
Ludzas novada tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 42, Ludza, LV- 5701
+371 65707203, +371 29467925
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
www.ludza.lv, http://turisms.ludza.lv
GPS: 56.547569, 27.725286

Kārsavas novada tūrisma informācijas punkts
Vienības iela 53, Kārsava, LV- 5717
+371 29327265
turisms@karsava.lv, http://karsava.lv
GPS: 56.7870332, 27.6751710

Zilupes novada tūrisma speciālists
Raiņa iela 13, Zilupe, LV-5751
+37128656530
ilgaivanova@inbox.lv, www.zilupe.lv
GPS: 56.3889235, 28.1263058

Ciblas novada tūrisma speciālists
„Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, LV- 5719
+371 28317569
eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv
GPS: 56.5922230, 27.9930828

Gide Ciblā- Malvīne Loce, +371 29230204

www.pierobeza.lv

                GPS: 56.5465382, 27.7230855
Kr. Barona iela 20, Ludza, +371 26253535
hotellucia@inbox.lv, www.lucia.lv
Trīszvaigžņu viesnīca pašā vecpilsētas sirdī, vēsturiskā ēkā. Restorāns/kafejnīca, 
banketu/konferenču zāle, Wi-Fi, autostāvvieta, norēķini ar karti, frizētava, nagu salons, 
sauna, džakuzi.

             GPS: 56.5465382, 27.7230855

1. Maija iela 1, Ludza, +371 29104055, +371 65726112
hotelludza@inbox.lv, www.hotelludza.lv 
Viesnīca vēsturiskā namā, 10 numuri, 25 + 5 vietas, kafejnīca, restorāns, SPA 
komplekss, trenažieru zāle, konferenču zāle, Wi-Fi.

                   GPS: 56.377357, 27.892639
T.+371 29488376, Raipole, Nirzas pagasts
www.ezerzemes.lv, ezerzemes@inbox.lv
Tradicionāla Latgales māja ar dūmu pirti Nirzas ezera krastā. Piedāvājumā istabas un 
atsevišķa mājīga guļbaļķu kotedža ar pirti. Zemledus makšķerēšana. Laivas, ūdens 
velosipēds, velosipēdi, rotaļu laukums un baseins bērniem.

                   GPS: 56.376060, 27.885380
Raipole, Nirzas pagasts, +371 29474802, +371 29492552, +371 657 22400 
www.zirgasmaids.lv, info@zirgasmaids.com 
Nirzas ezera krastā atsevišķas divstāvu guļbūves mājiņas ar saunu, istabām un virtuvi, 
pirts ar zilā māla maskām, sporta laukumi, laivas, velosipēdi, ūdens velosipēdi. Ziemā- 
zemledus makšķerēšana, slidotava, slēpes un sniega motocikli. Peintbols. Izjādes un 
vizināšanās zirga kamanās. Ziemassvētku un citu svētku svinību organizēšana.

                GPS: 56.4727178, 27.7508736
Aizupmājas, Ņukšu pagasts, +371 26525785 
Viesu māja Pildas upītes krastā, blakus ezeram brīnišķīgā dārzā piedāvā 2 guļbūves 
mājiņas senlaicīgā stilā, veselības uzlabošanas kūres melnajā latgaļu pirtī, laivas, 
piknika vietu  „Dieva azotē”.

                   GPS: 56.406445, 27.929436
Nirza, Nirzas pagasts, +371 29485444 
stjadeanatolijs@inbox.lv 
Zivīm bagātā Nirzas ezera krastā 2-4 vietīgas istabiņas, makšķerēšana, telšu vietas, 
pirts, viesību zāle, laivas, spēļu laukumi, dārza kamīns, deju grīda. Atsevišķa māja 5 
personām.

               GPS: 56.2577848, 27.9868164
Vecslabada, Istras pagasts, +371 26541947 
4 istabas, kopā 8 vietas, virtuve, WC, duša Vecslabadas ciema centrā.

               GPS: 56.2611264, 27.9134201
Vecslabada, Istras pagasts, +371 65729541 
20 vietas skolas internāta ēkā ezera krastā, sporta laukumi, ēdināšana, zāle, 
pludmale, gida pakalpojumi.

           GPS: 56.829225, 27.752844T
Nesteri, Malnavas pagasts, +371 26333749
zseglaine@inbox.lv
Viesu māja Krievijas pierobežā viesiem piedāvā oša 
koka gultas  20 viesiem ar siena salmu matračiem, 50 
viesiem-siena viesnīcu ,relaksācijai lauku pirti un 
ēdienus, kas gatavoti no pašu audzētiem produktiem. 
Piedāvā svinēt svētkus kopā ar folkloras kopu. 

               GPS: 56.836883, 27.694758
Orinski, Salnavas pagasts, +371 26378000
info@atputasbazes.lv, www.robeza.lv
14 gultasvietas mājīgās istabās guļbūves viesu mājā 
pašā Rītupes krastā uz Latvijas Krievijas robežas. Lai 
dotos atpūsties pirtiņā vai svinēt svētkus vietā, kur var 
redzēt Krieviju, nepieciešama īpaša ”pase”-caurlaide, 
ko sagādāt palīdz saimniece.

                    GPS: 56.776069, 27.714473
Malnava, Malnavas pagasts, +371 657 33298, +371 26319659
musmajas@karsava.lv
Labiekārtotas divvietīgas istabiņas 26 viesiem ar atsevišķu virtuvi Malnavas 
muižas parka malā.

                                      GPS: 56.570713, 27.778910  
Franapole, Zvirgzdenes pagasts, +371 26454793 
www.akmeni.lv, inara@akmeni.lv
Viesu māja 4km attālumā no Ludzas. Piedāvājumā naktsmītnes līdz 9 
cilvēkiem (7 pamatvietas, 2 papildvietas uz dīvāniem), ūdensvelosipēds, 
sporta laukumi, telšu vietas, bebru vērošana, izbraucieni zirga mugurā vai 
kamanās, velomaršruts, pļavu golfs, zemledus makšķerēšana, slēpošana. 
Saimniecība nodarbojas ar ekotūrismu jau vairāk kā 10 gadus.

              GPS: 56.566387, 27.620831
Ezernieki, Zvirgzdenes pagasts, +37128332523
info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv
Atpūtas bāze zivīm bagāta Cirmas ezera krastā, 9 km no 
Ludzas 60 viesiem piedāvā atpūtu divstāvu kotedžas ar virtuvi 
un labierīcībām, pirti, viesību zāli, kafejnīcu, biljardu un novusu, 
laivas, ūdensvelosipēdu, makšķerēšanas inventāru. Lieliska 
vieta ģimenes atpūtai un kāzu vai citām svinībām.

              GPS: 56.5735173, 27.6214901
Cirmas pludmale, Zvirgzdenes pagasts, +371 29123749
Labiekārtota pludmale viena no tīrākajiem un atpūtai pie ūdeņiem 
piemērotākajiem ezeriem krastā, laivu noma, volejbola laukumi, 
labiekārtotas telšu un piknika vietas, pludmales sporta inventārs.

             GPS: 56.5946704, 27.9899671
   Jaunkaktiņi, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, 

+371 22002900
 igors.zabilevskis@gmail.com

Atpūtas vieta pašā Latvijas austrumu pierobežā, 
neskartas dabas vidū – Līdumnieku ciemā. Piedāvā aktīvo atpūtu: 

makšķerēšanu ezerā, dīķī, vizināšanos ar laivu un plostiem, 
nodrošina pārgājienus un sporta aktivitātes. Tiek piedāvātas trīspirtis: 
„melnā” pirts, brīvdienu māja līdz 8 cilvēki, peldošā pirts līdz 6 cilvēki, 
baļļa ar apkuri līdz 4 cilvēki, telšu vietas. Lauku labumi un cienasts no 

pašu audzētiem produktiem. Tiek piedāvāta laivu, ūdensmotocikla 
Kawasaki 1100, džipa LUAZ noma pierobežas tūrisma objektu 

apceļošanai.

Ezersalas internātskolas dienesta 
viesnīca                   GPS: 56.570713, 27.778910

Franapole, Zvirgzdenes pagasts, 
+371 29175902, +371 65723663
Skolas internāts Franapoles ezera 

malā piedāvā naktsmītnes 
istabiņās līdz 70 cilvēkiem, pēc 

pieteikuma piedāvā arī brokastis.

Austrumlatgales profesionālās vidusskolas 
Zilupes filiāle          GPS: 56.3912669, 28.1345423

Kalna iela 4, Zilupe, +371 65725343, +371 
26412675
Naktsmītne līdz 100 personām, pieejama duša un 
ēdināšana pēc pieteikuma

              GPS: 56.5487827,  27.7263012
Tālavijas iela 28, Ludza, +371 29467925
ligakondrate@inbox.lv 
3 istabas, kopā 8 vietas, pretī Ludzas amatnieku centram, Ludzas vecpilsētā, ar 
labierīcībām, iespēja pašiem gatavot ēdienu.

 Brīvdienu istabas

      GPS: 56.5208448, 27.4336321 
Zeļčova, Cirmas pagasts, +37129542263
goldenfox@inbox.lv
Motelis ceļa A12 malā, ceļā Ludza-Rēzekne, 2 
numuri, 6 vietas. TV, brokastis, Wi-Fi.

Motelis „Golden Fox”

Ciblas novadā

Ludzas novadā

Atpūtas vietas pie Ludzas ezeriem 

Kārsavas novadā

* Atpūtas vietas pie Lielā Ludzas ezera blakus pilskalna Lielā Ezerkrasta ielā. 
* Atpūtas vietas pie Zvirgzdenes ezera, Nirzas ezera pie skolas, ūdenstilpnēm Pildas ciematā, Rundēnu 

ciematā, Vecslabadā pie Audzeļu un Dziļā ezeriem.

 Izdevējs: Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas pašvaldības
 Iespiests:  „Latgales druka” 2015 



Ludzas viduslaiku pilsdrupas                    GPS: 56.548698, 27.728720
1399. gadā Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībai vācu krustnešu 
celtās mūra pils drupas pilskalnā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru, no 
kuras paveras skaistākā pilsētas panorāma uz senāko Latvijas pilsētu. 
Tagad pili var apskatīt ar papildinātās realitātes palīdzību planšetdatoros, 
piesakies Ludzas TIC! 

     GPS: 56.547569, 27.725286

Ludzas vecpilsētas un tās objektu apskate
Baznīcas iela  42, Ludza, +371 657 07203, +371 29467925,
 fakss: +371 657 07202,  http://turisms.ludza.lv,  tic@ludza.lv,
ligakondrate@inbox.lv;
Tūristiem piedāvājam izstaigāt vecpilsētu ar maršruta karti ”Atver 
Ludzu!”,apskatīt pilsdrupas ar planšetdatoru un redzēt pili kāda tā bija 
sendienās,  paciemoties Ludzas amatnieku centrā, nobaudīt latgaliskos 
ēdienus, iepazīt Ludzas vēsturi Ludzas novadpētniecības muzejā un  
izbraukt ar plostu pa mazo Ludzas ezeru.

Ludza -  Latgales vecpilsētu pērle, kas celta starp ezeriem, ar pili pilsētas 
viducī, katoļu baznīcu kalna galā un brīnišķīgiem  koka un ķieģeļu namiem, 
slēgtajiem pagalmiem, šaurajās dārzos slīgstošajās  ielās. Pastaiga pa 
promenādi Mazā Ezerkrasta ielā, pilsētas panorāma.

Ludzas Odukalna kapulauks                     GPS: 56.547466, 27.733397 

Odu iela 9, Ludza, +371 657 07203, +371 29467925(Ludzas TIC)

 http://turisms.ludza.lv,  tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv;

 Sena latgaļu apbedījumu vieta (7.- 12. gs.), kuras izrakumos atrastās lietas 
liecina par bagātu, sociāli un ekonomiski attīstītu pilsētu apkārt nocietinātai 
austrumu novadu pilij.

                   GPS: 56.5478502, 27.7283094

Karņicku kapela, zvanu tornis Baznīckalnā
Baznīckalnā, Baznīcas iela 52, Ludza ,+371 657 25653, http://turisms.ludza.lv; 
Eversmuižas grāfu, poļu muižnieku Karņicku, 1738. gadā celtā dzimtas kapu 
kapela, blakus tai atrodas zvanu tornis,kas pārdzīvojis lielo uzgunsgrēku 
1938.g un  ludzānieša Leona Tomašicka veidotā Māras zemes karalienes- Sv. 
Marijas statuja. 

Ludzas Amatnieku centrs     GPS: 56.548401, 27.727196

 Tālavijas iela 27a, Ludza, +371 29123749, +371 29467925

www.ludzasamatnieki.lv,  ligakondrate@inbox.lv

Amatnieku centrs piedāvā ekskursiju ar darbošanos meistardarbnīcās, tautu 

tērpus, suvenīrus, lina izstrādājumus, meistaru darbus salonā, latgaliešu 

ēdienus Latgaļu kukņā. Prasmju skola, meistardarbnīcas, Lielais Latgaļu tirgus 

Ludzas pilskalnā un tradīciju pasākumi. 

Ludzas Novadpētniecības muzejs       GPS: 56.550568, 27.725843

Kuļņeva iela 2, Ludza; +371 657 23931

ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv,

Viens no eksponātiem bagātākajiem Latgales muzejiem ar dabas un vēstures 
ekspozīcijām, izstāžu zāli un plašu brīvdabas ekspozīciju, ierīkots 1812. gada 
Tēvijas kara ģenerāļa karavadoņa, tautas varoņa Jakova Kuļņeva dzimtas 
mājā.

tic@ludza.lv,
ligakondrate@ibox.lv,
www.ludza.lv, http://turisms.ludza.lv

Ebreju sinagoga              GPS: 56.5483686, 27.7245187T

1. Maija iela 30, Ludza, +371 657 07203, +371 29467925,  
fakss: +371 657 07202 (Ludzas TIC)
http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv; 
No agrākajiem 7 ebreju lūgšanu namiem saglabājusies vienīgā sinagoga, 
celta 1800.gadā, laikā kad apm. 59% Ludzas iedzīvotāju bija ebreji un Ludza 
dēvēta par Latvijas Jeruzalemi. Šobrīd sinagoga tiek atjaunota, lai nākotnē 
stāstītu par Ludzas ebreju likteņiem un kinorežisora Herca Franka dzīvi.

                  GPS: 56.550568, 27.725843

Ekskursija ar plostu „Ludzas ezeru stāsts”
Kuļņeva iela 2, Ludza, +371 657 07203, +371 2946792, 
tic@ludza.lv,  ligakondrate@inbox.lv
Piedāvājam izbraucienu ar plostu (līdz 20 personas) pa Mazo Ludzas ezeru ar 
brīnišķām ainavām, sākums no atpūtas vietas blakus muzejam. Obligāti 
jāpiesaka iepriekš TIC.

Ludzas Jaunavas Marijas                   GPS: 56.547764, 27.729279

Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
Baznīckalns, Baznīcas iela 52, Ludza, +371 657 25653
 http://turisms.ludza.lv
Pirms kara nodegusī, 1995. gadā atjaunotā baznīca ar J. Bārdas Krusta ceļa 
gleznām Baznīckalnā. Viena no jaunākajām un skaistākajām baznīcām 
Latvijā.

Ludzas Vissvētās Dievmātes                  GPS: 56.547089, 27.725716

aizmigšanas pareizticīgo baznīca
Latgales iela 121, Ludza, +371 657 81397
http://turisms.ludza.lv
Celta vecpilsētas centrā 1845. gadā vēlā klasicisma stilā pēc A. Zaharova 
projekta (1900. - 1901.g. – pārbūvēta), valsts aizsargājamais arhitektūras 
piemineklis

                  GPS: 56.5571927, 27.7214137

Vladislava Mitčenko kokapstrādes darbnīca
Dunakļu iela 9, Ludza +371 29498674
http://turisms.ludza.lv
Kokapstrādes meistars, kas visu mūžu strādājis ar koku, klūgām un ir viens 
no retajiem, kas pin no skaliem. Izgatavo praktiskas lietas, sākot ar skalu 
groziem, mucām, beidzot ar mēbelēm.

                      GPS: 56.262611, 27.987328

Istras ezers ar salām, Istras dabas parks
Vecslabada, Istras pagasts, +371 657 29541 (skola), 
+371 26370730 (gids Marudenoks), +371 657 29507 (pagasta pārvalde)
http://turisms.ludza.lv
Lieliskas Latgales augstienei raksturīgās mozaīkveida ainavas zivīm bagātu 
ezeru vidū, ar 3 ezeriem, skatu torni pilskalnā, katoļu un pareizticīgo baznīcām 
Vecslabadas ciemā.

                      GPS: 56.265854, 27.986984

Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās 
pareizticīgo baznīca
Vecslabada, Istras pagasts, +371 657 29507 (baznīca), +371 26370730 (gids) 
http://turisms.ludza.lv 
1908. g. celtais lielākais pareizticīgo dievnams Latvijas laukos- monumentāla 
akmens celtne ar 6 torņiem. Pēc pieteikuma.

                    GPS: 56.453754, 27.732088

Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca
Ņukši, Ņukšu pagasts, +371 657 29492, +371 657 29439 (Ernestīne Potaša), 
+371 657 29443 (pagasta padome)
http://turisms.ludza.lv 
Izcils koka arhitektūras piemineklis (1922.g.) ar Latgales lauku baznīcām 
raksturīgo interjeru un auru. Pēc pieteikuma.

                     GPS: 56.432129, 27.999344

Anitas Lukačas audējas un pinējas darbnīca
Mazā Pikova, Brigu pagasts, +371 29733546
http://turisms.ludza.lv 
Darbnīcā, lauku mājās „Rudzupuķe”, auž segas, paklājus, grīdas celiņus, 
galdautus, spilvenus, pin grozus, paplātes un suvenīrus, demonstrē aušanas 
un klūgu pīšanas procesus.

                      GPS: 56.268333, 27.811890

Andra Prikuļa kokapstrādes darbnīca
Andrīši, Rundēnu pagasts, +371 26399315
http://turisms.ludza.lv 
Gados jaunais, azartiskais meistars vectēva mājās rada skaistus interjeru 
priekšmetus no koka- mēbeles, sarežģītu formu konstrukcijas, kā altārus 
baznīcās, izgatavo saimniecībā noderīgas lietas, instrumentus, zirga ratus, 
ragavas.

                 GPS: 56.3825264, 27.8719015

Brigu Vissvētākās Trīsvienības katoļu baznīca
Brigi, Brigu pagasts, +371 26516714 
http://turisms.ludza.lv
1800. gadā Pasienes dominikāņu misiju darbos celta koka baznīca ar dārzu 
tai apkārt. Pēc pieteikuma.

                     GPS: 56.321465, 27.764982

Brodaižas Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca
Brodaiža, Pildas pagasts, +371 26593545 (draudze)
http://turisms.ludza.lv 
Pareizticīgo koka baznīca, viena no senākajām Latgalē, valsts 
aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Celta 1751. g. pārbūvēta 1832.g. 
Pēc pieteikuma.

Brodaižas Kunga Jēzus                   GPS: 56.320053, 27.765242

Apskaidrošanas Romas katoļu baznīca
Brodaiža, Pildas pagasts, +371 657 28200 (pagasta padome), +371 657 
29458 (draudze), +371 26488140 (priesteris)
http://turisms.ludza.lv 
Pirmo kapliču 17. gs. cēla Pasienes dominikāņi, bet tagadējā mūra baznīca ar 
ļoti biezām akmens sienām celta 1813. g. par Brodaižas muižkunga K. Kiborta 
līdzekļiem. Pēc pieteikuma.

                 GPS: 56.4955080, 27.8452827

Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu baznīca
Istalsna, Isnaudas pagasts, +371 657 29175 (pagasta padome), +371 657 
25653, +371 26488140
 http://turisms.ludza.lv 
1800. gadā muižkungs Sokolovskis uzcēla koka kapelu, bet 1935. gadā 
apkārt vecajai celta jaunā pelēku betona ķieģeļu ēka ar trijiem altāriem, 
vērtīgām gleznām un krucifiksu. Pēc  pieteikuma.

                 GPS: 56.3712515, 27.8853399

Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja katoļu baznīca
Raipole, Nirzas pagasts, +371 65729724, +371 28849809
http://turisms.ludza.lv
Dominikāņu celta 1699. gadā, pārbūvēta-1932. gadā mūra baznīca. Pēc  
pieteikuma.

                 GPS: 56.4686220, 28.1355454

Akmens „Zemes acs”
Fjodorku ciems, Brigu pagasts, +371 29734574
demondeis@inbox.lv,  zemesacs@inbox.lv 
Unikāls Latvijā lielākais fiksētais balts kvarca mono kristāls. Pēc pieteikuma.

GPS: 56.7870332, 27.6751710

GPS: 56.547569, 27.725286 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes            GPS: 56.786138, 27.672327

Romas katoļu baznīcas
Baznīcas iela 1, Kārsava, +371 65733558, +371 26528282 
ajezups@apollo.lv, http://bazneica.lv  
Kārsava ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās ir divas baznīcas. Koka baznīca, 
celta 1741.g., ar trīs altāriem un kanceli, kas uzstādīti 1760. g. Valsts nozīmes 
aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Blakus jaunais dievnams ar 
romānikas stilizācijā veidoto interjeru, kas ir Rīgas Amatniecības audzēkņu 
darbs.

                     GPS: 56.837868, 27.471336

Dabas parks „Nūmērnes valnis” un skatu tornis
Nūmierņa, Salnavas pagasts, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  
Dabas parks ir veidots NATURA 2000 teritorijā,  lai saglabātu Latvijā un 
Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, apdraudētas un 
aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas gleznainā ainavā. Teritorijā atrodas 
20 m augsts skatu tornis un dabas izziņas taka ar laipu.

Malnavas muiža                   GPS: 56.776286, 27.719689

Malnava, Malnavas pagasts, +371 65733274
malnavaskol@inbox.lv, www.malnava.lv
19. gs. muižas apbūve veidota simetriski ap apaļo parādes pagalmu, uz kuru 
ved vārti ceļa sākumā un plašu parku ,dārziem ar retu koku sugām un Hitlera 
bunkuriem. Kungu mājas sākotnējā interjera apdare nav saglabājusies. 
1928.g. ēka pārbūvēta Malnavas lauksaimniecības koledžas vajadzībām. 

Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas  GPS: 56.791652, 27.679249

pareizticīgo baznīca
Stacijas iela 36, Kārsava, +371 20235963
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  
1912. gadā uzsākts, 1918. gadā pabeigts, 1985. gadā pārbūvēts sv. Polockas 
Eufrosīnijas godam krāšņs, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēts 
dievnams. 

                     GPS: 56.814215, 27.553201

Salnavas muiža
Salnava, Salnavas pagasts, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv   
18. gs. muižas komplekss ar iekoptu parku, gleznainu dīķi ar saliņām un 
Mīlestības akmeni.

Kārsavas dzelzceļa stacija   GPS 56.815196, 27.694853

Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Ēka ir celta laikā no 1859.-1861. gadam -vecākā dzelzceļu stacijas ēka 
Latvijā. Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei un robežkontroles punktos izdotai 
speciālai caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

                      GPS: 56.774303, 27.719471

Malnavas koledžas muzejs
Malnava, Malnavas pagasts, +371 65733274
malnavaskol@inbox.lv, www.karsava.lv 
Apkopota informācija par tehnikuma vēsturi, tradīcijām, pasniedzējiem, 
absolventiem un novadu. Darba laiks: P.-Pkt.: 8.00 – 16.00.

                     GPS: 56.744321, 27.910257

Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīca
Goliševa, Goliševas pagasts, +371 20223040 (mācītājs)
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
1841. gadā celta sakrālajai arhitektūrai tradicionālajā krusta formā. 

Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei un robežkontroles punktos izdotai 
speciālai caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

Salnavas Sv. Jāņa Tuksnesī saucēja   GPS: 56.812367, 27.555785

balss Romas katoļu baznīca
Salnava, Salnavas pagasts, +371 26126901
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Teikām apvītā Salnavas Sv. Jāņa Tuksnesī saucēja balss draudzes baznīca ir 
celta 1770. gadā un ir vietējās nozīmes aizsargājamais arhitektūras 
piemineklis. 

Ruskulovas muiža un                    GPS: 56.798006, 27.495762

vecās vējdzirnavas
Ruskulova, Salnavas pagasts, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
18.gs. otrajā pusē grāfa Tolstoja celtā muiža, vēlāk piederējusi baronam 
Levenšteinam, tad Krievijas cara Nikolaja II mātei. Muižas ēkas ir nopostītas, 
saglabājies parks, simtgadīgu lapegļu alejas un vecu vējdzirnavu drupas. 

Pudinavas dambis                    GPS: 56.713573, 27.741154

Pudinava, Mērdzenes pagasts, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Mērdzens pagasta Pudinavas ciemā uz Kārsavas novada lielākās upes 
atrodas Pudinavas dambis, kas ir populāra atpūtas vieta vasaras sezonā.

                     GPS: 56.698500, 27.663929

Stiglovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu 
baznīca
Stiglova, Mērdzenes pagasts, +371 20251327
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis(1706), koka celtne ar diviem 
torņiem un trim altāriem. 

Maiznīca „Dzīles”                    GPS: 56.773190, 27.721639

Malnava, Malnavas pagasts, +371 26538016
dziles@dziles.lv,  www.dziles.lv,
Malnavas "Dzīļu" mājās saimniece Aina piedāvā degustēt dažādus maizes 
veidus, izzināt toršu cepšanas noslēpumus un kopīgi izcept savu pīrāgu, kūku 
vai picu. Ir savākta liela toršu recepšu kolekcija. Interesanta būs pastaiga pa 
Malnavas muižu un parku ar Balto dāmu un gardo  cienastu viesiem.

                     GPS: 56.773190, 27.721639

Tirgus ciems
Malnava, Malnavas pagasts, +371 26538016
dziles@dziles.lv,  www.dziles.lv,
Jaunais Latgales tematiskais ciems- Tirgus ciems, kas piedāvā izbaudīt 
latgaļu tirgus noskaņu ar muzikantu piedalīšanos, nobaudīt lauku labumus un 
izbaudīt sātīgas brokastis, kas gatavotas no vietējiem produktiem. 

Muzikantu ciems    N: 56.813468 E: 27.557670

Salnava, Salnavas pagasts, +371 26095757
annadanca@inbox.lv
Piedāvā meistardarbnīcas „Siera ceļš”, „Zaļā aptieciņa veselībai un 
skaistumam”, „Brīnums pašu rokām radīts” un tautas mūzikas instrumentu 
apguvē. Kapela „Sābri” pavadībā izlocīt kājas un vienoties kopīgai dziesmai. 
Izbaudīt latgaliešu viesmīlību, nogaršot vietējo mājražotāju sarūpētos 
gardumus.

                GPS: 56.2879402, 27.8385380

Sūnupļavas piemiņas ansamblis
Sūnupļava, Rundēnu pagasts, +371 29469278,
http://turisms.ludza.lv
Ceļa Rundēni – Lauderi malā veidots piemiņas ansamblis 2. Pasaules 
kara 11 dažādu tautību varoņiem, kuri krita, aizstāvot 144. augstieni.

                     GPS: 56.699024, 27.760194

Biškopības bioloģiskā saimniecība “Kramiņi”
Kitkova, Mērdzenes pagasts, +371 26522501, +371 65722392
leontina@tvnet.lv 
Saimniecībā „Kramiņi”saimnieki ar 60 bišu saimēm piedāvā ceļojumu medus 
un bišu valstībā-ar iespēju piedalīties medus pirmapstrādē – bišu dravas 
apskate, produkcijas degustācija un iegāde, vaska svecīšu liešana un iegāde.

                     GPS: 56.685500, 56.685500

Audēju kopa „Mozaīka” 

Mērdzene, Mērdzenes pagasts, +371 28619159
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Šajā kopā ir apvienojušās vietējās Mērdzenes pagasta audējas, kuras ne tikai 
piedāvā savus darbus iegādāties, bet arī apmāca interesentus.

                     GPS: 56.779655, 27.723777

Zemnieku saimniecība „Āres” 
 Noriņas-3, Malnava, Malnavas pagasts, +371 26548104
inta.adamovica@inbox, 
Saimniecībā audzē šķirnes aitas, cūkas, tītarus un zosis. Saimniecībā gatavo 
un pārdod kūpinājumus, desas, šašliku un citus gaļas izstrādājumus. Piedāvā 
iespēju grupām baudīt pusdienas latgaliešu gaumē. Saimniecība nodarbojas 
arī ar dārzeņu un stādu audzēšanu siltumnīcās.

                     GPS: 56.465764, 27.411838

Lielais ikmēneša tirgus
Telegrāfa iela, Kārsava, +371 29327265
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv 
Katra mēneša trešajā svētdienā Kārsavā, Telegrāfa ielas garumā notiek 
ikmēneša lielais tirgus, kurš pulcina tirgotājus no visas Latvijas un kaimiņu 
valstīm.

Zilupes novada tūrisma 
speciālists

GPS: 56.3889235, 28.1263058

                 GPS: 56.2899205, 28.1601683

Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīca
Pasiene, Pasienes pagasts, +371 28656530, +371 28629748, 
Viena no krāšņākajām Latgales katoļu baznīcām, kas celta 1761. g. krāšņā 
poļu baroka stilā ar izcilām arhitektūras un mākslas vērtībām. Baznīca ir maz 
pārveidota, šeit joprojām saglabājies interjers, ko veidojuši 18. gs. vietējie un 
ārzemju meistari. Pasienes baznīcā apskatāmi vairāki mākslas pieminekļi - 
centrālais altāris, sānu altāri, kancele. Pēc pieteikuma.

Draudzības kurgāns                 GPS: 56.1707090 28.1513104

Meikšāni, Pasienes pagasts, +371 28656530, +371 28629748,  
1959. gadā Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas robežu saskares punktā par 
godu triju kaimiņvalstu tautu draudzībai II Pasaules kara laikā tika uzbērts 
apmēram 3 metrus augsts uzkalns – Draudzības kurgāns. Te novietotas 
piemiņas zīmes, netālu atrodas piemineklis partizānu vienības komandierim 
Imantam Sudmalim. Uz kurgānu no katras valsts ved koku aleja. Kurgāna 
virsotnē aug ozols- tautu draudzības simbols.
*Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei (identifikācijas kartei) un speciālai 
caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

Savelinku kapliča                GPS: 56.3901010, 28.1365670

Saveļenki, Zaļesjes pagasts, +371 28656530
Savelinku kapliča ir valsts nozīmes aizsargājamais objekts. Ievērības un 
apbrīnas cienīgi ir ar 18.gs. baroka kokgriezumiem dekorētie altāri. To 
veidošanā izmantots tikai nazis. Pastāv hipotēze, ka Savelinku kapličas 
mākslinieciski augstvērtīgie altāri varēja rasties sadarbībā ar Pasienes 
klostera administrāciju un dominikāņu mūkiem. 

Grebļa kalns                 GPS: 56.1816675, 28.1200505

Meikšāni, Pasienes pagasts, +371 28656530
Dabas liegums ar īpatnēju mikroklimatu un augu valsti. Vairākas te 
sastopamo augu un taureņu sugas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. 
Pats kalns izveidojies pirms apm. 14 mlj. gadu. Tas ir vienīgais tāda veida 
objekts Latvijā. Grebļa kalnu dienvidu daļā no austrumiem apskalo Šešku 
ezers, bet no rietumiem - Pintu ezers.

Austras koks                  GPS: 56.1750322, 28.0943349

Meikšāni, Pasienes pagasts, +371 28656530, +371 28629748
Tēlnieks Vilnis Titāns savu darbu „Latvija Saules zīmē” veltījis valsts 
80.gadadienas atcerei. Projekta ideja bija iezīmēt Latvijas tālākos 
robežpunktus ziemeļos, dienvidos, rietumos un austrumos ar skulpturālām- 
simboliskām Saules motīvu zīmēm.
* Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei (identifikācijas kartei) un speciālai 
caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

                 GPS: 56.3417603, 27.9975854

Lauderu Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 
Lauderi, Lauderu pagasts, +371 20266571, 
Lauderu Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca uzcelta 1767. gadā guļbūves 
tehnikā uz laukakmens mūra pamatiem. Altāris ar gleznu -18.gs. otrās puses  
dekoratīvās mākslas piemineklis. Baznīca iekļauta Valsts aizsargājamo 
pieminekļu sarakstā. 1995. gadā te notika Eiropas kultūras mantojuma diena 
„Koka mantojums Latvijā”.

Teatralizēta ekskursijas pa Zilupi       GPS: 56.3889235, 28.1263058

Raiņa iela 13, Zilupe, +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv
Zilupes, bijušās Rozenovas, vēstures iepazīšanai varat doties ekskursijā pa 
pilsētu gida- kolorītas sava laika personības pavadībā. Ceļojumā jūs vadīs 
Moisejs, Leja un Šefteļs- mūsdienu zilupieši iejutušies pirmskara Latvijas 
mazpilsētas ebreju tēlos. Ejot pa 21. gadsimta Zilupi, varēs iejusties pilsētas 
dzīvē pirms 80 gadiem, kad pēc 1935. g. tautas skaitīšanas datiem pilsētiņā, 
ebreju bija tikpat daudz, cik latviešu.

                 GPS: 56.3940772, 28.1086239

Sertificēta bioloģiskā saimniecība "Atkalas"
Sila iela 4, Zilupe, +371 65725383, +371 28280242
birutacebotare@inbox.lv
Biruta un Pēteris Čebotari atklās jums bišu dzīves noslēpumus. Ekskursijā pa 
saimniecību- dravas apskate, medus degustācija, vaska apstrādes process, 
bitenieku stāsti. Ziemā- izbraukums ar sniega motocikliem, karsta tēja ar 
medu. Iespēja iegādāties sertificētus medus produktus.

Lauku sēta „Melturi”                GPS: 56.3324139, 28.0577604

„Melturi”, Lauderu pagasts, +371 22172246
kristina2013smirnova@gmail.com
Jūs iepazīsiet Istras upes baseina bioloģisko daudzveidību, varēsiet vērot 
ūdensputnus, pat dzērves. Saimnieki piedāvā ekskursiju uz kādreizējo panu 
muižu Sološu ezera krastā. Varēsiet nogaršot tradicionālos vietējo krievu 
virtuves ēdienus. Iespējams apgūt filcēšanas pamatus. Vasarā saimniecības 
teritorijā telšu vietas.

                   GPS: 56.3178036, 28.0967789

Svetlanas Lipinskas zirgu sēta          
Kalpinka, Zaļesjes pagasts, +371 26153860
Esi zirgā! Apseglo, jāj, brauc, izbaudi! Varat uzcienāt zirgus ar speciāli 
sagatavotiem kārumiem, veidot zirgu frizūras. Izvēle jūsu rokās! Laipni gaidīti 
zirgu sētā!

Ciblas novada tūrisma 
speciālists

GPS: 56.5922230, 27.9930828

„Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, LV- 5719
+371 28317569
eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv
Gide Ciblā- Malvīne Loce, +371 29230204

                   GPS: 56.5306774, 27.982178

Līdumnieku kara ekspozīcija                 

Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, +371 28625187, +371 22009819
Ekspozīcijā izstādītas II Pasaules kara relikvijas, kas savāktas tuvākajā 
apkārtnē, un katru gadu ekspozīcija papildināta ar jauniem eksponātiem. 
Apskatāmas arī ekspozīcijas par Līdumnieku puses vēsturi un iedzīvotājiem. 
Iepriekš pieteikties.

                     GPS: 56.544910, 27.883085

Eversmuižas pils – cietoksnis                   
Cibla, +371 29230204
Eversmuižas apbūves kompleksā ietilpst 17.gs. celtā, vēlāk pārbūvētā kungu 
māja, vārtu ēka, kalpu māja, saimniecības ēkas. Apkārt pilij Ilžas upes krastā ir 
stādīts parks. Pilī ierīkots novadpētniecības muzejs.

                     GPS: 56.565395, 27.978144

Seimaņu dižakmens                    

Seimaņi, Līdumnieku pagasts, +371 28317569
Viens no lielākajiem Latvijas dižakmeņiem. Augstums 1.9 m, garums 9.5 m, 
platums 5.6 m, apkārtmērs 23.6 m.

              GPS: 56.551537, 27.884674

Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taka
Cibla, +371 29230204
Izziņas taka vijas gar gleznainajiem Ilžas upes krastiem, pa veco Eversmuižas 
parku un muižas kompleksu, gar Eversmuižas baznīcu līdz Felicianovas 
Pļena muižai un ūdens dzirnavām, kuras iespējams apskatīt darbībā.

Izziņas taka „Cibla – Latvijas               GPS: 56.551537, 27.884674

Republikas un Eiropas Savienības austrumu robeža”
Cibla, +371 28317569
eriks.pavlovs@inbox.lv
Maršrutā iepazīsiet Ciblas ciemu un Eversmuižas nosaukuma rašanās 
noslēpumu, redzēsiet Krivandas pareizticīgo baznīcu, Mozuļu kauju piemiņas 
vietu, Līdumnieku ciemu, tā apkārtni un interesantākās vietas.

                 GPS: 56.6437426, 27.7242482

Pušmucovas Sv. Jaunavas Marijas  
pasludināšanas Romas katoļu baznīca
Pušmucova, +371 29390771
Celta no pelēkajiem akmeņiem 1852. gadā. Tipisks mūra sakrālās celtnes 
baznīcas paraugs.

                     GPS: 56.547359, 27.882700

Eversmuižas Sv. Andreja Romas katoļu baznīca
Cibla, +371 29230204
Koka baznīca– ir tipisks Latgales arhitektūras paraugs ar daudziem unikāliem 
mākslas pieminekļiem, barokāliem logiem un vecāko Latgalē centrālo altāra 
gleznu.

                 GPS: 56.5360505, 27.8650843

Felicianovas Pļena muiža                

Felicianova, +371 29230204
Muižas dzīvojamā ēka celta neogotikas stilā 20.gs sākumā. Sarkanā ķieģeļu 
divstāvu ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

                 GPS: 56.5932516, 27.9898988

Radošās atpūtas centrs „Līdumnieki”
Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, +371 29242779
lidumniekinvo@inbox.lv
Pieejama informācija par Līdumnieku vēsturi un tūrisma informācija, 
apskatāmas tematiskās izstādes, mākslas darbi. Iespējams līdzdarboties 
kalēju un aušanas darbnīcās. Iespējams iegādāties kalēju darbus un 
rokdarbu izstrādājumus.

                     GPS: 56.620327, 27.921883

„Baložu sēta”                     

Berezovka, Līdumnieku pagasts, +371 26431062
balozuseta@gmail.com
Latgales lauku sēta, kur var apskatīt govis, aitas, vistas, trušus un vairāk kā 30 
dekoratīvo baložu šķirnes, var vērot baložus lidojumā un pasta baložu 
trenēšanu. Saimniece piedāvā tradicionālos latgaliešu sātīgos ēdienus no 
pašu audzētiem produktiem, dažādus lauku sierus, saldos našķus.

                 GPS: 56.5946704, 27.9899671

Peldošā pirts                  

Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, +371 22002900
igors.zabilevskis@gmail.com
Peldošā pirts pašā Latvijas austrumu pierobežā, Līdumnieku ezerā. Var 
uzņemt līdz 8 cilvēku lielu kompāniju. Pirtī iespējama arī nakšņošana 4 
cilvēkiem.

                  GPS: 56.5498179, 27.8892653

Peintbols Ciblā              

Cibla, +371 26162066
aldons777@inbox.lv, www.aldons.anazana.com
Laukā ierīkots 100 m x 40 m liels peintbola laukums. Iespējams spēli rīkot arī 
mežā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

GPS: 56.839828, 27.6292047

Z/S „Mālaine”                  

Vierņi, Zvirgzdenes pagasts, +371 26317029
 riga80@inbox.lv
Kāzu atrakciju, spēļu organizēšana, Velosipēdu noma, lauku pirts, 
naktsmājas, 7 gultasvietas, telšu vietas. Piedāvā lauku labumus– medu, 
ābolus, ogas, piena produktus, pašbrūvēto alu, kūpinājums.

                 GPS: 56.5465511, 27.9005204

Z/S „Zeltiņi” Medus namiņš                    
Cibla, +371 29179261
zs.zeltini@inbox.lv
Var nobaudīt un iegādāties medus produktus. Iespēja vērot medus ražošanas 
procesu.

                 GPS: 56.5765854, 27.6158705

Atpūtas vieta „Cirmas pludmale”      
Cirmas ezers, Zvirgzdenes pagasts, +371 29123749
Labiekārtota pludmale Cirmas ezera krastā, laivu noma, volejbola laukumi, 
labiekārtotas telšu un piknika vietas, pludmales sporta inventārs.

                 GPS: 56.2196104, 28.1014268

Sertificēta bioloģiskā zemnieku saimniecība „Purvmaļi”
„Purvmaļi”, Šuškova, Pasienes pagasts, +371 29395827 +371 25440095
skaidritemar@inbox.lv
Pirmie saules stari Latvijā noglāsta tieši „Purvmaļu” saimniecības zemeņu 
laukus, tāpēc ogas ir īpaši veselīgas. Lauksainiecības eksperti to kvalitāti 
2013.g. izstādē Rēzeknē ir novērtējuši ar diplomu. Saimnieki piedāvā 
iegādāties svaigas zemenes, var arī ar piegādi Zilupes novadā, Ludzā, 
Rēzeknē.

Pjotra Goršanova drava                GPS: 56.4387546,28.1554142

”Bišu kalns”, Kliši, Brigu pagasts, +371 26712388
Drava atrodas pierobežas zonā, kur bites medu ievāc dabīgajās ganībās. 
Produkcijas kvalitātes ekspertīzi regulāri veic Krievijas lāči. Tas ir garants, ka 
medus ir ekoloģiski tīrs un veselīgs. Biškopības produkcijas degustācija, 
iegāde, iepriekš piesakoties, iespējama Zilupē.  

                 GPS: 56.3973668, 28.1318967

Ilgas un Jurija Ivanovu meloņu dārzs
”Bites”, Saveļenki, Zaļesjes pagasts, +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv
Tas šķiet neticami, bet Zilupē jūs varat nogaršot tepat audzētas melones un 
arbūzus. Ja vēlaties redzēt, kā iespējams izaudzēt šos dienvidu augļus, jums 
jāiegriežas Ilgas un Jurija Ivanovu saimniecībā. Te jūs ne tikai pamielos ar 
dārza veltēm (pēc 6. augusta), bet piedāvās arī priežu čiekuru ievārījumu. 
Pēc pieteikuma. Saimniecības produktus tirgo arī izbraukumā.


