Tūrisms atpūta

Tūrisms, atpūta, izklaide
Ciblas novada tūrisma organizators: Ēriks Pavlovs Tel. 28317569 E-pasts: eriks.pavlov
s@inbox.lv
Naktsmītnes
Viesu māja „Akmeņi”

+371 26454793, www.akmeni.lv , Franapole, Zvirgzdenes pagasts

Naktsmītne 15 cilvēkiem. Ēdināšana pēc vecmāmiņas receptēm, izmantojot bioloģiski audzētus
produktus. 2-3 dienu un 5 dienu relaksācijas kūres, zirgu izjādes un apmācība treneru pavadībā,
velomaršruts pa apkārtni, laivu noma un ūdens maršruts, pļavu golfa spēle, sporta laukumi,
slēpošana un zemledus makšķerēšana, pēršanās lauku pirtī un veselības uzlabošanas
procedūras. Ziedu taka. Saimniecībai piešķirts Lauku ceļotāja Zaļais sertifikāts.

Radošās atpūtas centrs „Līdumnieki”

+371 29242779 nvolidumnieki@inbox.lv , „Jaunkaktiņi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts

Naktsmītnes 6 personām, telšu vietas, ēdināšana ar lauku labumiem, pirts, ekskursijas pa
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pierobežu, makšķerēšana, vizināšanās ar laivu un plostu

Atpūtas komplekss „Cirmas ezerkrasts”

+371 28332523, info@cirmasezerkrasts.lv , www.cirmasezerkrasts.lv , Ezernieki, Zvirgzdenes
pagasts

Komplekss izvietots Cirmas ezera krastā. Telpas banketiem, konferencēm, viesu mājas,
viesnīcas numuriņi, krievu pirts, lieliskas aktīvās atpūtas iespējas, nomas punkts. Tradīciju
vakari grupām. Naktsmītne 60 cilvēkiem.

Ezersalas speciālā internātskola

+371 65723663, ezersalas_skola@inbox.lv , Ezersala, Zvirgzdenes pagasts

Naktsmītne 70 cilvēkiem, ēdināšana pēc pieteikuma.

Aktīvā atpūta
Peintbols

+371 26162066, Cibla, Ciblas novads aldons777@inbox.lv , http://www.aldons.anazana.com/
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Peintbola laukums - 100m x 40m. Pieejams viss nepieciešamais inventārs (aizsargtērpi,
peintbola šautenes u.c.) Iepriekšējā pieteikšanās obligāta.

Zirgu izjādes

+371 29398035, +371 28710501, +371 28388885, Cibla, Ciblas pagasts

Zirgu izjādes un apmācība treneru pavadībā. Vizināšanās pajūgos. Piedalās dažādos
pasākumos.

Atpūtas vieta „Cirmas pludmale”

+371 29123749

kondrats@one.lv Zvirgzdenes pagasts

Labiekārtota pludmale, viena no tīrākajiem un atpūtai pie ūdeņiem piemērotākajiem ezeriem,
krastā, laivu noma, volejbola laukumi, labiekārtotas telšu un piknika vietas, pludmales sporta
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inventārs.

Piedzīvojumu tūrisms
Baložu audzētava

+371 26431062, Berezovka, Līdumnieku pagasts.

Saimniecībā „Grunduļi” audzē mājas dekoratīvos un pasta baložus. Var vērot mājas dekoratīvos
baložus lidojumā un pasta baložu trenēšanu.

Mājdzīvnieku samīļošanu. Tradicionālie Latgaliešu ēdieni no pašu saimniecībā audzētiem
produktiem, saldie našķi un dažādi lauku sieri.

Apmeklējums pēc iepriekšēja pieteikuma.

Z/s „Mālaine”

+371 26317029

riga80@inbox.lv Vierņi, Zvirgzdenes pagasts
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Saimnieks Jānis Barkāns, specializējas kāzu atrakciju un spēļu organizēšanā. Velosipēdu
noma, lauku pirts, telšu vietas. Piedāvā lauku labumus – medu, ābolus, ogas, piena produktus,
kūpinājumus.

Tradīciju tūrisms

Ciblas folkloras kopa „Ilža”

+371 26157311, vad.Dace Tihovska, Cibla, Ciblas pagasts

Piedāvā Saules kalendāra gadskārtu svētku svinēšanas pasākumus.

Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis ”Olūti”

+371 26368726, vad.Ināra Dovgiallo, Pušmucova, Pušmucovas pagasts

Piedāvā dažādas programmas, saistītas ar latgaliešu tradīcijām.

Zvirgzdenes folkloras kopa „Saime”

+371 28660279, vad.Valentīna Ruciņa, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts
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Piedāvā dažādas programmas, saistītas ar latgaliešu tradīcijām.

Muzeji
Ciblas novada novadpētniecības muzejs

+371 29230204, cibla.kultura@ciblasnovads.lv Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads

Līdumnieku II pasaules kara laika ekspozīcija

+371 28625187, +371 26536409, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads

Pušmucovas pamatskolas muzejs

+371 65728101, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads
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Nāciet, izstaigāsim kopā izziņas takas!
Eversmuižas kultūrvēsturiskā un dabas taka

Tālr.: +371 65729046, +371 29230204 (gide), Cibla, Ciblas pagasts

Apskates objekti:
1. Eversmuižas kungu māja (1680.g.), pirmā mūra māja Ludzas apriņķī, celta klasicisma
stilā. Ir viena no nedaudzajām cietokšņa tipa muižām Latvijā. Muižu – cietoksni būvēja īpašnieki
Karņicki, kuri valdīja Eversmuižā vairāk nekā 200 gadus. Muižas apbūve – 18.-19.gs. Valsts
aizsargājamais arhitektūras piemineklis.

Eversmuižas kungu mājā izvietots Ciblas novadpētniecības muzejs.

2. Reti sastopami koki – šķeltlapu liepa, sarkanā kļava u.c. Eversmuižas kungu mājas pagalmā
un vecajā muižas parkā.
1. Eversmuižas Sv.Andreja Romas katoļu baznīca, celta 1771.-1776.g. Var apskatīt sakrālās
mākslas priekšmetus. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.
2. Gleznainais Ludzas (Ilžas) upes krasts, iespēja atpūsties „Kunga” krēslā.
3. Ciblas pilskalns – Kapukalns. 1910.gadā pilskalna tuvumā atrasts Zeltiņu (Eversmuižas)
depozīts, viens no lielākajiem Latvijā.
4. Felicianovas HES, atjaunota 1993.g.
5. Pļena ūdens dzirnavas, uzceltas 19.gs. Iespēja apskatīt dzirnavas darbībā. Valsts
aizsargājamais arhitektūras piemineklis.
6. Felicianovas muižas kungu māja. Būvēta 20.gs. sākumā. Muižas vārds pirmo reizi minēts
1885.gada „dvēseļu” revīzijas dokumentos. Tā nemainīgi piederēja Plenu ģimenei līdz pat
1944.gadam. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.
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Cibla – Latvijas Republikas un Eiropas Savienības austrumu robeža

Tālr.: +371 65729046, +371 29230204 (gide), Cibla, Ciblas pagasts

Apskates objekti:
1. Ciblas (Eversmuižas) ciems. Nosaukums „Eversmuiža” saistās ar Martina Evrusa vārdu,
ko apliecina 1599.gada Inflantu revīzijas dokumenti.

1590.gadā oriģinālās lēņa tiesības uz Eversmuižas teritoriju saņēma Kaspers Karņickis.
Muižnieku Karņicku laikmets Ciblas novada vēsturē ilga vairāk nekā 200 gadus. 1828.gadā
Eversmuiža nonāca Rozenšildu fon Paulinu īpašumā. 1892.gadā muižu nopirka Elena fon
Mevesa. Pēdējā muižas īpašniece no 1932.gada ir barona Karla Gustava Krudener – Strūves
atraitne Ida Krudener - Strūve.
1. Krivandas pareizticīgo baznīca, kur saglabājies 1771.g.lietais zvans.
2. Baltais krusts – piemiņas zīme Mozuļu kaujās kritušajiem Kārļa Aperāta vienības
cīnītājiem Krivandā.
3. Ciblas novada liecību, mantu ekspozīcija Līdumniekos.
4. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas nodaļa
5. Baložu audzētava Berezovkā.
6. Divi dižkoki – Kušneru liepa un Līdumnieku priede.
7. Seimaņu akmens – 5.lielākais akmens valstī.

Noderīgā informācija

Ciblas novada tūrisma organizators: Ēriks Pavlovs Tel. 28317569 E-pasts: eriks.pavlovs@in
box.lv
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Ciblas novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV 5706

Tel./fakss +371 65700894, ciblasnovads@ciblasnovads.lv , www.ciblasnovads.lv

Ciblas pagasta pārvalde, vadītājs Miervaldis Trukšāns

Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV 5709

Tel./fakss +371 65729046, parvalde.cibla@ciblasnovads.lv

Līdumnieku pagasta pārvalde, vadītāja Andra Klešnika

Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, LV 5719

Tel./fakss +371 65729790, parvalde.lidumnieki@ciblasnovads.lv

Pušmucovas pagasta pārvalde, vadītāja Valentīna Trukšāne

Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV 5742
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Tel./fakss +371 65728104, parvalde.pusmucova@ciblasnovads.lv

Zvirgzdenes pagasta pārvalde, vadītāja Valentīna Ruciņa

Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV 5752

Tel./fakss +371 65700834, pārvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
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