
  

 

 

 
 

 

   2022 

ROGOVKA, GRIĶU ASUŠKAS 

UN LATGALE ŠPEKS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un pusdienas!!! 

 

  27.08. – 28.08. 2 dienas EUR 112  
diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

27.08. 

 

 

Rīga –  

Viļāni – 

Rogovka – 
Rēzekne  

 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Rogovku un Nautrēnu pagastu pelnīti dēvē par Latgales kultūras šūpuli, Latgales 

Piebalgu. No šejienes nākuši 64 kultūrvēstures darbinieki, 32 literāti un 

valodnieki, 26 garīdznieki. Neliels ieskats Nautrēnu novadpētniecības 

muzejā, kur bez novada vēstures aplūkojama arī fotomākslinieka, novadnieka 

Gleizda izstāde un tēlnieka Bērtuļa Buļa darbu ekspozīcija.  

 Pusdienas ciema kafejnīcā. Mājražotāju tirdziņš, kur būs degustējams un 

nopērkams gan vietējais siers, gan Latgales speķis, gan citi vietējie labumi.  

 Kas gan Latgale būtu bez māla podiem, vāzēm un svilpauniekiem – 

māla veidošanas meistarklase.  

 Viesosimies vietējā daiļdārzā, kur skatāma plaša dekoratīvo augu kolekcija. 

Sarunas ar saimnieci Dainu Zvejsalnieci, vides dizaineri, dārznieci un skolotāju, 

kas visus vides projektus testē tieši savā dārzā.  

 Zemnieku saimniecībā Liepkalns, kas audzē dažāda veida bioloģiskos 

graudaugus. Izaudzētais tiek pārstrādāts un fasēts turpat uz vietas saimniecībā. 

Te jūs atradīsiet dažādu biomiltu produkciju un pat zaļo griķu un zirņu 

makaronus. Sarunas par veselīgu uzturu un biolauksaimniecību, kā arī 

degustēsim griķu asuškas un griķu pienu.  

*** viesnīca 

Rēzeknē 

 

svētdiena, 

28.08. 

 

 

Rēzekne – 

Arendole – 

Višķi  –  

Rīga 

 

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

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

kurš prezentē savu produkciju gan tālajā Briselē, gan vietējā tirdziņā.  

 Ādas izstrādājumu darbnīcā ekskursija ar aizraujošu stāstu par ādas 
izstrādājumu izgatavošanas tradīcijām, paraugdemonstrējumi. 

 Arendoles muižā atrodas lielākā antīko interjera priekšmetu kolekcija Latgalē. 

Rūpīgi restaurētā muiža pārsteigs ar savu bagāto vēsturi. Arendoles muiža – tā ir 

vieta iedvesmai! Te saimnieko Latvijas īsto saimnieču šova uzvarētāja Faimja. 

Baudīsim ne tikai viesmīlību, stāstus par dzīvi muižā, bet arī našķus, ko galdā 

cels. Pēc citādiem našķiem jādodas uz Višķiem!  

 Višķu amatnieku ciems, kur gaida ne tikai pinumi un podi...  

 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  50 jāiemaksā līdz 27.07.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 17.08. 

 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 27.07.   

jūs  zaudējat EUR 40  

 atsakoties no ceļojuma pēc 17.08.  

- 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  101  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā  

– EUR 22     

    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 

 


