
  

 

 

 

 

 

   2021 

ZIEMEĻATGALES  

DZĪVES GARŠA  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

pusdienas un degustācijas!!! 

 
  31.07.-01.08. 2 dienas no EUR 115  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

31.07. 

 

Rīga –  

Gulbene –  

Tilža –  

Balvi   

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 senlietu privātkolekcijā “Saipetnieki" apskatāmi vairāk nekā 5 000 dažādu 

eksponātu. Senlietu privātmuzejs sniedz priekšstatu par to, kā no 19. gs.beigām līdz 

20.gs. 70.gadiem mūsu senči dzīvojuši Latgales ziemeļaustrumos. Kolekcijā 

iekļauti gan seni sadzīves priekšmeti un lauksaimniecības darbarīki, gan arī tehnika 

un transportlīdzekļi. Muzeja apkārtni papildina un rotā daiļdārzs ar krāšņām puķu 

kompozīcijām, strūklakām, austrumu meditāciju tiltiņu, dīķiem, lapenītēm u.c.  

 mājas alus ražotnes "Kolnasāta" devīze ir: "Šeit top īsts Latgales alus!". Māju 

saimnieks Dainis Rakstiņš arī ir īsts latgalietis. Atšķirībā no lielākās daļas ražotņu, 

kur viss vai daļa procesa ir mehanizēts, šī patiesi ir īsta mājas alus ražotne, un katrs 

burtiskā nozīmē var pielikt roku alus darināšanas procesā – malt miežus vai vārīt 

apiņu novārījumu... Beigās atliek vien izbaudīt svaigi gatavotu brūvējumu, 

piekožot arī saimnieka sagādātās uzkodas latgaļu gaumē – taukmaizītes un sīru 

 Retro moto klubs Rūsa vējā. Mocīšu dzīves stāsts un apskate. Aizraujošs 

izbrauciens ar emku uz baznīcu, mēģinot noķert vēju vai mušu zobos  

 puķu reibums „Ezerlīčos” – tikšanās ar puķu šķirņu audzētājiem un interesantiem 

cilvēkiem Ēriku un Skaidrīti Kašiem. Jūlija beigās vai augustā te reibina lilijas un 

dienziedes – to te ir simtiem šķirņu. Iespēja apskatīt ne tikai puķu laukus, bet arī 

milzu kalnu ar savdabīgiem akmeņiem- par katru ir stāsts par to, kā tas atrasts un 

šurp atvests. Akmeņu pasauli papildina mazo formu skujeņi.  

Viesu nams 

Stāmerienas 

apkārtnē 

 

svētdiena, 

01.08. 

 

Balvi –  

Baltinava – 

Kārsava  –  

Rīga  

 

 Balvu ievērojamāko vietu apskate  

 ciemošanās z/s Kotiņi, kas ir viens no lielākajiem sēklaudzētājiem Latvijā. Tā ir 

moderna lielsaimniecība, kas ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām 

nodarbojas ar graudaugu un pākšaugu audzēšanu un pārstrādi (būs iespēja 

iegādāties vietējo produkciju). Stāsts par dzīvi un iespēju meklēšanu tālajā 

pierobežā noteikti patīkami pārsteigs katru. 

 Malnavas muižā 1941.gadā viesojās Ādolfs Hitlers– Hitlera bunkuru un muižas 

parka apskate. 

 Latgolys šmakovkys dedzinātavā ir iespējams iepazīties ar senajām brūvēšanas 

tradīcijām, kas Malnavā dzimušas jau 1827.gadā, kad grāfa Nikolaja Šadurska 

laikā tika uzcelts pirmais brūzis. Būs, protams, iespējama arī sīvā nobaudīšana... 

 vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš, latgaļu mūzika un sātīgas pusdienas 

latgaļu muižas kalpu gaumē pie latvju saimnieces Ainas. Desertā ir garantēta 

kūku ēšana, jo Aina atzīta par labāko kāzu kūku cepēju Latvijā –viņa prot ne tikai 

ļoti garšīgi cept, bet arī ļoti garšīgi par savām kūkām stāstīt...  

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

 

 
 

 



Naktsmītnes raksturojums  

viesu nams Stāmerienas apkārtnē (Vonadziņi)  - 2-3 vietīgi 

numuriņi ar WC un dušu, brokastīm. Viesu nams atrodas gleznainā 

vietā – ezera krastā. Iespēja piesakoties pasūtīt vakariņas (otrais un 

saldais) – 9 EUR) 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  40 jāiemaksā līdz 30.06.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 21.07.  

 ja pieteiksieties pēc 21.07., jūsu vieta tiks rezervēta  

pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,  

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 30.06., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.07., 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  104 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– 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,  

 programmā paredzētās degustācijas  

 vietējo gidu stāstījums saimniecībās 

 pusdienas svētdienā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas sestdienā un vakariņas 

 veselības apdrošināšana   
 

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 

 


