
● Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka šeit ir 
bijusi pirmā apdzīvotā vieta Baltijā pēc 
ledāju atkāpšanās. Savulaik apkārtnē 
atradušās vairāk nekā 20 akmens 
laikmeta apmetnes.

● Lubāna ezers ir vislielākais iedambētais 
ezers Eiropā. Ezera krasti ir pārveidoti, 
tos ieskauj aizsargdambju, kanālu un 
slūžu sistēma.

● Šeit sastopamas vairākas pasaulē 
apdraudētas putnu sugas – ķikuts, 
grieze, zivju ērglis u.c. Apkārtnē 
novērots ap 250 putnu sugu. Teritorija 
ir iekļauta BirdLife International 
putniem nozīmīgo vietu un Ramsāres 
konvekcijas sarakstā.

● Lubāna ezers, zivju dīķi, kanāli, 
Aiviekstes un Rēzeknes upe ir populāra 
makšķerēšanas vieta. Lubānu uzskata 
par Latvijas labāko līdaku ezeru, bet 
Nagļu dīķi ir slaveni ar karpām.

● Ap ezeru plešas dabas liegums 
“Lubāna mitrājs” (51 351 ha) un vareni 
purvu masīvi. 

● Ezera ziemeļaustrumu krastā ir laba 
peldvieta ar smilšainu pamatu. Apkārt 
ezeram, braucot pa ceļu, ir 57 km. 

 Lubāna ezera noslēpumi

Brošūrā apkopota informācija par Latvijas lielākā ezera Lubāna 
apkārtnes tūrisma piedāvājumu Madonas, Rēzeknes, Lubānas, 
Varakļānu, Balvu un Rugāju novados. 
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Fakti par 
Lubāna ezera apkārtni

Lielākie pasākumi – 2017. gads

Simboli

Dati par izdevēju 
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Pēc pieteikuma!
Tūrisma 
informācijas 
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Naktsmītne 
(vietu skaits)
Ēdināšana
Pirts

Kemperu vieta
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Piknika vieta

Laivu noma 
(laivu skaits)

Makšķerēšana

Iespēja peldēties

Skatu tornis

1

2

1

Lubāns

Ēdināšana
4   11

1  Barkavas profesionālās  
vidusskolas ēdnīca

Dzirnavu iela 1, Barkava,  +371 64807214

2  Lubānas PB, ēdnīca
O. Kalpaka iela 5, Lubāna,  +371 64807325

3  Mednieku bārs, kafejnīca
J. Zābera iela 2, Lubāna,  +371 29425756

4  Raibais asaris, kafejnīca
Varakļānu pag.,  +371 29126648

Naktsmītnes
1 1  (6 vietas) Lubāna mitrāja           

     informācijas centrs
Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., 
Madonas nov.,  +371 29234956,  
www.lubanamitrajs.lv

3 3 (5 vietas) Bāka
Kvāpāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., 

 +371 26663358, htpp://baka.rezeknesnovads.lv

4 4 (30 vietas) Zvejnieki 
Īdeņa, Nagļu pag., Rēzeknes nov., 

 +371 28301143, www.zvejnieki.lv

5  (70 vietas) Barkavas profesionālā    
     vidusskola

Dzirnavu iela 1, Barkava,  
 +371 64807213, 28709297

6  (14 vietas) Birzes
Kvāpāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.,  

 +371 29422050, 26619263

7  (5 vietas) Naktsmītne Lubānā
Sporta iela 15, Lubāna,  +371 28682267

8  (6 vietas) Dālderi
Kokari, Jaunatnes iela 1,  
Varakļānu nov.,  

 +371 29486023

9  (90 vietas) Ezernieki
Indrānu pag., Lubānas nov.,  

 +371 26671421

10  (20 vietas) Līcītis
Viškuļi, Bērzpils pag., Balvu nov.,  

 +371 26590367

11 11  (10 vietas) Raibais asaris
Tornis, Stradiņi C, Varakļānu nov.,  

 +371 29126648, www.raibaisasaris.lv

12  (4 vietas) Peldošā māja uz plosta
Lubāna ezers,  

 +371 26528739

28 13  (10 vietas) Zvaigznītes
Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov.,  

 +371 26825836

14  (6 vietas) Tūristu naktsmītne
Tilta iela 5, Lubāna,  

 +371 64894941, 26165144

15  (9 vietas) Trizelnieku Ignatiņi
Murmastienes pag., Varakļānu nov.,  

 +371 26528739

16 16  (9 vietas) Jaunkalēji
Kalēji, Ošupes pag., Madonas nov.,  

 +371 29104869, 29424634

17  (4 vietas) Tirdzniecības centrs
1. maija laukums 3, Varakļāni,  

 +371 22512302

20 20  (2 vietas) Kodoli
Kodoli, Ošupes pag., Madonas nov.,  

 +371 29331268

21  (50 vietas) Noras
Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov.,  

 +371 26519272

20.05. Bērzpils pagasta svētki (Bērzpils),  
  +371 27872031, www.balvi.lv 

27.05. Varakļānu novada svētki, velomaratons 
 (Varakļāni),  
  +371 64866162, www.varaklani.lv

16.06. Akmens laikmeta apmetnes atklāšana 
  (Lubāna ezers, Nr. 1), 
   +371 29234956, www.lubanamitrajs.lv

17.—18.06. Bezceļa sacensības apvidus auto- 
 mašīnām un kvadracikliem (Rugāju nov.), 
  +371 29149202, www.trofi.lv 

17.—18.06. Starptautisks deju festivāls 
 (Lubāna ezers, Nr. 3),  +371 29498655,  
 www.baka.rezeknesnovads.lv

22.06. Saulgriežu šlāgerfestivāls (Varakļāni),  
  +371 64866162, www.varaklani.lv 

23.06. Loka šaušanas turnīrs (Lubāna),  
  +371 26649344, www.lubana.lv

08.07. Aviācijas svētki (Degumnieki),  
  +371 29426366, www.visitmadona.lv 

08.07. Zvejnieku svētki (Nagļi),  
  +371 26398826, www.rezeknesnovads.lv

22.07. Dziesma Bērzpilij (Bērzpils), 
  +371 27872031, www.balvi.lv 

29.07. Skrējiens “Lubānas džunglis” (Lubāna),  
  +371 26649344, www.lubana.lv

29.—30.07. Akustiskās mūzikas koncerts 
 (Lubāna ezers, Nr. 1),  
  +371 29234956, www.lubanamitrajs.lv

30.07. Ošupes pagasta svētki (Degumnieki), 
  +371 25622223, www.visitmadona.lv

05.08. Barkavas pagasta svētki (Barkava),  
  +371 20047048, www.barkava.lv

05.08. Amatierteātru svētki (Gaigalava),  
  +371 29498655, www.rezeknesnovads.lv

12.08. Vides instalācijas atklāšana, brīvdabas 
 koncerts (Rugāji),  
  +371 296355954, www.rugaji.lv

12.08. Varakļānu pilsētas svētki,  
  +371 64866162, www.varaklani.lv

19.08. Velobrauciens apkārt Lubānam 
 (Lubāna ezers),  
  +371 29234956, www.lubanamitrajs.lv

08.09. Dzejas dienas Ičas upes krastos 
 (Bērzpils pag.),  
  +371 27872031

15.—16.09. Karoga svētki O. Kalpaka “Liepsalās”, 
  +371 29426366, www.visitmadona.lv

30.09. Velo orientēšanās (Lubāna),  
  +371 26649344, www.lubana.lv

30.09.—01.10. Putnu dienas (Lubāna ezers, Nr. 1), 
  +371 29234956, www.lubanamitrajs.lv

6.10.    Muzikantu saiets (Gaigalava),  
  +371 29498655, www.rezeknesnovads.lv

14.10. Lauksaimniecības tehnikas 
 parāde (Barkava),  
  +371 20047048, www.barkava.lv

**  
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Putnu vērošana – Lubāna mitrājā novērots ap 
250 putnu sugu, BirdLife International teritorija, 
dabas gidi, ornitologi, putnu vērošanas maršruti, 
ekskursijas, binokļi, skatu torņi.

**  +371 29234956 (LV, RUS, ENG)

Lubāna mitrāja informācijas centrs – ceļveži,
kafija, suvenīri, binokļi, putnu vērošanas ekskur-
sijas, pārgājienu un nometņu organizēšana, gidi, 
orientēšanās spēle, akmens laikmeta apmetne, 
zemledus makšķerēšanas māja.

Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., 
Madonas nov.,  +371 29234956 (LV, RUS, ENG), 
www.lubanamitrajs.lv 

 1 (6)  (5)   

Teirumnieku purva taka – 800 m gara taka, 
laipas, vides gids. 

Teirumnīki, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
**  +371 28301143 (LV, LTG, RUS, ENG)  

Varakļānu muižas pils – ekskursija pa pili (celta 
1783.–1789. g.), ekspozīcija par grāfiem Borhiem, 
izstādes, tūrisma informācijas centrs, izglītojo-
šas un izklaidējošas programmas, gidi, suvenīri, 
kafija, parks. 

 Pils iela 29, Varakļāni, +371 64866162, 
29359242 (LV, LTG, RUS, ENG, DE),  

www.varaklani.lv

15

Liepsalas – piemiņas memoriāls Latvijas 
bruņoto spēku pirmajam komandierim pulkvedim 
O. Kalpakam (1882–1919). 

Liepsalas, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 26400999 (LV, RUS)

25

Jolantas un Valda  
Dundenieku keramikas darbnīca –  
podu taisīšana, keramikas iegāde. 

Saksmale, Bērzpils pag., Balvu nov.,  
** +371 29173889 (LV, RUS)

Dzipšļu medus – bišu drava, medus, saimnieka 
stāsti, medus iegāde. 

Upmalas, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 26669693 (LV, LTG, RUS, ENG) 

11

Raibais asaris – kafejnīca, zivju dīķi un makšķe-
rēšana, kūpinātas zivis, pirts un karstā baļļa. 

Tornis, Stradiņi C, Varakļānu nov., 
+371 29126648 (LV, LTG, RUS, ENG, DE),  

www.raibaisasaris.lv

11     

Ceļtekas – mājas sieri ar dažādām piedevām, 
degustācija, iegāde, mājdzīvnieku apskate. 

Ceļtekas, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 20569541 (LV, LTG, RUS, ENG) 

13

Skalbjudambji – dzejnieces Martas Bārbales 
(1933–2003) dzimtās mājas, dzeja, dzimtas stāsti, 
pastaiga pa “Martas birzi”. 

Muižas iela 1, Murmastiene, Varakļānu nov.,  
** +371 29988601 (LV, LTG, RUS)

23

Vaidavas – akmeņu parks (ap 4000 akmeņu), 
krūzīšu izstāde, seno sadzīves priekšmetu un 
darbarīku kolekcija, dabas veidojumu “Spoku 
namiņš”. 

Vaidavas, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 26565071 (LV, RUS),  
www.lubanaspuse.lv

    

Dzeneiši – amatnieces sēta, vilnas, lina, koka un 
ādas izstrādājumi, filcēšana, pirts lietas; sukādes, 
zāļu tējas. 

Kristiņkas, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 26548778 (LV, LTG, RUS, ENG)

14

Aļņi – liellopu ganāmpulks, gaļas kūpinājumi, 
cienasts ar zupu, gladiolas (ap 100 šķirņu), kvad-
racikli, mobilā mucveida pirts.

Aļņi, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 28893026 (LV, RUS),  
26707727** (ENG) 

24

Saipetnieki – senlietu privātkolekcija, ap 5000 
eksponātu – seni sadzīves priekšmeti, darbarīki, 
militārās formas, kauju atribūti, tehnika. 

Saipetnieki, Lazdukalnu pag., Rugāju nov.,  
** +371 26519360 (LV), 
www.facebook.com/visit.rugaji/ 

Gunāra Igauņa seno mūzikas instrumentu 
un šmakoukas muzejs – mūzikas instrumenti, 
muzicēšana, šmakoukas gatavošanas tradīcijas, 
degustācija. 

Meža iela 2a, Gaigalava, Rēzeknes nov.,  
** +371 28728790 (LV, LTG),  
www.baltharmonia.lv 

12

Šķesteri – daiļdārzs (skujkoki, ap 300 šķirņu 
dienziedes), nektāraugi, bišu drava, medus degus-
tācija un iegāde. Apmeklējumi no 1. jūlija līdz  
15. augustam

Šķesteri, Murmastienes pag., Varakļānu nov.,  
** +371 29275738 (LV, LTG, RUS)

22

Aborieši – akmens laikmeta apmetne, viduslaiku 
aktivitātes (šaušana ar loku, šķēpa mešana, 
slēpošana), dabas taka, gidi, velosipēdu un 
tūrisma inventāra noma. 

** +371 26649344 (LV, RUS),  
www.lubanaspuse.lv

    

Zvejnieki – zvejnieku sēta, Latgales kulinārais 
mantojums, Lubāna ezera apkārtnes vēsture, 
gidi, svaigas un kūpinātas zivis, zivju zupa un 
ēdināšana.

Īdeņa, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
**  +371 28301143 (LV, LTG, RUS, ENG), 
www.zvejnieki.lv 

 4 (30)    (1)  

16

Jaunkalēji – tikšanās ar maiznieku Andreju 
Broku, maizes cepšanas programma, degustācija, 
maizes un lauku labumu iegāde. 

Kalēji, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 29104869 (LV, RUS, DE),  
29424634** (LV, RUS, ENG)   16 (9)   

17

Zīles – aitkopība, aitu un gaļas liellopu ganām-
pulku apskate, tikšanās ar saimnieku. 

Zīles, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 26138020 (LV, ENG)

19

Vecais Ceplis – operdziedātāja Jāņa Zābera 
(1935–1973) muzejs, solo dziesmu un operu āriju 
atskaņojumi. 

Vecais Ceplis, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 29355123, 26862047 (LV, RUS),  
www.janiszabers.com

    

20

Kodoli – sarunas par pirti, pirtiņa, pirtniece, 
pirts rituāls, klasiskā masāža, aromterapija, pirts 
skrubji, augu eļļas, zāļu tējas. 

Kodoli, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 29331268 (LV, RUS)

20 (2)   (1)

26

Alus darītājs Dainis Rakstiņš –  
Latgales alus darīšanas tradīcijas, alus 
degustācija un iegāde. 

Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu nov.,  
** +371 26452844 (LV, RUS)

27

Ičas apmetnes ciems Bērzpilī – te bijusi sena 
dzīvesvieta Ičas upes krastos (neolīta 4500.–1500. 
g. pr. Kr. un bronzas laikmeta 1500.–500. g. pr. Kr.). 
Ceļojums caur šodienu uz pagātni, iepazīstot vietē-
jos amatu pratējus, izzinot Ičas apmetnes vēsturi.

Bērzpils pag., Balvu nov.,  
** +371 27872031 (LV, RUS)

   

28

Zvaigznītes – mājas sieru gatavošana, sieru iegā-
de, svinību telpa, volejbola un bērnu rotaļu laukumi.

Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 26825836 (LV, RUS),  
www.zvaigznites.lv

 13 (10)   (1)   

30

Briežu dārzs “Mežsētas” – ap 300 staltbriežu, 
zivju dīķi, brīvdienu namiņš, dabas liegums 
“Pededzes lejtece”.

Mežsētas, Rugāju pag., Rugāju nov.,  
** +371 29104212 (LV, ENG) www.rugaji.lv

29

Lubānas vīnotava – sarkanie, baltie un 
dzirkstošie vīni no Latvijas augļiem un ogām, 
vīndara Oskara Žvagina stāsts par vīna radīšanu, 
degustācija, iegāde.

Parka iela 6, Lubāna, Lubānas nov.,  
** +371 26320202 (LV, RUS, ENG)  
facebook.com/lubanasvinotava

18

Rozas – lauku sēta ar putnu kolekciju: strausi, 
pāvi, fazāni, pudeļpīles, vistas, tītari, zosis, 
mājdzīvnieki. 

Rozas, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 28378516, 29178584 (LV, RUS), 
 www.rozasputni.lv   

  

3

Bāka – ūdenstūrisma centrs (vēja dēļi, ūdensslē-
pes, kuteris), skatu terase, izstāžu zāle, ekskur-
sija ar kuteri pa Lubāna ezeru, sporta laukumi, 
kafija. Slēpošana, slidošana.

Kvāpāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., 
 +371 26663358 (LV, LTG, RUS, ENG),  

htpp://baka.rezeknesnovads.lv 

 3 (5)    (1)    

21

Amatnieku un Lubānas tūrisma  
informācijas centrs – ceļveži, maršruti, 

gidi, suvenīri, izstāžu zāle, amatu apgūšana  
(grozu pīšana, aušana, filcēšana), amatnieku 
darbu izstāde, veikaliņš.  

Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna,  
+371 26374962, 29404727 (LV, RUS, DE),  

www.lubana.lv 
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Putnu vērošana – Lubāna mitrājā novērots ap 
250 putnu sugu, BirdLife International teritorija, 
dabas gidi, ornitologi, putnu vērošanas maršruti, 
ekskursijas, binokļi, skatu torņi.

**  +371 29234956 (LV, RUS, ENG)

Lubāna mitrāja informācijas centrs – ceļveži,
kafija, suvenīri, binokļi, putnu vērošanas ekskur-
sijas, pārgājienu un nometņu organizēšana, gidi, 
orientēšanās spēle, akmens laikmeta apmetne, 
zemledus makšķerēšanas māja.

Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., 
Madonas nov.,  +371 29234956 (LV, RUS, ENG), 
www.lubanamitrajs.lv 

 1 (6)  (5)   

Teirumnieku purva taka – 800 m gara taka, 
laipas, vides gids. 

Teirumnīki, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
**  +371 28301143 (LV, LTG, RUS, ENG)  

Varakļānu muižas pils – ekskursija pa pili (celta 
1783.–1789. g.), ekspozīcija par grāfiem Borhiem, 
izstādes, tūrisma informācijas centrs, izglītojo-
šas un izklaidējošas programmas, gidi, suvenīri, 
kafija, parks. 

 Pils iela 29, Varakļāni, +371 64866162, 
29359242 (LV, LTG, RUS, ENG, DE),  

www.varaklani.lv

15

Liepsalas – piemiņas memoriāls Latvijas 
bruņoto spēku pirmajam komandierim pulkvedim 
O. Kalpakam (1882–1919). 

Liepsalas, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 26400999 (LV, RUS)

25

Jolantas un Valda  
Dundenieku keramikas darbnīca –  
podu taisīšana, keramikas iegāde. 

Saksmale, Bērzpils pag., Balvu nov.,  
** +371 29173889 (LV, RUS)

Dzipšļu medus – bišu drava, medus, saimnieka 
stāsti, medus iegāde. 

Upmalas, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 26669693 (LV, LTG, RUS, ENG) 

11

Raibais asaris – kafejnīca, zivju dīķi un makšķe-
rēšana, kūpinātas zivis, pirts un karstā baļļa. 

Tornis, Stradiņi C, Varakļānu nov., 
+371 29126648 (LV, LTG, RUS, ENG, DE),  

www.raibaisasaris.lv

11     

Ceļtekas – mājas sieri ar dažādām piedevām, 
degustācija, iegāde, mājdzīvnieku apskate. 

Ceļtekas, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 20569541 (LV, LTG, RUS, ENG) 

13

Skalbjudambji – dzejnieces Martas Bārbales 
(1933–2003) dzimtās mājas, dzeja, dzimtas stāsti, 
pastaiga pa “Martas birzi”. 

Muižas iela 1, Murmastiene, Varakļānu nov.,  
** +371 29988601 (LV, LTG, RUS)

23

Vaidavas – akmeņu parks (ap 4000 akmeņu), 
krūzīšu izstāde, seno sadzīves priekšmetu un 
darbarīku kolekcija, dabas veidojumu “Spoku 
namiņš”. 

Vaidavas, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 26565071 (LV, RUS),  
www.lubanaspuse.lv

    

Dzeneiši – amatnieces sēta, vilnas, lina, koka un 
ādas izstrādājumi, filcēšana, pirts lietas; sukādes, 
zāļu tējas. 

Kristiņkas, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.,  
** +371 26548778 (LV, LTG, RUS, ENG)

14

Aļņi – liellopu ganāmpulks, gaļas kūpinājumi, 
cienasts ar zupu, gladiolas (ap 100 šķirņu), kvad-
racikli, mobilā mucveida pirts.

Aļņi, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 28893026 (LV, RUS),  
26707727** (ENG) 

24

Saipetnieki – senlietu privātkolekcija, ap 5000 
eksponātu – seni sadzīves priekšmeti, darbarīki, 
militārās formas, kauju atribūti, tehnika. 

Saipetnieki, Lazdukalnu pag., Rugāju nov.,  
** +371 26519360 (LV), 
www.facebook.com/visit.rugaji/ 

Gunāra Igauņa seno mūzikas instrumentu 
un šmakoukas muzejs – mūzikas instrumenti, 
muzicēšana, šmakoukas gatavošanas tradīcijas, 
degustācija. 

Meža iela 2a, Gaigalava, Rēzeknes nov.,  
** +371 28728790 (LV, LTG),  
www.baltharmonia.lv 

12

Šķesteri – daiļdārzs (skujkoki, ap 300 šķirņu 
dienziedes), nektāraugi, bišu drava, medus degus-
tācija un iegāde. Apmeklējumi no 1. jūlija līdz  
15. augustam

Šķesteri, Murmastienes pag., Varakļānu nov.,  
** +371 29275738 (LV, LTG, RUS)

22

Aborieši – akmens laikmeta apmetne, viduslaiku 
aktivitātes (šaušana ar loku, šķēpa mešana, 
slēpošana), dabas taka, gidi, velosipēdu un 
tūrisma inventāra noma. 

** +371 26649344 (LV, RUS),  
www.lubanaspuse.lv

    

Zvejnieki – zvejnieku sēta, Latgales kulinārais 
mantojums, Lubāna ezera apkārtnes vēsture, 
gidi, svaigas un kūpinātas zivis, zivju zupa un 
ēdināšana.

Īdeņa, Nagļu pag., Rēzeknes nov.,  
**  +371 28301143 (LV, LTG, RUS, ENG), 
www.zvejnieki.lv 
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16

Jaunkalēji – tikšanās ar maiznieku Andreju 
Broku, maizes cepšanas programma, degustācija, 
maizes un lauku labumu iegāde. 

Kalēji, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 29104869 (LV, RUS, DE),  
29424634** (LV, RUS, ENG)   16 (9)   

17

Zīles – aitkopība, aitu un gaļas liellopu ganām-
pulku apskate, tikšanās ar saimnieku. 

Zīles, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 26138020 (LV, ENG)

19

Vecais Ceplis – operdziedātāja Jāņa Zābera 
(1935–1973) muzejs, solo dziesmu un operu āriju 
atskaņojumi. 

Vecais Ceplis, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 29355123, 26862047 (LV, RUS),  
www.janiszabers.com

    

20

Kodoli – sarunas par pirti, pirtiņa, pirtniece, 
pirts rituāls, klasiskā masāža, aromterapija, pirts 
skrubji, augu eļļas, zāļu tējas. 

Kodoli, Ošupes pag., Madonas nov.,  
** +371 29331268 (LV, RUS)

20 (2)   (1)

26

Alus darītājs Dainis Rakstiņš –  
Latgales alus darīšanas tradīcijas, alus 
degustācija un iegāde. 

Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu nov.,  
** +371 26452844 (LV, RUS)

27

Ičas apmetnes ciems Bērzpilī – te bijusi sena 
dzīvesvieta Ičas upes krastos (neolīta 4500.–1500. 
g. pr. Kr. un bronzas laikmeta 1500.–500. g. pr. Kr.). 
Ceļojums caur šodienu uz pagātni, iepazīstot vietē-
jos amatu pratējus, izzinot Ičas apmetnes vēsturi.

Bērzpils pag., Balvu nov.,  
** +371 27872031 (LV, RUS)

   

28

Zvaigznītes – mājas sieru gatavošana, sieru iegā-
de, svinību telpa, volejbola un bērnu rotaļu laukumi.

Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 26825836 (LV, RUS),  
www.zvaigznites.lv

 13 (10)   (1)   

30

Briežu dārzs “Mežsētas” – ap 300 staltbriežu, 
zivju dīķi, brīvdienu namiņš, dabas liegums 
“Pededzes lejtece”.

Mežsētas, Rugāju pag., Rugāju nov.,  
** +371 29104212 (LV, ENG) www.rugaji.lv

29

Lubānas vīnotava – sarkanie, baltie un 
dzirkstošie vīni no Latvijas augļiem un ogām, 
vīndara Oskara Žvagina stāsts par vīna radīšanu, 
degustācija, iegāde.

Parka iela 6, Lubāna, Lubānas nov.,  
** +371 26320202 (LV, RUS, ENG)  
facebook.com/lubanasvinotava

18

Rozas – lauku sēta ar putnu kolekciju: strausi, 
pāvi, fazāni, pudeļpīles, vistas, tītari, zosis, 
mājdzīvnieki. 

Rozas, Indrānu pag., Lubānas nov.,  
** +371 28378516, 29178584 (LV, RUS), 
 www.rozasputni.lv   

  

3

Bāka – ūdenstūrisma centrs (vēja dēļi, ūdensslē-
pes, kuteris), skatu terase, izstāžu zāle, ekskur-
sija ar kuteri pa Lubāna ezeru, sporta laukumi, 
kafija. Slēpošana, slidošana.

Kvāpāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., 
 +371 26663358 (LV, LTG, RUS, ENG),  

htpp://baka.rezeknesnovads.lv 

 3 (5)    (1)    
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Amatnieku un Lubānas tūrisma  
informācijas centrs – ceļveži, maršruti, 

gidi, suvenīri, izstāžu zāle, amatu apgūšana  
(grozu pīšana, aušana, filcēšana), amatnieku 
darbu izstāde, veikaliņš.  

Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna,  
+371 26374962, 29404727 (LV, RUS, DE),  

www.lubana.lv 


