
Izbaudi īpašo atmosfēru, enerģiju un  
spēku trīs maģiskos dabas objektos
 Latvijā un   Krievijā!

IZBORSKAGAUJIENA LAVRI

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam finansiālu atbalstu projekta Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un 
tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas  
Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir =www.latruscbc.eu



LIETUVA

IGAUNIJA

DĀNIJA

APVIENOTĀ 
KARALISTE

LATVIJA

KRIEVIJA

SOMIJA

ZVIEDRIJA

NORVĒĢIJA

POLIJA

Baltijas 
jūra

Ziemeļjūra

BALTKRIEVIJA

UKRAINA

SLOVĀKIJA
ČEHIJA

VĀCIJA

FRANCIJA

BEĻĢIJA

NĪDERLANDE

Rīga
Pleskava

Sanktpēterburga

LIETUVA

IGAUNIJA

LATVIJA

KRIEVIJA

Baltijas 
jūra

BALTKRIEVIJA

Rīga

Pleskava

Lavri

Izborska
GaujienaRīgas 

jūras 
līcis

Jaunlaicene

Korneti

Vasil’ evo

Trapene

Misso

Kačanovo

Rotovo

Alūksne

Hargla

Ape

Mõniste

KRIEVIJA

LATVIJA

IGAUNIJA

Vireši

Vidaga

LAVRI

GAUJIENA

IZBORSKA

Ja Jums patīk daudzveidīga, tīra, neskarta daba, lauku cilvēku viesmīlība, kā arī  
piedalīšanās unikālos kultūras pasākumos, tad Gaujiena, Lavri un Izborska ir īstās  
vietas, kur pavadīt brīvdienas!
Daba šīs vietas Latvijā un Krievijā izveidojusi ne tikai izcili ainaviskas, bet arī atraktīvas vietas,  
katra ar savu īpašu stāstu un neatkārtojamu gaisotni.
Būs nepieciešamas tikai dažas minūtes, lai no šosejas nokļūtu pašā dabas sirdī. Cilvēkus  
vienmēr vilinājuši šejienes meži, upes, parki, pļavas, kur var izdoties sastapt  arī retus augus,  
dzīvniekus un putnus.
Brīvdienas šajās vietās noteikti sniegs patīkamu atpūtu dabā, rodot iedvesmu un enerģiju.  
Varbūt tieši te Jūs piedzīvosiet ko neparastu un neaizmirstamu. 

Aicinām jūs par to pārliecināties pašiem!

IZBORSKA

GAUJIENA

LAVRI

Sajūti - Izborskā, saredzi - Lavros, sadzirdi – Gaujienā



APE  Maza, bet īpaša – tā varam teikt par Api. Tā ir viena no  iedzīvotāju skaita ziņā vismazākajām Latvijas 
pilsētiņām, bet tās cilvēki to padarījuši plaši zināmu ne vien Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Te ik uz soļa ir par ko 
priecāties, vērot un brīnīties. Jau pati daba ir dāvājusi Apes apkārtnei skaistumu un daudzveidību. 

Vispirms jau straujās Vaidavas upes gleznainos krastus ar teikām apvītām smilšakmens klintīm un 
skanīgiem avotiem, baltām ievu ziedu kupenām pavasaros. Lepojamies ar Vaidavas dabas taku, tajā būs  
interesanti gan lielajiem, gan mazajiem!  Šalc priežu sili ar ogām, sēnēm un viršiem, kas  savulaik iedvesmojuši  
rakstnieci Elīnu Zālīti. Te šalko neticami daudz dižu un neparastu koku -  varenais Dzenīšu dižvītols,  mazā, bet sīkstā 
Sīkzaru priede, Dvīņu priedes, koki ar vējaslotām…. Šalc Grūbes ūdenskritums - viens no lielākajiem Latvijā, blakus  
tam dzidri avoti, kas izplūst no dolomīta klintīm. Te sākas arī stāvo kalnu zeme - Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
teritorija. Aktīvi atpūsties mudina velotūrisma maršruti, vedot uz Veclaicenes kalnājiem un ezeriem, gan uz Igaunijas 
pusi pa kādreizējo mazbānīša līniju. 
Apes pilsēta apbur ar savu šarmu - krāsainajām vietējā dolomīta ēkām un ielas bruģi, kas glabā soļu 
ritmus no simts gadu senas pagātnes. Bet turpat blakus - rosīgas saimniecības, koši daiļdārzi, darbnīcas,  
siltumnīcas, sporta laukumi, skola, bērnudārzs. Jau pusgadsimtu Apes mototrasē pulcē motosporta cienītājus, 
izbaudot augstas klases sacensības “Vaidavas Kauss” dabīgā reljefā. Ceļotājus uzkavēties šeit ilgāk aicina omulīgas 
naktsmītnes, kafejnīca piedāvā garšīgu maltīti.

Šoseja Rīga-Sigulda-Pleskava 
kā stīga vijas cauri šim apvidum,  
ļaujot pietuvoties Apei, Trapenei, 
Gaujienai, Virešiem, Vidagai… 

Latvijas Ziemeļaustrumi, vieta, kur Latvija robežojas ar Igauniju, ir kā brīnumaina, daudziem vēl  
neatklāta zeme. Šeit, tālu no lielajām pilsētām,  pierobežā gūstami iespaidi, kādu nav nekur citur. Dabas un  
vēstures noslēpumainajam valdzinājumam, unikālajām ainavām te pievienots vietējo radošo cilvēku roku un  
izdomas pieskāriens. 

Pierobežas gars šurp atsauc tos, kas vēlas atpūsties no steigas, ieraudzīt vēl neredzēto, sadzirdēt vēl 
nedzirdēto, uzzināt vēl nezināmo, bagātināties ar iespaidiem. Katram ciemiņam te atrodas, ko redzēt un  
darīt – gan vēstures cienītājam, gan sporta un kultūras pasākumu apmeklētājam, gan pirmatnīgas dabas klusuma 
mīļotājam. 
Aicina viesmīlīgas naktsmītnes, ir iespēja ieturēt gardu maltīti, vērot dažādas lauku  saimniecības un ražotnes. Daudzi, 
kas šeit reiz pabijuši,  vēlas atgriezties vēlreiz un aicina sev līdzi draugus. Apstājies, vēro, ieklausies, sadzirdi!

TRAPENE  Pie  sirmajām Līzespasta zirgu pasta stacijas ēkām pa slaveno (Latvijā garāko!) lapegļu aleju 
iegriežamies Trapenē. Vareno, simtgadīgo lapegļu šalkoņa vēstī par laikiem, kad Gaujienas barons Vulfs brauca pa to 
uz savu vasaras mītni - Bormaņmuižas medību pili.  Blakus Bormaņmuižai šalko arī senais parks. Novadnieku -  literātu 
Ojāra Vācieša, Linarda Laicena un citu Trapenei nozīmīgu personību piemiņu glabā Trapenes novadpētniecības centrs, bet 
par dažādu laiku vēsturi liecības glabā  plašais senlietu privātmuzejs.  Vējiem viegli ieskrieties pāri auglīgajiem Trapenes 
līdzenumiem, kur kuplo druvas, pļavās redzami lopu ganāmpulki. Cauri teritorijai līkumo ēnainā Melnupe, ko Ojārs Vācietis 
bērnībā nodēvējis par Rio-Negro.  Debesīs spoguļojas dzidro Ādama ezeru virkne.  Apkārtnē daudz mežu, bet purvi bagāti ar 
veselīgajām dzērvenēm un lācenēm.  Dabas pētnieki atrod arī  dažādas retas un aizsargājamas sugas.

VIREŠI  Pašā satiksmes artērijas - Vidzemes šosejas malā pie Gaujas tilta ceļotāju sagaida Vireši. Nelielais, bet  
darbīgais ciems pie Gaujas upes interesants ar saviem kultūras pasākumiem un  rosīgo novadpētniecības centru “Mājvieta”, 
tur ciena un glabā gan apkārtnes, gan dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas darbus un piemiņu. Virešos iespējams garšīgi papus-
dienot, kā arī pārnakšņot viesu mājā. Savukārt Gaujas upes klinšainajos krastos izveidotās dabas takas rosina iepazīt gan  
dolomītus, - Randatu klintis, kas ir augstākās dolomīta klintis Latvijā-  gan pirmatnīgos upju krastus, to iemītniekus visā to 
godībā. Gauja aicina laivotājus, kas no šejienes var aizkuģot līdz pat jūrai.
VIDAGA Nedaudz malā no Vidzemes šosejas nemierīgās steigas atrodas Vidaga - Virešu apkārtnes saimnie- 
ciskais centrs. Jau pa ceļam uzmanību piesaistīs viena no interesantākajām dabas takām, kas izveidota aizsargājamā 
ainavu apvidus “Ziemeļgauja” teritorijā - Vizlas dabas taka. Tikai pāris kilometrus garā vienvirziena taka pārsteigs ar kalnu 
upei līdzīgo straujo plūdumu, kā arī  ļaus sastapties ar vienu no lielākajiem laukakmeņiem šajā apkārtnē.  
Līdzeni viļņotajā ainavā blakus Gaujas upei paceļas gan ciemata centra ēkas, gan skolas ēka un āra bibliotēka, gan 
ražotnes un darbīgas lauku saimniecības, kur nerimst rosība…. Arī šeit satiksim  senatnīgu lapegļu aleju, pāri Gaujai varēsim 
pāriet pa unikālu trošu tiltu. Toties Sikšņu krāces pavasarī vilina laivotājus - ekstrēmu sajūtu cienītājus. Viesmīlīgā lauku 
sēta Līves ciemā ar  savu darbīgo saimi tikusi sakoptāko Latvijas lauku sētu godā.

GAUJIENA   No Vidzemes šosejas norādes vilina iegriezties Gaujienā. Nepalaidiet garām šo izdevību, nenožēlosiet! 
Gaujiena un tās apkārtne ir īpaša ar neticami gleznainu dabu. Avoti, pazemes upes - “ūdensrijēji”, pārsteidzošās Kalamecu- 
Markūzu gravas ar ūdenskritumiem. Pat lielā, viltīgā upe Gauja šeit met līkumu, atdūrusies pret biezo dolomīta klinti, kas 
plašā teritorijā stiepjas zemes dzīlēs. Ne velti šeit stiepjas aizsargājamais ainavu apvidus “Ziemeļgauja”. Pierobeža bagāta ar 
purviem, kur rudeņos ar groziem ierodas ogotāji, bet nav izslēgta arī sastapšanās ar lāci-pekaini!
Te mīt darbīgi cilvēki, kas tur godā savas dzimtās puses kultūrvēsturi, māk to parādīt arī citiem. Darbojas ražotnes, neatlaidīgi 
strādā lauksaimnieki, daudzveidīgu, veselīgu produkciju piedāvā ogu audzētāju uzņēmums, karjeros notiek dolomīta ieguve.

Sajūti, saredzi, sadzirdi Latvijas pierobežu!



Gaujienas apkārtnē ir daudzveidīga, tīra un neskarta daba ar izcilām ainavām, upēm, 
mežiem un purviem, dolomīta atsegumiem un ūdenskritumiem. Vēstures elpu var sajust 
gan viduslaiku pilsdrupās, gan Gaujienas un Zvārtavas muižās un romantiskajos parkos, 
ko papildina kvalitatīvs un mūsdienīgs kultūras piedāvājums, dabas takas. 

Gaujienas muižas parks ✱ atrodas Gaujas upes senlejas krastā un ietver 
daudzus valsts un vietējas nozīmes arhitektūras, vēstures un dabas piemi-
nekļus. Jau 1236. gadā te sāka celt Livonijas ordeņa komtura pili ✲, kuras 
mūri vēl tagad redzami stāvajā krastā. 1850. gadā pabeidza Gaujienas 
Jauno pili ✳, kuras arhitektūrā un interjeros dominē antīkie un neorokoko 
motīvi. Muižas ēkas ieskauj centrālo pagalmu, kas pāriet ainavu parkā ar 
augstvērtīgām trīspakāpju ainavām ✴.
Īpaši izceļas kādreizējā muižas aldara māja ✵, kas celta šveiciešu stilā un 
tagad ir izcilā Latvijas klasiskās mūzikas pamatlicēja Jāzepa Vītola muzejs. 
Stāvajās nogāzēs izveidotas brīvdabas terases ✶ ar āra mūzikas instrumen-
tiem ✷, lai izceltu dabas un mūzikas vienotību vietā, kur komponists  
Jāzeps Vītols iedvesmojās mūzikas radīšanai. 

“Gaujiena – mana paradīze…” 

…..tā teicis izcilais komponists Jāzeps Vītols, kad Latvijas valsts par īpašiem  
nopelniem viņam piešķīra daļu no Gaujienas muižas un parka.

✱

✳

Gaujienas Vītolsvētki un jauniešu nometne Vītolēni ✸ jūlijā piepilda ar mūzikas skaņām, prieku, smiekliem 
un draudzību visu Gaujienas teritoriju. Gaujienas “Anniņās” var satikt “pašu” izcilo komponistu Jāzepu 
Vītolu un ieklausīties dabas mūzikas simfonijā. Savukārt Gaujienas muižas svētki ik gadu augustā izgaismo 
kādu no vēstures lappusēm. 
Gaujienas pils barons Jūliuss fon Vulfs bijis apveltīts ar lielu humoru. Lai Gaujienā justos kā Eiropas centrā, 
apkārtnes mežziņu mājas viņš nosauca Eiropas lielāko pilsētu vārdos - Berlīne, Londona,  
Visbādene, Parīze u.c. 

Gaujienas skanošā mūzikas taka - klausies un radi mūziku dabā ar astoņos pieturpunktos  
izvietotiem mūzikas instrumentiem! Paskandini un sajūti Gaujienas episko auru caur dažādu zvanu  
un bungu skaņām! Piesēdi brīvdabas terasēs un klausies, kā daba runā ar Tevi!
Instrumenti ir piemēroti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Nav jābūt mūziķim, lai tos spēlētu. Noskaņu 
mūziku var radīt katrs!  Instrumenti atbalsojas visā Gaujienas muižas ansamblī, to skaņa ir  
skaista un dzidra.
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Tūrisma informācija
Pasts
Ordeņa pils mūri
Aptieka
Tautas nams
Gaujienas skolas
Muzejs “Anniņas”
Gaujienas skolas un  
novada vēstures muzejs
Auto stāvlaukumi
Avots “Lauvasmute”
Baznīckalns
Peldvieta
Estrāde
Bibliotēka
Veikals
Bankomāts
Bezvadu internets
Dabas liegums
Gaujienas dabas taka
Kapsēta
Tualete

ApzīmējumiSenā Gaujiena

❅

Mūzikas takas sākums➪

Gaujienas mūzikas taka



Vietas nosaukums Adrese 
Koordinātes

Kontaktinformācija – 
tālrunis, e-pasts,  
mājas lapa utt.

Darba laiks Ko piedāvā?

Gaujienas muiža
✱

“Muiža”, Gaujienas pagasts
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EIepriekš piesakot Ekskursija pa muižas teritoriju

Livonijas ordeņa 
pilsdrupas
✲

“Pilskalni” 
Gaujiena, Gaujienas 
pagasts
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EIepriekš piesakot Ekskursija pa pilskalnu

Jāzepa Vītola 
memoriālais 
muzejs “Anniņas”
✳

 “Anniņas”, Gaujiena, 
Gaujienas pagasts,  
LV-4339
957.513124, 26.398580

1+371 28386923 
     +371 29247772
=www.vitoleni.lv
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

D9.00-17.00
svētdien, pirmdien - 
slēgts

Muzeja apskate, muzikāls  
uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu 
Vītolu”

Gaujienas  
dabas taka
✴

Gaujiena, Gaujienas 
pagasts
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

Visu diennakti
EEkskursijas 
iepriekš piesakot

Lieliska iespēja iepazīties ar 
Ziemeļgaujas dabas vērtībām, 
ainavu un biotopu daudzveidību. 
Takas garums ir 6 km, tās apskate 
aizņems aptuveni 3 stundas

Zvārtavas pils
✵

Zvārtava, Gaujienas pa-
gasts, LV-4339
957.537398, 26.369081

1+371 26628302 
     +371 29739252
3dobicins@inbox.lv
=www.zvartavaspils.lv

EIepriekš piesakot Viena no spilgtākajiem neogotikas 
stila celtnēm Latvijā (1881.g.).  
Latvijas Mākslinieku savienības  
Starptautiskais mākslas un  
izglītības centrs. Apskatāms 
muižas komplekss ar parku, kā arī 
vējdzirnavas un Zvārtavas ezers

Redzēt, izbaudīt, izgaršot Gaujienā! 

Baznīckalns
✶

“Baznīckalns”, Gaujiena, 
Gaujienas pagasts
957.51745, 26.39559

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

Visu diennakti No Baznīckalna paveras plaša 
ainava uz Gaujas ieleju

Gaujienas skolu  
un novada  
vēstures muzejs
✷

“Vidusskola”, Gaujiena, 
Gaujienas pagasts,  
LV-4339
957.514406, 26.397295

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EIepriekš piesakot Ekspozīcijas par Gaujienas  
skolu un novada vēsturi,  
ekspozīcija dzejniekam  
Ojāram Vācietim

Kalamecu  
Markūzu gravas
✸

Gaujienas pagasts
957.5425343, 26.4433594

1+371 28386923
3vitolamuzejs@ 
     smiltenesnovads.lv

EIepriekš piesakot Gleznainas dolomīta gravas ar 
krācēm un ūdenskritumiem

Very Berry
✹

SIA “Very Berry”,  “Ogas”, 
Dārzciems, Gaujienas 
pagasts, LV-4339
957.456849, 26.303227

Pieteikties ekskursijai 
3lauki@ogas.lv
1+371 26 348 942

EIepriekš piesakot Ekskursija pa Kalna purvu - 
skatāma kūdras purva izstrāde 
un ražotne Dārzciemā,  
degustācijas, produkcijas 
iegāde

Z/S Mietaine
❀

„Oši”, Gaujienas pagasts, 
LV – 4339 
 957.5219615, 26.4257838

1+371 26367456
3bernarte@inbox.lv

EIepriekš piesakot Ēdināšanas pakalpojumi: galda 
klāšana viesībām, kūkas – 
iepriekš jāpiesakās!
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Mālaci
Skoliņas

Gaujzemnieki
Lejas Kubjas

Kalna Kubjas

Vaivariņi

Stārasti
Upes

Vijas

Zīleskalns

Jaunzemi

Vītoliņi
Vecalejas

Sili

Pozi

Jaunbirzes

Druvnieki

Šķobri

DimantiBīriņi

Varasi
Jaunšķobri

Rullīši

Silmači
Palejas

Oši

Upenāji

Mālupes

Ābeles
Jaunaidievi
Kalna Jaunvīstuci

Vecaidievi

Liepnieki
Lajasrudzīši

Smidzi

Palši

Lībesciems

MEŽCIEMS

DĀRCIEMS

✸

✹

✵

✶



Te sākas Krievijas zeme….Izborska

Izborska ir viena no vecākajām Krievijas pilsētām. Pirmo reizi Izborska pieminēta Nestora  
hronikas tekstā saistībā ar 862. gada notikumiem, kad Izborskas pilskalnā (Īsburgā) esot  
apmeties varjagu vadonis Truvors. 
Izborska sākās no Truvora apmetnes ✱. Tieši šeit radās viens no pirmajiem akmens cietokšņiem. 
Laikā, kad notika sīvas cīņas ar vācu bruņiniekiem, 1330. gadā Izborskā tika uzcelts jauns akmens  
cietoksnis, kas vairākus gadsimtus palīdzēja aizstāvēt ziemeļrietumu robežas un spēlēja lielu lomu  
pareizticības un Krievijas neatkarības saglabāšanā. 
Izborskas akmens cietoksnis ✲ ir kluss vēstures cīņu liecinieks, majestātisks piemineklis, notikumiem 
bagātai pagātnei, dzeja akmens arhitektūrā.
Izborska un tās apkārtne ir slavena ne tikai ar saviem nozīmīgajiem Krievijas vēstures pieminekļiem,  
arhitektūru un kultūru, bet arī ar krāšņo dabu. Tā ir ir viena no skaistākajām vietām Pleskavas apkaimē. 
Vēsturiskais cietoksnis, baznīcas ✳ un kapelas ✴, kā arī senatnīgās vienstāva celtnes ✵ ne tikai  
harmoniski iekļaujas ainavā, bet arī papildina un akcentē pierobežas skarbo skaistumu.
Valsts muzejs-rezervāts “Izborska” ✶ ir šīs senās zemes kultūras tradīciju un nacionālo dārgumu glabātājs, 
kas aicina Jūs iepazīt Krievijas vēsturi, valstiskuma simbolus, svētceļojumu vietas un dabas varenību.

Pirmo reizi dzirdot par “Slovenu atslēgas” avotiem, šķiet, ka avoti atrodas kaut kur Slovēnijā. No kurienes 
radies šis nosaukums? Avoti ir nosaukti Izborskas dibinātāja prinča Slovēna vārdā. Tos sauc arī par  
12 apustuļu avotiem un visus avotus kopā par “Dzīvības upi”.
“Slovenu atslēgas” avoti ✷, unikāli ūdens sistēmas elementi, atrodas Gorodišenska ezera kreisajā krastā. 
Tie izplūst no augstas, stāvas nogāzes un, strauji krītot lejup, satek vienā plūsmā un ieplūst ezerā.

Ar avotiem ir saistītas leģendas un viena no tām vēsta, ka pat viens malks ledainā avota ūdens 
piepildot cilvēku ar zemes spēku. Tāpēc, lai stiprinātu veselību, iegūtu možumu, senču gudrī-
bu, spēku un drosmi, jums jāpadzeras no visiem avotiem, jāpabradā ar basām kājām ūdens 
straumēs un jāšļakstās ar veldzējošo ūdeni.
“Slovenu atslēgas” avoti ✸ ir savdabīga pareizticīgo svētnīca, ko katru gadu iesvēta Gaišajā nedēļā, dienā, 
kad pareizticīgo baznīca svin Dievmātes ikonu, kas atdod dzīvību.

Gorodišenska ezera ūdens ✹ temperatūra pat vasarā nepārsniedz +17 0C, tas vienmēr ir auksts un dzidrs. 
Te dzīvo gulbju ģimenes, kas nepamet šo vietu pat ziemā, bet, kad ezers aizsalst, viņi dodas pie avotiem 
un mitinās tur. 
No senā Izborskas cietokšņa līdz “Slovenu atslēgas” avotiem ir ierīkota Gorodišenska ezera pārgājienu 
taka ❀. Te ir labiekārtots celiņš, uzstādītas lapenes, soliņi un informācijas stendi. No takas paveras 
skaistas dabas ainavas, bagātas ar vēstures un kultūras objektiem. Tās joprojām iedvesmo māksli–
niekus, rakstniekus, dzejniekus un režisorus. Te uzstādīti molberti ar tāfelēm, dodot iespēju  
apmeklētājiem ļauties mākslas radīšanai.

Takā uzstādīti molberti ar tāfelēm, dodot iespēju apmeklētājiem ļauties mākslas radīšanai.

✱

✲ ✳

✶

✹

❀

❀

✷ ✸
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uz Pečoras pilsētas vēstures muzeju
un Setu tautas muzeju Sigovo ciemā

Sm
olka

Gorodišenskas ezers

Vietas  
nosaukums

Adrese Kontaktinformācija – 
tālr, e-pasts, mājas lapas 
utt.

Darba laiks Ko piedāvā?

Muzeju  
ekspozīcijas
✱

2Izborska,  
     Pečoru iela 32, 
     39, 41, 41a

1+7 (81148)96602
3izborsk@yandex.ru
=www.museum- 
izborsk.ru/ru/page/ 
museum_quarter

D10.00-18.00 Izborskā, muzeju kvartālā, izvietotas muzeja ekspo- 
zīcijas: Izborskas krievu literatūras un pareizticīgo 
kamera; Senās Izborskas pilsētas hronika: no  
Krievijas pirmsākumiem līdz Poltavas kaujai;  
Krievi un seti. Viena zeme - kopēja vēsture;   
Izborskas zeme - svētas vietas krievu kultūrai.

Muzeja kafejnīca 
“Bļinnaja”
✲

2Izborska,  
     Maskavas 
iela 10

1+7 (81148)96713
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum- 
izborsk.ru/ru/page/cafe

D10.00-18.00 Muzeja kafejnīcā “Bļinnaja” tiek pasniegti vienkārši 
krievu virtuves ēdieni, visgaršīgākās pankūkas ar 
iecienītākajiem pildījumiem un tēja, kas vārīta no 
Izborskas garšaugiem.

Muzeja-rezervāta 
“Izborska” viesu 
nams   ✳

2Izborska, 
Skolas iela 3

1+7 (81148)96612 
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum-izborsk.ru/ 
ru/page/guesthouse

DVisu  
diennakti

Viesu nams atrodas gleznainā vietā blakus Izborskas 
cietoksnim pie “Slovēņu avotiem”. Viesu namā ir sešas 
ērtas istabas.   
Maksimālais viesu skaits ir 20 cilvēki.

Izborskas  
cietokšņa  
ansamblis   ✴

2Izborska 1+7 (81148)96602 
3izborsk@yandex.ru

D10.00-18.00 14. gadsimta vācu hronikās Izborsku sauc par  
“dzelzs pilsētu”. Cietoksnī ietilpst sienas, kas uzceltas 
no vietējā kaļķakmens, un spēcīgi torņi. Torņi tiek 
izmantoti kā skatu torņi.

Redzēt, izbaudīt, izgaršot Izborskā! 

Slovena atslēgas,  
svētie avoti
✵

2Izborska 1+7 (81148)96602 
3izborsk@yandex.ru

DVisu  
diennakti

Slovenu atslēgas, 12 avoti ir nosaukti Izborskas 
dibinātāja, prinča Slovena vārdā. Svētie avoti satek 
vienā upē, kuru sauc par “Dzīvības upi”. Tos sauc arī 
par 12 apustuļu avotiem. Ūdens avotos dziedina un 
tiem piemīt brīnumains spēks - kas padzersies  
Slovenu avotu ūdeni, tas noteikti atgriezīsies Izborskā.

Truvorovo  
apmetne
✶

2Izborska 1+7 (81148)96602 
3izborsk@yandex.ru

DVisu  
diennakti

Truvorovo apmetne ir vieta, kur sākās Izborska. 
Akmens cietoksnis, kas 11. gadsimtā tika uzcelts uz 
Gorodiščes, ir unikāla parādība Krievijas aizsardzības 
arhitektūrā. Apdzīvotas vietas ieejas priekšā ir liels 
Truvora krusts. Saskaņā ar leģendu šis krusts iezīmē 
Truvora kapu, kurš 862. gadā kopā ar brāļiem Ruriku 
un Sineusu ieradās valdīt Krievijā.

Pečoras pilsētas 
vēstures muzejs

2Pečori,   
     Starptautiskā 
iela 6

1+7 (81148) 23077 
3pechmuseum@
yandex.ru 
=www.museum- 
izborsk.ru/ru/page/
pechory

D10.00-18.00 Ekspozīcijas: Setu tautas kultūra un dzīve; 
Pečori - krievu emigrācijas garīguma un kultūras 
centrs;  Pečori Krievijas vēsturē; 
Dievam, caram un Tēvzemei; 
Tas Kungs mums piešķir uzvaru; 
Pečori padomju laikā

Setu tautas muzejs 
Sigovo ciems

2Pečoru rajons,  
     Sigovo ciems 

1+79113853461 
3izborsk@yandex.ru 
=www.museum- 
izborsk.ru/ru/page/
sigovo

D10.00-17.00 Seto cilvēku muzejs Sigovo ciematā ir vienīgais 
mazo somugru setu tautas muzejs Krievijā, kas 
saglabājis unikālu kultūru. Muzejs atrodas auten-
tiskā Külaotu ģimenes muižas ēkā. Šeit jūs varat 
uzzināt, kā gatavot sieru, aust jostu, nogaršot  
tradicionālos pīrāgus un ķirbju kompotu. 

Apzīmējumi
Bezvadu internets
Dabas liegums
Dabas taka
Tualete
Kafejnīca

Tūrisma informācija
Izborskas pils mūri
Muzejs
            Auto stāvlaukumi
Svētie avoti
Viesu māja

✱

✵

✳✲

✶ ✷ ✸ ❁

✴

Setu tautas muzejs 
Sigovo ciems

Gorodišenskas ezers

Pečoras pilsētas 
vēstures muzejs

IZBORSKA

✱Muzeju ekspozīcijas
✲Izborskas muzeja kafejnīca "Bļinnaja"
✳Muzeja-rezervāta “Izborska” viesu nams
✴Izborskas cietokšņa ansamblis
✵Slovena atslēgas, svētie avoti
✶Truvora apmetne
✷Truvora akmens krusts 14. gs.
✸Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca 17. gs.
✹Trīsvienības kapella 18. gs.
❀Valdošās Dievmātes ikonas kapella
❁Krievijas Slavas svētais kalns
❂Floru un Lauru kapella
❃Korsunas Dievmātes ikonas kapella
❄Nikoļskas baznīca 17. gs.
❅Radonežas Sergija baznīca 
❆Svētās Dievmātes Dzimšanas baznīca
❇Izborskas Serapiona kapella

✵

✹

❃

❀

❁

❂

❄

❅

❆

❇

✸

✷

✲

✳

✱

✶

✴

uz Rīgu (278 км) uz Pleskavu (28 км)

   Pečoru iela

Maskavas iela

Pleskavas iela

Muzeja- rezervāta “Izborska” objekti



Lavri – ar vēstures elpu Dabas šūpulī

Lavri ir ciems Pleskavas apgabala Pečoru rajonā, gleznainās, avotainās Lidvas upes 
krastā. Pagasta teritorija robežojas gan ar Latviju, gan Igauniju.
Ainavu Lavru apkārtnē veido viļņoti līdzenumi, bagāti ar mežiem - te koncentrējas nozīmīga daļa 
Krievijas Federācijas Eiropas daļas mežu. Sastopami visdažādākie faunas iemītnieki, arī lāči, lūši un 
vilki. Ģeoloģiskās vēstures lappuses lasāmas kaļķakmens un dolomīta klinšu atsegumos. Apvidus  
zemes dzīles slēpj dažādus derīgos izrakteņus, tai skaitā minerālkrāsas - okera atradni pie  Lidvas 
upes. Mākoņi spoguļojas Bobrovas, Dubohnovas ✱ un Gribanovskas ezeru viļņos ✲.  
Apkārtnē ir teikām un nostāstiem apvītas  vietas. Tautā saglabājušās leģendas par noslēpumainām 
pazemes ejām, kas vedušas no Lavriem līdz pat Pečoriem… Senkapi liecina par vairākus gadsimtus 
senu apdzīvotību.
Svarīga kultūrvēsturiska nozīme arī mūsdienās ir abām Lavru pareizticīgo baznīcām ✳, kas izceļas 
ar savu koka arhitektūru un latviešu luterāņu baznīcai ✴, kuras tapšanai savulaik līdzekļus ziedoja 
“visa pasaule” - arī Igaunijas un Latvijas valdības. 

Lavru ciemu toreizējā Pleskavas guberņā izveidoja latviešu kolonisti 19. gadsimta sešdesmitajos  
gados, jo zemi šeit varēja iegādāties daudz lētāk nekā toreizējās Latvijas un Igaunijas guberņās.  
Kolonistu skaitā  bija arī  ieceļotāji no Alūksnes, Apukalna un Smiltenes apkārtnes. Igaunis Pēteris 
Zarri (Sarri) nopirka muižu no barona Paula Aleksandra Fitinghofa un vietu, kur tā atradās, nosau-
ca par Lauru. Vēlāk šo apdzīvoto vietu pārdēvēja par Lavri. Pateicoties P. Zarri, Lidvas upes krastā 
tika ierīkots muižas parks ✵, uzbūvēts aizsprosts un dzirnavas, pilsētiņa attīstījās. Tādēļ  ar pilnām 
tiesībām varam uzņēmīgo Pēteri Zarri saukt par Lavru pamatlicēju.
1908. gadā par  Lavru latviešu kopienas priekšsēdētāju kļuva Pētera Zarri dēls Arturs Zarri un šo laiku 
var dēvēt par Lavru “zelta laikmetu”. Ciemats kļuva par tirdzniecības, kultūras, izglītības, medicīnas 
un reliģijas centru daudzu desmitu kilometru plašai apkārtnei. 
Pagājušā gadsimta 80. gados vecajā Lavru muižas parkā ar kolhoza “Lavri” spēkiem tika uzbūvēts 
liels rotaļu laukums ✶. Uzstādītie kokgriezumā veidotie elementi atainoja senos krievu pasaku 
varoņus. Tas izskatījās pasakaini skaisti! Diemžēl laika gaitā  rotaļu laukuma koka figūras nolietojās 
un zuda dabiskā ceļā. 

Tagad parkā uzburtas atmiņas, un atjaunotajā Lavru pasaku parkā ✷ jūs gaida tēlnieka Mihaila 
Kirilova izgatavotās iemīļoto tautas pasaku varoņu koka figūras. 
Atklājiet dabas pasaku parkā apburto pasauli, ejot pastaigā starp vilkiem, raganām un spēkavīriem! 
Skatieties, kā Vectētiņš velk Rāceni un Ezītis pa miglu maldās!
Pēc pastaigas pa parka celiņiem iespējams baudīt līdzpaņemto cienastu speciāli ierīkotās atpūtas 
lapenēs. Bērnus gaida pasaku mājas un rotaļu laukums, kurā viņi varēs pēc sirds patikas izpriecāties. 
Savukārt vasaras siltajos vakaros aicinām baudīt muzikālās performances, kuras norit uz vasaras 
skatuves!

Atklājiet Lavru pasaku parka apburto pasauli… baudiet dabas skaistumu un cilvēku roku 
radīto pārsteigumu!

✷

✶

✳ ✴

✱ ✲ ✵✵



Vietas nosaukums Adrese Kontaktinformācija – 
tālr, e-pasts,  
mājas lapa utt.

Darba laiks Ko piedāvā?

Senkapu vieta,  
XII-XVI gs., kapella     ✱

2Apoliksina ciems,  
     Lavru apgabals

Visu diennakti

Luterāņu baznīcas drupas, 
XIX gs.   ✲

2Lavri ciems Ārpuse apskatāma visu 
diennakti

Vecās muižas ēku paliekas, 
XIX gs., (dzirnavas,  
ūdenstornis, pagrabi) 
  ✳

2Lavri ciems Teritorija apskatāma visu 
diennakti

Prelāta un brīnumdarītāja 
Nikolaja koka baznīca  
(ir atvērta)   ✴

2Lavri ciems,  
     Oktobra 60. gada- 
     dienas iela 11

1+7 911 359 2437  
(tēvs Aleksejs)

Informācija pa tālruni 
(mēneša darba laika grafiks 
tiek izvietots pie ēkas ieejas 

Svjatogor pasaku valstība 
✵

2Peneva ciems,  
     Lavru apgabals

1+8 921 772 2287 
     Romāns 
1+8 921 923 6371  
     Olga

Ekskursiju pieteikšana pa 
tālruni

Pasaku ekskursijas 
(ar tautas spēlēm, 
pasakām, dejām) 

Pravieša Elijas koka  
baznīca XX gs.
(ir atvērta)    ✶

2Ciems Juškovo 
     (10 km attālumā  
     no Lavri ciemata)

1Tēvs Aleksandrs Informācija pa tālruni 
(mēneša darba laika grafiks 
tiek izvietots pie ēkas ieejas 

Viesnīcas pilsētā Pečori    =https://101hotels.com/main/cities/pechori 
Viesnīcas Izborskā    =https://101hotels.com/main/cities/izborsk

Redzēt, izbaudīt, izgaršot Lavros!
✱ ✲✱

✳✳✳

✴ ✵ ✶

✱Galvenā ieeja
✲Pūce un vāvere soliņš
✳Taciņu krustojums
✴Stirniņa skulptūra
✵Pie Lukomorja soliņš
✶Pelēkais vilks skulptūra
✷Ezītis miglā skulptūra
✸Babajaga skulptūra
✹Babajagas būdiņa

✱
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✴

✵

✶
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❒ ❔
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❘

Norādes ar  
sakāmvārdiem

Ieeja 1

Ieeja 2

Ieeja 3

❀Lapsa un kukulītis skulptūra
❁Večiņa un zivtiņa skulptūra
❂Dzirnavas
❃Mājiņa mežā
❄Tiltiņš
❅Koks
❆Daudzgalvainais pūķis  soliņš
❇Kaščej skulptūra
❈Spēkavīrs skulptūra
❉Lāči soliņš
❐Rācenis skulptūra
❑Skatuve
❒Rotaļu laukums
❓Volejbola laukums
❔Bruņinieks skulptūra
❕❖Dārza nojumes
❗Tenisa galds
❘Nojume
✯Dīķis

Lavru pasaku parks

Ceļojums  
pasaku valstībā  
«Aizej - tur, nezin - kur...»

Z
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Lidva

Stolbovo

Bobrenki

Romšino

Tjakovo

Ņikoļščina

Apoliksino

Fedosi

Šumrjaņinovo

Podgorje

uz Pečoriem

uz Ostrovu

Lavri

✱

✳
✲

✵

Parks
Pasts
Kultūras nams
Aptieka 
Slimnīca
Veikals
Bankomāts
Luterāņu baznīca
Kapsēta
Auto stāvlaukums

Apzīmējumi Lavru pasaku parks 

Luterāņu 
kapsēta

Pareizticīgo 
kapsēta



Jaunlaicene

Māriņkalns

Alsviķi

Korneti

TRAPENES
PAGASTS

APES 
PAGASTS

GAUJIENAS 
PAGASTS

VIREŠU 
PAGASTS

Mõniste

Viitina

Rõuge
Haanja

Ruusmäe

Grundzāle

Jaunzemi

Ilzene

Zeltiņi

Mežciems

Tsirgumäe

Taheva

Saru

Varstu

Vana-Roosa

Metstaga

Laanemetsa

Dārzciems

Līves

Sikšņi

Vizla

Saliņkalns

Čonkas

Staldes

Zvārtava

Stādzeni

Ādams

Silaktis

Uškāni Grūbe
Rušķi

Dzedonas

Žagatas

Apekalns

Ziemeri

Vēzes

Vaidava

Šļukums

Romeškalns

Druskas
Renči

Rulles

Sormuli

Raagi
Mustahamba

Kokõmäe

Pärlijõe

Sadramõtsa

Tsooru

Leoski

Pari

Plaksi

Purka

Plaani

Ala-Suhka

Kuklase Kaubi

Hürsi Pältre
Määsi

Ljubry

Kapkovo

Dmitrovskij

Tarmahino

Ugarevo

Labkovo

Ličnikovo

Železovo-2

Železovo-1

Kol’covo

Dubrovka

Račevo

Gorohovo

Motovilovo

Rogovo

Kamenka

Pyžovo

Vasil’evo

Kopanicy

Zales’eVerebkovo

Pečorskoe
Olohovo

Tiastö

Viitka

Illi

MissoküläAla-Palo

Kirikumäe

Künda

Murati

Kolberģis

Mārkalne

Volkova

Jaunzemi

Visikums

Ponkuļi
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Brošūra izstrādāta kopīgā sadarbībā Smiltenes novada pašvaldībai (Latvija) ar  
Federālā valsts budžeta kultūras iestāde "Pleskavas-Izborskas apvienotais muzejs-rezervāts", 

Valsts muzejs-rezervāts "Izborska"  (Krievija) un Lavru pašvaldību (Krievija) īstenoto  
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektu  

Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar  
vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem”  ("Spirit of nature” - "Dabas gars”).

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu  
projekta Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas  
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir =www.latruscbc.eu

Izborskas cietokšņa ansamblis

Vītolsvētki Gaujienā

Gorodišenskas ezers Gauja pie Vidagas

Lavru pasaku parks

Gaujienas mūzikas taka

Raganu klintis Apē

Pravieša Elijas koka baznīca XX gs.

LAVRIIZBORSKA

Informācija par projektu: 
=https://visit.smiltenesnovads.lv/
=http://www.museum-izborsk.ru

=http://pechory.reg60.ru/

3lavrovskaya@pechory.reg60.ru
=https://pechory.reg60.ru

3tourism@smiltenesnovads.lv
=https://visit.smiltenesnovads.lv

3izborsk@yandex.ru
=www.museum-izborsk.ru
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