
 

Klases piedzīvojums Krāslavā 

 

KRĀSLAVAS GRĀFU PLĀTERU PILS KOMPLEKSS UN PRIEDAINES SKATU TORNIS 

Pils sienu interjera gleznojumu apskate, kas ir 18. gadsimta Latgales laicīgās arhitektūras 

izcilākais piemineklis. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja. Tūrisma informācijas centra un 

suvenīru veikala apmeklējums, pastaiga pa parku, skats uz Krāslavu no Priedaines skatu torņa. 

Pieteikšanās: +371 65622201, +371 29376090, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com, 

www.kraslavaspils.lv. 

Leļļu kolekcijā ir gandrīz 1500 lelles, leļļu mājiņas, kā arī ļoti seni leļļu ratiņi. Kolekcijas 

apmeklētājiem ir lieliska iespēja pārģērbties stilizētos kostīmos un nofotografēties ar dažādiem 

atribūtiem speciāli šim mērķim paredzētajā krēslā. Pieteikšanās: +371 656 22201, +371 

29376090, tic@kraslava.lv. 

KERAMIĶI VALDIS UN OLGA PAULIŅI Iespēja piedalīties keramikas tapšanas procesā, kā 

arī pašiem iesaistīties meistarklasē. Pieteikšanās: +371 29128695, valdispaulins@inbox.lv. 

SPORTA ATRAKCIJU PARKS Sporta atrakciju parks piedāvā militāri sportisku spēli 

"airsoft", spēli "footgolf", gaisa šķēršļu trasi 2,5 m augstumā un pastaigu pa veselības taku - 

“Eņģeļa pēdiņas”. Pieteikšanās: +371 29168156, +371 26172091, po.domin@inbox.lv. 

LAIMES MUZEJS Muzeja telpās var apskatīt dažādas ekspozīcijas, kā arī iesaistīties radošās 

aktivitātēs un interesanti pavadīt laiku. Pieteikšanās: +371 20266514, laime.indra@inbox.lv. 

MINI ZOO "AKATI" Iespēja apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, alpakas, 

apkakles pekarus, Patagonijas maras, Āfrikas vistas, nutrijas, ēzelīti, fretkas, Austrālijas emu, 

kā arī sivēnus, govis, trušus, aitas, kazas un citus mājdzīvniekus. Pieteikšanās: +371 26157690, 

robeznieki2@inbox.lv. 

Z/S “KURMĪŠI” Iespēja iepazīties ar ārstniecības augu audzēšanas un sagatavošanas 

noslēpumiem. Daugavas loku tēju degustācija un sveces izgatavošana no bišu vaska. 

Pieteikšanās: +371 26538824, +371 29106312, kurmisi@inbox.lv, www.kurmisi.lv. 

ZIRGU SĒTA "KLAJUMI" Zirgu izjādes un pārgājieni dabas parkā “Daugavas loki” un 

LV/BY pierobežā. Reitterapija. “Odu taka” dabas mīļotājiem. Pieteikšanās: +371 29472638, 

ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv. 

Z/S „GUNTIŅI” Ekskursija saimniecībā, kas kopš 2005.gada nodarbojas ar trušu audzēšanu. 

Pieteikšanās: +371 29168868, zsguntini@inbox.lv. 

___________________________________________________________________________ 

Klases piedzīvojums Viļānos 

Viļānu novadpētniecības muzejs piedāvā ekskursiju pa Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem 

objektiem. Maršruts tiek pielāgots apmeklētāju interesēm. Cena – 10.00 EUR/ grupa. Viļānu 

Novadpētniecības muzejs piedāvā 1. -12. klašu skolēniem muzejpedagoģiskās nodarbības. 

Vairāk informācijas: Viļānu Novadpētniecības muzejs (Kultūras laukums 2, Viļāni, LV-4650, 

tel.(371) 26476570. 

___________________________________________________________________________ 

Klases piedzīvojums Baltinavas novadā 

Laipni aicinām apgūt jaunas prasmes, apmeklējot Vilhelma Laganovska Koka suvenīru 

darbnīcu Demerovas ciemā. Apmeklētājiem Vilhelms piedāvā iespēju apskatīt darbnīcu un 

pielikt roku kāda darbiņa izveidē, nobildēties un iegravēt savu portretu uz koka. (Adrese: 

"Strautiņi", Demerovas ciems, Baltinavas novads, GPS koordinātes: 56.969567, 27.690316, 

Tālrunis: 26426889) 
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Apgūt prasmes izveidot unikālus koka suvenīrus piedāvā arī meistars Raimonds Leicāns, kas 

ne tikai palīdz darbnīcas apmeklētājiem izveidot savus suvenīrus, bet pieņem arī pasūtījumus 

dažādiem koka izstrādājumiem. (Adrese: "Darbnīcas", Baltinava, GPS koordinātes: 56.945817, 

27.628845, Tālrunis: 26101904) 

Aušanas pamatiemaņas Baltinavas novada muzejā labprāt palīdzēs apgūt audēju pulciņa 

vadītāja Iveta Gabrāne. Novada muzejā iespējams arī apskatīties Valsts Robežsardzes izveidoto 

izstādi, pieminot Masļenku traģēdijas 80. gadskārtu.( Adrese: Tilžas -7, Baltinava, e-pasts: 

muzejs@baltinava.lv, tālrunis: 29341738) 

Apmeklējot Baltinavas novadu, ir vērts iepazīt novada vēsturiskos objektus. Nesteidzīga 

pastaiga pa Muižas parku, vēsturisko objektu apskate Grīvas mežos- Meiteņu kalninš, 

Nacionālo partizānu apmetnes vieta, pazemes bunkuri, Grīvas mežu memoriālais ansamblis. 

Iepriekš piesakoties, iespējams izstaigāt arī senos pilskalnus- Alotāju pilskalnu, Puncuļovas 

pilskalnu- uzzināt vietējās teikas, leģendas un nostāstus. (laipni aicinat sazināties ar tūrisma 

informācijas konsultanti Madaru Siliņu, epasts: turisms@baltinava.lv, Tālr. 29364993). 

___________________________________________________________________________ 

Klases piedzīvojums Ludzā 

Ekskursijas maršrutu un tā garumu var pielāgot atbilstoši katras ekskursijas interesēm un 

vajadzībām. Maršruta aptuvenais garums – 5 kilometri, maršruta ilgums – 1-6 stundas, atkarībā 

no izvēlēto apskates vietu skaita. 

Ekskursija Ludzas pilsētā gida pavadībā (1 st.)Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs – 

pilsētbūvniecības valsts aizsardzībā esošs arhitektūras piemineklis, Latgalei 19. gs. raksturīga 

koka vienstāvu apbūve, bijušais tirgus laukums. Ludzas gidi iepazīstina ar senās pilsētas vēsturi 

un mūsdienu gaitām pilsētas apskates ekskursijas gaitā; Ludzas pareizticīgo baznīca – 1845. 

gadā krievu klasicisma stilā celtā baznīca rotājas pašā vecpilsētas centrā. Valsts aizsargājamais 

arhitektūras piemineklis; 800 gadu pilsētas jubilejai veltīts piemiņas akmens; Otrā Pasaules 

karā kritušajiem karavīriem veltīts piemineklis; Dievmātes skulptūra – Leona Tomašicka 

veidotā Svētās Marijas, Māras zemes karalienes statuja; Karņicku kapela – Eversmuižas grāfu 

Karņicku lūgšanu un atdusas vieta kapela (1738.g.); L. Tomašickim veltīts piemiņas akmens 

blakus Dievmātes skulptūrai; Zvanu tornis; Ludzas Romas katoļu baznīca – 1993. gadā 

atjaunota, balta katoļu baznīca ar J. Bārdas krustaceļa gleznām; Livonijas ordeņa pilsdrupas 

– vācu krustneši 1399. gadā uzcēla  varenāko Livonijas ordeņa aizsardzības pili Latgalē – 

trīstāvīgu mūra celtni ar 6 torņiem, 3 vārtiem un 2 priekšpilīm, kas laikmetu griežos ir ieņemta 

un grauta neskaitāmas reizes gan krievu, poļu, zviedru uzbrukumos. Patreiz saglabājušās tikai 

iespaidīgas pilsdrupas pilskalna virsotnē, no kura paveras brīnišķiga pilsētas panorāma. 

Livonijas ordeņa celtā pils redzama virtuālajā realitātē. 3 D ekskursija. Ludzas pilsētas 

parks – zaļā zona pilsētas centrā, kuru sāka veidot 19. gadsimta otrajā pusē, kā dārzu. Parkā 

var aplūkot deviņu Padomju Savienības varoņu pieminekli. Ievērības cienīgi ir daudzie dažāda 

dizaina soliņi, kā arī ziedu kompozīcija. Vides un mākslas objekts – saules pulkstenis 

“Sagaidīsim saullēktu Ludzā!”, atrodas Ludzas pilsētas laukumā, pie novada pašvaldības 

ēkas. 

Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums (1 st.) Gids stāsta par 2016.gadā restaurēto sinagogu, 

tās vēsturi, kā arī ebreju tautas likteni Ludzā un apkārtnē; Lūgšanu telpa; Modernas 

ekspozīcijas, veltītas kinodokumentālistam Hercam Frankam un viņa tēvam, Ludzas 

fotogrāfam, Vulfam Frankam. Ludzas ebreju dzimtu likteņu ekspozīcija. 

Ludzas Novadpētniecības muzeja apmeklējums ( 1 st.) Muzeja gids stāsta par Ludzas 

novada vēsturi; Izstāžu zāle (izstādes pastāvīgi tiek mainītas); Dabas ekspozīcija, vēstures 

ekspozīcija; Muzeja plašā brīvdabas nodaļa. 

Ludzas Amatnieku centra apmeklējums– ( 1-1,5 st.) Ekskursija Ludzas Amatnieku centrā 

(stāstījums par amatniecības vēsturi un tās attīstību Latgalē, seno arodu meistara 

demonstrējumi, Suprādku istaba); Keramikas darbnīca – keramiķis Ēriks Kudlis pastāstīs un 

parādīs māla trauku izgatavošanas procesu. Iespēja pašam ko izveidot; Izstāžu zāle – Latgales 

amatnieku darbu izstāde. (Tiek regulāri mainīta); Cienasts (rudzu maize ar medu, zāļu tēja); 
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Iespējamas pusdienas Latgaļu gaumē (kāpostu zupa; pelēkie zirņi ar speķa mērci; kartupeļu 

un miežu putraimu putra ar speķa mērci u.c., ēdienkarte tiek iepriekš saskaņota). (Vēl klāt 

ekskursijas ilgumam ~ 45 min) 

Brauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru (1 st.) Atpūtas brauciens ar koka plostu pa pilsētas 

vidū esošu ezeru, no kura paveras lieliska vecpilsētas panorāma. (Maksimāli 20 cilvēki 1 reizē). 

Papildus piedāvājumi: – Muzikālais plosts. Brauciens mūzikas pavadījumā, iespēja izmēģināt 

kāda instrumenta spēli. Vakariņas uz plosta. Brauciens ar plostu, baudot gardu, latgalisku 

maltīti. 

Salona “Pelnrušķītes sapnis” apmeklējums vai teatralizēta ekskursija “Lūcijas nakts 

pasakas” Ludzas pilsdrupās (~1 st.) Iespēja pārģērbties dažādu laikmetu tērpos, izvēloties no 

iespaidīgās salona “Pelnrušķītes sapnis” tērpu kolekcijas. Teatralizētās ekskursijas laikā iespēja 

izceļot pilsdrupas caur teikām ar aktīvu darbošanos,  ietērpties stilizētos viduslaiku tērpos, 

sastapt jautrus velniņus, ieraudzīt Lūcijas spoku.  

Ekskursijas pieteikšana: Ludzas TIC– tel. 65707203, vai pa e-pastu tic@ludza.lv. Plašāka 

informācija par ekskursiju piedāvājumu Ludzā – www.visitludza.lv. 
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