Pa Ziemeļlatgales skaistākajām vietām
Balvi – Viļaka – Kārsava – Ludza – Rēzekne – Viļāni
Ziemeļlatgale aicina izbaudīt tās kultūrvēsturisko mantojumu un dabas ainavas.
Skaistumu var saskatīt ik katrā celtnē, ezeru ūdens pilē un cilvēku smaidā.
Maršruta garums Latgalē: ~190 km
Maršruta ilgums: 2-3 dienas
Balvi – savdabīgi skaista un zaļa mazpilsētiņa Latvijas Ziemeļaustrumos. Pilsētas
neatkārtojamo tēlu veido triju ezeru ūdeņi, staltā kādreizējās pils ēka un parks,
kā arī Lāča dārzs, kurā ar savu pirmatnējo diženumu mūs uzrunā Latvijas
laukakmeņi. Balvu novada muzejs, Balvu ev. luteriskā un Romas katoļu
baznīcas (+371 45 21430);
Annas Āzes meža ekspozīcija Žīguros - ar mežu un dzīvniekiem saistīti
novērojumi, medību tradīcijas, senie un mūsdienu mežsargu un meža strādnieku
darbarīki. Pārgājieni dabā vides gida pavadībā.
Viļakas (Marienhauzenas) muiža - Grāfam Zabello piederošā muiža 19.gs.
beigās bija trešā lielākā Latvijā. Uz muižas pamatiem uzcelta Viļakas valsts
ģimnāzija, tai blakus, otrpus škērsielai – muižas saimnieciskā apbūve; Viļakas
ezers ar salu, uz kuras atrodas viduslaiku pils pilsdrupas; Viļakas Romas
katoļu baznīca - Neogotiskā stilā celtā baznīca ir Viļakas ainaviskā dominante
Kapucīnu ordeņa klostera ēka - no 1936. līdz 1940. gadam celts klosters - 3stāvu mūra ēku ar kapelu;
Atpūtas un mācību takas dabas parkā “Balkanu kalni”, muzejs - Trīs takas, kas
beidzas pie "nogrimušās baznīcas".
Upītes kultūrvēstures muzejs - Novada vēsture, seni darbarīki, mūzikas
instrumenti. Latvijas ziemeļaustrumu pierobežas novada izcilas personības;
Baltinavas ciems – novadpētniecības muzejs (Novada vēsture, amatniecība un
etnogrāfija),Baltinavas katoļu baznīca, Baltinavas pareizticīgo
baznīca, Baltinavas muižas parkā ir daļēji saglabājies 19. gs. veidotais saules
pulkstenis (koku stādījumi noteiktā aplī) un liepu aleja.
Kārsavas pareizticīgo baznīca - krāšņa koka būve ar plašu dārzu;
Malnavas muižas komplekss ir iekļauts Eiropas kultūras mantojuma objektu
sarakstā - viena no lielākajām un skaistākajām Ludzas rajona muižām, celta
19.gs. 1.pusē. Malnavas katoļu baznīca - koka baznīca, celta 1741. g., blakus
tai paceļas jauns, skaists dievnams
Salnavas muiža celta 18.gs.2.pusē klasicisma stilā. Salnavas muižas parkā var
saskatīt retu koku stādījumus un alejas. Parkā centrā atrodas Mīlestības akmens
– dižakmens ar plakanu virsmu, kā arī gleznains dīķis ar divām saliņām;
Dabas taka „Salnava laiku lokos”;
Ruskulovas muižas - piederējusi grāfam Tolstojam, vēlāk baronam
Levenšteinam, tad Krievijas cara Nikolaja II mātei. Laika gaitā muižas ēkas
nopostītas, bet saglabājies ap muižu ierīkotais parks ar veco vējdzirnavu
drupām.

Pušmucovas Jaunavas Mariajs Pasludināšanas Romas katoļu baznīca ir
tipisks 19.gs. Latgales lauku mūra dievnams. Baznīca ar diviem zvanu torņiem arī
šodien ir savdabīgs plašas apkaimes kultūras un garīguma centrs;
Ludza – sena Latgales mazpilsēta ar šaurām ieliņām un tikai Latgalei
raksturīgiem koka namiņiem, iespaidīgām Livonijas ordeņa pilsdrupām ezera
krastā, daudziem seno latgaļu pilskalniem un apmetņu vietām, etnogrāfiskām
latgaliešu sētām Ludzas muzeja ekspozīcijā un dažādu konfesiju baznīcas
torņiem;Ludzas Livonijas ordeņa viduslaiku pils drupas pilskalnā (1399.g.) –
vecpilsētas centrā Tālavijas un Baznīcas ielu ietvarā, tel.+371 5707203; Ludzas
vēsturiskais centrs ar koka apbūvi – pilsētbūvniecības arhitektūras
piemineklis, ekskursiju var pasūtīt TIC, tālr. +371 5707203; Ludzas
Novadpētniecības muzejs – ģenerāļa Kuļņeva dzimtas mājā izveidots muzejs
ar brīvdabas nodaļu, tālr. +371 5723931; Ludzas Amatnieku centrs –
amatniecības salons-veikals, izstāžu zāle, iespēja darboties pašiem. tālr. +371
29467925; +371 29123749; Ludzas pareizticīgo baznīca – tālr. +371
5781397; Ludzas Romas katoļu baznīca - tālr. +371 5725653
Rēzekne – Rēzekne atrodas uz septiņiem pakalniem, tās simbols ir Latgales
atbrīvošanas piemineklis "Vienoti Latvijai", tautā saukts par Latgales Māru.
Atrodoties reģiona teritorijas vidū, tiek saukta par Latgales sirdi.
Latgales kultūrvēstures muzejs- pamatekspozīcijas - Rēzekne laikmetu
griežos, 20.gs. sākuma ierēdņa dzīvojamā istaba, videofilmas, pastāvīgas
ekspozīcijas "Rēzekne laikmeta griežos" istabās atrodas stends un informācija ar
pasaulslavenā latvieša kinorežisora Teuvo Tulio un viņa mātes latvietes
baletdejotājas H. E. Rönnqvist relikvijām, +371 64622464
Rēzeknes mākslas vidusskolas mākslas nama restaurētajās telpās izvietotas
gleznu kolekcijas no Latgales Kultūrvēstures muzeja fondiem, +371 64624341
Rēzeknes Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca –celta 1938. gadā. Tajā skatāma
A. Egles altārglezna „Kristus glābj slīcējus”. Iespēja no baznīcas torņa skatīt
Rēzeknes panorāmu, +371 64622917
Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku draudzes dievnams lepojas ar lielāko
zvanu Baltijā. Ir apskatāma 16.gs beigās radītā ikona „Par Tevi
priecājos”, +371 64625471
Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcavalsts nozīmes kultūras piemineklis. Apskatāmas daudzas ikonas un mākslas
priekšmetu kolekcija. Visvecākā Rēzeknes pilsētas dievnama celtniecība uzsākta
1840. gadā. Baznīcā apskatāms trīslīmeņu ikonostass. Blakus baznīcai atrodas
1867. gadā celta Sv. A. Ņevska kapliča, +371 64622429
Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca- Baznīcas celtniecība
pabeigta 1936. gadā. Baznīca veltīta Sāpju Dievmātei (centrālais altāris).
Apskatāmas 20. gs. sākuma svētbildes, baznīcas dārzā - Fatimas Dievmātes
statuja, +371 64623500
Vissvētākā Jēzus Sirds katedrāle - Lielākais dievnams Rēzeknē. Kopš 1995.
gada ir Rēzeknes - Aglonas diacēzes centrs ar bīskapa sēdekli, +371 64624522
Z/s „Untumi” netālu no Rēzeknes piedāvā baudīt lauku atpūtu un izjādes ar
zirgiem. Šeit arī vienīgā Baltijā iespēja vērot stārķu dzīvi ar optisko ierīču
palīdzību. Daudzi jaunlaulātie iegriežas „Untumos” savā kāzu dienas ceļojumā, lai
izvizinātos pajūgā un ar dažādām aktivitātēm dažādotu šo svētku dienu.

(www.untumi.lv T. +371 26337449)
Franča Trasūna memoriālais muzejs „Kolnasāta” Sakstagalā apskatāma
ekspozīcija par F.Trasūnu, rakstnieku J. Klīdzēju un seno sadzīves priekšmetu
kolekcija, bet pēc iepriekšēja pieteikuma - šovs “Kāzas Latgalē”, iesaistot arī
apmeklētājus. Lielajā izstāžu zālē regulāras tematiskas izstādes, +371 64640575
Viļānu Novadpētniecības muzejā var iepazīties ar novada kultūru un vēsturi
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, -371 64662250
Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca - baroka stila ķieģeļu celtne ar
diviem torņiem, +371 64662413
Lejas dzirnavas netālu no Varakļānu pils cēlis grāfs Borhs 18. gs. beigās.
Dzirnavu trijos stāvos redzamas dzirnavu iekārtas. Var redzēt kā mala miltus
pagājušajos gadsimtos, +371 64600320
Tuvākās naktsmītnes:
Balvu rajons
Viesnīca Balvi, +371 64522307
Brīvdienu māja Ieviņas , +371 29100644, +371 26368502
Visu nams Rūķīši, +371 29123530,+371 29431926
Viesu nams Vizbules, +371 29118111
Viesu nams Zivsalas, +371 22330887
Viesu nams Stārķi, +371 29116971, +371 29183299
Ludzas rajons
Viesnīca „Apsīšu smaids”, +371 5752582
Atpūtas bāze „Cirmas ezerkrasts”, +371 28332523, www.cirmasezerkrasts.lv
Viesu māja „Akmeņi”, +371 26454793, www.akmeni.lv
Viesnīca „Ludza”, +371 26342090
Atpūtas bāze „Dzerkaļi”, +371 26324735, www.dzerkali.lv
Rēzeknes rajons
Viesnīca „Latgale”, Rēzeknē 371 646 22180, www.hotellatgale.lv
Kolonna Hotel Rezekne, Rēzeknē +371 646 07820, www.kolonnahotels.com
„Pie Kaupra”, Jaunviļāni, Viļānu pagasts +371 646 62314, +371 29440780
„Lāču leja”, Jaunviļāni, Viļānu pagasts +371 26117460
Sociālās palīdzības centra “Cerība” d/v, Celtnieku iela 7, Viļāni +371 646 60237
„Laimas nams”, Lazdenieki, Dekšāru pagasts +371 29345326

