
Ludza - pilsēta, kas pirmā sagaida saulīti Latvijā
Ludza - vecākā pilsēta Latvijā - 1177. gads, kad tā pirmo reizi minēta hronikā.
Ludza - viena no bagātākajām un nozīmīgākajām latgaļu pilsētām līdz 12.gs., svarīgs tirdzniecības ceļu 
krustpunkts.
Ludza - viena no Livonijas ordeņa aizsardzības pilīm Latvijas austrumu pierobežā. 
Ludza - skaista, sakopta, viesiem interesanta un ērta mazpilsēta ar vērtīgu tradicionālo koka apbūvi 
vecpilsētā 
Ludza - pilsēta, kurā dzīvo un dzied Tihovsku ģimene. Un mazās cielaviņas, Valērija Satibaldijeva un 
Cira Tolardava.
Ludza - handbola galvaspilsēta Latvijā
Ludza - makšķernieku paradīze ezeru galvaspilsēta.
Ludza - vienkārši sirsnīgu ļaužu, daudzu tautu kultūras tradīciju dzīva pilsēta, kas gaida viesus!

Paēdis cilvēks - laimīgs cilvēks.
Kafejnīca “Kristīne” Baznīcas iela 25, +371 26527888; +371 65781326
Uzņēmums, pašā vecpilsētas sirdī, ir Latgales kulinārā mantojuma dalībnieks, 
kafejnīcā piedāvā garšīgus ēdienus no apkaimē audzētiem produktiem, klāj galdus 
banketiem, apkalpo grupas, semināri.
Kafejnīca „Ludza” 
1. maija iela 1, Ludza +371 29104055; +371 65726112; hotelludza@inbox.lv
Kafejnīca viesnīcā „Ludza” 1. stāvā. Klāj viesību galdus, rīko pasākumus piektdienu 
un sestdienu vakaros.
Restorāns „Lucia” 
Kr. Barona iela 20, Ludza 371 26253535; hotellucia@inbox.lv; www.lucia.lv
Restorānā viesnīcā „Lucia” īpašā atmosfērā vienmēr var nogaršot īpašus firmas 
ēdienus no plašās un daudzveidīgās ēdienkartes vai vienkārši nobaudīt kafiju ar 
desertu. Uzņem grupas un organizē banketus, svinības.
Kafejnīca “Eglīte” Skolas iela 31, Ludza +371 29443534
Kafejnīcā piedāvā garšīgus ēdienus no apkaimē audzētiem produktiem, klāj galdus 
banketiem, apkalpo grupas. Izbraukumu apkalpošana.
Kafejnīca “Larina” Latgales iela 45, Ludza +371 65724310; +371 26575924 
Kafejnīca, kas izvietojusies uz galvenās pilsētas ielas, piedāvā garšīgas maltītes, 
plašs konditorejas izstrādājumu klāsts un izvēle - tortes, saldumi, kūkas. Apkalpo 
grupas un klāj viesību galdus. 
Kafejnīca “Ludzas maiznīcas” 
Dagdas iela 17, Ludza +371 65707358; +371 26461981
Ātri, lēti, garšīgi. Klāj galdus pēc pieteikuma.
Kafejnīca “Mājas virtuve” Krāslavas iela, 2b, Ludza +371 65725680 
Uzņem grupas, piedāvā garšīgas maltītes mājas gaumē, ērta piekļuve tranzīta 
šoferiem, jo uzņēmums atrodas pie apvedceļa 
Kafejnīca “Mirrors” Stacijas iela 30, Ludza; +371 26748804 
Tiek piedāvātas kompleksās pusdienas, arī līdzi ņemšanai. Banketu galdu klāšana.
Kafejnīca “Mego” Raiņa iela 40a, Ludza; +371 26484272; +371 65726914
Jaunās, gaišās telpās pavāres piedāvā uz vietas ceptus kulinārijas izstrādājumus. 
Tiek piedāvātas lētas kompleksās pusdienas, arī līdzi ņemšanai.
Kafejnīca SIA „BL INVEST” Latgales iela 68, Ludza; +371 65726162 
Te var gan izdzert kafiju agrā rīta stundā, gan nomazgāt savu auto, gan papusdienot, 
gan vakarā atpūsties.  
Kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki - Latgaļu kukņa
Tālavijas 27a, Ludza, +371 29123749 
Ludzas amatnieku centrā, piedāvā prasmju skolas seno latgaļu ēdienu gatavošanā, 
senu recepšu noslēpumu izzināšanā, latgaliskās dzīves tradīcijas izzināšanā. Iepriekš 
obligāti  jāpiesakās.

Naktsmājas meklē šeit!
1. Viesnīca «Ludza»
Kafejnīca, banketu/ konferenču zāle, sauna, džakuzi, trenažieru 
zāle. 1. Maija iela 1, Ludza; 
+371 29104055, hotelludza@inbox.lv, www.hotelludza.lv 
2. Viesnīca «Lucia»
Restorāns/ kafejnīca, banketu/ konferenču zāle, WiFi, autostāvvieta, 
norēķini ar karti, SPA salons, skaistumkopšanas salons, sauna, 
džakuzi. Kr. Barona iela 20, Ludza; 
+371 26253535, hotellucia@inbox.lv, www.lucia.lv 
3. Viesu māja «Vīksnas» 
2 istabas saimnieku mājā, virtuve. Pirts, bērnu laukums, lapene.
Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads; 
+371 29466588, viksnas2@inbox.lv
4. Lauku māja «Aizupmājas»
2 mājiņas, melnā pirts, veselības kūres, laivas, telšu vietas, piknika 
vietas, terase. Aizpumājas, Ņukšu pagasts, Ludzas novads;
+371 26525785
5. Brīvdienu māja «Ezerzemes» 
Brīvdienu māja ar saunu un virtuvi, vasaras istaba saimnieku mājas 
pagalmā, melnā pirts, bērnu rotaļu laukums, sporta laukumi, 
laivas, velosipēdi, ūdensvelosipēds. 
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas rajons; 
+371 29488376, ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv 
6. Viesu māja «Meldri»
Izmitināšana Līvānu tipa mājās vai atsevišķā brīvdienu mājā, 
telšu vietas, pirts, viesību zāle, ēdināšana, laivas, spēļu laukumi, 
pludmale. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads; 
+371 29485444, stjadeanatolijs@inbox.lv 
7. Atpūtas komplekss «Zirga smaids»
Izmitināšana 2-stāvu guļbūvēs. Pirts, pludmale, sporta laukumi, 
bērnu rotaļu laukums, laivas, velosipēdi, ūdens velosipēdi. Plašas 
aktīvās atpūtas iespējas, treilera vietas. Kušneri, Nirzas pagasts, 
Ludzas novads; +371 29474802, +371 29492552, 
info@zirgasmaids.com,  www.zirgasmaids.lv
8. Atpūtas komplekss «Dzerkaļi»
Naktsmītne pie Cirmas ezera. Pirts komplekss, laivas, tenisa korts, 
sporta laukumi, telšu un treilera vietas. Makšķerēšana dīķos vai 
ezerā. Banketu māja. Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads; 
+371 26324735, www.dzerkali.lv 
9. Motelis «Golden Fox»
Izmitināšana 6 personām. Brokastis. Zeļčova, Cirmas pagasts, 
Ludzas novads; +371 29542263, goldenfox@inbox.lv 
10. Brīvdienu dzīvoklis «Gaišezers» 
4 labiekārtotas istabas (7-8 cilvēkiem) ar virtuvi, WC, dušas telpu. 
Vecslabada, Istras pagasts,  Ludzas novads;  +371 26541947   
11. Istras vidusskolas dienesta viesnīca
Skolēnu brīvlaikā. Ēdināšana, sporta zāle, laukumi, pludmale. 
Gida pakalpojumi apkārtnē. 
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads; +371 65729541
12. Brīvdienu istabas Ludzā.
Informācija - Ludzas novada TIC.
Baznīcas 42, Ludza, Ludzas novads, LV5701; 
+371 29467925, +371 65707203, tic@ludza.lv, www.ludza.lv

        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, http://turisms.ludza.lv
Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība

   Jaunumi.
Ludza kļūst arvien skaistāka
2014.gada novembrī LTV1 varējām sekot līdzi 3 
raidījumiem „Ielas garumā”, kurš viesojās sirmajā 
Ludzā un kopā ar ludzāniešiem izstaigāja vecpilsētu 
un stacijas ielu, atklājot pilsētas vēsturi un raksturu, 
atklājot tās neatkārtojamos vaibstus. Ludza kļūst 
arvien pievilcīgāka, saglabājot savu latgalisko vidi. 
Ir labiekārtoti pilsētas laukumi, nobruģētas ielas 
un sakārtotas ietves, apgaismojums, promenāde, 
izveidoti arvien jauni dizaina objekti, iezīmējot vien sev 
raksturīgos vaibstus. Kopš viduslaikiem pilsētvidei bijis 
raksturs bijis multinacionāls- tagad ik uz soļa tūristi 

varēs just pilsētas krāšņo raksturu- gan latgalisko, 
gan polisko, krievisko, baltkrievisko, ebrejisko, 
polisko- uzrakstos, ielu nosaukumos, pilstētvides 
dizaina objektos- pils princesē Lūcijā un muzikanta 
Jāņa, citos tēlos, bildēs, plostā , atpūtas vietās  un 
puķu stādījumos.

Tu esi bagāts, jo Tev pieder viss, kas ar 
Tevi ir noticis un ko esi atklājis. 
Ja Tevi interesē vēsture un jauni atklājumi, ja Tavs 
prāts un sirds ir aizrautīgi, ja patīk iepazīties ar jauniem 
draugiem, uzzināt noslēpumus -tad tas ir piedāvājums 
Tev! Tev piedāvājam iepazīt Latgales unikālo kultūrvidi, 
kur pēdas atstājušas tik daudzas tautas un vēstures 
notikumi vairāk kā 1000 gadu garumā - interesanti 
apskates objekti, pilsdrupas, senas baznīcas, senas 
un joprojām dzīvas senās tradīcijas un rituāli, tautas 
folklora, apgūsti kādu no senajiem arodiem Ludzas 
amatnieku centrā un amatnieku meistardarbnīcās, 
izbaudi nesteidzīgu atpūtu viesu mājās  pie Ludzas 
ezeriem , makšķerē un iepazīsti senos pirts un 
veselības rituālus!  
*Pārvietojies laikā un telpā- Piesakies Ludzas TIC un  
ar planšetdatora palīdzību izstaigā  1399. gadā celto 
Ludzas Livonijas ordeņa mūra  pili papildinātajā 
3D realitātē!

*Nepalaid garām vienreizējo iespēju izbaudīt 
visskaistāko Ludzas panorāmas skatu no plosta, kurš 
izvizina nelielas grupiņas (max 20) pa Mazo Ludzas 
ezeru!
  *Ludzas amatnieku centrā  izveido savu 
svilpaunieku, pasūti sev tautas tērpu vai Latgaļu kukņā 
iepazīsti latgaliskās kulinārā mantojuma vērtības . 
Pieteikties iepriekš.

Arheoloģija. Vara. Sabiedrība. 
Jau vasarā Tevi aicināsim pastaigāties pa seno 
Ludzas novada pašvaldība, īstenojot Igaunijas-
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
2007–2013. gadam finansēto projektu  «Arheoloģija, 
Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanai (AAC)» Nr.: ESTLATRUS/2.2/ELRI-
191/2011/22, veica  zinātniskās  izpētes darbus 
Ludzas viduslaiku pils, Baznīckalna un apkārtnes 
teritorijās, lai gūtu vairāk ziņu par Ludzas senvēsturi 
un dzīvi viduslaikos. Ir gūts daudz jaunu atziņu,  liecību 
no arheoloģiskajiem izrakumiem,  kas  nodoti Ludzas 
Novadpētniecības muzejam glabāšanai un ekspozīcijas 
izveidošanai.  Pilsētas viesiem interesanta būs izdotā 
brošūra par pētījumiem un  10 bukleti par projekta 
laikā veiktajiem pētījumiem un izveidotajām 

darbnīcām, ekskursijas pa seno pilsētu, jaunās Ludzas 
Novadpētniecības muzeja piedāvātās programmas. 
Tūristiem , lai iejustos viduslaiku gaisotnē piedāvāta 
iespēja izkalt Ludzas novadpētniecības muzeja 
monētu jaunizveidotajā monētu kalšanas darbnīcā, 
iemācīties pirmo adījumu ar vienu kaula adatu 
vēsturiskajā  adīšanas darbnīcā, iepazīt aušanas 
noslēpumus izveidotajā  vēsturiskās aušanas 
darbnīcā, nofotografēties kopā ar Ludzas pils kungu 
un dāmu senajos viduslaiku tērpos, un ar speciālas 
aparatūras palīdzību apskatīt Livonijas pils 3D virtuālo 
modeli no dažādiem skatu punktiem, noklausoties 
audiogida stāstījumu latviešu, latgaliešu, krievu vai 
angļu valodās. Apmeklējiet Ludzas Novadpētniecības 
muzeju un iepazīstiet Ludzas senvēsturi!
Drīzumā!
 Jaunas iespējas Ludzas ebreju dzīves 
iepazīšanai renovētajā Lielajā Ludzas 
sinagogā!
 Ludzu nereti dēvē par Latvijas Jeruzalemi, jo 
19.gs beigās te dzīvoja daudz ebreju- 58% no visiem 
ludzāniešiem, kuru vidū ari slavenais kinorežisors 
Hercs Franks-tagad Ludzas goda pilsonis. Ludzas 
Lielā sinagoga- vecākā Baltijas koka sinagoga, 
vērtīgs piemineklis, savulaik - nozīmīga Latvijas ebreju 
reliģiskā vieta, vēlāk-geto. Pēc projekta realizācijas 
renovētajā Ludzas Lielajā sinagogā tiks veidota 
Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāle.
 Ar mērķi saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu 
un nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 
pieejamību sabiedrībai, Ludzas novada pašvaldība ir 
uzsākusi projekta Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09„Ludzas 
Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā 
mantojuma atdzimšana” īstenošanu.
  Projekta ietvaros tiks veikta sinagogas 
ēkas restaurācija un izveidotas četras ekspozīcijas: 
Ludzas geto ekspozīcija, fotogrāfa Vulfa Franka un 
kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu 
multimediāla ekspozīcija, Ludzas ebreju vēstures 
audiovizuālo ekspozīcija un ebreju dzīves un ticības 
ekspozīcija. Ludzas lielās sinagogas restaurācijas 
darbi notiks gan ārpusē, gan iekšpusē, saglabājot 
ēkas autentiskumu, īpašu uzmanību pievēršot koka 
detaļu saglabāšanai un restaurācijai, sadarbībā ar 
Hordalandas Muzeju centru (Norvēģija). 

Viesnīca
Lucia

Pastaigu maršruts «Atver Ludzu!»



Ir vērts redzēt! 
Vecpilsētas un tās objektu apskatei pieteikties: Ludzas TIC, Baznīcas 42, T.:+371 657 07203, 
+371 29467925, fakss:+371 657 07202, http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv;
1. Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs 
Ludzas – Latgales pilsētu pērles vecpilsēta, kas celta starp ezeriem, ar pili pilsētas viducī baznīcu kalna galā un 
brīnišķīgiem  koka un ķieģeļu vienstāvu vai divstāvu būvētiem namiem un slēgtajiem pagalmiem šaurajās dārzos 
slīgstošajās  ielās.
2. Ludzas viduslaiku pilsdrupas
1399. gadā Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībai vācu krustnešu celtās mūra pils drupas senās latgaļu 
pils vietā pilskalnā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru šodien ir iemīļota atpūtas vieta, no kuras paveras skaistākā 
pilsētas panorāma. Piedāvājam virtuālo audio ekskursiju, pieteikties Ludzas TIC.
3. Ludzas Odukalna kapulauks
T.:+371 657 07203, (Ludzas TIC), Odu iela 9, Ludza 
Sena latgaļu apbedījumu vieta (7.-12. gs.), kuras izrakumos atrastās lietas liecina par bagātu, sociāli un ekonomiski 
attīstītu pilsētu apkārt nocietinātai austrumu novadu pilij.
4. Ludzas Amatnieku centrs
T.:+371 29467925, +371 29123749, Tālavijas iela 27a, Ludza, www.ludzasamatnieki.lv, ligakondrate@inbox.lv
Amatnieku centrs piedāvā ekskursiju ar darbošanos meistardarbnīcās, tautu tērpu izgatavošanu, lina izstrādājumus, 
meistaru darbus salonā, suvenīrus, prasmju skolas, latgaliešu ēdienus Latgaļu kukņā, Lielo Latgaļu tirgu Ludzas 
pilskalnā, tradīciju pasākumus. 
5. Ludzas Novadpētniecības muzejs
T.:+371 657 23931, ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv, Kuļņeva iela 2, Ludza
Latgales vecākais un eksponātiem bagātākais novadpētniecības muzejs ar brīvdabas nodaļu.
6. Ebreju sinagoga
T.:+371 657 07203, +371 29467925, T./fakss: +371 657 07202 (Ludzas TIC), 1. Maija iela 30, Ludza, 
http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
No agrākajiem 7 ebreju lūgšanu namiem saglabājusies vienīgā vecākā Baltijā  sinagoga, celta 1800. gadā, laikā 
kad ~ 59% Ludzas iedzīvotāju bija ebreji un Ludza dēvēta par Latvijas Jeruzalemi.
7. Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca
Tālr.:+371 657 29507 (baznīca), +371 26370730 (gids), Vecslabada, Istras pagasts, http://turisms.ludza.lv; 
1908.g. celtais lielākais pareizticīgo dievnams Latvijas laukos - monumentāla akmens celtne ar 6 torņiem. Pēc 
pieteikuma. 
8. Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca
T.:+371 657 29492, +371 657 29439 (bibliotēka), +371 657 29443 (pagasta padome), 
Ņukši, Ņukšu pagasts, http://turisms.ludza.lv
Izcils koka arhitektūras piemineklis (1922.g.) ar Latgales lauku baznīcām raksturīgo interjeru un senatnīgu auru. 
Pēc pieteikuma.

Iegriezies meistaru darbnīcās!
9. Vladislava Mitčenko kokapstrādes darbnīca
T.:+371 29498674, Dunakļu iela 9, Ludza, 
Kokapstrādes meistars, kas visu mūžu strādājis ar koku, klūgām un ir viens no retajiem, kas pin no skaliem. 
Izgatavo tautā pieprasītas un iemīļotas praktiskas lietas, sākot ar skalu groziem, beidzot ar mēbelēm.
10. Anitas Lukačas audējas un pinējas darbnīca
T.:+371 29733546, Mazā Pikova, Brigu pagasts
Darbnīcā, lauku mājās „Rudzupuķe”, auž segas, paklājus, grīdas celiņus, galdautus, spilvenus, pin grozus, paplātes 
un suvenīrus, demonstrē aušanas un klūgu pīšanas procesus.
11. Andra Prikuļa kokapstrādes darbnīca
T.:+371 26399315, Andrīši, Rundēnu pagasts
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.

Ja patīk atpūsties dabā - izmanto!
12. Velomaršruts „Apkārt Mazajam Ludzas ezeram”
T.:+371 657 07203 (Ludzas TIC), +371 29467925, Baznīcas iela 42, Ludza, turisms.ludza.lv, www.ludza.lv, 
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv; 
Velomaršruts ir izveidots apkārt Mazajam Ludzas ezeram, iekļaujot daudzus populārus apskates objektus. 
Maršruta garums ir 6 km.
13. Akmens „Zemes acs”
T.:+371 29734574, Fjodorku ciems, Brigu pagasts, demondeis@inbox.lv, zemesacs@inbox.lv
Unikāls Latvijā lielākais fiksētais balts kvarca mono kristāls. Pēc pieteikuma. 
14. Rundēnu Svātkolns
T.:+371 29469278, Rundēni, Rundēnu pagasts
2007. g. novadpētnieka Jāņa Aļņa vadītās entuziastu grupas veidots koka tēlu ansamblis pašā Rundēnu ciema 
centrā, blakus muižas parkam un katoļu baznīcai.
15. Istras ezers ar salām, Istras dabas parks
T.:+371 657 29541 (skola), +371 26370730 (gids- sk. Marudenoks), +371 657 29507 (pagasta pārvalde), 
Vecslabada, Istras pagasts
Lieliskas Latgales augstienei raksturīgās mozaīkveida ainavas zivīm bagātu ezeru vidū, ar 3 ezeriem, skatu torni 
Vecslabadas  pilskalnā, katoļu un pareizticīgo baznīcām Vecslabadas ciemā.

Ja esi makšķernieks vai  mīli ūdeņus un dabu!
Makšķerniekiem, kam nepieciešama laiva, vislabāk to meklēt viesu mājās pie Cirmas, Nirzas, Lielā Ludzas un 
citiem ezeriem. Vēl atpūtai pie ūdeņiem Ludzas novada  ezeru krastos izveidotas vairākas atpūtas vietas un 
labiekārtotas pludmales: 
Informācija - Ludzas TIC, Baznīcas 42, Ludza.T.: +371 657 07203, +371 29467925, 
http://turisms.ludza.lv, tic@ludza.lv
16. Atpūtas vietas pie Ludzas Mazā ezera:
17. Zaldātu radziņš (Peldu iela 21). Pludmale, bērnu rotaļu laukumi, lapenes atpūtai, laipas, baseins, inventāra 
noma, pludmales volejbola un futbola laukumi, estrāde pasākumiem, ugunskura vietas. 
18. Atpūtas vieta pie Novadpētniecības muzeja (Kuļņeva iela 2). Lapene, soli, laipas, plosta piestātne. 
Vizināšanās ar plostu (līdz 20 personām). Pieteikties Ludzas TIC
19. Atpūtas vieta pretī Zaldātu radziņam (Soikāna iela 22). Laipas makšķerniekiem, laivu piestātne, lapene, soli. 
20. Atpūtas vieta pie Lielā Ludzas ezera pilskalna pakājē. Lielā Ezerkrasta ielā.
Pārģērbšanās kabīnes, soli, galdi, laipas, infostends, ugunskura vieta.
21. Atpūtas vieta pie Zvirgzdenes ezera. 
22. Atpūtas vieta Pildā, ciemata centrā. 
23. Atpūtas vieta Rundēnos, pie pagasta pārvaldes. 
24. Atpūtas vieta Vecslabadā pie Dziļā ezera, pie vidusskolas
25. Atpūtas vieta pie Audeļu ezera, pie dienesta viesnīcas.
26. Atpūtas vieta pie Nirzas ezera, pie skolas. 
27. Atpūtas vieta „Ozero”.
T.:+371 29227288, +371 26443624, Šķaune-Garjāņi, Istras pagasts, 
www.ozero.lv, ozero_andreja@inbox.lv; 
Paradīze makšķerniekiem Šķaunes ezera krastā. Laivas, laipas, piebarotas zivju vietas. Regulāri rīko makšķernieku 
sacensības – “Līdaku pavasaris” un “Ziemas kauss”.
28. Atpūtas vieta “Sniedziņi”
T.:+371 26480634, +371 28782345, Sniedziņi, Pildas pagasts, sniedziniam@inbox.lv; 
Atpūta pie Lejassniedziņa ezera, vieta teltīm, treileriem, piknika vietas, vieta ugunskuram (malka), laivas, sporta 
laukums, autostāvvieta, peldvietas, šūpoles, aka, makšķerēšana.
29. Ekskursija ar plostu „Ludzas ezeru stāsts”
T.:+371 657 07203, +371 29467925, Ludza, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv
Piedāvājam izbraucienu ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru, sākums no laipām atpūtas vietā blakus muzejam, 
Kuļņeva ielā 2. (līdz 20 cilv.) Obligāti jāpiesaka iepriekš.
30. Cirmas ezera pludmale
T: +371 29123749 („Cirmas pludmale”), +371 28332523 („Cirmas ezerkrasts”), Cirmas pagasts, kondrats@one.
lv, info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv; 
Labiekārtota pludmale 9 km no Ludzas Cirmas ezera krastā, viena no tīrākajiem un atpūtai piemērotākajiem 
ezeriem ar smilšainām pludmalēm, īpaši piemērota bērniem, ar volejbola laukumiem telšu vietām, piknika vietām, 
autostāvlaukumu. Naktsmājām blakus atpūtas komplekss «Cirmas ezerkrasts». 

Ceļojums ciklā „ LATGALES ĪSTĀ GARŠA”
Vecākās Latvijas pilsētas Ludzas sirds.
Komplekss piedāvājums Ludzas iepazīšanai- 4-5 stundas. Pieteikties 
Ludzas novada TIC, tic@ludza.lv vai pa tel. +371 65707203
 Pastaiga pa Ludzas vecpilsētu.  Ekskursijas laikā kopā ar gidu 
iepazīsiet Latgales pilsētu pērli- seno Ludzu 5 ezeru vidū ar senlatgaļu 
pilskalnā celto Livonijas ordeņa pili, baznīcām, koka namiem zaļo 
ielu ietvarā kā vienu no Latvijas pilsētbūvniecības pieminekļiem. 
Ludzāniešu dzīvi un raksturus veidojušas notikumi tautu staigāšanas 
krustceļos daudzos gadu simtos, šī atmosfēra apbur pilsētas viesus. 
 Viesošanās Ludzas amatnieku centrā. Ekskursiju vadīs 
stāstnieks seno latgaļu tērpā un iepazīstinot ar senās Latgales dzīvi 
un darba  tradīcijām, piedāvās iemācīties kādu no senču arodiem 
Suprādku istabā, noslēgumā uzcienāties ar cienastu latgaļu gaumē. 
 Pusdienas ar Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem. 
Jāpiesaka vismaz 2 dienas iepriekš.
 Ludzas Novadpētniecības muzeja apmeklējums. Viens no 
Latgales senākajiem un eksponātiem bagātākajiem muzejiem lepojas 
ar brīvdabas nodaļu ar 19.gs mijas Latgales ēkām, modernām 
dabas un vēstures ekspozīcijām,1812.gada kara varoņa J.Kuļņeva 
ekspozīciju un izstāžu zāli, Livonijas ordeņa pils modeli.
 Izbrauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru. piedāvājam 
relaksējošus izbraucienus ar plostu pa pilsētas vidū esošo ezeru, 
no kura paveras lieliska vecpilsētas panorāma un jaunā pastaigu 
promenāde. 1 reizē uz plosta var braukt grupa līdz  20 pieaugušiem.
 Atpūta Ludzas ezeru krastā. Pēc vēlēšanās karstā vasaras 
dienā pelde Ludzas Mazā ezera atpūtas parka pludmalē zaldātu 
Radziņā vai Livonijas pils kalna pakājē Ludzas Lielā ezera atpūtas 
vietā. Bez maksas.

Lielākie kultūras pasākumi Ludzas novadā 2015.
 20. februārī. Meteņdiena Ludzas amatnieku centrā 
 4. aprīlī. Lielās dienas tirdziņš Ludzas amatnieku centrā 
 23. maijā. Ludzas parka estrādē.  
Ludzāniešus un pilsētas viesus aicinām uz starpnovadu koncertu  „Ceļā uz skolu jauniešu dziesmu un 
deju  svētkiem”, kur piedalīsies visi bērnu kolektīvi no Ludzas un kaimiņu novadiem
Kontakti: Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
 T. +371 65707124, sarma-s-z@inbox.lv, www.ludza.lv
 20. jūnijs. «Lielais Latgaļu tirgus»  
Ludzas pilskalnā jau 7. gadu amatu meistari, saimnieki un  dziedātāji  no Latgales un citiem Latvijas 
reģioniem sanāk kopā, lai svinētu Lielo Latgaļu tirgu un vasaras saulgriežus. Te- amatu demonstrācijas 
Vides darbnīcās, amatnieku un mājražotāju ražojumi, seno latgaļu cīņas, spēles, Jāņu vainagi un  
Dabas skola, vizināšanās ar zirdziņiem, dziesmas kopā ar folkloras kopām, alus un citi gardumi Jāņos. 
Visi kopā iegriezīsim saules ritu vasaras saulgriežos pēc senām tradīcijām. Tie ir skaisti un skanīgi 
svētki ikvienam-i lielam, i mazam senākajā Latvijas pilsētā pils kalnā!Pieteikties: Ludzas TIC, Baznīcas 
42, Ludza, LV5701. Līga Kondrāte,
T. +371 29467925, tic@ludza.lv;  www.ludza.lv; www.ludzasamatnieki.lv
 18. jūlijā. Ludzas Novadpētniecības muzejā.
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015” norisināsies Latvijā no 2015. gada 15. jūlija līdz 19. 
jūlijam. Festivāla tēma būs „Mantojums”. Viena no pasākumu dienām aizritēs senākajā Latvijas pilsētā 
Ludzā, kur uzstāsies  10 folkloras kopas, stāstnieki ,muzikanti  un meistari  no Latvijas un ārzemēm.  
25. jūlijs, «Klaidoņu dienas Ludzā -2015”
Jau vairākus gadus ludzāniešus un viesus priecē motociklu parāde senās Ludzas ielās, īpaša gaisotne 
un prieks valda Ludzas stadionā «Vārpa”. Bērniem patīk motociklistu paraugdemonstrējumi, kuros 
piedalīties aicināts katrs klātesošais, neparasti šovi un mākslinieku uzstāšanās. Tā ir lieliska iespēja 
satikt vecos un atrast jaunus draugus, lai kopā atpūsties pie alus kausa un deju mūzikas. 
Kontakti:  MC „Lielceļa klaidoņi” . T.  +371 22067247 
Kontakti:  MC „Lielceļa klaidoņi” . T.  +371 22067247 
 7.-9. auguts , Ludzas pilsētas svētki.
Ludzas pilsētas svētki  augusta sākumā, kad  sabrauc gan bijušie ludzānieši, gan draugi un radi, 
gan  viesi no daudzām valstīm. Pilsēta saposta svētkiem vairāku dienu garumā piedāvā pasākumus 
visdažādākajām gaumēm: sacensības un sporta spēles gan  bērniem, gan pieaugušajiem,  
viesmākslinieku un pašmāju  mūziķu koncerti, lielā balle sestdienas vakarā Ludzas parka estrādē, 
vizināšanās ar plostu, izstādes muzejā, bibliotēkā un mākslas skolā, Seno arodu diena Ludzas 
amatnieku centrā un izklaides.  Pasākumi bez maksas. Kontakti: Ludzas novada Izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde tel. +371 65707124, sarma-s-z@inbox.lv, www.ludza.lv
 7. novembrī. Mārtiņdienas tirgus Ludzas amatnieku centrā.
 19. decembrī. Ziemassvētku tirdziņš ar rūķu darbnīcu. Ludzas amatnieku centrā.
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