Latgale – starp dabu, keramiku, cilvēkiem un viņu stāstiem
30.07.-31.07.
Latgale vienmēr šķiet interesants galamērķis. Mazliet nezināma, mazliet intriģējoša, vienmēr
pārsteidzoša.
1.diena Rīga – Varakļāni - Preiļi – Svente
08.00 izbraucam no Rīgas un dodamies ceļā uz Latgali.
Mūsu pirmā pietura ir Varakļānos. Varakļānu nosaukums Warkland pirmo reizi dokumentos tiek
minēts 1483.g., kā Livonijas ordeņa mestra Bernta fon der Borha dzimtai piederošs zemes
īpašums.
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laika gaitā pārpoļojusies. Viens no šīs dzimtas - Berns von der Borhs bija Livonijas ordeņa
mestrs no 1472. - 1483.gadam. Varakļānu īpašumi Borhu dzimtai piederējuši jau 16.gs.,
bet pirmais zināmais muižas īpašnieks ir Jans Jenžejs Juzefs Borhs (1713.-1780) – Polijas
karalistes lielkanclers, kurš saimniekoja vēl arī Preiļu, Vārkavas, Galēnu, Stirnienes,
Landskoronas, Pasienes u.c. muižās.
Piestāsim pie Pastaru vējdzirnavām, kas ir vienreizējas ar to, ka ir vienīgās Latvijā
rekonstruētās holandiešu tipa dzirnavas ar grozāmo vējtveres mehānismu. Dzirnavu pirmais
stāvs būvēts no šķeltiem laukakmeņiem. Augšējie stāvi būvēti koka konstrukcijā. Dzirnavu
pirmais stāvs būvēts no šķeltiem laukakmeņiem. Korpuss apšūts ar dēļiem un nosegts ar
skaidām. Virs tā atrodas grozāma augšdaļa – “galva”, “cepure”.
Mūsu nākamā pietura būs pie Latgales keramiķa Raivo Andersons, kurš darbojas Polikarpa
Čerņavska keramikas mājā Preiļos. Meistars iedvesmu rod tradicionālās keramikas
vecmeistaru gara darbos. Keramiķis autortehnikā lieto etnogrāfiskus motīvus, savdabīgumu
panāk, izmantojot vietējo, pašiegūto mālu, kuram raksturīga tumšāka nokrāsa. Radītos darbus
piepilda ar pozitīvu enerģētiku.
Dosimeis uz bioloģisko saimniecību “Juri”, kur degustēsim sieru. Tagadējie saimnieki –
Juris un Lidija, kas agrāk dzīvoja un strādāja pilsētā saprata, ka nevēlas būt pilsētnieki.
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados viņi atgriezās Riebiņu novadā un pārņēma
saimniecību savās rokās. Taču, lai izdzīvotu, ar tradicionālo saimniekošanu vien nepietika, tāpēc
tika apgūta prasme siet sieru. Laika gaitā siers iegaršojās gan radiem, gan kaimiņiem, kas
neskopojās ar savām labajām atsauksmēm. Un nu jau latgaļu siera sējējiem izveidojies savs
uzticams klientu loks. Lielās ieinteresētības dēļ saimnieki savu saimniecību pielāgo gan siernīcas
nepieciešamībām, gan viesu vajadzībām.
Vēlā pēcpusdienā ieradīsimies Sventes muižā. Pilskunga māja Sventes pagastā celta 1912.
gadā. Pirmsākumos piederēja grāfu dzimtai Zībergiem-Plāteriem. Zībergu un plāteru dzimtas
nāk no Vestfālijas, par to var uzzināt no vēstures hronikas sākot jau ar 1210. gadu (t.sk.
Gumberts Plāters).
Blakus viesnīcai atrodas II pasaules kara un vēlāko laiku kara tehnikas muzejs, kas ir
privātkolekcija. Ekspozīcija ir iespaidīga – tanki, pašgājēji un lielgabali tika atrasti bijušo kauju
laukos, kas restaurēti un izstādīti muzejā. Apmeklētājiem tiek piedāvāts apskatīt divus unikālus
padomju armijas tankus, kas nosaukti par godu I.Staļinam – „ИС” un „ИС-2М”, kā arī tanks „Т-

34”, ar kura palīdzību pēc Krievijas kara ekspertu apgalvojumiem tika uzvarēta Hitleriskā Vācija.
Vēl var apskatīt bruņotas desanta izlūkmašīnas un citas tehnikas vienības. Visi muzeja eksponāti
ir pilnīgi atjaunoti un darbojas.
Dienu noslēgsim ar vakariņām muižas restorānā ar dzejas lasījumiem un stāstiem.
2.diena: Svente – Krāslava – Slutišķi – Rīga
Daugavas ielejas ielokā no ziņkārīgām svešinieku acīm paslēpies Slutišķu vecticībnieku
ciems. Mīklains un nezināms. Laiks te ir apstājies kā teju pirms 100 gadiem. “Daugavas loku”
putnu balsis vilina burvīgajā dabas skaņu pasaulē, greznie logu rotājumi stāsta par izciliem sava
amata meistariem…
Dosimies pa Daugavas lokiem un Vasargelišku ciemu, kur sāksim piedzīvojumu Daugavas
lokos – izbraucienu ar plostiem, izbraucot Rozališķu, Butišķu un Elernes lokus. Augšdaugava
ir vieta, kur nesteidzīgam ceļotājam ļauties Latgales dabas valdzinājumam! Latvijas dabas pērle
Daugavas senleja ir aizsargājama dabas teritorija, kas izveidojusies mūžīgajam sasalumam
kūstot ledus laikmeta beigās pirms 13-15 tūkstošiem gadu. 1990. gadā izveidots dabas parks
„Daugavas loki”, lai saglabātu šo unikālo dabas teritoriju – Daugavas augšteces senlejas plašās
gleznainās ainavas, tās floras un faunas daudzveidību no Naujenes līdz Krāslavai.
Pēc apmēram 4 stundu brauciena ar plostu, baudot Daugavas loku skatus, ceļojumu pabeigsim
Kraujā, no kuras dosimies atpakaļ uz Rīgu.
Ceļojuma cena: EUR 159.00 personai
Cenā ietilpst:









Ekskursijas programma divu dienu garumā gida pavadībā
Transports ar komfortablu mikroautubusu
Nakšņošana Sventes muižā, divvietīgās istabās
Brokastis Sventes muižas restorānā
Gardas vakariņas Sventes muižas restorānā (3 kārtas ar kafiju vai tēju un dzeramo
ūdeni)
Dzejas lasījumi un Latgales stāsti Sventes muižā
Iespaidu programma Varakļānos, keramikas darbnīcas apmeklējums, degustācija
bioloģiskajā saimniecībā “Juri”, militārās tehnikas muzeja apmeklējums Sventē, Slutišķu
ciema apmeklējums stāstnieka vadībā, izbrauciens ar plostu pa Daugavas lokiem
Ceļojuma apdrošināšana

