
  

 
 

 

 

 

   2021  

PIE PUTNIEM LUBĀNA KLĀNOS  

KOPĀ AR ORNITOLOGU  

DMITRIJU BOIKO 
Cenā iekļautas pusdienas!!! 

  

  15.05. 1 diena EUR 35  

 

*skolniekiem, studentiem, skolotājiem - EUR 1 (vietu skaits ierobežots) 
ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

15.05.  

 

 

 

Rīga – Pļaviņas 
– Degumnieki - 

Īdeņa – Pļaviņas 
–  Rīga 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Degumnieku lauki – svarīga un interesanta vieta caurceļojošām zosīm. Pārsvarā sējas un baltpieres 

zosīm. Putnu skaits var būt no dažiem desmitiem līdz dažiem tūkstošiem. Redzēsim un dzirdēsim arī 

ķīvītes, lauku cīruļus, dzērves.  

 Piestāsim pie dažiem putnu vērošanas torņiem, no kuriem redzamas ne tikai dažādas putnu sugas, 

bet arī apkārtējā ainava ar dambjiem, kanāliem, niedrāju masīviem, Akmeņsala un milzīgais ezera 

ūdens klajs; applūstoši krūmāji, mitras pļavas, aizaugušais ezers. No putniem var novērot uz 

Akmeņsalas ligzdojošus jūraskraukļus, lielos baltos gārņus, zivju gārņus, dažādu sugu pīles, kaijas un 

zīriņus, niedrājā un apkārtnē skan ķauķu un citu sīko zvirbuļveidīgo putnu dziesmas.  

 Neliela pastaiga pa dambi gar Aiviekstes upi pie Lubāna mitrāja informācijas centra. 

Mēģināsim saskatīt ezerā un upē mītošās putnu sugas (cekuldūkurus, dažādas pīļu sugas, kaijas), kā 

arī iepazīt mazo zvirbuļveidīgo putnu balsis: ķauķu, vālodzes, stērstes utt.  

 Ūdens tūrisma attīstības centra Bāka skatu platforma. Tas ir viens no skaistākajiem un 

ievērojamākajiem apskates objektiem Lubāna ezera apkārtnē. No platformas vērosim dažādu sugu 

pīles, kaijas, zīriņus, gulbjus. Ja paveiksies, arī jūras ērgli un zivju ērgli.  

 Pastaiga pa Teirumnīku purva taku. Iepazīsim meža un purva putnu balsis. Pusdienas (cenā). 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Lai dabas izrāde būtu labāk saskatāma, iesakām ņemt līdzi binokļus!!! 

Atlaides, nosacījumi* 

 skolotājiem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecību vai izziņu no mācību iestādes, ceļazīmes cena ir EUR 1;  

 vietu skaits par samazinātu cenu (EUR1) ir ierobežots!    

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 20  

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja, gida pakalpojumi un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 (vai EUR 1 īpašajai cenai) avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 05.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 
tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 05.05., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.05.,jūs zaudējat  

visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
  

 

 

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 

 


