IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ
Brīvdienu piedāvājums visai ģimenei
2021. gada 20. un 21.februārī Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novados*
Apmeklējot norādītās vietas, obligāti jāievēro valstī noteikti epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid-19 ierobežošanai!
Aktivitātes pieejamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuāli!

Novads

Laiks

Norises vieta *

Pasākums

Papildus informācija (maksa, pieteikšanās u.c.)

Sestdien, 20. februārī
Balvu
novadā

Visu dienu

Šeit Jums būs iespēja kārtīgi izstaigāties svaigā
gaisā un gūt fantastiskas emocijas.Visus
Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu
Rančo iemītniekus iespējams pataustīt, pamīļot,
pag.,Balvu nov.
paglāstīt un dažus arī pabarot. Trušu dārziņā
varat iet iekšā un ar katru aprunāties personīgi.
Rančo “Ozolmājas”

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 22314805, 26160423
Ieejas maksa pieaugušajiem 4 EUR, bērniem 3 EUR

Līdzi var paņemt arī kādu burkāniņu priekš
garaušiem vai skujiņas, kas garšo ļoti daudziem
Rančo iemītniekiem. Droši varat ņemt līdzi arī
ragaviņas, lai baudītu ziemas prieku savas
ģimenes lokā!
Visu dienu

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

Apciemo zirgus "Kapulejās"! Samīļoties,
sabučoties, sabildēties, pacienāt, pavizināties
zirga mugurā - tik daudz ko darīt brīvā dabā zirgu
sētā!

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 28738007
Līdzi var ņemt cienastu zirgiem – burkānus. Saimniecības
apmeklējums bez maksas.
Vizināšanās kamanās 25 EUR/stunda, zirga mugurā 20
EUR/stunda (neatkarīgi no personu skaita).
Aktivitātes piedāvājums tikai labvēlīgos laika apstākļos!

Baltinavas
novadā

11:00-14:00

Baltinavas muižas parks
Baltinava

Ziemas prieku baudīšana Baltinavas muižas
parkā. Iespēja vizināties ponijmeitenes Grietas
mugurā- apčubināt, paglaudīt zirdziņu,
pavizināties un uzņemt brīnišķīgus foto zirga
mugurā. Interesenti varēs izmēģināt arī smilšu
mandalu veidošanu sniegā.

Iepriekšējā pieteikšanās obligāta: 29364993.
Maksa par viena apļa vizināšanos zirga mugurā - 2 EUR.
Pārējās aktivitātes bezmaksas.

Laipni aicināti ņemt līdzi ragaviņas, plēves vai
slidināšanās paliktņus, lai slidinātos no kalniņa..
Viļakas
novadā

12:00 - 17:00 Rekovas dzirnavas
Rekovas iela 19, Rekova,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

"Rekovas dzirnavu" ēdienu piedāvājums
līdzņemšanai.

Ēdienkarte tiks publicēta 13. februārī Facebook lapās
@rekovasdzirnavas un @Kotinizs
Pieteikšana no 13.02. līdz 19.02., zvanot 29132664

14:00-15:00

Kultūrvēsturiskā lauku
sēta "Vēršukalns"
Svipova, Susāju pag.,
Viļakas nov.

Izstaigā lauku sētu un iegādājies turpat malkas
krāsnī ceptu baltmaizi!

Maizes iegāde par ziedojumu.

11:00 - 16:00 Dabas parks “Balkanu
kalni”

Aktīvā atpūta Balkanos! Distanču slēpošanas
trases un ragaviņu kalniņš, darbojas inventāra
Vilkova, Šķilbēnu pag., Viļakas noma.
nov.
Pieejamas dažādas grūtības trases līdz 5 km.

Kārsavas
novadā

12:00 - 17:00 Mājas restorāns "Dzīles"

Mājas restorāna "Dzīles" piedāvājums

Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas līdzņemšanai.
nov.

Ēdienkarte īpaši veidota, lai ne tikai pārsteigtu
apmeklētāju garšu kārpiņas, bet arī iepazīstinātu
ar latgaliešu kulināro mantojumu savītu ar
mūsdienu virtuves niansēm.
11:00 - 16:00 Dabas saimniecība
"Ošumājas"
"Ošumājas", Gadžiuņi,
Mežvidu pag., Kārsavas nov.

Rugāju
novadā

Visu dienu

Briežu dārzs “Mežsētas”
“Mežsētas” , Rugāju pag.,
Rugāju nov.

Savs baltmaizes kukulītis jāpiesaka līdz 19.02 plkst.
15:00, zvanot 25648877

Saimniecībā varēsiet apskatīt un iepazīties ar
savvaļas zirgiem un savvaļas liellopiem.

Inventāra noma: 2.00 EUR pūšļi; 3.00- 5.00 EUR distanču
slēpes. Ar savu inventāru trasi var izmantot bez maksas.
Papildus informācija: 29132664
Ēdienkarte tiks publicēts mājas restorāna "Dzīles"
faceboook lapā pēc 15. februāra (@DzilesMaiznica)
Pasūtījumu skaits ierobežots.
Pieteikumu pieņemšana, zvanot: 26538016

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 26162006
Ieejas maksa 3 EUR no ģimenes.

Līdzi var ņemt kārumus - burkānus, ābolus un
maizi cienastam dzīvniekiem.
Apskati vairāk nekā 300 briežus, kazas, aitas
un noteikti apmīļo arī poniju Pončiku!
Noskaidro, kuru no sētas iemītniekiem sauc par
Čaplinu! “Mežsētas” ir lieliska vieta, kuru
apmeklēt kopā ar bērniem.

Ieejas maksa pieaugušajiem 5 EUR, bērniem - līdz 13
gadiem 3 EUR; līdz 3 gadiem par brīvu.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 29104212, 25441598
Iebraukšana no ceļa P36 Rēzekne-Gulbene (norāde pie
Pededzes tilta)

Neaizmirsti paņemt līdzi burkānus un ābolus ar ko
uzcienāt jaunos draugus! Spainīti ar graudiem
saņemsi saimniecībā.
Svētdien, 21. februārī
Balvu
novadā

12:00 - 16:00 Arnitas labsajūtu
darbnīca
Brīvības iela 2c, Balvi

Visu dienu

Dodies pastaigā pa Balvu pilsētu un iegriezies
Arnitas labsajūtu darbnīcā pēc svaigas
pašceptas maizītes, mājražojumiem un karsta,
veselīga dzēriena līdzņemšanai!

Šeit Jums būs iespēja kārtīgi izstaigāties svaigā
gaisā un gūt fantastiskas emocijas.Visus
Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu
Rančo iemītniekus iespējams pataustīt, pamīļot,
pag.,Balvu nov.
paglāstīt un dažus arī pabarot. Trušu dārziņā
varat iet iekšā un ar katru aprunāties personīgi.
Rančo “Ozolmājas”

Papildus informācija: 26361594

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 22314805, 26160423
Ieejas maksa pieaugušajiem 4 EUR, bērniem 3 EUR

Līdzi var paņemt arī kādu burkāniņu priekš
garaušiem vai skujiņas, kas garšo ļoti daudziem
Rančo iemītniekiem. Droši varat ņemt līdzi arī
ragaviņas, lai baudītu ziemas prieku savas
ģimenes lokā!
Visu dienu

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

Apciemo zirgus "Kapulejās"! Samīļoties,
sabučoties, sabildēties, pacienāt, pavizināties
zirga mugurā - tik daudz ko darīt brīvā dabā zirgu
sētā!

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 28738007
Līdzi var ņemt cienastu zirgiem – burkānus. Saimniecības
apmeklējums bez maksas.
Vizināšanās kamanās 25 EUR/stunda, zirga mugurā 20
EUR/stunda (neatkarīgi no personu skaita).
Aktivitātes piedāvājums tikai labvēlīgos laika apstākļos!

Viļakas
novads

12:00 - 17:00 Rekovas dzirnavas
Rekovas iela 19, Rekova,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

"Rekovas dzirnavu" ēdienu piedāvājums
līdzņemšanai.

Pieteikšana no 13.02. līdz 20.02., zvanot 29132664

11:00 - 16:00 Dabas parks “Balkanu
kalni”

Aktīvā atpūta Balkanos! Distanču slēpošanas
trases un ragaviņu kalniņš, darbojas inventāra
Vilkovai, Šķilbēnu pag., Viļakas noma.
nov.
Pieejamas dažādas grūtības trases līdz 5 km.

11:0 - 15:00

Zirgi Aizpurvē
Aizpurve, Medņevas pag.,
Viļakas nov.

Kārsavas
novadā

11:00 - 16:00 Dabas saimniecība
"Ošumājas"
"Ošumājas", Gadžiuņi,
Mežvidu pag., Kārsavas nov.

Rugāju
novads

Visu dienu

Briežu dārzs “Mežsētas”
“Mežsētas” , Rugāju pag.,
Rugāju nov.

Ēdienkarte tiks publicēta 13. februārī Facebook lapās
@rekovasdzirnavas un @Kotinizs
Inventāra noma: 2 EUR pūšļi; 3 - 5 EUR distanču slēpes.
Ar savu inventāru trasi var izmantot bez maksas.
Papildus informācija: 29132664

Zirgu apciemošana, izjādes ar zirgiem, bet
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (vismaz 1 stundu
pašiem mazākajiem ziemas prieku baudītājiem iepriekš): 26562138
- ar ponijiem. Brauciens kamanās individuāli vai
Ciemošanās pie zirgiem 5 EUR/ģimene
vienas gimenes ietvaros.
Izjāde 8 EUR/30 min, 15EUR/1h,
Kamanās 15 EUR/30 min, 30 EUR/1 h
Saimniecībā varēsiet apskatīt un iepazīties ar
savvaļas zirgiem un savvaļas liellopiem.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 26162006
Ieejas maksa 3 EUR no ģimenes.

Līdzi var ņemt kārumus - burkānus, ābolus un
maizi cienastam dzīvniekiem.
Apskati vairāk nekā 300 briežus, kazas, aitas
un noteikti apmīļo arī poniju Pončiku!
Noskaidro, kuru no sētas iemītniekiem sauc par
Čaplinu! “Mežsētas” ir lieliska vieta, kuru
apmeklēt kopā ar bērniem.

Ieejas maksa pieaugušajiem 5 EUR, bērniem - līdz 13
gadiem 3 EUR; līdz 3 gadiem par brīvu.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 29104212, 25441598
Iebraukšana no ceļa P36 Rēzekne-Gulbene (norāde pie
Pededzes tilta)

Neaizmirsti paņemt līdzi burkānus un ābolus ar ko
uzcienāt jaunos draugus! Spainīti ar graudiem
saņemsi saimniecībā.
Izzinošas pastaigas - virtuālās orientēšanās spēles, izmantojot “Actionbound” applikāciju (lejuplādējama telefonā)
Balvu pilsēta

Baltinava

Viļaka

“Ceļojums laikā” Balvos. Laika mašīna vēl nav izgudrota, bet cilvēka iztēlei
piemīt milzīgs spēks, tāpēc Balvu Novada muzejs piedāvā aizraujošu
“ceļojumu laikā’’ pa Balviem. Dodies pastaigā pa pilsētas ielām ar vēsturisku
noskaņojumu, iejūties tā laika cilvēku lomā un dzīvē…
Lai piedalītos, nepieciešams lejupielādēt aplikāciju Actionbound un izvēlēties
spēli "Ceļojums laikā" https://actionbound.com/bound/celojumslaika

Spēlētājiem būs pieejamas objektu vēsturiskās fotogrāfijas,
apraksts, dažreiz arī koordinātes, lai atrast objektu
mūsdienās. Pie dažiem objektiem ir jānofotografējas.

Laipni aicināti izmēģināt virtuālu orientēšanās un uzdevumu spēli par
Baltinavu! Lai piedalītos, nepieciešams lejupielādēt aplikāciju Actionbound un
izvēlēties spēli "Baltinava".

Vienā spēlē var piedalīties viens dalībnieks vai viena
ģimene. Papildus informācija, raksot
https://www.facebook.com/BaltinavasKC

Spēles laikā jāatbild uz dažādiem jautājumiem par apkārtnotiekošiem
procesiem, jātiek galā ar erudīcijas uzdevumiem, jānofotografējas ar dažādiem
objektiem, kā arī jāatrod konkrētas vietas Baltinavā. Plašāk par spēli lasiet šeit.

Noteikti parūpējies par laika apstākļiem piemērotu apģērbu,
ievēro ceļu satiksmes un epidemioloģiskās drošības
noteikumus. Spēle būs aktīva līdz 01.03.2021.

Spēle būs aktīva līdz 06.04.2021.

Viļakas jauniešu iniciatīvas centrs sagatavojuši virtuālu erudīcijas spēli, ko
Vienā spēlē var piedalīties viens dalībnieks vai viena
iespējams spēlēt, dodoties pastaigā pa Viļakas pilsētu. Šoreiz jautājumi par ģimene.
Maestro. Sekojot norādēm, ir jāveic uzdevumi, jāatbild uz jautājumiem un
Noteikti parūpējies par laika apstākļiem piemērotu apģērbu,
jādodas uz dažādiem pilsētas objektiem.
ievēro ceļu satiksmes un epidemioloģiskās drošības
noteikumus.
Lai piedalītos, nepieciešams lejupielādēt aplikāciju Actionbound un izvēlēties
spēli "Raimonds Pauls" https://actionbound.com/bound/raimondspauls

Spēle būs aktīva līdz 28.02.2021.

* Visi objekti kartē: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VO-3hyH5BFPpVoebk1fOyy5e_J87o2z2&usp=sharing

Apmeklējot progammā norādītās vietas, obligāti jāievēro valstī noteikti epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid-19 ierobežošanai!
Aktivitātes pieejamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuāli!
Apmeklējums iepriekš obligāti jāpiesaka (vietās, kur tas ir norādīts!)!
Nedrūzmējies, ievēro distanci un ja nepieciešams – lieto sejas masku!
Atsevišķas aktivitātes pieejamas tikai atbilstošos laikapstākļos!

