
 

 
 
 
 

 
CEĻĀ UZ LUBĀNA EZERU 

 

 
Kā doties? Pēc izvēles: ar auto/velo vai ekskursiju autobusu. 
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – divas dienas. 
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi. 
 
Vairāk info: Rēzeknes novads TIC (Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 
28686863, 26337449). 

 

1. Ančupānu skatu tornis 
Augstums 28 m, paveras skaists skats uz Rēzeknes novada apkārtni. 
Pridenoji, Kolna Ančupāni, Vērēmu pagasts 

 
2. Mini zoo „Rozīte” 

Eksotisko putnu un pundurdzīvnieku privātā kolekcija. Saimnieka būvētas vējdzirnavas, 
piknika vieta, bērnu spēļu laukums.  
Skredeļi, Audriņu pagasts, +371 26417666 

 

3. „Zemeņu lauks” 
Piknika namiņš, bērnu rotaļu laukums (atrodas tieši blakus mini zoo). 
Skredeļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, 29253974 
 

4. „Cukurella” 
Mājas kārumu degustācijas, iegāde – zefīri, pastilas, makarūni (macaroons), bezē cepumi 
u.c. Vasarā mājas saldējums. Nelielām grupām radošās darbnīcas. 
Lēpes, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, 28339517  
 

5. „Ceļtekas” 
Mājas sieri ar dažādām piedevām, iegāde. Degustācijas grupām no 10 pers. ar iepriekšēju 
pieteikšanos (biezpiena klimpas ar skābu krējumu, rudzu miltu karašas ar sviestu, piedevas). 
Ceļtekas, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 20569541 

 

6. Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīca 
Seno mūzikas instrumentu kolekcija, kopīga muzicēšana, kur neatkārtojami ieskanas  
trideksnis, kumeliņš, ksilofons un citi instrumenti. Atraktīvs, tradicionālās latgaļu kultūras un 
dzīves tradīciju piemērs. 
Meža iela 2a, Gaigalava, Rēzeknes novads, 28728790, 26593441, baltharmonia.lv   

 
 
 

tel:37128339517
http://www.baltharmonia.lv/


 

 
 
 
 

7. Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka” 
Ūdens tūrisma attīstības centrs (vēja dēļi 2, sup dēļi, divvietīgi kajaki, velosipēdi, 
ūdensslēpes), skatu terase putnu vērošanai (binokļi, teleskops), izstāžu zāle, izbraukumi ar 
kuteri pa Lubāna ezeru, volejbola laukums, tenisa korts, elektriskie trīsriteņi, kafija. 
Slēpošana, slidošana, inventāra noma pēc iepriekšēja pieteikuma. 
Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 26663358,  baka.rezeknesnovads.lv 
     

8. Zvejnieku sēta „Zvejnieki” 
Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmums. Šeit kūpināto gardo zivju smaržu un garšu 
atceras vēl ilgi pēc atgriešanās mājās! Krāšņi saulrieti Lubāna ezerā un neiztrūkstoši 
Minhauzena cienīgi saimnieka stāsti par dažādiem notikumiem. 
Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143, zvejnieki.lv 

 

9. Teirumnieku purva taka  
Laipu taka 800 m garumā ļauj videi draudzīgā veidā un sausām kājām iepazīt purva biotopu 
un ainavu pie Teirumnieku ezeru. Ja nepieciešams gids. 
Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143 

 

10. Mājas vīni  
Ekskursijas augļu dārzā, „Dzimtas” vīnu degustācija. Atpūtas vieta, piknika namiņš.  
Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28659815 

 

11. „Stikāni” 
Unikāla vieta putnu un dabas vērotājiem un fotogrāfiem – apkaimē gan ūdeņi un mitrāji, 
gan lieli simtgadīgi koki un ābeļdārzs, gan niedru lauki un dabīgas pļavas. Vienas vai vairāku 
dienu ekskursijas gan Lubāna mitrāja teritorijā, gan tālākā apkaimē. Nelielā pastaigā, gida 
pavadībā var iepazīt visus Latvijā augošos kokus un ap 100 putnu sugas. Grupām iespēja 
nodrošināt ēdināšanu un dažādu augu sīrupu degustāciju.  
Biernāni, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28671971, dabastures.lv 

 

12. Dolomītatradne „Pērtnieki”   
Piknika vietas. Piedāvājums makšķerniekiem, piknika mājiņa, bērnu rotaļu laukums, 
šūpoles. Teritorijā atrodas arī kafejnīca un veikals “Pērtnieku gardumi” (svaigas un kūpinātas 
zivis, konditorejas izstrādājumi, piena produkti u.c.) 
Pērtnieki, Sakstagala pagasts, +371 26106333, pertnieki.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://baka.rezeknesnovads.lv/
http://www.zvejnieki.lv/
tel:+371%2028%20671%20971
http://www.dabastures.lv/
http://www.pertnieki.lv/


 

 
 
 

13. F. Trasuna muzejs „Kolnasāta” 
Latgales lauku sētas kultūrvide, tematiskas izstādes, gadskārtu svētki. Pamatekspozīcija – 
F. Trasuna dzīve un darbība, pastāvīgo krājuma izstāde. Muzejpedagoģiskās programmas: 
Senie sadzīves priekšmeti, Kāzas Latgalē, Pa Franča bērnības takām. 
Kalna iela 3, Sakstagals, 64640594, 26248270 

 
14. Stādaudzētava „Sakstagals” 

Ekskursija. Stādu iegāde. 
Āboliņa mājas, Pedeļu ciems, Sakstagala pagasts, 29440655  
 

15. Zirgu sēta „Untumi” 
Vizināšana uz zirga seglos un pajūgā, ziemā – zirgu kamanās. Piknika namiņš. Jāšanas sporta 
nodarbības sertificēta instruktora vadībā. 
Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, 26227297, 26337449, untumi.lv 

 
16. Atpūtas vieta „Kalēji” 

Lapene piknikam, sporta laukumi sporta spēlēm. 
Kozori, Ozolmuižas pagasts, 28680486 

 
 
 
 

http://www.untumi.lv/

