
  

 

 

 

 

 

   2022 

SĒLIJAS UN LIETUVAS PIEROBEŽAS 

DZĪVES STĀSTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas,   

pusdienas un veselības apdrošināšana!!! 

 

  30.07. – 31.07. 2 dienas EUR 115  

maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

30.07. 

 

 

Rīga – 

Ēberģe – 

Nereta – 
Gārsene –– 

Subate – 

Daugavpils  
 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Pilkalnes muižas apmeklējums. Te māla kleķa klētī saglabājusies unikāla senlatviešu 

graudu kalte. Rīta kafija un stāsti par dzīvi pierobežā. 

 Saukas dabas parks un Ormaņkalns – gleznainais skats uz apkārtni un Saukas ezeru. 

 Gārsenes pils stāsti un leģendas. Pils celta neogotikas stilā. 60 gadus muiža atradās 

baronu Budbergu–Beningshauzenu dzimtas īpašumā. Latvijas brīvvalsts laikā ēku 

pārbūvēja par skolu, kuras atklāšanā 1940. gadā savā pēdējā oficiālajā braucienā pa 

Latviju piedalījās Kārlis Ulmanis. Ainaviskais pils parks, pastaiga pa Zaļo taku.  

 Vecā Stendera muzejs ar ekspozīciju, pastāvīgu novada amatniecības izstādi, 

mācītajmuižas klēts apskati, kur iekārtota etnogrāfiska daļa ar pagājušo gadsimteņu 

sadzīves priekšmetiem, fotouzņēmumiem un dokumentiem.  

 Viesošanās saimniecībā Kalna Rūdupes, kas nodarbojas ar ābolu un dažādu ogu 

audzēšanu, ko izmanto mājas vīna gatavošanai. Stāstus par saimniekošanu labāk klausīties 

pie pašu gatavotā mājas vīna glāzēm.  

 Fotopauze pie greznā Sventes muiža ansambļa. 

 Meklēsim augstāko Sēlijas kalnu – Egļukalnu 

*** viesnīca 

Daugavpilī 

 

 

svētdiena, 

31.07. 

 

 

Daugavpils 

– Zarasai –  

– Rokišķi – 

Ilzenberga -
Vecumnieki 

– Rīga  
 

 Zarasai – pilsētā, kuru ieskauj 7 ezeri. Dosimies stundu garā izbraucienā ar jūras 

katamarānu pa Zarasai lielāko ezeru. Baudīsim mazpilsētas rīta mieriņu un ūdens 

šalkoņu.  Izbrauciena laikā klausīsimies stāstus par Zarasiem un ezeriem, ieelposim ezera 

smaržu, redzēsim ezera salas. 

 Stelmužes koka baznīca (1650.). Tā, pateicoties apdāvinātiem meistariem, tika būvēta, 

izmantojot tikai cirvi. Baznīcas interjerā ir daudzi vērtīgi baroka stila rotājumi.  

 Rokišķu reģiona garšu triumfs. Senas grafas, kur iespējams izgaršot to, ko ražo vietējie 

uzņēmumi, sākot no vītinātas filejas un alkšņu dūmos auksti kūpinātas liellopa desas līdz 

nogatavinātajam cietajam sieram Rokiškio Grand ar kraukšķīguma notīm un izcilas 

kvalitātes vīnus no saimniecības Roksala, kas lepojas ar daudziem tituliem. Turpinājumā 

gardēžiem tiek celts priekšā skilandis – interesants, latviešiem mazzināms produkts, ko 

gatavo no cūkgaļas, pievienojot sīpolus, ķiplokus, piparus. Deserta vietā jānogaršo 

vietējais šakotis un nu jau gandrīz par Lietuvas simbolu kļuvušās baraviciņas.  

 Skaistais un plašais Rokišķu muižas ansamblis, kurā izveidots Rokišķu muzejs. 

Atsevišķā muižas kompleksa ēkā var apskatīt Rokišķu lepnuma – koktēlnieka Ļongina 

Šepkas visas dzīves laikā radīto unikālo un savdabīgo kokgriezumu kolekciju, uzzināt 

divu varenu dzimtu – Tīzenhauzenu un Pšezdziezku – likteņus, kā arī gremdēties 

aizgājušo gadsimtu noskaņā krāšņi izdekorētajās muižas istabās, apskatot izstādes.  

 Atdzimusī Ilzenbergas muiža ar angļu stilā iekopto 15 hektāru plašo parku ar 

skulptūrām, ar leģendām apvīto Mīlestības salu, graciozi izliekto tiltiņu, ezeru un stāstiem 

par šīs saimniecības attīstīšanu pašreizējā veidolā. Tagad te tiek attīstīta biodinamiskā 

saimniecība, kur tiek īstenots pilns cikls – no sēšanas līdz gatavai produkcijai, turklāt 

lauku darbos, izmantojot tikai bioloģiskas metodes, dabiskus līdzekļus.  

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 



Naktsmītnes 

 *** viesnīca Daugavpilī: 2 vietīgas istabas ar dušu un WC, 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 30.06.   

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 20.07.  

 ja pieteiksieties pēc 20.07., 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 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 20.07.  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

 sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR 103 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru  

viesnīcā – EUR 22 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes viesnīcā Daugavpilī un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas, izbrauciens ar katamarānu 

 pusdienas svētdienā 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas un pusdienas sestdienā  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un   

ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma 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 

 


