VELOMARŠRUTS RYPOJ VASALS (NR. 34)
Velomaršruts ved pa Ziemeļlatgales reģionu un ceļotājus pārsteidz ar savu viesmīlību,
sirsnību un nebeidzami skaisto Latgales dabu. Maršruta kartē ir apkopotas
Ziemeļlatgales apskates vietas, naktsmītnes, atpūtas vietas, velo nomas punkti un
veloservisi, lai atvieglotu pārvietošanos un plānošanu ceļot gribētājiem.
Garums: ≈ 169 km
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā.
Ceļa segums: lielākajā daļā ceļi ir asfaltēti, izņemot atsevišķus tā posmus. Ceļojot pa šo
maršrutu līdz jābūt derīgai pasei vai ID kartei.
Vairāk info:
Viļakas novada TIC (Klostera iela 1, Viļaka, +371 28686600; turisms@vilaka.lv)
Balvu novada TIC (Brīvības iela 46, Balvi, +371 29272948; turisms@balvi.lv)
Kārsavas TIP (Vienības iela 53 Karsava; turisms@karsava.lv).
Velo noma:
Viļakā:
OFO velo noma (26423374; amanda_orlovska@inbox.lv);
Retro velo noma (Abrenes istabas, Tautas iela 1, Viļaka, 26446147)
Dabas parks “Balkanu kalni” (Logini, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 29132664;
vijakulsa@inbox.lv).
Balvos:
Retro moto klubs “Rūsa vējā” (Krasta iela 3, Tilža, Balvu novads, 26425960)
Atpūtas komplekss “Noras” (Noras, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads; +371
26519272).
Velo apkope Rugājos: Kurmenes iela 69, Rugāji.
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš!

1. Dedzinātava “Latgolys šmakovka”
“Latgolys šmakovkas” dedzinātava atrodas ar vēsturiskiem stāstiem apvītajā Malnavas
muižas teritorijā. Muižas stāsta iepazīšana, ekskursija pa parku, šmakovkas degustēšana
un dzēriena gatavošanas process.
Kļavu iela 11, Malnava, Kārsavas novads, +371 28321856;
latgalessmakovka@gmail.com
2. Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca
Senā un jaunā baznīca viena otrai blakus, tikai ~7 metru attālumā.
Baznīcas iela 1, Kārsava, Kārsavas novads; +371 29243655

3. Mājas restorāns “Dzīles”
Zosnas muižas apbūve, datēta ar 19. gs. beigām, tā sastāv no muižas kungu mājas,
pārvaldnieka mājas, kalpu mājas jeb “kučiera mājas” un saimniecības ēkām, kuras daļēji
gājušas bojā. Muižas apbūvē organiski iekļaujas neliels muižas parks Rāznas ezera
krastā.
Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas novads, +371 26538016; dziles@dziles.lv
4. Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca
1985. gadā baznīcu rekonstruēja krievu sakrālās koka arhitektūras tradīciju garā. Darbus
veica Pleskavas, Maskavas un Rīgas amatnieki. Tas ir krāšņs, pareizticīgo koka
arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams.
Stacijas iela 36, Kārsava, Kārsavas novads, +371 20235963; antra.lipska@karsava.lv
5. Dabas parks “Numernes valnis”
Dabas parkā atrodas skatu tornis, kas ir 20 metrus augsts un no tā paveras plašs skats
uz Kārsavas novadu. Blakus skatu tornim ir uzstādīti divi zvaigžņu vērošanas krēsli, kas
dienā ļaus aplūkot skaisto panorāmu un tumšajos laikos palīdzēs dabasmīļiem noķert
krītošās zvaigznes. Marķētais vietējais velomaršuts nr. 776 izved riteņbraucējus pa
skaistākajām dabas parka vietām un ļauj izbaudīt Numernes vaļņa pauguraino reljefu.
Nūmierņa, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, +371 29327265; turisms@karsava.lv
6. Ruskulovas muiža un parks
Staigājot pa parka simtgadīgajām alejām, var baudīt dabas veldzējošos pieskārienus.
Lapegļu aleja savieno Ruskulovas muižas parku ar vējdzirnavām. No parka uzkalniņa,
kur atrodas senas vējdzirnavas, paveras lieliska ainava uz tuvāko apkārtni. Šī uzkalniņa
malā atrodas zviedru kara kapi, kas atrodas valsts aizsardzībā.
Ruskulova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads; antra.lipska@karsava.lv
6. Salnavas muiža un parks
Salnavas muižas ēku komplekss piederēja poļu muižnieku Šadursku dzimtai, un tā ir
veidota klasicisma stilam raksturīgās būvformās. Līdz mūsdienām daļēji saglabājies
iekopts parks, gleznaini dīķi ar saliņām un viens no Kārsavas novada dižakmeņiem, tautā
saukts par Mīlestības akmeni.
Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, +371 29327265; turisms@karsava.lv
7. Rančo “Ozolmājas”
Piedāvājam apmeklēt un iepazīties ar mūsu Rančo iemītniekiem, pabarot, apčubināt,
pakasīt aiz austiņas vai deguntiņa un kādu varbūt arī paņemt klēpī.
Balvu novads, Balvu pagasts, Kārklinieki, „Ozolu mājas”, +371 22314805; 26160423;
sarma.kirsone@inbox.lv

8. Balvu novada muzejs
2010. gadā Balvu novada muzejs pārcēlās uz jaunu māju – rekonstruēto muižas klēti.
Izstāžu zāles ar jumta logiem, senatnīgas klēts durvis un vietējo meistaru gatavotas
mēbeles, izstādes, kas stāsta par novada senatni, un jauno mākslinieku skatījums uz
dzīvi un pasaules norisēm.
Brīvības iela 46, Balvi, +371 64521430, 28352770; muzejs@balvi.lv
9. Vides objekts “Gaiss”
Vides objekts “Gaiss” ir pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis. Simbolisks koks, kas
reaģējot uz gaisa kustību, ar vēja stabulēm rada mūziku. Vēja zvanu koks sastāv no 350
vēja stabulēm, uz kurām ir attēloti visu Latgales novadu ģerboņi un kuru ieskandina 48
vēja zvani.
Partizānu iela 2, Balvi, +371 29272948; turisms@balvi.lv
10. Brīvdienu māja “Noras”
Aicinām lieliski pavadīt laiku visai ģimenei – pie mums skaista daba, patīkams klusums
un svaigs gaiss! Naktsmītne, ēdināšana.
"Noras", Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, +371 26519272
11. Retro motociklu kolekcija “Rūsa vējā”
Izbrauc ar emku caur Tilžu! Retro motociklu kolekcija. Izbraucieni ar retro motocikliem
tuvākā un tālākā apkārtnē.
Krasta iela 3, Tilža, Balvu novads, +371 26425960; kaspars@rusaveja.lv
12. Koka gudrību darbnīca
Koka gudrību darbnīca, Jura Bleidera vadībā, ikvienam interesantam piedāvā iepazīt
koka spēku un tā pielietojumu caur latvisko dzīvesziņu. Taču nupat durvis vaļā ver arī J.
Bleidera darbnīcas otrajā stāvā radītā dendroterapijas (dabas) zāle. Apmeklējot zāli, ir
iespējams smelties visdažādākās gudrības un pabūt ar sevi.
Kurmenes iela 83, Rugāji, Rugāju pagasts, +371 26263396
13. Rugāju freska
Iebraucot Rugājos no Rēzeknes puses, skatienu piesaista Rugāju novada vidusskolas
ēkas gala siena. Uz tās attēloti Rugāju novada vēstures skati.
Kurmenes iela 87, Rugāju pagasts, Rugāju novads
14. Senlietu privātkolekcija “Saipetnieki”
Senlietu privātkolekcija “Saipetnieki” sākta veidot 2002. gada vasarā, kad tika pārvests
vecs motors, kas kļuva par aizsākumu tagadējā muzeja ekspozīcijai. Tagad muzejā
apskatāmi jau vairāk nekā 5 000 dažādu eksponātu.
„Saipetnieki”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, +371 26519360
15. Baltinavas Romas katoļu baznīca
Izcili skaista baznīca Baltinavas centrā.
Liepu iela, Baltinava, Baltinavas novads

16. Ontana i Annes parks
Parks tapis pateicoties biedrības „Jaunieši Baltinavai” iniciatīvai, realizējot projektu
„Tev, man un visiem mums – lai top Baltinavā”.
Tilžas iela (pretī Mūzikas un mākslas skolai - Tilžas 17), Baltinava, Baltinavas novads
+371 26486676; aizupe89@inbox.lv
17. Baltinavas Pareizticīgo baznīca
Valsts nozīmes Arhitektūras piemineklis. Baznīca celta 1901. gadā no ķieģeļiem, tā ir
19m gara un 8m plata. Iesvētīta „Spaso-Preobraženskaja” godam. Baznīcas jumtu rotā
zvanu tornis un četri kupoli ar apzeltītiem krustiem.
Tirgus iela 5, Baltinava, Baltinavas novads
18. Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
Viļakas Katoļu baznīca ir gotikas stila mūra celtne, kas būvēta no 1884. gadam līdz 1890.
gadam, un, iesvētīta 1891. gadā, ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu,
tiek saukta par “gotikas rozi”.
Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas novads; +371 64563332, 29522542
19. Zemnieku saimniecība “Kotiņi”
Z/s “Kotiņu” saimniecības pamata nodarbošanās ir graudkopība. Kā papildu
nodarbošanās ir rapšu eļļas un pārtikas miltu ražošana un realizācija. Pupu, rapšu lauku
apputeksnēšanai izmanto saimniecībā esošās bites. Šobrīd saimniecībā var iegādāties
to, ko lieto paši. Sertificētu graudaugu sēklu, lopbarības miltus, pārtikas kviešu miltus,
kā arī pašu ražoto rapšu eļļu.
Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 26422231; rolands@kotini.lv
20. Dabas parks “Balkanu kalni”
Dabas parks “Balkanu kalni” ir ainaviski skaista vieta ar izteiktu reljefu. Trīs dabas takas
atklāj koka skulptūras, interesantākos dabas objektus, atšķirīgos mežu tipus, augstus
paugurus un stāvas nogāzes, zvēru alas un skudru pūžņus. Visas trīs takas aizved pie
dziļas ielejas, kur, kā vēsta leģenda, ir nogrimusi baznīca.
Logini, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 29132664; vijakulsa@inbox.lv
21. Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns”
Ja vēlaties aizmirst ikdienas steigu un stresu, nogaršot lauku sviestu un zapti
(ievārījumu) kopā ar tikko izceptu baltmaizi, asinsdesas, lauku zupu, iepazīt Susāju
pagasta iedzīvotāju dvēseles bagātību un dziļumu, piedalīties jau tradicionālos
pasākumos un latviešu tautas svētkos, to visu atradīsiet sakoptā un laukiem raksturīgā
vidē Kultūrvēstures lauku sētā!
c. Svilpova, Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 25648877; versukalns@vilaka.lv

22. Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas Pareizticīgo baznīca
Baznīca būvēta no koka no 1928.-1929. gadam. Pirmais dievkalpojums noturēts 1929.
gada 2. maijā. Baznīca iesvētīta par godu Dievmātes piedzimšanai. Baznīcas interjers –
sienas un griesti – tāpat kā pati baznīca, nokrāsoti zilā krāsā. Baznīca ir vietējās nozīmes
kultūras piemineklis.
Šķilbēni, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 28686600
23. Šķilbēnu vecā Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Šobrīd baznīca vairāk kalpo kā
apskates objekts, kur dievkalpojumi notiek tikai īpašos svētkos; ikdienā dievkalpojumi
notiek jaunajā Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā.
Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
24. Rekovas dzirnavas
Rekovas dzirnavas ir austrumu pierobežas pērle, kas durvis atvērusi 2018. gada sākumā.
Te augstā godā tiek turēts Latgales kulinārais mantojums un tā ēdieni, ļaujot viesiem
paplašināt savu garšu apvārsni. Grupām piedāvā latgaliskas maltītes nobaudīšanu no
vietējiem produktiem caur senām un pavisam jaunām receptēm. Viena no galvenajām
ēdienu sastāvdaļām ir z/s “Kotiņi” saražotā produkcija.
Rekovas iela 19, Rekava, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 29132664
25. Egļavas Mežniecības muzejs
Kolekcijā var aplūkot pilnu meža ciklu no koku sēklām līdz gataviem izstrādājumiem no
koka. Pārsteidzoši daudzveidīga ir mūsu mežos augošo koku koksne. Aplūkojama arī
kukaiņu kolekcija. Tāpat pieejama arī pirmskara un pēckara laikā izdotā zinātniskā un
populāra literatūra par mežsaimniecības jautājumiem.
c. Egļava, Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 29243878; zeile14@inbox.lv

