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      “Ūdens pasaka” savu darbību uzsāka 2021. gada 1. jūnijā. 

      Visaktīvākais mūsu darbošanās posms ir vasara. “Ūdens pasaka” atrodas pie paša Cirmas 

ezera krasta, tāpēc tiek piedāvāts daudzveidīgs ūdens aktivitāšu pakalpojumu klāsts: sup dēļi, 

kajaki, katamarāns (ūdens velosipēds), ūdens motocikls, laivas ar airiem/ar motoru, 

vizināšanās ar ūdens slēpēm un ūdens pūšli. Drošībai ir vestes un glābšanas riņķi. 

      Mēs piedāvājam arī pārvietojamos kubulu un pirti, kuru varam nogādāt saviem klientiem 

ērtākajā vietā. Ir iespēja pasūtīt pirtiņu ar pirtnieku, kā arī izbaudīt masāžu (uz vietas). 

      Īpaši lepojamies ar savu “Harmonijas mājiņu” uz pontona, kura ir aprīkota ar elektrību, 

dārza mēbelēm. Tajā ir maza virtuvīte un viena istabiņa. “Harmonijas mājiņa” ir paredzēta 

atpūtai diviem cilvēkiem. Pa ezeru mājiņa pārvietojas ar laivas benzīndzinēja palīdzību.  

     Ir iespēja palikt pa nakti teltīs (savās). Ir labiekārota un pārdomāta vieta kempingam, kura 

tiek nepārtraukti attīstīta. 

     Mūsu pakalpojumu klāstā ir arī tehniskais aprīkojums- benzīna ūdens sūknis un ģenerators. 

     “Ūdens pasakas” teritorijā ir iespēja atpūsties ar kompāniju, makšķerēt un kūpināt zivis, 

izmantot nojumes, grilu, lielo telti (6x12) un mazākas ātri uzstādāmas teltis (3x6), ir pieejama 

elektrība, ledusskapis, bērnu batuti un ūdens matrači.  

     “Ūdens pasaka” uz vietas organizē bērnu nometnes un bērnu dzimšanas dienas. 2021. gada 

jūlijā notika divas bērnu nometnes – viena bija paredzēta Ludzas bērniem, otra  Rēzeknes 

bērniem. Kopā nometnē piedalījās 39 bērni. 

     Mūsu plānos 2022. gadā: 

• uzņemt vairāk cilvēkus kempinga jomā; 

• organizēt un novadīt trīs bērnu nometnes dažādiem vecumposmiem;  

• palielināt cilvēku skaitu, kuri lietderīgi izmantos ūdens aktivitātes savā brīvajā laikā; 

• uzstādīt saules paneļus (kuri jau ir iegādāti). 

      Mēs nepārtraukti cenšamies zaļi un radoši attīstīties un pilveidoties, saudzīgi kombinējot 

esošos dabas resursus  un mūsdienīgās konkurentspējīgas idejas! 

 

Jebkurš cilvēks var apmeklēt “Ūdens pasakas” teritoriju un izmantot tās piedāvātos 

pakalpojumus. Pie mums ir atlaides daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem un bērniem līdz 14 

gadiem ieeja pludmalē ir par brīvu. 

 

Kā iedzīvotāji Jūs var sasniegt?  

Informāciju par mums var atrast mūsu majaslapā www.udenspasaka.lv, kā arī 

www.visitludza.lv, www.travellatgale.lv 
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Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 

lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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