
 
            

 

 

 

 

 

 

   2022 

TEIČU PURVU BRADĀJOT UN 

ĒRĢELĒM SKANOT, KOPĀ AR 

ANDRI PRIEDI UN IEVU ROZENTĀLI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas ! 

 
 

  22.07. – 23.07. 2 dienas EUR 112  

diena,  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

piektdiena, 

22.07. 

 

 

Rīga –  

Aiviekste – 

Lubāna - 

Madona 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Aiviekstes HES un pati Aiviekste, no kuras Vidzeme un Latgale 

pirmo reizi izdzirdēja radio.  

 Piemiņas taka Ceļš pie Andreja Eglīša Ļaudonā.  

 Vecsaikavas dižozols (apkārtmērs 7,46 m), gājēju tilts un pontonu 

tilts pār Aivieksti.  

 Lubāna un stāsts par plūdiem un laivām ielās pirms Aiviekstes 

bagarēšanas. Lubānas baznīca ar tās lieliskajām ērģelēm un nelielu 

ērģelmūzikas koncertu.  

 Vecais Ceplis – izcilā operas tenora Jāņa Zābera dzimtās mājas–

muzejs.  

 Kārļa Zāles veidotais Oskara Kalpaka piemineklis Visagala 

kapos. Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtās mājas Liepsalas.  

 Ūdenstūrisma attīstības centrs Bāka pie Lubāna ezera – skatu 

terase, no kuras paveras Lubāna plašumi 

** 

viesnīca 

Madonā 

sestdiena, 

23.07. 

 

Madona – 

Barkava – 

Stirniene – 

Varakļāni –  

Rīga 

 Barkavas baznīcas stāsti un ērģelmūzikas spēle.  

 10 km pārgājiens pa lauku ceļu uz Siksalu. Siksalā, sauszemes 

salā Teiču purva vidū, vecticībnieki apmetās jau 17. gadsimtā, 

bēgdami no pareizās ticības vajāšanām. Savulaik sādžā bijuši 

vairāki desmiti saimniecību, bet šodien palikušas vairs divas 

pastāvīgi apdzīvotas mājas, un katrā mīt pa vienam vientuļam purva 

vilkam. Neticami, ka elektrība te ievilkta tikai pirms 10 gadiem, 

21. gadsimtā! Līdz tam televizorus sādžā darbināja ar vēja vai dīzeļa 

ģeneratoriem. Siksalā vietējā pašvaldība spītīgi turpina pļaut zāli 

kapos, kamēr dzīvi palikušie steidz no purva prom. Tur viss ir 

vienkārši – iekšā un ārā ved viens vienīgs ceļš.  

 Stirnienes baznīca un Ieva Zepa.  

 Varakļānu muižas pils atdzimšanas stāsts, stāsti par Borhu dzimtu 

un romantiskais parks (viena no pirmajām klasicisma stila celtnēm 

Latvijā). Lasījums Varakļānu kapos. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00   

 

      
 



 

Naktsmītņu raksturojums 

** viesnīca Madonā: 2 – 3  vietīgas istabas, 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 22.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 12.07. 

 ja pieteiksieties pēc 12.07. 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 22.06. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.07.  

- 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 101 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu  

viesnīcā – EUR 30 

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,  

 pusdienas 

 vietējo gidu stāstījums  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 
 

 

 

  

 

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 

 


