Caur Vidzemi uz Latgali
Balvi – Rēzekne – Jēkabpils
Latgale nav tālu! Izvēlieties ērtāko ceļu uz Latgali un brauciet pa Pleskavas šoseju
un Smiltenes krustā nogriezieties uz Gulbeni. Balvos būsiet pēc 2,5 – 3 stundām
(220km) un varēsiet izbaudīt Latgales dabu, Lubāna ezera plašumus un
kultūrvēsturiskās bagātības.
Maršruta garums Latgalē: ~150 km
Maršruta ilgums: 2 dienas
Objektu apmeklējumu un ekskursijas vēlams iepriekš pieteikt!
Balvi – savdabīgi skaista un zaļa mazpilsētiņa Latvijas Ziemeļaustrumos. Pilsētas
neatkārtojamo tēlu veido triju ezeru ūdeņi, saltā kādreizējās pils ēka un parks, kā
arī Lāča dārzs, kurā ar savu pirmatnējo diženumu mūs uzrunā Latvijas
laukakmeņi. Balvu novada muzejs, Balvu ev. luteriskā un Romas katoļu
baznīcas (Ekskursiju iepriekš pieteikt pa tālr. +371 64521430) Seno amatu
darbnīca “Lāča dārzā” - var vērot galdnieka, kalēja u.c. amatnieku
darbošanos, pašiem pārbaudīt arī šūšanas un kulinārijas prasmes. Šeit arī
informācija par apkaimes amatniekiem.(Pieteikties iepriekš, +371 29376933);
Pa ceļam no Balviem uz Rugājiem atrodas viens no Balvu rajona dabas
pieminekļiem - Medņu laukakmens;
Briežu dārzs “Mežsētas” Pededzes upes palieņu pļavās. Saimniecībā audzē
vairāk kā 150 graciozos dzīvniekus, plašajā teritorijā ir uzcelti torņi briežu
vērošanai. (apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālr. +371 26537752);
Senlietu privātkolekcija “Saipetnieki” – senu darba rīku, braucamrīku,
lauksaimniecības tehnikas un citu saimniecībā lietotu priekšmetu kolekcija –
brīvdabas muzejs, ko lieliski papildina vasarā ziedošais daiļdārzs. (+371
26519360) (pagrieziens uz Lazdukalnu, tad taisni, pa zemes ceļu, ~ 4km);
Dundenieku keramikas darbnīca un ceplis - podnieku darbnīcā var
noskatīties filmu par to, kā māla pika pārtop traukā, kā arī tiek piedāvāta iespēja
darboties pašiem. (apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālr. +371 29173889);
Lubāns – Latvijas lielākais ezers un vieta, kur pavasaros un rudeņos apmetas
tūkstošiem migrējošu ūdensputnu; Teirumnīku purva taka – ekskursija pa visu
3 purvu tipiem (+371 29165392); Nagļu un Kvāpānu zivju dīķi – zvejnieku
sēta un makšķerēšanas iespējas (+371 29165392); Gaigalavas putnu
novērošanas torņi - iespēja dabā vērot Lubāna mitrainē mītošo 224 sugu
putnus (+371 26439970);
Rēzekne – Rēzekne atrodas uz septiņiem pakalniem, tās simbols ir Latgales
atbrīvošanas piemineklis "Vienoti Latvijai", tautā saukts par Latgales Māru.
Atrodoties reģiona teritorijas vidū, tiek saukta par Latgales sirdi;
Latgales kultūrvēstures muzejs- pamatekspozīcijas - Rēzekne laikmetu
griežos, 20.gs. sākuma ierēdņa dzīvojamā istaba, videofilmas, pastāvīgas
ekspozīcijas "Rēzekne laikmeta griežos" istabās atrodas stends un informācija ar
pasaulslavenā latvieša kinorežisora Teuvo Tulio un viņa mātes latvietes
baletdejotājas H. E. Rönnqvist relikvijām. (T.646 22464);
Rēzeknes mākslas vidusskolas mākslas nama restaurētajās telpās izvietotas
gleznu kolekcijas no Latgales Kultūrvēstures muzeja fondiem. (T.646 24341);

Rēzeknes Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca –celta 1938. gadā. Tajā skatāma
A. Egles altārglezna „Kristus glābj slīcējus”. Iespēja no baznīcas torņa skatīt
Rēzeknes panorāmu. (T.646 22917);
Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku draudzes dievnams lepojas ar lielāko
zvanu Baltijā. Ir apskatāma 16.gs beigās radītā ikona „Par Tevi priecājos” (T.646
25471);
Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcavalsts nozīmes kultūras piemineklis. Apskatāmas daudzas ikonas un mākslas
priekšmetu kolekcija. Visvecākā Rēzeknes pilsētas dievnama celtniecība uzsākta
1840. gadā. Baznīcā apskatāms trīslīmeņu ikonostass. Blakus baznīcai atrodas
1867. gadā celta Sv. A. Ņevska kapliča .(T.64622429);
Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca- Baznīcas celtniecība
pabeigta 1936. gadā. Baznīca veltīta Sāpju Dievmātei (centrālais altāris).
Apskatāmas 20. gs. sākuma svētbildes, baznīcas dārzā - Fatimas Dievmātes
statuja. (T. 64623500);
Vissvētākā Jēzus Sirds katedrāle - Lielākais dievnams Rēzeknē. Kopš 1995.
gada ir Rēzeknes - Aglonas diacēzes centrs ar bīskapa sēdekli. (T.64624522);
Z/s „Untumi” netālu no Rēzeknes piedāvā baudīt lauku atpūtu un izjādes ar
zirgiem. Šeit arī vienīgā Baltijā iespēja vērot stārķu dzīvi ar optisko ierīču
palīdzību. Daudzi jaunlaulātie iegriežas „Untumos” savā kāzu dienas ceļojumā, lai
izvizinātos pajūgā un ar dažādām aktivitātēm dažādotu šo svētku dienu.
(www.untumi.lv T. 26337449);
Franča Trasūna memoriālais muzejs „Kolnasāta” Sakstagalā apskatāma
ekspozīcija par F.Trasūnu, rakstnieku J. Klīdzēju un seno sadzīves priekšmetu
kolekcija, bet pēc iepriekšēja pieteikuma - šovs “Kāzas Latgalē”, iesaistot arī
apmeklētājus. Lielajā izstāžu zālē regulāras tematiskas izstādes (T.646 40575);
Viļānu Novadpētniecības muzejā var iepazīties ar novada kultūru un vēsturi
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. (T.646 62250);
Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca - baroka stila ķieģeļu celtne ar
diviem torņiem.(T.646 62413);
Lejas dzirnavas netālu no Varakļānu pils cēlis grāfs Borhs 18. gs. beigās.
Dzirnavu trijos stāvos redzamas dzirnavu iekārtas. Var redzēt kā mala miltus
pagājušajos gadsimtos.(T.646 00320);
Tuvākās naktsmītnes:
Balvu rajons
Viesnīca Balvi, +371 64522307
Brīvdienu māja Ieviņas,+371 29100644, +371 26368502
Viesu nams Vizbules, +371 29118111
Viesu nams Rūķīši, +371 29431926
Viesu nams Gundegas, +371 26541198
Rēzeknes Rajons
„Zvejnieki”, Nagļu pagasts +371 29165392
„Birzes”, Gaigalavas pagasts +371 26439970
Viesnīca „Latgale”, Rēzeknē 371 646 22180, www.hotellatgale.lv
Kolonna Hotel Rezekne, Rēzeknē +371 646 07820, www.hotelkolonna.com

„Pie Kaupra”, Jaunviļāni, Viļānu pagasts +371 646 62314, +371 29440780
„Lāču leja”, Jaunviļāni, Viļānu pagasts +371 26117460
Sociālās palīdzības centra „Cerība” d/v, Celtnieku iela 7, Viļāni +371 646 60237
„Laimas nams”, Lazdenieki, Dekšāru pagasts +371 29345326

