redzamās ēkas celtniecību uzsāka 1939. g., bet pilnībā
pabeidza un atjaunoja tikai pagājušā gadsimta
deviņdesmito gadu sākumā. Baznīcas 54, Ludza.
+371 65725653
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34. Ludzas pareizticīgo baznīca. Atrodas vecpilsētas centrā, Latgales ielas un Baznīcas ielas krustojumā. Dievnamu cēla laikā no 1843.–1845. g.
krievu klasicisma stilā. Nesen atjaunoti tā griestu
un sienu gleznojumi. Tornī atrodas 1667 kg smags
zvans. Latgales iela 121, Ludza. +371 65781397
32
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TŪRISMA PAKALPOJUMI
Naktsmītnes
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Maltītes ieturēšanas vietas

Vairāk informācijas par naktsmītnēm un ēdināšanas vietām: karte.celotajs.lv

714 Restorāns “Plaza”

Pakrasti, Sventes pag., Daugavpils nov.
+371 29427159, 29184760, GPS 55.852556, 26.365663
Priedes, Skolas iela 13b, Špogi, Višķu pag., Daugavpils nov.
+371 26432538, GPS 26.735566, 56.074183
Aglonas Cakuli, Ezera iela 4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
+371 26348851, GPS 56.13318, 26.99852
Upenīte, Tartakas iela 7, Aglona, Aglonas nov.
+371 26312465, GPS 56.12056, 27.00186
Aglonas Alpi, Leitāni, Aglonas nov.
+371 29194362, 29275701; 29333422, GPS 27.027238, 56.105411
Šaures, Rušonas pag., Riebiņu nov.
+371 25242557, 29473563, GPS 26.929147, 56.229844
Pagalmiņi, Aglonas pag., Aglonas nov.
+371 29245673, 65300302, GPS 56.16018, 27.07161
Osmaņi, Dvarči, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.
+371 29483600, GPS 27.422055, 56.297391
Vītoli, Astiči, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.
+371 26446708, GPS 56.292646, 27.500188
Pie Rāznas, Rāznas 66, Kaunata, Rēzeknes nov.
+371 29125600, 29373015, 64698375, GPS 27.5560500, 56.33313
Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2, Rēzekne
+371 64607820, GPS 27.3270861, 56.50052
Azarkrosti, Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.
+371 29430536, GPS 27.404844, 56.563302
Zaļā sala, Litavniki, Griškānu pag., Rēzeknes nov.
+371 29373015, GPS 56.521628, 27.402632
Ezera Sonāte, Ezerkrasta iela 4, Bērzgale, Rēzeknes nov.
+371 29472876, GPS 27.517986, 56.629081
Akmeņi, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.
+371 26454793, GPS 27.7940000, 56.567000
Aizupmājas, Ņukšu pag., Ludzas nov.
+371 26525785, GPS 27.7485470, 56.4720190
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Tūrisma informācija
Daugavpils Tūrisma
informācijas centrs
www.visitdaugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Rīgas iela 22a, Daugavpils
+371 65422818, 26444810
GPS 55.870865, 26.517404

Piktogrammu un simbolu skaidrojumi
Lauku māja
Brīvdienu māja

Viesu māja
Viesnīca

, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils
+371 65404900, GPS 55.87149, 26.51741
Viesu māja “Mežinieku mājas” , Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov.
+371 29234425, GPS: 56.10234, 26.94159
Viesu māja Aglonas Cakuli , Ezera iela 4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas
nov. +371 29333422, GPS 56.13318, 26.99852
Kafejnīca “Turība” , Somersetas iela 36, Aglona, Aglonas pag., Aglonas
nov. +371 26483558, 65324475, GPS 56.12995, 27.00791
Atpūtas vieta “Burvīgā Rāzna” , “Jaunliepiņas”, Mākoņkalna pag.,
Rēzeknes nov. +371 27876016, GPS 56.28211, 27.47166
Atpūtas vieta “Skaistā Rāzna” , “Laukmalas”, Strodi, Kaunatas pag.,
Rēzeknes nov. +371 26437778, GPS 56.34956, 27.50994
Atpūtas komplekss “Ezerkrasti” , Dukstigals, Čornajas pag.,
Rēzeknes nov. +371 26411207, 26450437, GPS 56.36231, 27.44126
Restorāns “Rozalija” , Viesnīca Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2,
Rēzekne. +371 64607840, 28603038, GPS 56.50060, 27.32761
Restorāns “Marijas kafija” , Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne
+371 26514420, GPS 56.50378, 27.33046
Viesu māja “Zaļā sala” , Litavniki, Griškānu pag., Rēzeknes nov.
+371 29373015, GPS 56.52207, 27.40252
Kafejnīca “Eglīte” , Skolas iela 31, Ludza, Ludzas nov.
+371 29443534, GPS 56.54417, 27.71861
Kafejnīca “Kristīne” , Baznīcas iela 25, Ludza, Ludzas nov.
+371 26527888, 65781326, GPS 56.54750, 27.72592

Aglonas tūrisma
informācijas punkts
www.aglona.travel
turisms@aglona.lv
Daugavpils iela 1, Aglona,
Aglonas pag., Aglonas nov.
+371 65322100, 29118597

Pils, muiža
Kempings

Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” saņem tūrisma uzņēmēji, kas popularizē
un saglabā latvisko kultūras mantojumu, nododot to tālāk saviem apmeklētājiem.
Zīme “Latviešu virtuve” tiek piešķirta vietām, kurās var
nobaudīt latviešu ēdienus, kuru pamatā ir latviskas izejvielas,
receptes un tradīcijas un kurus uzskatām par “savējiem”.

GPS 56.130632, 27.007021

Rēzeknes novada tūrisma
informācijas centrs
rezeknesnovads.lv/turisms
tic@rezeknesnovads.lv
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pag.,
Rēzeknes nov.
+371 26337449
GPS 56.357761, 27.261053

Rēzeknes pilsētas tūrisma
informācijas centrs
www.rezekne.lv/turisms/apskates-objekti
tacrezekne@gmail.com
Krasta iela 31, Rēzekne
+371 64622222, 26332249
GPS 56.502683, 27.333165

Ludzas novada Tūrisma
informācijas centrs
www.visitludza.lv
tic@ludza.lv
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas nov.
+371 65707203, 29467925
GPS 56.547767, 27.725188

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi Latvijas apceļošanai un izzināšanai veltīti trīs laika dimensijām – pagātnei, tagadnei un nākotnei, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem
un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē; izvērtēt tagadnes ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju. Šie ceļi ļauj iepazīt Latvijas vēstures pagriezienus, personības, vietas un
notikumus, kas sekmējušas valsts nodibināšanu un nacionālās identitātes veidošanos, atskatoties arī uz tālāku pagātni un pieminot valstiskos veidojumus, kas cauri gadsimtiem pastāvējuši
Latvijas teritorijā un kļuvuši par daļu no latviskās kultūrtelpas. Un, bez šaubām, šie ceļi ir paredzēti ceļošanai – jo ir aizraujoši, objektiem un saimniecībām bagāti un ainaviski skaisti.

www.celotajs.lv/lv100

Visus Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus un maršrutos ietvertos apskates objektus skatīt:
Lauku ceļotājs
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, lauku@celotajs.lv www.celotajs.lv
Lauku Ceļotājs
twitter.com/laukucelotajs
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Izmantoti foto no Valda Ošiņa, tūrisma
informācijas centru un „Lauku ceļotāja”
fotoarhīviem. Informācijas aktualitāte atbilst
situācijai apsekošanas laikā 2016.–2017. g.

