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Latgola ruļevoj 
Kāds ir latvietis, simtgades latvietis?  
To brauksim noskaidrot uz latviskāko Latvijas daļu – Latgali! Tiksimies ar 
interesantiem, košiem, aizrautīgiem, darbīgiem un īstiem latviešiem. 
 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

Plkst. 7:00 – izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Viesošanās maizes muzejā tikšanās ar maizes muzeja izveidotāju, vadītāju, cepēju Viju Kudiņu. 
Viss sākas no maizes un par to jums pastāstīs īstā latvju saimniece Vija Kudiņa, pastāstīs arī par to, 
kāpēc stenderes ir slapjas mīcot maizi, par maizi, spēku, sīkstumu, dzīvi un dzimtās vietas 
skaistumu. Cienāsieties ar tēju, maizi un medu.  
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Ezers, ko sauc dažādos vārdos, bet viens no tiem Velna sviedru ezers jeb Čortoks, kurā nedzīvojot 
ne zivis, ne putni, līdzās vijot ligzdas, kam vietējie naktī baidās garām iet. Tā ka brauksim raudzīt, ar 
ko īpašs un pārsteidzošs ir šis ezers. Bezmaksas. 
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Latgales īpašā keramika ir izzūdoša, tāpēc ir svarīgi izcili meistari, kas šīs prasmes izkopj. 
Ciemošanās pie lieliska latgaļu podnieka, kurš stāsta par keramikas gadsimtus ilgajām tradīcijām, kā 
arī par Latgales novadam raksturīgajām formām un rotājumiem. Atraktīvais podnieks piedāvā 
ekskursiju, darba demonstrāciju, gan arī pārsteidz ar asprātīgām un pamācošām pārdomām par 
dzīvi. Katras, kas vēlēsies varēs iemēģināt roku, darbojoties ar mālu.  
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Zirgu sēta “Klajumi”. Te ir jābauda Latgales miers, darba un absolūtā šī reģiona harmonija. Šai 
Latgales zirgu sētai ir aptuveni 100 gadu vēsture. Tikšanās ar saimnieci, stāsts un ekskursija pa šo 
skaisto sētu, zirdziņu samīļošana un latgaliskā spēka baudīšana. Turklāt jāteic, ka pērn “Klajumu” 
saimniece Ilze Stabulniece ieguva titulu “Īstā latvju saimniece”. 
 

 

 
 

 
 

Vēlu vakarā atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Konkursi, spēles, laimes aka un daudz pozitīvu emociju.  
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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

w Transporta pakalpojumi 
w Grupas vadītājs 
w Maršruta plānošana un saskaņošana 
w Ekskursijas maksa Maizes muzejā 
w Ekskursijas maksa keramiķa darbnīcā 
w Ekskursijas maksa zirgu sētā “Klajumi” 

PAPILDU IZDEVUMI: w Personīgie izdevumi (suvenīri, ēdienreizes u.c.) 

SKOLĒNU SKAITS: 15-19 skolēni 20-24 skolēni 25-30 skolēni 
CENA VIENAM SKOLĒNAM: 64,00 € ar PVN 56,00 € ar PVN 49,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit dalībniekiem viens pedagogs ceļojumā var doties bez maksas (papildus dalībnieku skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 7:00 
no Jums ērtas vietas 

Šī ceļojuma programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam. 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500061 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ekskursijas programma 

    Latgola ruļevoj 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 
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Skolēnu ekskursijas  
vīrusa izplatības laikā 
 

 

Šoruden skolēnu ekskursijas organizējam 
nedaudz neierastāk un ievērojot papildu 
piesardzību. Bet jautrība, aktivitātes un jauna 
pieredze neizpaliks. 
 

Kā tiek organizētas ekskursijas, ievērojot piesardzību? 

- Ekskursijā var doties tikai katra klase atsevišķi. 
- Pirms ekskursijas autobusā tiek veikta saskares virsmu dezinfekcija.  
- Travel Biiz nodrošina skolēnu un pedagogu roku dezinfekciju katru reizi pirms iekāpšanas 

autobusā. 
- Travel Biiz aktivitātes autobusā tiek nodrošinātas, ievērojot distanci un nodrošinot, ka 

vairākas personas neaiztiek vienu un to pašu priekšmetu (piemēram, pildspalvas, 
uzskates materiāli u.tml.). 

- Ekskursijām norīkojam autobusus tikai ar lielu sēdvietu skaitu (45-60 vietas atkarībā no 
ceļotāju skaita), lai katrs ekskursijas dalībnieks var sēdēt viens. 

- Pēc iespējas vairāk izvēlamies tādus apskates objektus, kur laiks, galvenokārt, jāpavada 
svaigā gaisā ārpus telpām. 

- Ieejas biļešu maksa apskates objektos ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā (izņemot izvēles 
apskates objektus), kas tiek apmaksāta ar bankas pārskaitījumu pirms ekskursijas. Tā 
izvairāmies no darbībām ar skaidru naudu ekskursijas dienā. 

- Pirms ekskursijas nosūtam noderīgu informāciju par drošu ceļošanu. 
 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

EKSKURSIJAS ORGANIZATORS 
SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"" 

Reģistrācijas numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
E-pasta adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +371 66907474 

 

 


