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RĒZEKNES NOVADS
        «Buru guru» izbrauciens 
ar buru laivu Sea Esta Rāznas ezerā.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 un 20.00
Pieteikties pa tālr.: 29833890

        Kaunatas pagasta «Akminīšos» 
Evalda Vasilevska «Pūdnīku skūla» 
10.00–16.00 māla darbnīcas. 
Pieteikties pa tālr.: 26695877

        Z/s «Tiptops» Ģitāru darbnīca
10.00–17.00 Iepazīšanās ar ģitāru 
izgatavošanas procesu. 
Pieteikties pa tālr.: 29252998

        Kaunatas kandžas muzejs
Kaunatas vecajā kroga ēkā
10.00–17.00 Daces Zagorskas 
privātkolekcijas  apskate. 
Pieteikties pa tālr.: 20203962

        Atpūtas vieta «Skaistā Rāzna»
11.00, 14.00 un 18.00
Kūpinātu zivju degustācija un 
iepazīšanās ar kūpināšanas procesu. 
Pieteikties pa tālr.: 26562574

        Bišu muiža «Upeslāči»
15.30, 17.00 un 19.00
Ekspozīcijas «Darbi bišu dravā» apskate, 
iespēja izliet vaska sveci, uztaisīt medus 
kāri, izsviest medu, kā arī iegādāties 
biškopības produktus. 
Pieteikties pa tālr.: 29235941

        Z/s «Rudo kumeļu pauguri»
11.00–18.00 Iepazīšanās ar zirgu audzē-
šanas tradīcijām, vizināšanās ar zirgiem.
Pietiekšanās pa tālr.: 28745654

       Dabas izglītības centrs «Rāzna»   
11.00–16.00 Ekspozīcija, vides izziņas 
spēles, sajūtu taka kopā ar dabas 
speciālistu, radošās darbnīcas, 
brīvdabas izstāde, dok.filma «Divi ezeri. 
Viens dumpis» pirmizrāde Latgalē.

         Bijušās Mākoņkalna 
pamatskolas  ēkā 10.00–17.00 
Rāznas NP fotoizstāde un Latgales 
rikšotāju audzētājas J. Stašules dzejas 
darbu un Moldovas rikšotāju audzētāja 
K. Keleša zīmējumu izstāde.

                 Ludmilas Merkulovas 
zvaniņu privātkolekcijas izstāde
10.00–17.00 Kolekcijas apskate 
un radošā darbnīca.   
Pietiekšanās pa tālr.: 28652141

         Mākoņkalns 
ar Volkenbergas pildrupām
10.00, 13.00, 14.00  
Dabas un kultūrvēstures vērtību 
iepazīšana dabas speciālista vadībā.
Informācija pa tālr.: 27892916 

                 Lūznavas muiža 
9.00–17.00 Lūznavas muižas apskate. 
Pieteikties pa tālr.: 28686863, 63161616
10.00–17.00 Grafikas darbnīca. 
Pieteikties pa tālr.: 27160350   
Aktīva atpūta un komandas saliedēšana 
«Sikspārņu trase». Pieteikties pa tālr. 26189481
Interaktīva spēle «Muižas sikspārņa 
Mūža misija».        
Loka šaušana Lūznavas muižas parkā. 
Pieteikties pa tālr.: 27444052, 29392325 
vai e-pastu: vmarchery@inbox.lv  

DAGDAS NOVADS
 11.45 Piloru ozolu audzes apskate 
kopā ar dabas speciālistu. 

14.00 un 15.00 Pastaiga 
Andrupenes purva takā 
kopā ar dabas speciālistu.

        Muzejs «Andrupenes lauku sēta»
10.00–17.00 19. gs. beigu  20. gs. 
sākuma latgaliešu sētas iepazīšana
un iespēja pieteikt pusdienas.
Pieteikties pa tālr.: 26458876

                 Niedru jumtu darbnīca
10.00–17.00 Niedru jumtu klāšanas 
un koka izstrādājumu darbnīca.
Pieteikties pa tālr.: 28652199 

        Kroma kolns 
10.00–17.00   9.–12. gs. latgaļu koka pils 
rekonstrukcijas procesa apskate.
Pieteikties pa tālr. 26352522

Jaundomes vides izglītības centrs 
un ekspozīciju zāle.
10.00–16.00 Ūdens floras un faunas 
ekspozīcijas apskate, interaktīvi materiāli 
par Ežezeru, ekskursija pa Jaundomes 
muižas teritoriju gida pavadībā. 
Pieteikties pa tālr. 22403939

PĀRGĀJIENI
Velopārgājiens «Ežezera–Andrupenes loks», 
Pieteikties pa tālr. 26244209  
Velopārgājiens «Rāznas–Andrupenes 
pusloks», Pieteikties pa tālr. 29139677 
Pārgājiens nūjotājiem Pieteikties pa tālr. 26244209 

 

rāznas
Nacionālā  parka

Pasākums saskaņots ar bezmaksas autobusa kursēšanas laikiem. Maksas pasākums.

5. augustā CEĻOTĀJU diena

Ludzas novads


