
  

 
 

 

 

 

   2021 

LATGALES  

VEIKSMES STĀSTS  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un 

pusdienas!!! 
 

 

  11.09. – 12.09. 2 dienas EUR 110  
diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

11.09., 

 

 

Rīga –  
Viļāni – Īdeņa - 
Gaigalava – 

Rēzekne  

 

Kas gan būtu Latgale bez baznīcām, ezeriem un pauguriem, šmakovkas un Latgolys 

špeka un, protams, bez sirsnīgiem un stipriem ļaudīm! Šis būs stāsts par cilvēcīgo – 
par saimniekiem, kas dara, jo grib, lai būtu labāk, un to, cik daudz mēs varam, 
dzīvojot kaut lauku viensētā vai mazā ciematā. Izrādās, nevajag jau neko daudz – tikai 

gribēt un darīt 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Saimniecība Obelisk Farm, kas nodarbojas ar kaņepju audzēšanu ne tikai 

kulinārijai, bet galvenokārt industriālām vajadzībām.  

 Īdeņa – Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru 

jumtiem, zivju zupa un kūpinātas zivis pusdienās. 

 Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejs, kur skatāmi vairāk nekā 100 

dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas teritorijā: 

akordeoni, ermoņikas, garmoškas, bajāni, kokles, cītaras u. c. 

 Lūznavas muiža ir kā Fēnikss, kas atdzimis no pelniem, – tā priecē gan ar ārējo 

veidolu un interjeru, gan kultūras aktivitātēm. 

*** viesnīca 

Rēzeknē 

 

svētdiena, 

12.09. 

 

 

Rēzekne – 
Malnava - 

Lūznava – 

Andrupene –  
Rīga 

 

 Latgolys šmakovkys dedzinātava, kurā iespējams iepazīties ar brūvēšanas 

tradīcijām, kas Malnavā dzimušas jau 19 gs. sākumā. Vietējais uzņēmējs Jānis 

Krivtežs te ne tikai attīsta savu biznesu, bet arī pulcina uzņēmīgus cilvēkus ap sevi. 

 Malnavas muiža, bunkuru un muižas parka apskate. 

 Zīmols Latgolys špeks jeb Latgales speķis ir atzinīgi novērtēs gan vietējā tirgū, gan 

arī ārzemēs. Tikšanās ar Latgales speķa vīru kā vietējie dēvē Andri Mejeru, kurš, 

prezentējot savu produkciju gan tālajā Briselē, gan vietējā tirdziņā ar stingru 

pārliecību saka: “Ja būs stipri amatnieki, tad būs stipra Latgale, bet, ja Latgale būs 

stipra, tad būs stipra arī Latvija!” 

 Jānis Kuzminskis piedāvā iespēju vērot ģitāru tapšanas procesu un arī apskatīt 

ģitāru kolekciju topošajā ģitāru muzejā. Fotopauze pie Rāznas ezera. 

 Siera darbnīcas Juri saimnieki labi pierāda, ka dzīve laukos var dot ne tikai 

gandarījumu, bet arī ienākumus. Izslavēto sieru degustācija.  

 Mājupceļā mielosimies ar pampūkām. Jā, pareizi, ar pampūkām – vietējā kafejnīca 

no bērnu valodas veiksmīgi radījusi nosaukumu un ar garšas kvalitāti neatstāj 

vienaldzīgu. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

           

Naktsmītnes raksturojums 

 *** viesnīca Rēzekne: 2- vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 

 

 



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  40 jāiemaksā līdz 11.08.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 01.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,                Foto: Aleksandrs Tolopilo 

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot  

   Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai, 

 jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 11.08.   

jūs  zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 01.09.  

- jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī  

vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu: – EUR  99 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā  

– EUR 20     

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) 

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos, vietējo gidu stāstījums saimniecībās 

 programmā paredzētās ēdināšanas un degustācijas  

 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 
 

Uzmanību!  
Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai 

 ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros  

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu  

ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

 

 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


