
IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ
Kultūras un aktīvās atpūtas piedāvājums nedēļas nogalē visai ģimenei 

2019. gada 15., 16. un 17.februārī Balvu, Baltinavas, Viļakas un Kārsavas novados*

Novads Laiks Vieta* un adrese Aktivitāte Papildus informācija, maksa, pieteikšanās

Piektdien, 15. februārī

Kārsavas 
novads

21:00 Salnavas kultūras nams 
Salnava, Kārsavas novads

Šovs "Pa jokam nenopietni precamies" un balle
kopā ar Aldi Grandānu.  Ciemosies pārnovadu 
sadraudzības amatierkolektīvi.

Iepriekšēja pieteikšanās šovam  - 29471359 

Omulībai līdzi ņemiet “groziņu”! Ieejas maksa uz balli 2,50 
EUR, pēc 22.00 3 EUR, amatierkolektīvu un šova 
dalībniekiem ieeja brīva

Sestdien, 16. februārī

Kārsavas 
novads

12:00 Piemājas saimniecības  “Kalniņi” 
Bišu namiņš un Amatu māja

Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., 
Kārsavas novads

Sveču liešanas meistarklase Lieliska iespēja priecēt sevi un citus ar paša gatavotām 
100% dabīga vaska svecēm, kas deg ilgi un vienmērīgi, 
patīkami piepilda telpu ar vieglu aromātu atbilstoši Jūsu 
noskaņojumam. 

Iepriekšēja pieteikšanās - 26317693

Balvu novads 12:00 – 
14:00

Balvu Novada muzejs
Brīvības iela 46, Balvi

Radošās darbnīcas ģimenēm un bērniem  
"Apsveikums SCRAPBOOKING tehnikā" 
sadarbībā ar biedrību "Radošās idejas"

Izstāde "Balvi" un ekspozīcija "Ziemellatgales 
nemateriālais kultūras mantojums"

Dalības maksa 2 EUR/pers.

Balvu Novada muzejs atvērts 11:00- 16:00
Ieeja uz izstādēm bez maksas

Papildus informācija - 28352770 

12.00 – 
17.00

Balvu Bērnu un jauniešu centra 
pagalms

 Brīvības iela 48, Balvi

12:00 Ziemas Olimpiāde ģimenēm 

13:00 Nūjotāju pārgājiens kopā ar instruktoru

15:00 Veselības maratons 

Aktivitātes un uzdevumi ģimenēm un individuāli. 
Dalībniekiem jābūt piemērotam apģērbam aktivitātēm ārā. 

Nūjotāju pārgājienā jāņem līdzi savs aprīkojums.

Veselības maratona aktivitātes notiks telpās, tāpēc līdzi 
jāņem sporta apģērbs un apavi.

Papildus informācija - 26399275

12:00 Pirts “Elkšņi” un Arnitas labsajūtu 
darbnīca
Brīvības iela 2c, Balvi

Zāļu tēju degustēšana "Augu spēks Tavai 
veselībai". Sajūti pirts gariņu ziemā! 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 26361594. 
Vietu skaits ierobežots. 15 EUR/pers. 

14:00 Briežuciems 
Tautas nams, Briežuciems, Briežuciema 
pag., Balvu novads

Konkurss "Vai pazīsti dzimto vietu?" un 
Briežuciema pagasta kultūras kolektīvu 

Komandas trīs cilvēku sastāvā iepriekš jāpiesaka - 
25444621 

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pjwmct&centerx=717008.4767305785&centery=6320223.314777334&zoom=7&layer=map&ls=o


koncerts 

Visu dienu Zirgu sēta “Kapulejas”
Rutkova, Tilžas pag., Balvu novads

Vizināšanās kamanās vai zirga mugurā Iepriekšēja pieteikšanās - 28738007 
Vizināšanās zirga mugurā no 5 EUR/20 min; vizināšanās 
kamanās 10 EUR/30 min (3-4 pers.)

Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! 

13:00 – 
17:00

Saimniecība "Meža Mednis"

Irbulāji, Briežuciema pag., Balvu novads

Vizināšanās zirga ragavās, ugunskura zupa, 
sildīšanās pie ugunskura un karsta tēja 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta  - 26598651 

Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! 

Baltinavas 
novads

11:00 Baltinavas novada muzejs
Tilžas iela 7, Baltinava

Radošā darbnīca visai ģimenei - elegantu 
svečturu gatavošana no mazajām stikla burciņām
gaidāmajai dārza ballīšu sezonai

Muzejā skatāma O.Kūkoja gleznu izstāde muzejā

Ja paņemsiet līdzi savu burciņu, pagatavoto svečturi varēs 
ņemt līdzi.

Papildus informācija - 29341738 

No 12:00 Baltinavas muižas parks un 
apkārtne

Baltinava

Slēpošana Ja ir vēlme slēpot, bet nav pašam savu slēpju- tās būs 
pieejamas uz vietas. 
Pulcēšanās un starts Baltinavas muižas parkā.

Papildus informācija - 27851883 

Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos!

Viļakas novads 9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

Rekovas dzirnavas

Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Ēdienu gatavošanas meistarklases no z/s 
Kotiņi produkcijas 

Obligāta pieteikšanās līdz 14.02. - 29132664 

Dalības maksa 5 EUR/pers.
Vietu skaits ierobežots – katrā grupā 5 personas

10:00 – 
11:00

Kultūras un radošo industriju 
centrs 
Klostera iela 1, Viļaka

Starptautiskā arheoloģijas izstāde "Tik tālu, bet
tomēr tik tuvu: Latvija un Polija Vairāk kā 100 
gadus kopīga vēsture" 

Ieejas maksa 2 EUR

Papildus informācija -  28386859

11:00 Stompaku purvs
Stompaki, Susāju pag., Viļakas novads

Pārgājiens “Izbaudi ziemu Stompaku purvā” 
kopā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu un 
iespēja izzināt vēsturiskos faktus par  
Nacionālo partizānu mītnēm kopā ar Viļakas 
novada muzeja speciālistiem

Pulcēšanās plkst.11.00. stāvlaukumā dabas takas tuvumā 
(koordinātas x-713051, y-6339335 vai  skat. šeit). Norāde 
uz taku "Partizānu mītnes" Stompakos uz autoceļa P35 
Balvi-Viļaka. 

Pārgājiena maršruta kopējais garums ~5km. Būs silta tēja 
un pīrādziņi, 
Nepieciešams iešanai dabā piemērots apģērbs un apavi.
Dalība bezmaksas, vēlama iepriekšēja pieteikšanās, 
zvanot 29139677. 

Visu dienu Balkanu dabas parks
Vilkova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Distanču slēpošana Piedāvājums spēkā tikai atbilstošos laika apstākļos.

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dezntw&centerx=713052.0549203892&centery=6339343.292763933&zoom=4&layer=map&ls=o


Ragaviņu kalniņš lieliem un maziem ziemas 
prieku baudīšanai

Apgaismota trase, inventāra noma (11:00-16:00). 
Par trases stāvokli, inventāra pieejamību zvanīt - 
29132664 

Svētdien, 17. februārī

Kārsavas 
novads

11:00 Maiznīca “Dzīles”
Zaļā iela 7, Malnava, Kārsavas novads

Vēlās brokastis “Dzīļu” maiznīcā Iepriekšēja pieteikšanās- 26538016

 12 EUR/pers., bērniem 50% atlaide

13:00 Latgolys Šmakovkys dadzynuotova
Malnava, Kārsavas novads

Ekskursija Latgolys Šmakovkys dadzynuotovā 
ar degustāciju 

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās - 28321856  

Bez maksas

13:00 LaserTag Latgale
Baznīcas iela 12, Kārsava

Atvērtā lāzertaga spēle Tev nav vajadzīga sava komanda, nāc viens vai ņem līdzi 
draugus. Komandas izveidosim uz vietas! Nav vecuma 
ierobežojuma

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 27881757 , vietu 
skaits ierobežots. Dalības maksa 5 EUR/pers.

15:00 ZS Kramiņi
Mērdzenes kultūras nams, Liepu iela 19, 
Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas 
novads

Enkaustika un izzinošās rokdarbu 
metomorfāzes. Vaska glezniecība: zīmēšana ar 
gludekli un vaska krītiņiem

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās- 26522501
Dalības maksa 3 EUR/pers.

Balvu novads Visu dienu Zirgu sēta “Kapulejas”
Rutkova, Tilžas pag., Balvu novads

Vizināšanās kamanās vai zirga mugurā Iepriekšēja pieteikšanās - 28738007  

Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! 
Vizināšanās zirga mugurā no 5 EUR/20 min; vizināšanās 
kamanās 10 EUR/30 min (3-4 pers.)

Viļakas novads Visu dienu Balkanu dabas parks
Vilkova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Distanču slēpošana 

Ragaviņu kalniņš lieliem un maziem ziemas 
prieku baudīšanai

Piedāvājums spēkā tikai atbilstošos laika apstākļos.

Apgaismota trase, inventāra noma (11:00-16:00). Par 
trases stāvokli, inventāra pieejamību zvanīt - 29132664 

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

Rekovas dzirnavas

Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Ēdienu gatavošanas meistarklases no z/s 
Kotiņi produkcijas 

Obligāta pieteikšanās līdz 14.02. - 29132664 

Dalības maksa 5 EUR/pers.. Vietu skaits ierobežots - 
grupā 5 cilvēki.

11:30 Viļakas ezers
Viļaka

Pārgājiens uz Viļakas ezera salu, uz kuras 
atrodas Marienhauzenas pilsdrupas 

Pasākums notiks tikai piemērotos laikapstākļos!

Pulcēšanās Viļakas ezera pludmalē pie Vides objekta
“Ūdens” (GPS:57.1891787, 27.8823419)

Nepieciešami iešanai dabā piemēroti apavi un apģērbs. 



Pārgājiena garums ~2 km. 

Papildus informācija un pieteikšanās (vēlams): 28386859 

14:00 – 
17:00

Kultūrvēstures lauku sēta 
"Vēršukalns" 

Svipova, Susāju pag., Viļakas novads

Maizes cepšana, degustācija, muzeja apskate un 
meistardarbnīcas kopā ar Meža labumu ciemu, 
suvenīru iegāde 

Iepriekšēja pieteikšanās - 25648877 

Dalības maksa 5,40 EUR/pers., meistardarbnīca 1,50 
EUR/pers.

* Visi objekti kartē šeit https://balticmaps.eu/?
lang=lv&draw_hash=pjwmct&centerx=717008.4767305785&centery=6320223.314777334&zoom=7&layer=map&ls=o 

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pjwmct&centerx=717008.4767305785&centery=6320223.314777334&zoom=7&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pjwmct&centerx=717008.4767305785&centery=6320223.314777334&zoom=7&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pjwmct&centerx=717008.4767305785&centery=6320223.314777334&zoom=7&layer=map&ls=o

