
 

 

 

BIEDRU REĢISTRS 2023 

Nosaukums Kontakti 

Balvu novads 

Mini zoo Rančo “Ozolmājas” sarma.kirsone@inbox.lv 

Mājražotājs IK "Kolnasāta" rdains@inbox.lv 

Izklaides un atpūtas parks “Škladi” no Kubuliem info@skladigo.lv 

Viesu nams "Rūķīši" zs.rukisi@inbox.lv 

Meža muzejs  annaaze@inbox.lv 

Apskates saimniecība "Kotiņi"/Rekovas dzirnavas rolands@kotini.lv 

Aktīvā ūdens atpūta "Ezertūre" komane.santa@gmail.com 

Daugavpils  

Viesnīca Park Hotel "Latgola" manager@hotellatgola.lv 

SIA Mikan, Satori Sushi satori@satorisushi.lv 

Augšdaugavas novads 

Atpūtas komplekss "Silene Resort & SPA" silene@silene.lv 

Viesu māja "Beibuki" SIA "Beibuks" ilmars.lociks@inbox.lv 

Viesnīca Sventes muiža info@sventehotel.lv  

"Lielbornes muiža", SIA "Education centre Durbe" nora@durbe.edu.lv 

Viesu māja "Meža skuķi" mezaskuki@inbox.lv 

Mini zoo “Alpaku sala” alpakusala@gmail.com 

SIA "Artavas TTP"  dzintari4@inbox.lv 

Krāslavas novads 

Zirgu sēta "Klajumi" ilze.stabulniece@inbox.lv 

Atpūtas komplekss “Dridži” dridzi@inbox.lv 

Kraslava 2 Bedroom Lux Apartments jelena.galonska@inbox.lv 

Kempings "SIVERI" campsiveri@gmail.com 

Zemnieku saimniecība "Kurmīši" kurmisi@inbox.lv 

Laimes muzejs (Krāslavas novada Indras pagasta 
pārvalde) laime.indra@inbox.lv 

Viesu māja "Ezerkalni" ezerkalnamaja@gmail.com 

Aktīvā atpūta “Lost in Latgale” lostinlatgale@gmail.com  

Atpūtas vieta "Grantiņi" evita.varslavane@inbox.lv 

Kempingu Adamova/Biedrība "Adamova" kempingsadamova@gmail.com 



Viesu māja "Papeles" papeles@inbox.lv 

Viesu māja "Zundi"  p.vaiculis@inbox.lv;  aijavaicule@inbox.lv 

Viesu māja "Lejas ezersētas" agrita15@inbox.lv 

Lauku Māja Siguldas arturs.devaldens@gmail.com 

Ludzas novads 

Ludzas amatnieku centrs ligakondrate@inbox.lv 

Atpūtas komplekss "Dzerkaļi" dzerkali@inbox.lv 

Viesu māja "Ezerzemes" ezerzemes@inbox.lv 

Viesu māja "Vīksnas" viksnas2@inbox.lv 

Viesu māja "Aizupmājas" ingrida.aizupe23@inbox.lv 

Viesnīca "Ludza" hotelludza@inbox.lv 

Motelis "Golden Fox" goldenfox@inbox.lv 

Viesu māja "Zilgme" zilgme@zilgme.com 

Pasākumu salons "Pelnrušķītes sapnis" pelnruskitessapnis@inbox.lv 

Viesnīca "Lucia" hotellucia@inbox.lv 

Viesu māja "Meldri" stjadeanatolijs@inbox.lv 

Viesu māja "Akmeņi" inara@akmeni.lv 

Radošās atpūtas centrs "Līdumnieki" lidumniekinvo@inbox.lv 

"Latgolys šmakovkys" dedzinātava latgalessmakovka@gmail.com 

IK Dzīles, Maiznīca "Dzīles" dzileslv@gmail.com 

Preiļu novads 

Kafejnīca "Pampūkas" 

valdas_martinkus@inbox.lv; 
inese_martinkus@inbox.lv 

Vīngliemežu audžetava "Ošu mājas" ainis@inbox.lv 

Viesu māja "Ābelītes" sergejskarpovs74@inbox.lv 

Aglonas bazilikas draudze abv@aglonasbazilika.lv 

Viesu māja "Mežinieku mājas" meziniekumajas@inbox.lv 

Viesu māja "Upenīte" a.upenite@inbox.lv 

Aglonas maizes muzejs  maizesmuzejs@inbox.lv 

Atpūtas komplekss "Aglonas Alpi" aglonasalpi@gmail.com 

Viesu māja "Ceļmalas" regina.topko@inbox.lv 

Pilota pakalpojumi, SIA "SPĀRNI V" visvaldis.kursitis@inbox.lv 

Viesu māja "Ezersētas" ezersetas@inbox.lv 

Viesu māja "Bebru ciems" reception@bebruciems.lv 

Gide Ināra Gražule grazule66@inbox.lv  

SIA Somerseta/ Terase Egle terase.egle@gmail.com 

Atpūtas komplekss "Silmalas" zalaneanna@inbox.lv 

Zemnieku saimniecība "Juri" zsjuri@gmail.com 



Arendoles muiža arendolemanor@gmail.com 

Rēzekne 

Viesnīca "KOLONNA hotel Rēzekne" hotel@kolonna.com 

Viesnīca "Latgale" info@hotellatgale.lv 

Gide Marina Sokolova, SIA "Rēzeknes ekskursijas gidsrezekne@inbox.lv 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija lienite.litavniece@rta.lv 

Viesnīca "Restart", SIA "Olimpiskais centrs 
Rēzekne" Restart@rezekne.lv 

Latgales vēstniecība GORS, SIA "Austrumlatvijas 
koncertzāle" diana.zirnina@rezekne.lv  

Rēzeknes novads 

Atpūtas komplekss "Ezerkrasti" razna08@inbox.lv 

Brīvdienu māja "Ezera sonāte" gundars.igaunis@gmail.com 

Viesu māja "Azarkrosti" azarkrosti@inbox.lv 

Viesu nams "Zaļā sala" zalasala@inbox.lv 

Zvejniekciems "Īdeņa" lubans@inbox.lv 

Gunāra Igauņa mūzikas izstrādājumu darbnīca/ 
šmakovkas muzejs/naktsmītne gunarsigaunis@inbox.lv 

Atpūtas komplekss "Rāznas līcis" eseja4@inbox.lv 

Lūznavas muiža, Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” iveta.balcune@rezeknesnovads.lv 

Brīvdienu māja "Meirānu krasts" meiranukrasts@inbox.lv 

Amatnieku māja "Apkalnmājas" apkalnmajas@inbox.lv 

Viesu māja "Rāznas Stāvkrasti" inga.zirgule@gmail.com 

 Viesu māja "Dīķi" eleonora.777@inbox.lv 

 Viesu māja "Stikāni" dacebru@inbox.lv  

Atpūtas parks “Priežvanagi” info@mykayak.lv  

Brīvdienu māja “Kaspari” vakaspari@gmail.com 

"Dzimtas vīni" martasdzimta@inbox.lv 

ZS Albatross, Naktsmītne Albatross albatross2@inbox.lv 

Mājražotājs SIA “Safīra L” siasafiral@gmail.com  

Obelisk Farm obeliskfarm@gmail.com 

Pārgājieni ar purva kurpēm "Purvu bridēji" info@purvubrideji.lv 

VaraKlānu Šmakovka varaklanu.brovar@gmail.com 

Lauku mājas “Bondari” regitazeila@gmail.com 

Līvānu novads 

Mājražotājs “Līvānu ķiploks” livanukiploks@gmail.com 

Labsajūtas komplekss “Avotiņš” dacebru@inbox.lv 

Naktsmītne “Handmade Latgola” handmadelat@gmail.com 

 


