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Tūrisma akcijas “Lubāna ezera noslēpumi 2016” objektu pakalpojumu cenas 

 (1) Lubāna mitrāja informācijas centrs - ceĜveži, kafija, suvenīri, 
binokĜi, putnu vērošanas ekskursijas, pārgājienu organizēšana, gidi, 
orientēšanās spēle, piknika vieta, naktsmītne, laivu noma, 
makšėerēšana. Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., Madonas nov.  
tel. 29234956, www.facebook.com/lubanamitrajs  
Darba laiks:  
P, O: slēgts 
T, C: 9:00-17:00 
P: 10:00-18:00 
S: 10:00-19:00 
Sv: 10:00-17:00 

* Gida pakalpojums Lubāna mitrāja teritorijā (stāstījums par 
Lubāna mitrāju, floru, faunu, dabu, putniem saskaĦojot individuāli): 
līdz 10 pers. - 15 EUR stundā;  
virs 10 pers – 1,50 EUR pers. par stundu. 
* Laivu noma: 2 st - 4 EUR; 3 st - 5 EUR; diena - 12 EUR. 
* Naktsmītnes  - 14 EUR no pers./dnn. 
* BinokĜa noma – 1,50/h. 
 
 
 

(2) Purvu bridēji – izglītojoši pārgājieni pa purvu ar purva kurpēm, tel. 
20120101**,  www.purvubrideji.lv Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Cena grupai līdz 10 pers. no 120 EUR, par katru papildus personu 
10 EUR. Iespējami individuāli risinājumi. 
Purva kurpes ir paredzētas zābakiem ar 30 – 47 izmēru.  
Maksimālais grupas lielums – 30 dalībnieki. 

(3) Bāka – ūdenstūrisma centrs (vēja dēĜi, ūdensslēpes, kuteris), skatu 
terase, izstāžu zāle, ekskursija ar kuteri pa Lubāna ezeru, sporta 
laukumi, kafija,  tūrisma informācija,  naktsmītne, telšu vietas, laivu 
noma, makšėerēšana, iespēja peldēties.  Kvāpāni, Gaigalavas pag., 
Rēzeknes nov., tel. 26663358, htpp://baka.rezeknesnovads.lv   
 

Izstādes un skatu terases  - apmeklējums 0,50 EUR/ pers. 
Tenisa lauk. - noma  5,50EUR/h. 
Inventāra noma -  0,50 EUR/h. 
Naktsmītnes : 42,00 EUR/dnn/numuriĦš - 71,0 EUR/dnn. 
Kemperu vieta - 10,00 EUR/dnn. 
Telts vietas noma - 3,00 EUR/dnn. 
Ūdensslēpju izmantošana - 1,50 EUR/h. 
Vēja dēĜa noma - 3,00 EUR/h. 
Airu laivas noma - 3,00 EUR/h. 
Motorlaiva apskates ekskursijai pa Lubāna ezeru un/vai vizināšanai 
ar ūdenslēpēm – 84,00 EUR/h (Pēc iepriekšēja pieteikuma). 
Motorlaivu vada centra „Bāka”  persona. Minimālais izmantošanas  
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laiks 10 minūtes/ 14,00 EUR). 
Makšėerēšana – 4,00 EUR/dienā. 

(4) Zvejnieki – zvejnieku sēta, tūrisma informācija, Latgales kulinārais 
mantojums, Lubāna ezera apkārtnes vēsture, gidi, svaigas un kūpinātas 
zivis, zivju zupa un ēdināšana (pēc pieteikuma), naktsmītne, ēdināšana,  
telšu vietas, pirts, laivu noma, makšėerēšana, iespēja peldēties. ĪdeĦa, 
NagĜu pag., Rēzeknes nov., tel. 28301143**, www.zvejnieki.lv 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Naktsmītnes – 5,00 – 15,00 EUR/pers./dnn. 
Vides gida pakalpojumi –  10,00 EUR/stund.ā  
Ekskursiju vadīšana lielām grupām –  25,00EUR/grupa.  
Makšėerēšana dīėī –  5,00 EUR/ no makšėeres.  
Pirts – 35,00 EUR. 

(5) Teirumnieku purva taka – 800m gara taka, laipas, atpūtas vietas, 
vides gids. Teirumnīki, NagĜu pag., Rēzeknes nov., tel. 28301143**. 

Taka ir apmeklējama arī bez gida, par brīvu! 
Ja nepieciešams gids -  tel. 28301143**, 29234956** 
Vides gida pakalpojumi –  10,00 EUR/stundā. 
Parakstu dalībnieka kartē par Teirumnieku takas apmeklējumu var 
saĦemt objektos Nr. 1,3,4, uzrādot telefonā vai fotoaparātā šajā 
dienā uzĦemto foto. 
 

(6) DzipšĜi – bišu drava, medus, saimnieka stāsti, medus iegāde. Iespēja 
piedalīties medus sviešanas procesā. Upmalas., NagĜu pag., Rēzeknes 
nov., tel. 26669693**  Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Pēc pieteikuma, ieeja par ziedojumiem. 

(7) Gunāra IgauĦa seno mūzikas instrumentu un šmakoukas 
muzejs – mūzikas instrumenti, muzicēšana, šmakoukas gatavošanas 
tradīcijas, degustācija. Meža iela 2a, Gaigalava, Rēzeknes nov., 
tel.28728790**, www.baltharmonia.lv  Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Seno mūzikas instr., muzejs (1 stunda) – 3,00 EUR/pers. 
Šmakovkas muzejs (1 stunda) – 3,00 EUR/pers. 
Ja apmeklē abus muzejus, tad par abiem apmeklējumiem kopā 5,00 
EUR/pers. 
 

(8) CeĜtekas – mājas sieri ar dažādām piedevām, degustācija, iegāde. 
CeĜtekas, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., tel. 20569541** 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Sieru iegāde. 

(9) Dzeneiši – amatnieces sēta, vilnas, lina, koka un ādas izstrādājumi, 
filcēšana, pirts lietas; sukādes, zāĜu tējas. KristiĦkas, Nautrēnu pag., 
Rēzeknes nov., tel. 26548778** Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Apskate:  skolēniem, bērniem - 1.00 EUR/pers.,   pieaugušajiem - 
5,00 EUR/pers. 

(10) VarakĜānu muižas pils – ekskursija pa pili (celta 1783-1789), Ieejas maksa : pieaugušajiem 1,00 EUR. 
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ekspozīcija par grāfiem Borhiem, izstādes, tūrisma informācijas centrs, 
gidi, suvenīri, kafija, parks. Pils iela 29, VarakĜāni, tel. 64866162, 
29359242 www.varaklani.lv  
Darba laiks:  
O,T.C.P,S – 10:00 -16:00  
Sv. 11:00 – 16:00 

Pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,50 EUR. 
Gida pakalpojumi: pils, muzejs – 5,00 EUR. 
                                  Pils, muzejs, parks – 10,00 EUR. 

(11) Raibais asaris – kafejnīca, zivju dīėi un makšėerēšana, kūpinātas 
zivis, pirts un karstā baĜla, naktsmītne,  ēdināšana, pirts, makšėerēšana, 
Tornis, StradiĦi C,  VarakĜānu nov., tel. 29126648, 
www.raibaisasaris.lv  
Atvērts katru dienu no 7:00 – 22:00 
 

 

(12) Šėesteri – daiĜdārzs (skujkoki, ap 300 šėirĦu dienziedes), 
nektāraugi, bišu drava, medus degustācija un iegāde. Šėesteri, 
Murmastienes pag., VarakĜānu nov., tel. 29275738**.  
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Pēc pieteikuma, ieeja par ziedojumiem. 

(13) Skalbjudambji – dzejnieces Martas Bārbales (1933-2003) dzimtās 
mājas, dzeja, dzimtas stāsti, pastaiga pa “Martas birzi”. Muižas iela 1, 
Murmastiene, tel. 29988601**. Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Pēc pieteikuma, ieeja par ziedojumiem. 

(14) AĜĦi  - mobilā mucveida pirts, liellopu ganāmpulka apskate, 
cienasts ar zupu**, kvadraciklu noma, gladiolas (ap 100 šėirnes), lauku 
labumi (vītināta gaĜa). AĜĦi, Ošupes pag., Madonas nov., tel. 
28893026** Apmeklējums pēc pieteikuma! 

* Ekskursija pa saimniecību ar zupas cienastu – 0,70 EUR 
(skolēniem, studentiem, pensionāriem), 1 EUR (pieaugušajiem). 
* Kvadracikli, 10 minūtes – 15 EUR. 
* Pirts 12 stundas  - 50 EUR + ceĜa izdevumi (ja pie klienta). 
* Telts vieta – 4 EUR. 

(15) Liepsalas - piemiĦas memoriāls Latvijas nacionālās armijas 
pirmajam komandierim, pulkvedim O.Kalpakam (1882 - 1919). 
Liepsalas, Ošupes pag., Madonas nov. tel. 26400999** 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

* Gids: līdz 10 pers. – ziedojums; virs 10 pers. 22 EUR no grupa 
 

(16) Jaunkalēji - tikšanās ar maiznieku Andreju Broku, maizes 
cepšanas programma, degustācija, maizes un lauku labumu iegāde, 

* Apskate: bērniem - 2.00 EUR un no pieaugušajiem - 3.50 EUR.  
* Degustācija: bērniem -  1.00 EUR  un pieaugušajiem - 1.50 EUR .  
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naktsmītne,  pirts.    Kalēji, Ošupes pag., Madonas nov., tel. 9104869, 
29424634**. Apmeklējums pēc pieteikuma!  

* Maizes cepšanas programma (4 h) ar degustāciju - 15 EUR/ 
personai. 
* Piknika vieta – 25 EUR. 
* Naktsmītne 10-15 EUR/dnn/ personai. 
* Pirts 18 EUR /stunda. 
* Telšu vieta 3 EUR /dnn/personai. 
* Bērniem līdz 3 gadiem bezmaksas. 

(17) Zīles – aitu un gaĜas liellopu ganāmpulku apskate, tikšanās ar 
saimnieku. Zīles, Ošupes pag., Madonas nov., tel. 26138020**. 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

* Ekskursija: līdz 10 personām - 10 EUR no grupas;  
virs 10 personām - 0,50 EUR no bērniem (skolas vecuma);  
1 EUR no personas pieaugušajiem. 

(18) Rozas – lauku sēta ar putnu kolekciju: strausi, pāvi, fazāni, 
pudeĜpīles, vistas, tītari, zosis, indijas skrējējpīles,  mājdzīvnieki. 
Iespējama telts un piknika vieta. Ir iespēja iegādāties saimniecībā esošo 
putnu spalvas. Rozas, Indrānu pag., Lubānas nov., tel. 28378516, 
29178584**. Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Apskate - gida pavadībā vienai personai cena - 1 EUR. 
 

(19) Vecais Ceplis  - operdziedātāja JāĦa Zābera (1935 – 1973) muzejs, 
solo dziesmu un operu āriju atskaĦojumi,  telšu vietas. Vecais Ceplis, 
Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., tel. 29355123, 64829652**. 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Muzeja apskate pieaugušajiem – 1 EUR. 
                                     Bērniem – 0,50 EUR. 
  

(20) Kodoli – sarunas par pirti, pirtiĦa, pirtniece, pirts rituāls, 
aromterapija, pirts skrubji, augu eĜĜas, zāĜu tējas, laivošana pa Aivieksti, 
naktsmītne,  telšu vietas, pirts.  Kodoli, Ošupes pag., Madonas nov., tel. 
29331268**. Apmeklējums pēc pieteikuma! 

* Pirts - 50 EUR par vakaru (līdz 8 personām). 
* Pirts - 5 EUR no cilvēka (ja vairāk par 8 personām). 
* Pirts rituāls - 15 EUR no personas. 
* Arom-terapijas sausais pēriens - 5-10 EUR no personas. 
* Telšu vieta - 3 EUR no personas, bērniem no 7 gadu vecuma - 1 
EUR. 
* Malkas grozs - 3 EUR. 
* Naktsmītne - 10 EURdnn/personai. 

(21) Lubānas novada tūrisma un amatnieku centrs –tūrisma ceĜveži, 
maršruti, gidi, suvenīri, izstāžu zāle, amatu apgūšana (grozu pīšana, 
aušana), amatnieku darbu izstāde, veikaliĦš. Izstādes, tematiski, 

 Bezmaksas apmeklējums 
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izglītojoši kultūras pasākumi, videofilmas, pastāvīgās ekspozīcijas: 
Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, tel. 27821974, 26153249, 
www.lubana.lv  
http://www.draugiem.lv/lubanastkmc/, www.lubanaspuse.lv 
http://www.facebook.com 
P - 
O T C P 9:00-18:00 
S 10:00-15:00 
Sv - 
(22) Aborieši – Aktīvā atpūta Aiviekstes upes krastā. Dabas taka 
“Aiviekstes ozoli”, 2 atpūtas vietas, 3 peldvietas, telšu vietas. Akmens 
laikmeta apmetne, viduslaiku aktivitātes - šaušana ar loku, šėēpa 
mešana mērėī u.c.   Gida un kuratora pakalpojumi Lubānas mitrāja 
teritorijā. Velosipēdu un tūrisma inventāra,  laivu noma, telšu vieta, 
peldvieta. Kanoe laivu noma pa: Aiviekstes, Pededzes, Rēzeknes, 
Liedes, Bolupes, Maltas, Ičas upēm un Lubānas ezeru. Ir iespēja 
nogādāt laivas norunātajā vietā un laikā. Konsultācijas par 
interesantākajiem maršrutiem. Iespējams airēšanas apmācības kurss. 

Tel. 26649344**, www.lubanaspuse.lv  Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Pakalpojumu izmaksas pēc vienošanās 

(23) Vaidavas - AkmeĦu parks „Vaidavas” ir viena no Latvijas 
lielākajām akmeĦu kolekcijām (~4000 akmeĦu), kas izvietota apmēram 
2 ha platībā, krūzīšu izstāde(~ 1500 krūzītes), seno sadzīves priekšmetu 
un darbarīku kolekcija, dabas veidojumu “Spoku namiĦš”.  Vaidavas, 
Indrānu pag., Lubānas nov., tel. 26565071**, www.lubanaspuse.lv 
Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Apmeklējums par ziedojumiem 

(24) Saipetnieki – senlietu privātmuzejs (ap 5000 eksponāt: tehnika, 
transportlīdzekĜi, sadzīves priekšmeti), daiĜdārzs, atpūtas vietas. 
Saipetnieki, Lazdukalnu pag., Rugāju nov., tel. 26519360**   
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Apmeklējums pēc pieteikuma! 
(25) Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca – filmas 
skatīšanās, podu taisīšana, keramikas iegāde. Saksmale, Bērzpils pag., 
Balvu nov., tel.29173889** Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Pēc vienošanās. 

(26) Alus darītājs Dainis RakstiĦš – Latgales alus darīšanas tradīcijas, 
alus degustācija un iegāde. Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu nov., tel. 
26452844** Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Degustācija un uzkodas pie alus - 3 EUR/pers. 

 


