
Akcija "Maija brīvdienas pierobežā" 

1. un 2. Maijā 
Karte: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z-yqFv55MmHM.k2hA2j8NhBlY 

 

Nosaukums Kontaktpersona 
Kontakti                              

(adrese, tālrunis, e-pasts) 

Īss saimniecības 

raksturojums 

 

Akcijas 

piedāvājums 

 

Papildus piedāvājums 

Brīvdienu māja 

“Līcītis” 

 

Andris Ikstens 

“Līcītis”, Viškuļi, Bērpzils 

pag., Balvu novads 

ikstiits@inbox.lv 

26590367 

GPS: 56.8127423, 

27.1311840 

Aktīva atpūta Ičas upes 

krastā – naktsmītne 

brivdienu mājā, pirts, telpas 

pasākumiem. Izjādes ar 

zirgu, laivu nobrauciens pa 

Iču. 

Bezmaksas 

izbraucieni ar laivu 

pa Iču, izjādes ar 

zirgu. 

Īpaša cena nakšņošanai 

un pirts izmantošanai. 

 

 

 

IK Kolnasāta 

(Alus brūvētājs 

Dainis Rakstiņš) 

Dainis 

Rakstiņš 

Stacijas iela 4, Bērzpils, 

Balvu novads 
rdains@inbox.lv 

26452844 

GPS: 56.8542165, 

27.0855603 

Īsta Latgales alus brūvēšanas 

process un degustācija. 

Bezmaksas alus 

degustācija 2. maijā. 

 

 

Zirgu sēta 

“Kapulejas” 

 

 

Larisa 

Klitončika 

“Kapulejas”, Rutkova,Tilžas 

pag., 

Balvu novads 

larisa_klitoncika@inbox.lv 

28738007 

GPS: 56.9003189, 

27.3493876 

Šķirnes zirgu audzēšana, 

pajūgu braukšanas sacensību 

organizēšana, pajūgu 

braukšanas un jāšanas 

apmācība. 

Zirgu apskate, 

kontaktēšanās, 

pajūgu braukšanas 

trases apskate bez 

maksas 

 

Vizināšanās ar zirgu un 

poniju 15 euro  stundā – 

10 euro/ st. 

Pajūgs – 20 euro/st.  -15 

euro/st. 

Zirgu sēta 

„Volāni” 
Agrita Prole 

„Volāni”, Bērzpils pag, 

Golvari, Balvu novads 

arfas@inbox.lv 

26556076 

 GPS: 56.8639282, 

27.2282725 

Saimniecība nodarbojas ar 

zirgkopību, piena/ gaļas 

lopkopību, savam priekam 

audzē trušus, šķirnes 

mājputnus, aitas. 

Saimniecības 

apskate bez maksas. 

 

 

Izjāde ar poniju/zirgu 

15 eiro stundā, 10 eiro 

stundā 

Izbrauciens pajūgā 20 

eiro stundā, 15 eiro 

stundā. 

Brīvdienu māja 

“Ieviņas” 
Jānis Zelčs 

“Ieviņas”, Egļukalns, 

Vīksnas pagasts,  

Balvu novads 

ievinas2003@inbox.lv 

26368502, 29100644 

GPS:  57.1668590,  

27.3460424 

Naktsmītne, pirts, aktīvās 

atpūtas piedāvājums 

Bezmaksas 

piedāvājums aktīvai 

atpūtai “Ieviņu 

teritorijā”. 

 

Jaunums – atrakcijas 

“Ūdens bumba” 

prezentācija. 
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Ludzas 

Novadpētniecības 

muzejs 

 

Milāna Bule 

 

Kuļņeva iela 2, Ludza 

 ludzasmuzejs@inbox.lv 

www.ludzasmuzejs.lv 

65723931  

GPS: 56.550568, 27.725843 

 

Viens no eksponātiem 

bagātākajiem Latgales 

muzejiem ar plašu brīvdabas 

ekspozīciju. 

Muzeja ekspozīciju 

apmeklējums  

2. maijā par brīvu.  

 

Gida pakalpojumi. 

 

Ludzas 

Amatnieku centrs 

 

Līga Kondrāte 

 

Tālavijas iela 27, Ludza 

ligakondrate@inbox.lv 

www.ludzasamatnieki.lv 

29467925 

GPS: 56.548401, 27.727196 

 

Amatnieku centrs aicina 

apgūt senos arodus Suprātku 

istabā, līdzdarboties 

keramikas, audēju, skroderu 

darbnīcās. Salonā nopērkami 

amatnieku darbi.  

Centra apmeklējums 

un ekskursija 

darbnīcās par brīvu. 

Grupu apmeklējums 

iepriekš jāsaskaņo pa 

norādīto tālruni. 

 

Pusdienas latgaļu 

gaumē. 

 

Viesu māja 

"Vīksnas" 

 

Irēna Brile 

 

Martiši, Isnaudas pagasts, 

Ludzas novads 
viksnas2@inbox.lv 

29466588  

GPS: 56.521885, 27.735201 

 

Piedāvājumā naktsmītne 6 

cilvēkiem (papildvietas 4 

cilvēkiem).  

Viesus priecē bērnu rotaļu 

laukums, lapene, atpūtas 

vieta ūdens malā. 

Naktsmītnei 50% 

atlaide. 

 

 

Atpūtas 

komplekss  

"Zirga smaids" 

 

Anatolijs 

Lapiks 

 

Kušneri, Nirzas pagasts, 

Ludzas novads 
info@zirgasmaids.com 

www.zirgasmaids.lv 

29474802  

GPS: 56.376060, 27.885380 

 

 

Atrodas gleznainā Nirzas 

ezera krastā. Astoņas 

divstāvīgas, koka mājiņas ar 

3 guļamistabām, kurās var 

izmitināties līdz 12 

cilvēkiem. 

Īrējot mājiņu, pirts 

kompleksa īrei 25% 

atlaide. 

 

Futbola un volejbola 

laukumi, katamarāni un 

ūdens motocikli, ūdens 

slēpes, laivas. 

 

Saimniecība 

„Grunduļi” 

 

Valfrēds 

Miezītis 

 

„Grunduļi”, Berezovka, 

Līdumnieku pag.,  

Ciblas novads 

26431062 

GPS: 56.620327, 27.921883 

Baložu sēta 

 

Saimniecības 

apskate bez maksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi piedāvājumi spēkā 

tikai tad ja pakalpojumu 

piesaka vismaz 24 

Saimniecība 

„Jaunkaktiņi” 

 

Igors 

Zabiļevskis 

 

„Jaunkaktiņi”, Līdumnieki, 

Līdumnieku pag.,  

Ciblas novads  

nvolidumnieki@inbox.lv 

29242779 

GPS: 56.5946704, 

27.9899671 

Izbaudiet neaizmirstamu un 

eksotisku atpūtu peldošajā 

pirtī. 

 

Peldošā pirts ar 50% 

atlaidi. 

 

Eversmuižas Ēriks Pavlovs Cibla, Ciblas novads Ekskursija Ekskursija pa 
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kultūrvēsturiskā 

un dabas taka 

 28317569 

GPS: 56.544910, 27.883085 

 Eversmuižas takām 

bez maksas. 

 

stundas iepriekš. 

 

 

 

 

 

Līdumnieku II 

pasaules kara 

laika ekspozīcija 

Ivars 

Novožilovs 

 

Līdumnieki, Līdumnieku 

pag., Ciblas novads 

28625187 

GPS: 56.536774, 27.982178 

Ekskursija 

 

Līdumnieku kara 

ekspozīcijas apskate 

bez maksas. 

Muzejs 

"Andrupenes 

lauku sēta" 

 

Skaidrīte 

Pauliņa 

 

Andrupene, Andrupenes 

pag., Dagdas novads 

laukuseta@inbox.lv 

www.visitdagda.com 

26458876  

GPS: 56.1895704, 

27.3968673 

Muzejs ir seno latgaliešu ēku 

komplekss, kurā ietilpst 

māja, klēts, pirts, rija un 

smēde, darbarīki un sadzīves 

priekšmeti.  

Muzeja apskate bez 

maksas. 
 

Jaundomes vides 

izglītības centrs  

 

Armands 

Pudniks 

 

Jaundome, Ezernieku pag., 

Dagdas novads  
25960309, 

pudniksarmands@inbox.lv 

www.visitdagda.com 

GPS: 56.1435335, 

27.5938560 

Ekspozīcijas par ūdens faunu 

un floru, ūdens dzīvības 

izzināšanas nodarbības vides 

klasē, telpas semināriem un 

konferencēm, ūdeņu izpētei 

un putnu vērošanai apkārtnē. 

Ekspozīciju un vides 

centra apskate bez 

maksas 2.maijā. 

 

Vides izglītības 

un kultūras 

centrs "Ķepa" 

 

Inga Sergejeva 

 

Neikšāni, Ķepovas pag., 

Dagdas novads  
kepova@dagda.lv 

www.visitdagda.com 

20204548 

GPS: 56.1002377, 

27.7944422 

Meža tēmai veltīta 

ekspozīcija, kas 

apmeklētājiem dod ieskatu 

no pārsteigumiem bagātās 

meža pasaules. 

Ekspozīciju apskate 

bez maksas.  
 

Ķepovas saietu 

nams un izstāžu 

zāle 

 

Inga Sergejeva 

Neikšāni, Ķepovas pag., 

Dagdas novads 
 kepova@dagda.lv 

www.visitdagda.com 

20204548 

 

 

Telpas svinībām un izstāžu 

zāle 

Bezmaksas izstāžu 

zāles apmeklējums 

pasūtot degustāciju 

3.00 vai 6.00 euro 

(ne mazāk ka 10 

cilvēki) 

 

 

 

 

Podnieks  

Juris Krompāns 

Juris 

Krompāns 

"Krompāni", Niperova, 

Griškānu pag.,  

Keramikas darbnīca, 

keramikas izstrādājumi 

Keramikas cepļa 

atvēršanas svētki un 

Atlaides keramikas 

izstrādājumiem 
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 Rēzeknes novads  

27529187 

 zanisg@inbox.lv 

GPS: 56.30435, 27.2763 

 iespēja izveidot 

pašiem kaut ko no 

māla bez maksas. 

 

Baltinavas 

novada muzejs 
Antra Keiša 

Tilžas iela 7, Baltinava, 

Baltinavas novads 
antra.keisa@inbox.lv 

29341738  

GPS: 56.9444832, 

27.6404752 

Muzejs pastāvīgās 

ekspozīcijās piedāvā 

iepazīties ar Baltinavas 

novada vēsturi no 17. gs. līdz 

mūsdienām. 

Lucijas Ločmeles 

kolekcionēto pužļu 

izstāde, kā arī 

autentisko linu 

dvieļu izstādes 

apskate bez maksas. 

Iepriekš piesakoties var 

vienoties par ekskursiju 

pa Baltinavu. 

Muzikantu ciems Anna Danča 

Salnavas Kultūras nams, 

Salnava, Salnavas pag., 

Kārsavas novads 
annadanca@inbox.lv 

26095757 

GPS: 56.813464,  27.557800 

Kapelas „Sābri” pavadībā 

iepazīties ar senajiem 

mūzikas instrumentiem un 

latgaliešu tradicionālo 

mūziku. 

 

Izzinošā pastaiga ar 

gidu pa Salnavas 

muižas īpašumu par 

brīvu. 

Pēc pieteikuma 

večerinka ar tautas 

muzikantiem, 

dziesmām, dejām un 

lustēšanos un gardas 

pusdienas uz 

ugunskura. 

Maiznīca 

„Dzīles”  

Aina 

Barsukova 

„Dzīles”, Malnava, 

Malnavas pag.,  

Kārsavas novads 

dziles@dziles.lv 

www.dziles.lv 

26538016 

GPS: 56.773359, 27.721474 

 

Maizes cepšana un 

degustācija, meistarklases 

toršu, picu, kūku, pīrāgu un 

maizes cepšanā. 

Pasūtot 5 maizes 

veidu degustāciju 

dāvanā iebiezinātā 

piena kūka. Pasūtot 

maizes, pīrāga, picas 

vai kūkas 

meistarklasi dāvanā 

toršu dekoru 

meistarklase. 

 2. maijā 

Maizes iegāde, izzinoša 

pastaiga ar Balto dāmu 

pa Malnavas muižas 

parku. 

 

 

Lūgums iepriekš pieteikties uz norādītajiem kontaktiem! 

mailto:zanisg@inbox.lv
mailto:antra.keisa@inbox.lv
mailto:annadanca@inbox.lv
mailto:dziles@dziles.lv
http://www.dziles.lv/

