
 

 

 

 
 
 

Zelta rudens Latgalē 
 

2 dienas: 3. oktobris – 4. oktobris, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: CENA 80 EUR / 75 EUR bērniem 
 

Ekskursijas vadītājs Edvīns Kamoliņš 
Izbraukšanas laiks: 6.30 Cēsīm, 7.00 Valmieras, 7.30 no Smiltenes 

 Nepieciešami pases dati pierobežas caurlaides saņemšanai! 
( vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese) 

Braucienā noteikti līdzi jāņem PASE!!! 
 

 
 

1. diena – sestdiena, 2. oktobris 
 

Ziupes puse ar Ilgu Ivanovu.  

Burvīga ekskursija ar Ilgu Ivanovu no Zilupes līdz Pasienai. 

Ilga ir sava novada īstena patriote, kas interesanti māk pastāstīt, kā 

Latvijas austrumu pierobežā dzīvo ļaudis. Vietējā gide mums 

ekskursijā izrādīs Zilupes pilsētu. 

Pusdienas. 

Ciemosimies Ilgas un Jurija Ivanovu saimniecībā. 

Vīrs ar abiem dēliem nemitīgi kaut ko izgudro, jāsaka viss sanāk 

ideāli gan meistarstiķi kinofilmām, gan praktiskas lietas 

saimniecībai. Jurijs 2017. gada beigās saņēma kultūras zīmi par 

latviskā mantojuma saglabāšanu Latgalē. Pirmkārt saimnieks 

parūpējās, lai ģimenei, vārot zupu, nedeg rokas, saskaroties ar 

metālu. Vai te varētu līdzēt it kā viegli uzliesmojošā bērza tās? To 

un vēl daudz ko citu uzzināsim klausoties stāstus, kā top tāss darbi. 

Opuļu svētavots - avota ūdenim pēc cilvēku nostāstiem piemīt 

dziednieciskas īpašības. 

Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīca. 

Ilga mums izrādīs skaisto Dieva svētīto Pasienas katoļu baznīcu. 

Dominikāņu mūku celtā baznīca ir kā magnēts, kas pievelk ticīgos 

katra mēneša 26. datumā. Viena no skaistākajām sakrālajām un 

izcilākajām poļu jeb Austrumeiropas baroka stila celtnēm Latvijā 

atrodas Pasienē – Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīca. 

Ar diviem baltiem torņiem, no ārpuses dievnams atgādina Aglonas 

baziliku, bet iekšā elpa aizraujas, veroties ābeļziedu rozā krāsā 

apgleznotajos griestos un sienās, apzeltītajās svētbildēs un 

interjera elementos. Būs iespēja pabūt pie Dievmātes altāra. 

Baznīcas draudze ir ļoti maza, tāpēc noziedosim savu artavu 

baznīcas uzturēšanai. 

Dabas liegums "Grebļukalns" – īpaši aizsargājamas dabas 

teritorija kopš 1957. gada – pastaiga paša Krievijas pierobežā. 

 “Austras koks” – Latvijas tālākais austrumu punkts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Apciemojam triju valstu robežpunktu. “Draudzības kurgāns”. 

Lielais Liepu kalns ar skatu torni. Lielais Liepukalns ir trešā 

augstākā virsotne Latvijā — 289,3 metri virs jūras līmeņa. Tā 

virsotnē uzbūvēts augstākais koka skatu tornis Latvijā (34m), no 

kura paveras iespaidīgs skats uz apkārtējo ainavu - pakalniem, 

Rāznas un citiem ezeriem. Tornī ir 9 skatu platformas dažādā 

augstumā, tāpēc katrs var uzkāpt tik augstu, cik vēlas. 

Iekārtošanās viesu namā Rāznas sāvkrasti. (istabiņās pa 2-4 

cilvēki) ~ 100 m līdz Rāznas ezeram. 

Vakarā iespēja apmeklēt pirtiņu!  

 

2. diena – sestdiena, 3. oktobris 
 

Brokastis viesu namā.  

Mākoņkalns. Viens no populārākajiem Latgales tūrisma 

objektiem. No lielpaugura plakanās virsotnes (247 m vjl, ap 60 m 

virs tuvākā apkārtnes) paveras viena no skaistākajām Latgales 

ainavām un redzams 2 km attālais Rāznas ezers. Mākoņkalnā 

atradās 13. gs. celtā un praktiski neieņemamā Livonijas ordeņa 

Volkenbergas pils, - viens no pirmajiem Latgales 

nocietinājumiem, no kuras līdz mūsdienām saglabājušies tikai pils 

mūra fragmenti. 

Ciemošanās pie Aivara Ušpeļa. Tā kā podnieka amats Latgalē ir 

viena no daudzinātākajām nemateriālā kultūras mantojuma 

prasmēm, ciemosimies pie viena no pazīstamākajiem keramiķiem 

Latgalē. Atraktīvais amatnieks Aivars Ušpelis ir viens no 

„Pūdnīku skūlas” četriem podniekiem un savā darbā izmanto 

senču uzkrātās zināšanas. Aplūkosim podnieka darbnīcu, 

saimnieces gleznas, senlietu kolekciju. 

Uz vietas iespējama gatavo darbu iegāde. 

Lūznavas muiža, dēvēta par Latgales jūgendstila pērli. 20. 

gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai. Piedzīvojusi 

vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, 

pagasta pārvaldi un bibliotēku. 2015. gadā atdzimusi no jauna, lai 

iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt MŪZA. Muižu 

ieskauj 23,7 ha liels ainavu parks ar 2,6 ha lielu septiņu dīķu 

sistēmu, kur Staņislava Kerbedza laikā audzēja zivis. Parkā 

atrodas Madonnas statuja, kurā attēlota Svētā Marija. Mūsdienās 

parkā ir renovēts ~1 km garš tūristu pastaigu celiņš. 

Pusdienās baudīsim zivju zupu. 

Izbraucam caur Rēzekni. Uz brīdi piestājot pie pilsdrupām, 

Gora un Zeimula. 
 
 

 

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): 

IEEJAS MAKSAS: 

 Zilupes saimniecības apskate – 5 EUR 

 Zilupes gids – 3 EUR  

 Pasienas baznīca – ziedojums 

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


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

 Ciemošanās pie A.Ušpeļa – 2 EUR 

 Lūznavas muiža ~ 3 EUR  

 Pusdienas Lūznavā ~ 3 EUR 
 

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 
 

  

piesakoties  līdz  
25.09.2020.  
(2 nedēļas pirms brauciena)  

25 EUR  
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā 

no pieteikšanās 

brīzā 

atlikusī summa  
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

«Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks.  

Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēts 25 eiro.  

Atsakoties pēc 25. septembra, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iem aksāto var pārad resēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

http://www.balt-go.lv/
mailto:balt-go@balt-go.lv

