
 

 

 

 
 
 

SĒLIJAS UN LATGALES MOZAĪKA 
 

3 dienas: 21. augusts – 23. augusts, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: CENA 119 EUR /pers. 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

 
 

1. diena – piektdiena, 21. augusts 
 

Izbraukšanas laiks: 7.00 no Cēsīm 

Brauciens līdz Klintainei pie Kokneses. 

Ir vērts katram pašam izdzīvot savu stāstu, kuģojot pa Daugavu, ar 

varenu, teiksmām un varoņstāstiem apvītu, liellaivu “Nameisis”. 

Brauciens līdz Līvāniem. 

Latgales mākslas un amatniecības centrs - te var ne tikai apskatīt 

stikla pūtēju, audēju un keramikas darbnīcas, bet izmēģināt roku 

kādā no amatiem. 

Vīngliemežu audzētavas “Ošu mājas” apmeklējums, kur tās 

saimnieks mums izstāstīs par vīngliemežu audzēšanu un tās 

īpatnībām, tam sekos šīs delikateses degustācija. 

Brauciens līdz Aglonai. 

Naktsmājas viesu namā “Aglonas Alpi” 

https://www.aglonasalpi.lv 

2. diena – sestdiena, 22. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.   

Pārbrauciens uz Daugavpili. 

Daugavpils cietoksnis - Daugavpils pilsētas simbols. Izcila 

fortifikācijas būve, kura kopplatība ir lielāka par 150 ha. 

Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. 

gadsimta pirmās puses cietokšņa paraugs. Fortifikāciju lauzto līniju 

veido aizsargvalnis ar 8 bastioniem, 6 ravelīniem, 6 kontrgardēm 

kopā ar citām aizsardzības konstrukcijām: lunetēm, redutēm un 

aizsarggrāvi. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ( pēc izvēles).  
Daugavpils apskate vietējā gida pavadībā.  

Daugavpils, otra lielākā Latvijas pilsēta, atrodas Daugavas 

(Zapadnajas Dvinas) krastos republikas dienvidaustrumu daļā 232 

km attālumā no galvaspilsētas Rīgas. Pilsēta vairākkārt ir mainījusi 

savu nosaukumu: Dinaburga (1275), Borisogļebska (1656-1667), 

Dvinska (1893-1920), Daugavpils - no 1920.g. 

Baznīcu kalns - Tā ir vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju 

dievnami. Mārtiņa Lutera katedrāle uzcelta 1893. gadā. Dievmātes 

Romas katoļu baznīca iesvētīta 1905.gadā. Svēto mocekļu Borisa 

un Gļeba pareizticīgo katedrāle uzbūvēta 1905. gadā kā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.aglonasalpi.lv/


Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

Dinaburgas garnizona baznīca. Jaunbūves vecticībnieku draudzes 

Augšāmcelšanās, Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolas 

dievnamu cēla laika posmā no 1908. līdz 1928. gadam. 

Brīvais laiks pusdienām. 

Daugavpils skrošu rūpnīca. 

Vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā 

atrodas Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas 

tornis. 

Vasargališķu skatu tornis. Uzkāpjot 21 m augstajā skatu tornī,  no 

putna lidojuma augstuma var aplūkot ainavas un gleznainos 

Daugavas lokus. Apmeklētāji no tā var redzēt Daugavas upes 

Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas 

kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti. 

Slutišķu vecticībnieku sādža dabas parkā „Daugavas loki” - 

atrodas Daugavas ielejas labā krasta terasē. Šajā sādžā jau vairākus 

gadsimtus mituši un vēl arvien dzīvo vecticībnieki. Koka ēku ažūrās 

fasādēs vērojamas interesantas detaļas: ar kokgriezumiem 

apdarināti logu slēģi, durvis un zelmiņi.    Zīmīgi, ka 2005. gada 

vasarā Slutišķos filmētas seriāla „Likteņa līdumnieki” 3.daļas 

„Nārbuļu dēli” Sibīrijas ainas. Te izvietojusies Naujenes 

novadpētniecības muzeja brīvdabas nodaļa – Vecticībnieku māja. 

 

Vakariņas latgaliešu gaumē folkloras grupas pavadījumā. 

Ēdienkartē latgaliešu ēdieni un dzērieni, ieskaitot šmakovkas 

krūkas, vysi uz saimis golda, cik muogā līn, tik ād, kamēr zorna 

nastuov kai mīts. 

 

Naktsmājas viesu namā “Aglonas Alpi” 

https://www.aglonasalpi.lv 

3. diena – svētdiena, 23.augusts 
Brokastis viesnīcā. 

Aglona, ekskursija Aglonas bazilikā (1793) – Latvijas baroka stila 

šedevrs, (16.gs), kripta – kardināla Juliana Vaivoda apbedīšanas 

vieta, imperatora Pētera Pirmā un Katrīnas Pirmās troņu kopijas, 

19.gadsimta svētbildes, Jaunavas Marijas parādīšanās vieta, Svētais 

avots, gleznainais Aglonas ezers. 

Koka skulptūru komplekss Kristus karaļa kalns, kurā izvietotas 54 

skulptūras par Bībeles sižetiem, koka baznīca, Paradīzes dārzs, 

Noasa šķirsts. 

Ar lielo darba mīlestību, ar uzticību visam latviskajam, ar vēlmi 

ieaudzināt cieņu pret savas zemes vēsturi saimniece Vija Kudiņa 

Aglonā izveidojusi Maizes muzeju, kur apmeklētāji var uzzināt par 

maizes tapšanas procesu, pagaršot maizīti vai iemēģināt roku tās 

cepšanā.   

Viss kādreiz beidzas… 

Mājupceļš… 
 

Ceļazīmes cena CENA EUR 119 EUR/pers. 

Cenā iekļauts: 

• viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

• Balt-Go grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā 

• Nakšņošana 

• brokastis 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

http://www.balt-go.lv/
https://www.aglonasalpi.lv/


Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

IEEJAS MAKSAS: 

• Brauciens ar liellaivu- 8/5,50eur/pers. 

• Latgales mākslas un amatniecības centrs – 3/1,5eur/pers. 

• Ieejas maksa Stikla pūšanas darbnīcā- 3eur/pers. 

• Vīngliemežu audzētava “Ošu mājas”- ??? 

• Daugavpils cietoksnis – 3eur/pers. 

• Rotko centrs – 9/4,5eur/pers. 

• Slutišķu sādža – 2,5pers. 

• Ekskursija Aglonas bazilikā – 1,5/1 eiro/pers. 

• Aglonas maizes muzejs ( stāstījums+pusdienas) - 12.00eiro/pers. 

• Vakariņas+folkloras programma – 15 eiro/pers.  

 
 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 
Derīga pase vai ID karte. 

 

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.  

 

Balt-Go informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-

ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
 

 

Atsakoties no ceļojuma: 
Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  
Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro. 
Atsakoties pirms 6.08, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 6.08, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

•  Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 

piesakoties līdz  
{.6.08.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

http://www.balt-go.lv/
mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

