Tūrisma maršruts ’’Atver Ludzu!’’

NAKTSMĪTNES

www.ludza.lv
www.visitludza.lv

Latvijas senākās pilsētas Ludzas vēsturiskā centra vērtība ir apkārt pilskalnam laika gaitā izaugušais pilsētas ielu plānojums un koka apbūve
ar savdabīgām arhitektoniskām un plānojuma detaļām. Viesiem piedāvājam iepazīties ar vecpilsētas kultūrvides vērtībām, vēsturi un cilvēkiem,
izmantojot marķēto pastaigu maršrutu „Atver Ludzu”. Sekojiet speciālām zīmēm - pilsētas simboliem - 50 atslēgām ietvēs un sajutīsiet īpašo
mazpilsētas šarmu un vēstures klātbūtni objektos. Vēlāk ir vērts apskatīt skaisto pilsētas parku blakus vecpilsētai.

Viesnīca Lucia (74 g/v)

Kr. Barona iela 20, Ludza
T.+371 26253535, hotellucia@inbox.lv,

hotellucia

Viesnīca Ludza (25+5 g/v)

1. Maija iela 1, Ludza
T.+371 29104055, hotelludza@inbox.lv, www.hotelludza.lv

Atpūtas komplekss Dzerkaļi (88 g/v)

Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads
T.+371 26182240
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv, dzerkali

Brīvdienu māja Ezerzemes (6+4 g/v)

Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
T.+371 29488376, ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv

Viesu māja Vīksnas (6 g/v)

Martiši, Istalsnas pagasts, Ludzas novads
T.+371 29466588, viksnas2@inbox.lv

8

Brīvdienu istabas Ludzā (8 g/v)
14

Tālavijas iela 28, Ludza
T.+371 29467925, +371 65707203
ligakondrate@inbox.lv, tic@ludza.lv
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Brīvdienu māja Zilgme (15+6 g/v)

Zilgme, Cirmas pagasts, Ludzas novads
T.+371 29146175, +371 26532479
cubanov@list.ru, zilgme@zilgme.com, www.zilgme.com

Atpūtas komplekss Zirga smaids (96 g/v)
Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
T.+371 29474802, +371 29492552
info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv
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Atpūtas komplekss Meldri (52 g/v)

Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
T.+371 29485444, stjadeanatolijs@inbox.lv

Viesu māja Vilciņi (5 g/v)
18

Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
T.+371 25658355, ingavilcina@inbox.lv
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Motelis Golden Fox (6+1 g/v)
Zeļčeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads
T.+371 24603603, goldenfox@inbox.lv
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Lauku māja Aizupmājas (8 g/v)

Aizupmājas, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
T.+371 26525785
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Tūrisma velomaršruts
Tūrisma gājēju maršruts
Tūrisma maršruts ar plostu
’’Atver Ludzu’’
Virtuve
Ēdināšanas iestāde
Pirts
Peldvieta
Kemperu laukums
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Livonijas ordeņa pilsdrupas
Karņicku kapela un zvanu tornis
Māras zemes karalienes statuja
Ludzas Romas katoļu baznīca
Odukalna kapulauks
Ludzas pareizticīgo baznīca
Ludzas Lielā sinagoga
Ludzas Novadpētniecības muzejs
Otrā Pasaules kara piemineklis
Stela ar 2.Pasaules karā kritušo uzvārdiem
‘’Sērojošā Dzimtene - māte’’
Piemineklis karavīriem - internacionālistiem
800 gadu pilsētas jubilejas akmens
Piemiņas akmens pilsētas ebrejiem
Piemiņas akmens Krišjānim Baronam
Pirmā bibliotēka. Pirmā tipogrāfija
Vecais tirgus laukums
Piemiņas akmens A.F.Osendovskim
Ludzas amatnieku centrs
Ludzas pilsētas parks
21 Ludzas baseins

Hostelis Gosts (30 g/v)

IEPAZĪSTI LUDZU

* Pastaigu ekskursija pa Ludzas vecpilsētu
* Teatralizēta ekskursija “Lūcijas nakts pasakas” Ludzas pilsdrupās
* Darbošanās, cienasts un ekskursija Ludzas amatnieku centrā
* Ekskursija Ludzas Novadpētniecības muzejā un Ludzas Lielajā sinagogā
* Izbrauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru
* Pusdienas latgaļu gaumē, vietējās alus darītavas „Žbans” alus
degustācija Latgaļu kukņā vai uz plosta Mazā Ludzas ezera vidū
* Vēsturisko tērpu pielaikošana, ekskursijas, meistardarbnīcas, sajūtu
taka, skaņu meditācija un pasākumi salonā Pelnrušķītes sapnis
* Organic Products ražotnes apmeklēšana
* Aktīvās atpūtas inventāra noma „Atpūta Ludzā”
* Pastaigu takas Ludzas apkārtnē. https://ej.uz/PastaiguTakasLudza
Jautā vai piesakies Ludzas TIC!

Dzirnavu iela 10, Ludza
T.+371 29458895

Brīvdienu istaba Mazuļi (2+1 g/v)

Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
T.+371 22012028, aks_logistics@inbox.lv

Ludzas novada TIC,

Baznīcas iela 42, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701,
T. +371 65707203, +371 29467925
tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv

Ludzas tic

Ludzas_tic

Izdevējs: Ludzas novada pašvaldība
Iespiests: SIA „Latgales druka”
Foto: Ludzas TIC arhīvs, A. Lebeds, V. Kleins, L. Karvele.

2021

Organic Products ražotnes apmeklējums.

Pārstrādes
uzņēmums, kurā tiek ražotas garšvielas, tējas, ogas, sukādes.
Izejvielas tiek audzētas bioloģiski sertificētā saimniecībā.
Apmeklējuma laikā stāsts par uzņēmumu un neliels ieskats
ražošanas procesā. Iepazīšanās ar pieejamo sortimentu, degustācija.
Baznīcas iela 50, Ludza, T. +371 25499330,
sia.organic.products@gmail.com, www.orproducts.lv,
siaorganicproducts

Salons „Pelnrušķītes sapnis”

piedāvā ietērpties
stilizētos dažādu laikmetu vēsturiskos tērpos gan bērniem, gan
pieaugušajiem, iznomā tematiskos un karnevāla tērpus, tērpu noma
izbraukumos, vēsturiskās dejas pasākumos. Piedāvā teatralizētu
ekskursiju grupām “Lūcijas nakts pasakas” Ludzas pilsdrupās,
izzinošu ekskursiju „Koku stāsti”, „Ežuļu” sajūtu (baskāju) taku,
radošās darbnīcas, skaņu meditāciju, un pasākumu organizēšanu un
vadīšanu. (Pēc pieteikuma.)
“Gatves”, c. Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
T. +371 28622570, pelnruskitessapnis@inbox.lv, Pelnrušķītes-sapnis

Vecais tirgus laukums. Pilsētas vēsturiskajā centrā šaurās

Atpūta Ludzā.

Piedāvā ūdens motociklu, laivu, pārvietojamā
kubula, velosipēdu, ūdens slēpju, SUP dēļu, vindsērfinga,
makšķerēšanas un atpūtas plosta nomu un peintbolu. Iespējama
piegāde. Romantiskai gaisotnei tiek piedāvāta peldošā pirts ezera
vidū. Mūzikas mīļotājiem tiek piedāvāts brauciens uz plosta
tautasdziesmu pavadījumā.
Meldru iela 24, Ludza, T. +371 26107725,
atputa.ludza@gmail.com,
atputa.ludza

Pareizticīgo baznīca. Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
katedrāle Ludzas vecpilsētas sirdī, Latgales ielā 121, celta vēlā
klasicisma stilā 1843. gadā pēc A. Zaharova projekta. Pareizticīgo
dievnams restaurēts 1934. gadā, arī šobrīd te notiek remontdarbi.
Savdabīgu šarmu pilsētas dzīves ritumam piedod 1667 kg smagā
zvana skaņas baznīcas tornī.

Vakariņas uz plosta. Iespēja baudīt īstas latgaliskas vakariņas
romantiskā gaisotnē, braucot uz plosta pa Mazo Ludzas ezeru,
no kura paveras burvīgs skats uz Ludzas vecpilsētu – pilsdrupām
un baznīcu torņiem. Pēc iepriekšējās vienošanās arī mūzikas
pavadījumā.
Tālavijas iela 28, Ludza, T. +371 29467925,
ligakondrate@inbox.lv, atputa.ludza@gmail.com (mūzika)

Ludzas pilsdrupas. Ludzas pilskalnā, šaurā zemes strēlē

ieliņas tīkla veidā izvietojušās apkārt pilskalnam. 19. gs. būvētie
zemie koka un ķieģeļu nami ar raksturīgajiem logu aizvirtņiem un
slēgtajiem pagalmiem iekļaujas pilskalna pakājes ainavā. Tas ir
valsts aizsargāts pilsētbūvniecības arhitektūras paraugs. Savus
rakstus tajā ievilkušas gan vācu, gan poļu, gan krievu un baltkrievu,
gan ebreju un ukraiņu tautas un kultūras. Pilsētiņas koka apbūve
stipri cieta divos lielos ugunsgrēkos: 1866. un 1938. gadā. Pēdējā
nopostītas 7 ielas, 372 ēkas un skaistais dievnams Baznīckalnā.
Pilsētas tiesības Ludzai piešķirtas 1777. gadā. Tā ir Latvijas vecākā
pilsēta - vārti starp Rietumiem un Austrumiem, vienīgā pilsēta, kuru
ieskauj 5 ezeri.

Lūdzu uz Ludzu!

Ludzas Lielā sinagoga. 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, 2016. gadā 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.
1. maija iela 30, Ludza, T. +371 65723931, www.ludzasmuzejs.lv,
ludzas.muzejs

Ludzas amatnieku centrs viesus gaida mājīgā un senatnīgā

mājā. Piedāvā ekskursiju par Latgales amatniecību ar līdzdarbošanos
un Ludzas Tautas tērpa stāstu, seno arodu darbnīcas, prasmju
skolu, Latgales kulinārā mantojuma cienastu Latgaļu kukņā vai
uz plosta, meistaru darbus un suvenīrus salonā, tautas tērpu un
lina izstrādājumus. Brīvdienās pirms vasaras saulgriežu svētkiem
Ludzas pils kalnā aicina Lielais Latgaļu tirgus!
Tālavijas iela 27a, Ludza, T. +371 29467925, +371 29123749,
ligakondrate@inbox.lv, www.ludzasamatnieki.lv

Ludzas pilsdrupas. Ludzas pilskalnā, šaurā zemes strēlē

starp
Mazo un Lielo Ludzas ezeriem, vācu krustneši 1399. gadā uzbūvēja
varenu mūra pili Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībaitrīs stāvus augstu pelēko akmeņu un ķieģeļu celtni ar 6 torņiem,
3 vārtiem un 2 priekšpilīm. Kopš 1765. gada pilskalnā ir palikušas
vairs tikai drupas.
Iespējama virtuāla (3D) ekskursija. (Pieteikšanās TIC)
Apmeklējot pilsdrupas, lūdzam ievērot drošību un piesardzību,
nekāpt mūros, nebojāt pieminekli, ievērot kārtību, neapdraudēt
savu un citu dzīvības un veselību!

Ludzas Romas katoļu baznīca.

1995. gadā ticīgajiem
durvis vēra atjaunotā baltā baznīca, kuras atjaunošanas darbos
pielika roku daudzi ludzānieši. Iepriekš šajā vietā esošais dievnams
nodega lielajā Ludzas ugunsgrēkā 1938.gadā. Blakus dievnamam
atrodas Eversmuižas grāfu, poļu muižnieku Karņicku 1738. gadā
celtā dzimtas kapu kapliča, zvanu tornis, kā arī Leona Tomašicka
1934. gadā veidotā Sv. Marijas – Māras zemes karalienes statuja.
Baznīcas iela 52, Ludza, T. +371 20240098,
www.ludzasbaznica.lv,
ludzasbaznica

Ludzas Novadpētniecības muzejs ir viens no eksponātiem

bagātākajiem Latgalē un vecākajiem Latvijā. Tas ierīkots 1812.
gada Tēvijas kara ģenerāļa, tautas varoņa Jakova Kuļņeva dzimtas
mājā. Ekspozīcijas plaši atspoguļo novada vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām, dabas ekspozīcija iepazīstina ar novada
dabu, izstāžu zāles ar ievērojamu cilvēku dzīvi un darbiem.
Muzejs piedāvā pedagoģiskās programmas, monētas kalšanu.
Brīvdabas nodaļa rada priekšstatu par 19. un 20. gs. ēkām un sadzīves
priekšmetiem Latgales laukos. Te ir zemnieku sēta, dūmistaba, rija,
vējdzirnavas, podnieka māja, darbnīca, jaunsaimnieka māja.
Kuļņeva iela 2, Ludza, T. +371 65723931,
www.ludzasmuzejs.lv , ludzasmuzejs@inbox.lv,
ludzas.muzejs

starp
Mazo un Lielo Ludzas ezeriem, vācu krustneši 1399. gadā uzbūvēja
varenu mūra pili Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībaitrīs stāvus augstu pelēko akmeņu un ķieģeļu celtni ar 6 torņiem,
3 vārtiem un 2 priekšpilīm. Kopš 1765. gada pilskalnā ir palikušas
vairs tikai drupas.
Iespējama virtuāla (3D) ekskursija. (Pieteikšanās TIC)
Apmeklējot pilsdrupas, lūdzam ievērot drošību un piesardzību,
nekāpt mūros, nebojāt pieminekli, ievērot kārtību, neapdraudēt
savu un citu dzīvības un veselību!

Luterāņu baznīca. Ludzas evaņģēliski luteriskā draudze ir
viena no vecākajām, bet šobrīd - viena no skaitliski mazākajām
Latvijā. Baznīca (Latgales ielā 116) celta 1864. gadā, vēlāk tajā
iebūvētas ērģeles, uzcelts zvanu tornis. Padomju laikā ēka izpostīta,
tā izmantota par graudu noliktavu, vēlāk atvēlēta sporta skolai.
Pašlaik draudze īpašumu atjauno. 20. gs. sākumā luterāņu draudze
bija uzsākusi būvēt skaistu dievnamu blakus pilsētas parkam. Pēc
kara tajā tika iekārtots kinoteātris, bet vēlāk ēku nojauc.

