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Lietuviškų pėdsakų beieškant Latvijos Latgalėje 
2 dienų pažintinė geografinė kelionė 

2017 m. gegužės 13–14 d. 
 

Gegužės 13 d. (šeštadienis)  
7.00 išvykstame iš Vilniaus (7.00 nuo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios – 

Antakalnio g. 1; 7.15 nuo Forum Palace, Konstitucijos pr. 26, aikštelės prie 
upės) 
 

Pirmos dienos maršrutas: Vilnius – Zarasai – Daugpilis – Agluona (spėjama 
Mindaugo žūties vieta) – Kraslava. 

Trumpas sustojimas Zarasuose. 

Daugpilis yra antrasis didžiausias Latvijos miestas po Rygos, todėl jis – svarbus 
ekonominis, kultūrinis ir turistinis centras. Jame įsikūręs vienas iš didžiausių 

regioninių universitetų. Susitikimas su universiteto dėstytojais. Pažintis su 
Daugpilio senamiesčiu, vienintele Rytų Europoje beveik be pakitimų išlikusi 19 
amžiaus pradžios tvirtovė. 

Agluona – katalikybės centras Latvijoje. Spėjama, kad čia buvo nužudytas 
Lietuvos karalius Mindaugas. Už paaukotas lėšas 2015 m. rugsėjo 22 d. čia 

atidengtas paminklas – Mindaugas su latgalių kilmės žmona Morta ir jų vaikais 
primena bendras lietuvių ir latvių šaknis. Agluonos barokinė bažnyčia. Iki XIX 
a. pradžios Agluonos apylinkėse buvo lietuviškai kalbančių kaimų, išliko 

lietuvių kilmės vietovardžių.  

       

Nakvynė kaimo turizmo sodyboje prie Dridži ežero: 
http://www.latvia.travel/lt/nakvyne/dridzi  
Puiki galimybė vakaroti prie laužo, pavėsinėse, kepti šašlykus ar dešreles. 
Nepamirškite maudymosi kostiumėlių, galėsime išsimaudyti.  
 
 
 
 

http://www.latvia.travel/lt/nakvyne/dridzi


 

 

Gegužės 14 d. (sekmadienis).  

Antros dienos maršrutas: Rėzeknė – Madona – Rokiškis – Vilnius  
 

Rezeknė įsikūrusi tarptautinių kelių sankryžoje: Ryga (242 km) – Maskva (685 
km), Sankt Peterburgas (450 km) – Varšuva (860 km). Per miestą 10 km 
driekiasi Rezeknės upė, o centre yra Kovšų ežeras (22 ha). Rezeknė vadinama 

septynių kalvų miestu. 
 
Maduona (latv. Madona) – miestas Latvijos vidurinėje dalyje, Vidžemės 

aukštumos pietryčiuose. Transporto centras – geležinkelis ir plentas jungia su 
Gulbene ir Plaviniais. Aktyvus pasivaikščiojimas (apie 2,5 km) – Gaizinkalnis – 

aukščiausias Latvijos kalnas – 311,94 m.v.j.l.  
 
Trumpas sustojimas Rokiškyje. Vakare atvyksime į Vilnių.  

 
Truputis istorijos. Latgala (latviškai Latgale, latgališkai Latgola) - vienas iš 

Latvijos regionų. Didesni centrai – Daugpilis ir Rėzeknė, katalikybės centras – 
Agluona. Latgalos kaip istorinio – kultūrinio regiono formavimosi pradžia 
sietina su latgalių genties apgyventomis teritorijomis, tačiau Latgalos savitumui 

didelės įtakos turėjo vėlesni istoriniai įvykiai. 

 

 

 

Subyrėjus Livonijai 1561 m., Latgala drauge su Vidžeme ir Pietų Estija pateko į 

LDK (nuo 1569 m. - Abiejų Tautų Respublikos) sudėtį. Po 1600–1629 m. karo 
su Švedija ir Altmarko paliaubų Lenkijai-Lietuvai likusi dalis imta vadinti lenkų 
Livonija; Švedijai atitekusi senosios Livonijos dalis dar buvo vadinta Švedijos 

Livonija (švediškai Livland). Latgalos gyventojai, skirtingai nuo kitų latvių 
gyvenamų žemių, dėl ATR remiamos kontrreformacijos išliko katalikais, o 
nemažą dalį krašto dvarų perėmė Lenkijos-Lietuvos bajorai, kalbantys 

lenkiškai. Lenkų kalba tapo viso krašto socialinio elito kalba, ją perėmė ir 
vokiečių kilmės bajorai. Latgaloje susiformavo savita latvių kalbos 

augšzemniekų tarmė, išlaikiusi savo rašto tradiciją iki mūsų dienų. 1772 m. 
Latgala buvo prijungta prie Rusijos imperijos, bet čia ir toliau dominavo 



 

 

lenkiškoji kultūra ir priklausomybės ATR tradicijos. Latgalos gyventojai 

dalyvavo tiek 1830–1831 m., tiek 1863-1864 m. sukilimuose. Nuo 1864 iki 
1904 m. Latgaloje, kaip ir Lietuvoje galiojo spaudos lotyniškais rašmenimis 

draudimas. Baudžiava Latgaloje panaikinta gerokai vėliau (1861) nei Kurše ar 
Vidžemėje, dėl ko ji ekonomiškai atsiliko nuo kitų etninių latvių žemių. 1919 m. 
Latgala buvo atskirta nuo Rusijos ir įėjo į susikūrusios Latvijos Respublikos 

sudėtį. Dėl skirtingų kultūrinių ir krašto tradicijų bei savitos kalbos latgaliečių 
politikai siekė autonomijos Latvijos Respublikos sudėtyje, bet šie jų siekiai 
nebuvo realizuoti. 
 

Lankomų objektų skaičius ir lankymo tvarka gali šiek tiek keistis. 

 
Kelionės kaina: iki 45 Eur. (LGD nariams) 
 

Kaina, priklausys nuo keliaujančių skaičiaus.  
Į kelionės kainą įskaičiuota:  

 kelionė komfortabiliu autobusu; 
 ekskursinė programa; 
 gido Daugpilyje paslaugos; 

 nakvynė ir pusryčiai. 
 
Už lankomus mokamus objektus mokama vietoje. Mokamiems objektams reikia 

turėti ~5 Eur. 
 

Kelionės vadas Sakalas Gorodeckis, organizuoja – LGD prezidentė Genutė  
 

Registracija vyksta iki gegužės 2 d. svetainėje 
www.lgd.lt 

 
 

Už kelionę galima apmokėti pavedimu (žemiau nurodytais rekvizitais): 
Gavėjas: Lietuvos geografų draugija 
Registracijos kodas: 191692171 

Sąskaitos Nr.: LT067044060001190374 
Bankas: AB bankas SEB 

Įmokos kodas: 1002 
Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens (asmenų), už kurį mokate vardą bei 
pavardę. 
 
 
 
 
 
 

Sekite mūsų Facebook puslapį ir apie viską sužinokite pirmieji. 
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, nesikuklinkite – susisiekite info@lgd.lt 

http://www.lgd.lt/registracija/lgd-kelione-lietuvisku-pedsaku-beieskant-latvijos-latgaleje
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-geograf%C5%B3-draugija-Lithuanian-Geographical-Society/235302343378

