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Lielākie kultūras pasākumi Ludzā 2017. gadā
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2.. aprīlis
8. aprīlis

Vokālo ansambļu skate, Ludzas Tautas nams
XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu un XVI Deju svētku
lieluzveduma „Māras zeme"
repertuāra pārbaudes skate, Ludzas Tautas nams
4. maijs
„Baltā galdauta svētki", Pilsētas parka estrāde
28. maijs
XX Latvijas Tautas mūzikas festivāls, Ludzas pilskalns
17. jūnijs
„Lielais Latgaļu tirgus" sadarbībā ar Latvijas Brīvdabas
muzeju, Ludzas pilskalns
21. jūnijs
Vasaras saulgriežu svētki „Kas tūs Joņus īleigoja", Ludzas
Novadpētniecības muzejs
29. jūlijs
„Klaidoņu dienas 2017’’, Ludzas pilsētas stadions „Vārpa’’
4. augusts Mūzikas festivāls „Little Rock", Ludzas pašvaldības laukums
6. augusts Dievkalpojums par Ludzu un ludzāniešiem Ludzas Romas
katoļu baznīca, Ludzas Svētās Dievmātes Aizmigšanas baznīca
11.-13. augusts „Laikā - Ludzā", pilsētas 840 gadu jubilejas svētki
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28. oktobris Amatierteātru kolektīvu skate, Ludzas Tautas nams
11. novembris Gaismas gājiens, veltīts Lāčplēša dienai, Ludzas
pašvaldības laukums
17. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
svētku koncerts
„Manai Latvijai - 99", Ludzas Tautas nams
10. decembris Pilsētas egles iedegšana „Eglīte, iededzies", Ludzas
pašvaldības laukums
26. decembris Ziemassvētku sarīkojums „Balta, balta mana dvēselīte",
Ludzas Tautas nams
31. decembris Gadu mijas disko - balle „Atver dvēseli labestībai", Ludzas
Tautas nams

SVĒTKU PROGRAMMA

11. augusts- Bērnu un jauniešu diena.
Pilsētas parkā izstādes, radošās darbnīcas.
Pirmsskolas bērnu koncerts dienā, jauniešu koncerts, diskotēka.
Valsts prezidenta apsveikums ludzāniešiem.

Apskates vietas
1

Naktsmītnes Ludzas novadā

1.
2.
3.
4.

Ludzas viduslaiku pilsdrupas
Ludzas katoļu baznīca
Odukalna kapulauks
Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
katedrāle

12. augusts- Ludzas diena.
8.00- Orķestris modina ludzāniešus, braucot zirgu pajūgā.
9.00-14.00- Seno arodu diena vecpilsētas laukumā kopā ar orķestri un
draugu uzstāšanos.
Promenādē ziedu rota jubilejā Ludzai- ziedu kompozīciju veidošana un
palaišana ezerā ar muzikālo pavadījumu.
Pie LAC - darbnīcas un folkloras kopu uzstāšanās.
Pie sinagogas – mākslinieku darbnīca, fotografēšanās.
Pilskalnā – viduslaiku bruņinieku cīņas un vides darbnīcas.
14.00- Kapusvētki.
19.00- Koncerts pilsētas parka estrādē. Balle.
Ludzas vēstures mirkļi uz TN sienas – kinohronika.
5.
6.
7.
8.
9.

Ludzas vecticībnieku lūgšanu nams
Ludzas ebreju sinagoga
Ludzas evaņģēliski luteriskā baznīca
Ludzas Novadpētniecības muzejs
Ludzas amatnieku centrs

13. augusts. Teātra diena.
Tautas namā 2 izrādes latgaliešu valodā.
No 9.00- Zvaigžņu sporta spēles Ludzas atpūtas zonā Radziņš.

Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 42, Ludza, LV-5701
Tālr.: +371 65707203; mob.: +371 29467925
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv,
www.ludza.lv , www.visitludza.lv
Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība
Foto: Ludzas TIC arhīvs, A. Lebeds, A. Zaremba

Apciemo senāko Latvijas pilsētu – Ludzu
Piedāvājums grupām:

Komplekss piedāvājums Ludzas pilsētas iepazīšanai – 4-5
stundas.Pieteikties Ludzas novada TIC, tic@ludza.lv vai pa
tālr.: +371 65707203
Pastaiga pa Ludzas vecpilsētu. Ekskursijas laikā kopā ar gidu
iepazīsiet Latgales pilsētu pērli – seno Ludzu 5 ezeru vidū ar
seno latgaļu dzīves lieciniekiem, Livonijas ordeņa pili (arī
virtuālajā realitātē), 5 konfesiju dievnamiem, arī atjaunotā Lielā Ludzas sinagoga ,
vecpilsētas tradicionālā koka apbūvi zaļo dārzu rotātu kā vienu no Latvijas
pilsētbūvniecības pieminekļiem. Izbrauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru. Atpūtas brauciens
ar koka plostu pa pilsētas vidū esošu ezeru, no kura paveras lieliska vecpilsētas panorāma. Reizē ar
plostu var braukt maksimāli 20 pieauguši cilvēki. Ja izbrauciena laikā gribas ne vien vērot seno Ludzu,
bet arī izjust latgalisko kolorītu – uzdziedi kopā ar Tihovsku ģimeni un pavingrinies instrumentu spēlē.

Piedāvājums ģimenēm:

Viesošanās Ludzas Amatnieku centrā.
Tālavijas iela 28, Ludza, T. +371 29467925, ligakondrate@inbox.lv, www.ludzasamatnieki.lv
Ekskursiju vadīs stāstnieks seno latgaļu tērpā un, iepazīstinot ar senās Latgales dzīvi un
tradīcijām, piedāvās iemācīties kādu no senču arodiem Suprādku istabā, pēc izvēles
latgaļu tautas tērpu stāsts ar meistaru paraugdemonstrējumiem
Noslēgumā cienasts latgaļu gaumē.
Pusdienas ar Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem
Latgaļu kukņā. Jāpiesaka vismaz 2 dienas iepriekš.

Ludzas Novadpētniecības muzeja apmeklējums.

Kuļņeva iela 2, Ludza, T. +371 65723931,
ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv
Viens no Latgales senākajiem un eksponātiem bagātākajiem
muzejiem lepojas ar brīvdabas nodaļu ar 19. gs. mijas Latgales
ēkām- dūmistabu, vējdzirnavām, riju, zemnieka un jaunsaimnieka
sētu, modernām dabas un novada vēstures ekspozīcijām,1812. gada kara varoņa
Ludzā dzimušā J. Kuļņeva ekspozīciju un izstāžu zāli, Livonijas ordeņa pils modeli.

Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums.

1. Maija iela 30, Ludza, T. +371 65723931 (Ludzas Novadpētniecības muzejs)
19.-20. gs. mijā Ludza tika dēvēta par Latvijas Jeruzālemi, jo tolaik Ludzā 59% no visiem
iedzīvotājiem bija ebreji. Ludzas Lielā Sinagoga – vecākā koka sinagoga Baltijā, celta rabīna
V. Altšulera laikā 1800. gadā, viena no 7 pilsētas ebreju lūgšanu namiem. Kara gados izpostīta,
un nupat restaurēta pirmatnējā izskatā kā Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāle.
Sinagogas apmeklējuma laikā varēsiet apskatīt tradicionālu lūgšanu zāli, uzzināsiet,
ar ko nodarbojās un kā dzīvoja pilsētas ebreji, iepazīsiet slavenā
kinodokumentālista- leģendas ludzānieša Herca Franka
dzīvi, ģimeni un kinodarbus.
Darba laiks: O.-Pk. 13.00-17.00, S. 10.00-14.00,
Sv., P.-brīvdiena

Naktsmītnes
Ludzas pilsēta
1
Viesnīca „Lucia”

Kr. Barona iela 20, T.+371 26253535
hotellucia@inbox.lv, www.lucia.lv
22 viesu numuri, no tiem 2 ģimenes, 2 lukss numuri (1 ar
saunu). Apsargājama autostāvvieta (video novērošana),
restorāns, piedāvā banketu galdu klāšanu izbraukumos,
2 konferenču/banketu zāles, 2 saunas, džakuzi. Viesnīcas
telpās atrodas arī skaistumkopšanas un masāžas saloni,
frizētava. Norēķini ar karti.
2

Viesnīca „Ludza”

1. Maija iela 1, T.+371 29104055
hotelludza@inbox.lv, www.hotelludza.lv
Viesnīcas numuriņi 30 personām. Zāle banketiem (100 pers.
), konferencēm (60 pers. ) un kafejnīca, bārs. Veselības
centrs – fitnesa klubs, sauna, iespējamas masāžas, džakuzi,
frizētava.
3 Brīvdienu istabas Ludzā

Tālavijas iela 28, T.+371 65707203; +371
29467925
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
3 brīvdienu istabas, 8 gultas vietas pilsētas
centrā. Vairāk informācijas Ludzas TIC

Naktsmītnes Ludzas novadā
4. Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”

Dzerkaļi, Cirmas pagasts, T.+371 26182240
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv
Bungalo tipa mājas Cirmas ezera krastā ar
iespēju pašiem gatavot. Pirts komplekss, laivu,
ūdensvelosipēdu īre. Peintbols, tenisa korts un vēl
daudz un dažādas atpūtas iespējas. Telšu vietas līdz
1000, treileru vietas. Banketu zāle 60 vietas. Dažādu
pasākumu rīkošana.

5. Atpūtas komplekss „Zirga smaids”

Raipole, Nirzas pagasts T.+371 29474802; +371 29492552
info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv
Atsevišķas divstāvu guļbūves (12 vietas katrā), pirts, peldvieta ar
labu pludmali, sporta laukumi. Plašas aktīvās atpūtas iespējas –
laivas, velosipēdi, ūdensvelosipēdi u. c.

Ēdināšana
1

Restorāns „Lucia”

Kr. Barona iela 20, Ludza, T.+371 26253535
Restorāns viesnīcā „Lucia”. Vienmēr var nogaršot īpašus firmas ēdienus
no plašās un daudzveidīgās ēdienkartes vai vienkārši nobaudīt kafiju ar
desertu.
2

Kafejnīca „Ludza”

3

Latgaļu Kukņa

1. Maija iela 1, Ludza, T.+371 29104055
Kafejnīca viesnīcas „Ludza” 1. stāvā. Klāj viesību galdus, rīko pasākumus
piektdienu un sestdienu vakaros.
Tālavijas iela 27a, Ludza, T.+371 29123749
Ludzas amatnieku centrā piedāvā prasmju skolas seno latgaļu ēdienu
gatavošanā, senu recepšu noslēpumu izzināšanā, latgaliskās dzīves
tradīcijas izzināšanā. Iepriekš obligāti jāpiesakās.

4. Kafejnīca „Kristīne”

Baznīcas iela 2, Ludza, T.+371 26527888; +371 65781326
Uzņēmums pašā vecpilsētas sirdī, Latgales kulinārā mantojuma dalībnieks.
Kafejnīcā piedāvā garšīgus ēdienus no apkaimē audzētiem produktiem, klāj
galdus banketiem, apkalpo grupas, semināri.

5. Restorāns „Eglīte”

Skolas iela 31, Ludza, T.+371 29443534
Kafejnīca piedāvā garšīgus ēdienus no apkaimē audzētiem produktiem, klāj galdus
banketiem, apkalpo grupas. Izbraukumu apkalpošana.

6. Kafejnīca „Mājas virtuve”

Krāslavas iela 2b, Ludza, T.+371 65725680
Uzņem grupas, piedāvā garšīgas maltītes latgaliešu gaumē, ērta piekļuve tranzīta
šoferiem, jo uzņēmums atrodas pie apvedceļa.

7. Kafejnīca „Mirrors”

Stacijas iela 30, Ludza, T.+371 26748804
Tiek piedāvātas kompleksās pusdienas, arī līdzi ņemšanai. Atpūtas vakari
brīvdienās.

8. Kafejnīca „Mego”

Raiņa iela 40a, Ludza, T.+371 26484272; +371 65726914
Jaunās, gaišās telpās pavāres piedāvā uz vietas ceptus kulinārijas izstrādājumus.
Tiek piedāvātas kompleksās pusdienas, arī līdzi ņemšanai.

6. Atpūtas bāze „Meldri”

Nirza, Nirzas pagasts, T.+371 29485444
2-4 vietīgas istabiņas viesiem vairākās atsevišķās mājās,
makšķerēšanas iespējas, telšu vietas, pirts, viesību zāle, laivas,
ēdināšana, spēļu laukumi, pludmale. Dārza kamīns, deju grīda
u. c.

7. Viesu māja „Vīksnas”

Martiši, Isnaudas pagasts, T.+371 29466588
viksnas2@inbox.lv
2 divvietīgas istabas saimnieku mājā, otrā stāvā, ar
papildvietām. Pirts, virtuve, kamīns, piknika vieta.

8. Lauku māja „Aizupmājas”

Atpūta Ludzas ezeru krastā.

Aizupmājas, Ņukšu pagasts, T.+371 26525785
Lauku māja Pildas upītes krastā. Melnā dūmu pirts. Latgales SPA
– veselības programma. Piedāvā izbraucienus laivās.

Pēc vēlēšanās karstā vasaras dienā pelde Ludzas Mazā
ezera pludmalē „Zaldātu radziņš» vai Livonijas pils kalna
pakājē Ludzas Lielā ezera atpūtas vietā. Bez maksas.
Pēc organizētās ekskursijas – pastaiga pa Ludzas parku,
atpūta rotaļu laukumā un foto sesija uz Mīlestības soliņa
parkā, kopā ar Jāni-muzikantu uz soliņa pie Tautas nama
un pie Saules pulksteņa novada domes laukumā!

9. Brīvdienu māja „Ezerzemes”

Raipole, Nirzas pagasts, T.+371 29488376
ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv
Atsevišķa guļbūve ar virtuvi, kamīnzāli, saunu,
dušu, WC, un 1 istaba atsevišķā ēkā pagalmā.
Melnā pirts ezera krastā, atpūta pie ūdens,
ēdināšana, laivas, ūdensvelosipēds, velosipēdi,
rotaļu laukums un baseins bērniem, ziemā
slēpes.

Atpūta Ludzā.

Pilsētas un gleznainās apkārtnes iepazīšanai pieejama
velosipēdu noma un speciāli izstrādāti maršruti 5-33 km
garumā. Lielisku atpūtu pie daudzajiem ezeriem un dzirkstošu
enerģijas lādiņu iegūsi, ja izmantosi laivu, ūdens
motociklu, piepūšamā pūšļa, ūdensslēpju, kvadraciklu,
velosipēdu, un motociklu nomu. Romantiskai gaisotnei –
peldošā pirts ezera vidū.
T. +371 26107725 - Dagnis, noma.ludza@gmail.com,
https://www.facebook.com/atputa.ludza

Jaunums!

Komfortablākai ziemas atpūtas baudīšanai Ludzas pilsētā
durvis vaļā vērusi „Makšķerēšanas un atpūtas māja uz
ledus’’. Tā ir pārvietojama, apkurināma māja ar guļvietām 4
personām. Atrodas uz Lielā Ludzas ezera, piebarotām zivju
vietām.
T. +371 26107725, noma.ludza@gmail.com

10. Motelis „Golden Fox”

Zeļčeva, Cirmas pagasts, T.+371 29542263,
goldenfox@inbox.lv
Naktsmītnes šosejas A12 malā, ceļa posmā Ludza- Rēzekne.
Brokastis. Norēķini ar karti.

11. Brīvdienu dzīvoklis „Gaišezers”
Vecslabada, Istras pagasts,
T.+371 26541947
Piedāvājumā ir 4 istabas (7-8 cilv.) ar
virtuvi, WC, dušas telpu, TV.

Pierobežas veloceļš Nr. 36

Tagad ir iespēja apceļot pierobežu ar velosipēdu no Viļakas līdz Dagdai.
- Viļaka – Balvi – Kārsava – Viļaka Ziemeļlatgales velomaršruts Nr. 34 „Rypoj
vasals!”, 169 km.
- Kārsava – Ludza – Dagda – Zilupe – Kārsava Pierobežas veloceļš Nr. 36, 154 km.
- Ludzas pilsētas un novada iepazīšanai piedāvājam 5 dažādus velomaršrutus
5-33 km garumā.
Velonoma. Plašāka informācija un kartes tūrisma informācijas centros un internetā.
T. +371 26107725 - Dagnis, noma.ludza@gmail.com,
https://www.facebook.com/atputa.ludza

