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5
7 Malnavas muiža un parks

PIEDZĪVO LUDZAS NOVADĀ

Malnavas muiža ir klasicisma stilā celts ēku
komplekss, ko ieskauj viens no lielākajiem muižas
parkiem Latvijā. Muižas telpās no 1921. gada mājo
Malnavas koledža, kas šogad svin savu simtgadi.

Jaunums! Ludzas peldbaseins

1

P.Miglinīka iela 27B, Ludza, Ludzas novads.
+371 65724018 / baseins@ludza.lv
www.facebook.com/LudzasPeldbaseins
GPS: 56.53961, 27.71662

Jaunkaktiņi, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
+371 22002900 / igorszabilevskis@gmail.com
GPS: 56.59454, 27.98989

3

3 “Atpūta Ludzā”

Ūdens motociklu, laivu, pārvietojamā kubula, velosipēdu, ūdens

4 Izbrauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru

10

11 Ruskulovas muižas vējdzirnavu drupas

Tālavijas iela 28, Ludza, Ludzas novads.
+371 65707203 / +371 29467925 / tic@ludza.lv
ligakondrate@inbox.lv
www.visitludza.lv / GPS: 56.54931, 27.72632

Ruskulova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29322748 / turisms@karsava.lv / GPS: 56.798020, 27.495581
Ruskulovas muižas ēkas ir laika gaitā nopostītas, bet līdz mūsdienām ir
saglabājušās muižas vējdzirnavu drupas un simtgadīgu lapegļu aleja, kas tika
stādīta muižas laikā.

Vienkāršs izbrauciens, mūzikas pavadībā, vai baudot latgaliskas
vakariņas romantiskā gaisotnē. Līdz 20 personām. Pēc pieteikuma.

Iekārtots spēles laukums ar inventāru. Nodrošina izbraukumu, nomā batuti
bērniem, SUP dēļi un SOT kajaki.

6 Svetlanas Lipinskas zirgu sēta
"Avene", Kalpinka, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
+371 26153860 / GPS: 56.332163, 28.103019

6

Viens no augstākajiem un lielākajiem Latgales pilskalniem.
Atrodas Ludzas upes labajā pusē, iepretī Eversmuižai. Valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis. Pilskalna pakājē atrodas
brīvdabas estrāde.

2 Ludzas vecpilsēta

Vecpilsētas objektu apskatei pieteikties Ludzas TIC
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads.
+371 65707203 / +371 29467925 / tic@ludza.lv
www.visitludza.lv

Ar šaurām pilsētas ieliņām, 19. gs. koka un ķieģeļu vienstāvu un
divstāvu būvētajiem namiem ar slēgtajiem pagalmiem, kas vairāku
gadsimtu laikā ir bijuši neatņemama pilskalna pakājes ainavas daļa, ar
senās pilsētas vēsturi un mūsdienu gaitām iepazīstinās Ludzas gidi
pilsētas apskates ekskursijas laikā.

Dabas, vēstures un Ludzas igauņiem veltītas ekspozīcijas, izstāžu zāle, plaša
brīvdabas nodaļa. Muzejpedagoģiskās programmas.

Vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas divi dievnami. Koka baznīca celta
1741.gadā un dievnamā apskatāmi vairāki dekoratīvās mākslas
pieminekļi. Blakus tai atrodas jaunais dievnams, kura interjers ir Rīgas
Amatniecības vidusskolas audzēkņu darbi.

11 Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca

Atpūtas vieta starp 3 ezeriem - Garais, Sniedziņa un Porkaļu
ezeriem. Pludmale, laivas, piknika vietas. Netālu atrodas mežs
mierīgām pastaigām, ogošanai un sēņošanai.

Kultūrvieta ar neparastu vēsturi. LED ekrānā var vērot
novada digitālās fotoizstādes. Skaists bērnu rotaļu
laukums. Krāsainā strūklaka rada romantisku noskaņu.

Meikšāni, Pasienes pagasts.
+371 28656530 / GPS: 56.174783, 28.094359

16

Stacijas iela 36, Kārsava, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv
GPS: 56.791614, 27.679237

10

Mācītāja māja 1917. gadā pārtapa par dievnamu un tas tika iesvētīts par
godu Sv.Polockas Eufrosīnijai. 1985. gadā baznīcu rekonstruēja krievu
sakrālās koka arhitektūras tradīciju garā. Tas ir krāšņs, krievu koka
arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams.

12 Kārsavas Augšāmcelšanās evanģēliski
luteriskā baznīca
Vienības iela 72, Kārsava, Karsavas novads.
+371 28339147 / aina.zandere@inbox.lv
GPS: 56.782179, 27.687163

12

Kārsavas evanģēliski luteriskā draudze ir dibināta
1920. gadā, taču Otrā pasaules kara laikā
dievnams tika postīts un pārveidots par kinoteātri.
Pateicoties draudzes centieniem, baznīca lēnām
atgūst savu vēsturisko izskatu.

11

13 Salnavas Svētā Jāņa Tuksnesī saucēja balss draudzes baznīca
Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv / GPS: 56.811924, 27.555417

uzturēties pierobežas joslā.

Teikām apvītā baznīca ir celta 1770. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras
piemineklis. Tās savdabīgais izskats un atrasšanās vieta vilina daudzus ceļotājus
to apskatīties.

5 Ludzas Lielā sinagoga

1.maija iela 30, Ludza, Ludzas novads.
+371 65723931 / ludzasmuzejs@inbox.lv / www.ludzasmuzejs.lv
GPS: 56.54838, 27.72453

14 Eversmuižas Sv. Andreja Romas katoļu baznīca

Celta 1800. gadā. 2016. gadā restaurēta kā Ludzas Novadpētniecības

Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads.
+371 29230204 / GPS:56.547359, 27.882700

Skenē

Ludzas ebreju dzimtām, dokumentālā kino leģendu Hercu Franku un viņa
ģimeni.

QR kodu

6 Gaismas dārzs Ludzai

Krāslavas iela 4, Ludza, Ludzas novads.
GPS: 56.53415, 27.69466
Vides objekts veidots Saules (ausekļa) formā,
ierīkotas 8 alejas, kas simbolizē saules ritumu astoņas gadskārtas.

5

Partizāņu iela 2 ,Zilupe.
+371 28656530 / GPS: 56.388498, 28.123147

19 Austras koks

Latvijas tālākais austrumu punkts (28 grādi 14 minūtes).
Tēlnieka Vilņa Titāna skulptūra, kas iezīmē austrumu
robežu – Austras koks. * Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei

Baznīcas iela 1, Kārsava, Kārsavas novads.
+371 29243655 / ringoldkl@inbox.lv
GPS: 56.786349, 27.672731

12 Atpūtas vieta pie strūklakas

speciālai caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

9

10 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas

Parka izveide uzsākta pēckara gados, kas dinamiski
mainās laikam līdzi. Šobrīd izveidoti trīs bērnu spēļu
laukumi, āra trenažieri, slidotava, estrāde, pastaigu celiņi.

Ūdens robeža starp Latviju, Baltkrieviju, Krieviju. Otrā
pasaules kara partizānu cīņu piemiņas vieta.

3

Savelinku kapliča ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Apbrīnas cienīgi ir
baroka kokgriezumiem dekorētie altāri, kuru tapšanā izmantots tikai nazis.

Sporta iela 1,Zilupe.
+371 28656530 / GPS: 56.386629, 28.124069

Meikšāni, Pasienes pagasts.
+371 28656530, / GPS: 56.170804, 28.151186

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Kalna iela 9, Zilupe, Zilupes novads.
+371 28656530 / +371 29593089 / GPS: 56.390187, 28.136707

11 Zilupes pilsētas parks

18 Draudzības kurgāns

1399. gadā vācu krustneši uzcēla varenu pili – trīsstāvīgu
mūra celtni ar 6 torņiem, 3 vārtiem un 2 priekšpilīm. Pils
drupas ir iemīļota pilsētnieku un viesu atpūtas vieta, no
kuras paveras skaistākā pilsētas panorāma. 3D ekskursija!

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads.
+371 65723931 / ludzasmuzejs@inbox.lv / www.ludzasmuzejs.lv
GPS: 56.55085, 27.72498

15

Savdabīga II Pasaules kara un padomju laika liecību
kolekcija ar interesantiem stāstiem.

Baznīcas iela, Ludza, Ludzas novads.
+371 65707203 / GPS: 56.54922, 27.72853

9 Savelinku kapliča

Sniedziņi, Pildas pagasts, Ludzas novads.
+371 26480634 / 28782345 / GPS: 56.38571, 27.72865

Tautas iela 2, Ciblas novads.
+371 28625187 / GPS:56.53677, 27.98217

2

Viena no krāšņākajām Latgales katoļu baznīcām, kas celta
1761. gadā ar izcilām arhitektūras un mākslas vērtībām. Tā ir
maz pārveidota, saglabājies krāšņais poļu baroka interjers,
ko veidojuši gan vietējie gan ārzemju meistari.

10 Atpūtas vieta “Sniedziņi”

17 Līdumnieku krātuve-ekspozīcija

3 Ludzas viduslaiku pilsdrupas

4

12

8

Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
+371 29593089, / 28656530
GPS: 56.288696, 28.160775

Fjodorki, Brigu pagasts, Ludzas novads.
+371 27056496 / GPS: 56.46828, 28.13608

Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads.
+371 29230204 / GPS:56.53807, 27.86565

Sava laika varenākās un modernākās no piecām novada
dzirnavām. Tajās mala miltus un putraimus,
pārstrādaja vilnu, ģērēja ādas un darbojās gateris. Dzīvojamā
māja celta neogotikas stilā 19. gs. beigās un ir valsts
aizsargājamais arhitektūras piemineklis.

(atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.

9 Akmens “Zemes acs”

Akmens ir unikāls pēc mineraloģiskā sastāva, jo veidots,
kā kvarca monokristāls. Atrodas uz privātas zemes,
tāpēc šī objekta apmeklējums pieejams tikai īpašnieka
pavadībā, pirms tam piesakot savu apmeklējumu pa
tālruni.

6

8 Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīca

Lielākais no trim Vecslabadas ciemu apkļaujošajiem ezeriem ar apkārtējo
ainavu. Šis krāšņais apvidus atrodas Ezernieku aizsargājamo ainavu
apvidus teritorijā, brīnišķīga panorāma paveras no pilskalna skatu torņa.

16 Felicianovas ūdensdzirnavas un muižkungu
Plenu dzīvojamā māja

7 Opoļu svētavots
Svētavots un tautas veidota lūgšanu vieta mežu ieskauta neliela balta lauku
ceļa malā. Avota ūdenim pēc cilvēku nostāstiem piemīt dziednieciskas
īpašības. Apmeklējums pēc iepriekšēja pieteikuma.

Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
+371 65707203 / +371 26370730 / GPS: 56.25790, 27.98691

17. gagsimta beigās klasicisma stilā celta pils, kas
vēlākajos laikos pārbūvēta ar senu parku tai apkārt.
Šobrīd novadpētniecības materiālu krātuve.

1908. g. celta baznīca – monumentāla akmens celtne krievu stilā ar 6
torņiem, lielākais lauku pareizticīgais dievnams Latvijā.

Opoļi, Brigu pagasts, Ludzas novads.
+371 65707203 / GPS: 56.42415, 28.15948

8 Istras dabas parks

Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads.
+371 29230204 / GPS:56.547491, 27.88308

Pedagoģe, Ludzas laikraksta darbiniece, dzejniece,
tulkotāja, lugu autore, dziesmu radītāja un radošs cilvēks
ar stipru garu un sirds siltumu. Savas, radu un laikabiedru
atmiņas, meitas Vijas stāstā atklās dzejnieces bagāto
mūžu un devumu sabiedrībai.

4

Liels, sens baltu cilšu kultakmens. 5,3 m garš, 3,5 m
plats un 1,8 m augsts. Iespējams veicis robežu
apzīmējumu funkcijas. Pie akmens labāk doties vietējā
gida pavadībā, apmeklējumu piesakot.

15 Eversmuižas pils-cietoksnis

1

Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
+371 65729507 / +371 26370730 / GPS: 56.26568, 27.98679

Kazici, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
+371 29469278 / GPS: 56.26483, 27.76490

Sens latgaļu pilskalns ar priekšpils un senpilsētas vietu
augstā kalna kauprē (kausā). Valsts nozīmes
arheoloģiskais piemineklis. Atrodas uz Šelupinku
pussalas, no trim pusēm to ieskauj un aizsargā Lielais
Ludzas ezers.

J.Tabūnes iela 5-1, Lucmuiža, Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads
+371 29416753 / GPS: 56.56559, 27.75709

6 Vecslabadas Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca

7 Kazicu Bikakmens

11

Šalupinki, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.
GPS:56.54071, 27.77103

Janīnas Tabūnes atceres stūrītis

Izcils koka arhitektūras piemineklis, viena no lielākajām un skaistākajām koka
baznīcām Latgalē ar 2 augstiem torņiem.

Kopš 1977. gada aizsargājamais ģeoloģiskais objekts.
Šļūdoņa laika lieciniekam Plisūna ezera krastā ir
iespaidīgi apmēri – 5,2 x 5,1 x 2,6 m, apkārtmērs – 17 m.

14 Ķīšukalna pilskalns

1

Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.
+371 65729492 / +371 65729443 / GPS: 56.45379, 27.73214

Istras pagasts, Ludzas novads.
+371 26370730 / GPS: 56.20974, 28.00561

Kazlovski, Ciblas pagasts, Ciblas novads.
+371 29230204 / GPS:56.54229, 27.88723

LĪDZ MŪSDIENĀM

5 Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila katoļu baznīca

6 Plisūna dižakmens

13 Pilskalns-Ciblas Kapu kalns

Zirgi, ponijs un citi mīļdzīvnieki. Jāj, brauc,vēro un izbaudi!

Zaļā zona pilsētas centrā ar pasākumiem
brīvdabas estrādē, vides dizaina objektiem,
vides skolu, puķu kompozīcijām, bērnu
rotaļu laukumu, izgaismoto strūklaku parka
dīķī un iespaidīgo Saules pulksteni
pašvaldības laukumā.

Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida
objekts Baltijā, uz kuru izveidota dabas taka 1,5 km garumā.

Kārsavas Lielā tirgus tradīcija ir tuvu pie 200 gadiem
veca, kopš 1985. gada, kad grāfs Šadurskis Kārsavas
miestam piešķīra tiesības rīkot tirgus. Katra mēneša
trešajā svētdienā ļa udis sabrauc iepirkt un pārdot
dažādus labumus.

5

Baznīca celta 1864. gadā, vēlāk iebūvētas ērģeles,
uzcelts tornis ar zvanu, bet padomju laikā ēka
izpostīta, kalpojusi kā graudu noliktava un sporta
skola. Šobrīd draudze īpašumu atjauno.

Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
+371 29469278 / +371 65707203 / GPS: 56.29422, 27.859400

Telegrāfa iela, Kārsava, Kārsavas novads.
+371 29327265 / tirgus@karsava.lv
GPS: 56.785676, 27.681459

Cibla, Ciblas pagasts.
+371 26162066 / aldons777@inbox.lv / www.peintbolscibla.lv
GPS:56.81346, 27.55767

Latgales iela 116, Ludza, Ludzas novads.
+371 29178835 / GPS: 56.54681, 27.72229

Ludza, Ludzas novads.
GPS: 56.54328, 27.72300

5 “Rundēnu Valna dūbes” dabas taka

12 Kārsavas Lielais tirgus

5 Peintbols Ciblā

Latgales iela 121, Ludza, Ludzas novads.
+371 25448825 / GPS: 56.54714, 27.72585

4 Ludzas evanģēliski luteriskā baznīca

4 Ludzas pilsētas parks

1860. gadā būvējot Krievijas impērijai stratēģiski nozīmīgo SanktpēterburgasVaršavas dzelzceļa maģistrāli, tika ierīkota Kārsavas dzelzceļa stacija. Līdz
mūsdienām ir saglabājušās atsevišķas ēkas, kas nav sastopams citviet Latvijā.

noma. Iespējama piegāde. Peintbols, peldošā pirts, muzikālais plosts.

3 Ludzas Svētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca
1845. gadā vēlā klasicisma stilā pēc A. Zaharova projekta celtā baznīca rotājas
pašā vecpilsētas centrā, valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.

Viens no lielākajiem Latvijas akmeņiem. Neregulāras
formas, rupjgraudains, saplaisājis. Tā garums- 9,2m,
augstums- 2,1m, platums- 5,2m, apkārtmērs- 23,3.

7

Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv / GPS: 56.814024, 27.694554

4

3

Seimaņi, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
GPS: 56.56539, 27.97814

10 Kārsavas dzelzceļa stacija un Bozovas ciems

3

Atjaunotā baltā baznīca ticīgajiem durvis vēra 1995. gadā. Blakus dievnamam atrodas
poļu muižnieku Karņicku 1738. gadā celtā dzimtas kapu kapliča, zvanu tornis, kā arī
Leona Tomašicka 1934. gadā veidotā Sv. Marijas statuja.

3 Seimaņu dižakmens

iekštelpās ir saglabājušies daži interjera objekti.
Apkārt kompleksam ir iekopts parks ar dīķi un
pastaigu tiltiņiem.

Meldru iela 24, Ludza, Ludzas novads.
+371 26107725 / atputa.ludza@gmail.com
www.atputaludza.lv
GPS: 56.56030, 27.69322

Baznīcas iela 52, Ludza, Ludzas novads.
+371 20240098 / www.ludzasbaznica.lv / www.facebook.com/ludzasbaznica
GPS: 56.54785, 27.72961

Tie ir 12 hektāri dabiska meža ar divām trasēm skriešanai un pastaigām.
Parkā izvietoti informatīvie stendi par dabas tēmu, vairāki mazie aktivitāšu
objekti bērniem, kā arī atpūtas vietas.

Salnavas muižas ēku komplekss veidots klasicisma

2

Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu
2 Ludzas
baznīca

Zīdūņs, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv / GPS: 56.7741, 27.7066

Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv
GPS: 56.815172, 27.553371

2

Plašas iespējas aktīvai atpūtai- makšķerēšana tuvējā apkārtnē,
peldošā pirts, karstais kubuls, iznomā laivas, SUP dēļus, ūdensmotociklus un velosipēdus. Seno arodu apgūšana visai ģimenei.

Savu laiku nokalpojušās baznīcas vietā uzbūvēta jauna un iesvētīta
2019. gadā. Tajā apskatāma Šenberga altārglezna ”Jēzus nes svētību
Latgales laukiem”.

2 Aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs”

9 Salnavas muiža un parks

1 Jaunums! Zilupes Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
Baznīcas 19, Zilupe, Zilupes novads.
+371 29593089 / GPS: 56.383219, 28.123968

Dabas parks ir NATURA 2000 teritorija, kas izveidota, lai saglabātu
Latvijā un Eiropā augstsvērtīgas dabas bagātības. Tajā ierīkots skatu
tornis, dabas izziņas taka, zvaigžņu vērošanas krēsli, kā arī vides
objekts “Uguns”.

Malnavas koledžas muzejā ir apkopota informacija par Malnavas koledžas
vēsturi, absolventiem, tradīcijām un pasniedzējiem, kā arī informācija par

Atpūtas centrs “Līdumnieki”

2

Nūmierņa, Salnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29322748 / turisms@karsava.lv
GPS: 56.846187, 27.496249

Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 h65733100 / malnavaskol@inbox.lv / GPS: 56.774378,
27.719354

Tūrisma ceļvedis

SAKRĀLAIS MANTOJUMS

1 Dabas parks “Numernes valnis”

8 Malnavas koledžas muzejs

Kompleksu veido divi peldbaseini: lielais - 25 m un mazais 10 m. SPA zona: tvaika pirts, sauna un infrasarkanā pirts, SPA
vanna.

2

IEELPO LUDZAS NOVADU

Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
+371 29327265 / turisms@karsava.lv
GPS: 56.776321, 27.719619

18

Baroka laikmetā celtā koka baznīca. Valsts aizsargājamais arhitektūras
piemineklis ar unikāliem mākslas priekšmetiem.

savā viedierīcē

un uzzini aktuālo tūrismā
Ludzas novadā.

15 Pušmucovas Sv. Jaunavas Marijas pasludināšanas
Romas katoļu baznīca
Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads.
+371 29390771 / ilgabaz@inbox.lv
GPS:56.64396, 27.72423
Pelēko laukakmeņu baznīca ar diviem torņiem, kuros atrodas 3 zvani.
Par saviem līdzekļiem, to 1850. gadā sāka celt Dominiks Poroko.

13

