
 

 

 

Aicinājums uz 19. Starptautiskajiem pedagoģiskajiem lasījumiem - 

“Воля есть самая драгоценная победа” 

‘’Griba ir visvērtīgākā uzvara”. 

 

 

 

Almati 20.-22.03.2020 

Vēl spilgtā atmiņā šī gada martā lieliski organizētie Pedagoģiskie lasījumi Rīgā un tikšanās ar kolēģiem. 

Šalva un Paata Amonašvili mūs aicina uz 19. pedagoģiskajiem lasījumiem Almati, Kazahstānā. 

Latvijas humānās pedagoģijas asociācijas valde uzticēja mums - ceļojumu birojam ITALIS GEOTOUR 

organizēt Latvijas delegācijas braucienu uz Almati. 

Iepriekšējos gados guvām labu pieredzi, organizējot Latvijas delegācijas braucienus uz Starptautiskajiem 

pedagoģiskajiem lasījumiem Minskā un Baku. Izsakām pateicību visiem dalībniekiem par sadarbību, saliedētību 

un organizētību. 

Mūsu priekšlikums ir - apvienot pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu ar Kazahstānas iepazīšanu. Šī 

valsts un cilvēki patīkami pārsteigs katru apmeklētāju. 

Pedagoģisko lasījumu programma un sīkāka informācija būs vēlāk. Līgumu, rēķinu u.c. sūtīsim katram, 

kurš būs pieteicies. Šobrīd ir svarīgi saprast, kurš gribētu piedalīties lasījumos piedāvātajā formātā. 

Par aviobiļetēm. Esam izpētījuši dažādus variantus. Tiešā reisa bez pārsēšanās uz Almati martā vēl nav. 

Izvēlējāmies izmantot Turkish Airlines grupas aviobiļetes Rīga – Stambula – Almati – Stambula – Rīga. Šajā 

gadījumā priekšrocība ir tā, ka var mainīt lidojošās personas bez finansiālajiem zaudējumiem līdz biļešu 

izdrukāšanai (ne vēlāk kā 14 dienas pirms lidojuma), biļetes cenā ir iekļauta arī ēdināšana un Stambulas jaunā 

lidosta patīkami pārsteigs, kā arī atpakaļ ceļā būs laiks labi un lēti iepirkties lidostā. 

 
Pielikumā Jūs atradīsiet brauciena programmu. 

Nepieciešamības gadījumā noformēsim arī oficiālus ielūgumus, informējiet mūs par to savlaicīgi. 

Lūdzu nekavējieties un piesakieties lasījumiem pēc iespējas ātrāk, jo vietu skaits ierobežots - elektroniski 

caur saiti: https://forms.gle/EkYjQ67eu7ozENpB7  

pa e.pastu info@italisgeotour.com vai telefoniski Tālim 29132099, Lidijai 26497573 

Nepieciešamā informācija – vārds, uzvārds pēc pases; personas kods; iestāde, kurā strādājat; kurš apmaksās 

rēķinu, telefona numurs un e-pasts. 
 

Uzvārds, 

Vārds 

Personas 

kods 

Iestāde Telefona 

Nr. 

E-pasts Maksātājs 

      

 Ar cieņu, 

Tālis Jaunzemis 

 LHPA valdes loceklis, 
SIA ITALIS GEOTOUR izpilddirektors  

https://forms.gle/EkYjQ67eu7ozENpB7
mailto:info@italisgeotour.com


 

 

Pedagoģiskie lasījumi Kazahstānā 
2020. gada 17.-24.martā, 8 dienas, 845 EUR  

 
Valsts, kas vēl ir liels noslēpums Latvijas tūristam - Kazahstāna. 

Stepes, kalni, ainavas, mūžīgie kanjoni, ezeri. Kazahstānas bagātība ir tās mežonīgā 

daba, tā apbur ar savu pirmatnīgumu.  

Iepazīsimies ar daudzveidīgām kazahu tradīcijām, izbaudīsim vietējo viesmīlību un 

nogaršosim Vidusāzijas gardos ēdienus. 

 

Ceļojuma laikā jūs gaida: satikšanās ar izciliem un radošiem dažādu valstu 

pedagogiem un zinātniekiem; 

profesionālā pilnveidošanās Lasījumu plenārsēdēs, meistarklasēs un pedagoģiskajās 

laboratorijās; 
 Almati – Kazahstānas galvaspilsēta līdz 1998. gadam (1.4 

milj). Skaistākā un zaļākā pilsēta valstī, nozīmīgākais kultūras centrs. 

Tās simbols Kok Tobe (Zaļais) kalns ar TV torni un pacēlāju. No Kok 

Tobe paveras lielisks skats. Vēl viens pilsētas simbols ir Zenkova 

katedrāle – viena no lielākajām koka celtnēm pasaulē (56 m augsta). 

Zeļonij bazar (zaļais tirgus) – bagātīgs Austrumu tirgus.  

 

3* viesnīca Kazahstan – atrodas izdevīgā vietā ar 

fantastisku skatu no 26. stāva uz saulrietu, pilsētu un Alatau 

kalniem.  

 

Čarinas kanjons – ar 

unikālām ainavām, 

satriecoši 

neaizmirstamiem skatiem, 

kas paliks atmiņā uz 

mūžu. Šī vieta atgādina 

Lielo Kanjonu ASV rietumos.  

 

Etnoauls “Huņņi” – ar plašu, 

atraktīvu etnogrāfisko programmu, kur 

varēs : iepazīt kā uzbūvēta kazahu 

jurta, izzināt kazahu tradīcijas un 

rituālus, vērot nacionālās spēles uz 

zirgiem, piedalīties dažādās 

meistarklasēs. 

    Kazahu tautas viesmīlība. 

   Savdabīgi nacionālie ēdieni un 

dzērieni, kuri aicina tos    iepazīt : baursaki, tokašs, bišbarmaks, 

kumiss, šabats, airans u.c.    



 

 

Kazahstāna 
17.03.-24.03.2020 

 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne 

1. 17.03. 
otrdiena 

Rīga – 
Stambula  

● Tikšanās lidostā 17:00. Izlidošana ar Turkish Airlines reisu 
plkst.18:55. Ielidošana Stambulā  22:55 

 

2. 18.03. 
trešdiena 

Stambula - Almati ● Izlidošana no Stambulas plkst. 01:25 , ielidošana Almati 
09:55 

● Ekskursija pa Almati – Panfiloviešu parks, Zenkova 
katedrāle, Zaļais tirgus 

● Iekārtošanās viesnīcā 

● Pusdienas 
● Ekskursijas pa Almati turpinājums – Republikas 

laukums, Kok Tobe kalns u.c. 
● Brīvais laiks. 

Viesnīca Kazahstan 
3* 

3. 19.03. 
ceturtdiena 

Almati – etnoauls 
“Huņņi” - Almati 

● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija uz etnoaulu “Huņņi” 
● Iepazīšanās ar kazahu tautas paražām, tradīcijām, 

nacionālo virtuvi, klejotāju dzīves veidu, sadzīvi 
● Kazahu jurta – uzbūve, filozofija, sakrālā nozīme 
● Teatralizēts uzvedums – nacionālās spēles uz zirgiem 
● Kopējas pusdienas 
● Meistarklases pēc izvēles (loka šaušana, džiģitēšana) u.c. 
● Brīvais laiks Almati 

Viesnīca Kazahstan 
3* 

4. 20.03. 
piektdiena 

Almati ● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz Pedagoģiskiem lasījumiem un atpakaļ 
● Piedalīšanās Lasījumos 

Viesnīca 
 Kazahstan 3* 

5. 21.03. 
sestdiena 

Almati ● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz Pedagoģiskiem lasījumiem un atpakaļ 
● Piedalīšanās Lasījumos 

Viesnīca  
Kazahstan 3* 

6. 22.03. 
svētdiena 

Almati ● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz Pedagoģiskiem lasījumiem un atpakaļ 

● Piedalīšanās Lasījumos  

Viesnīca  
Kazahstan 3* 

7. 23.03. 
pirmdiena 

Almati – Čarinas 
kanjons -Almati 

● Brokastis viesnīcā 
● Dienas ekskursija ar džipiem ( 540 km) uz Čarinas un 

Temirlikas upju kanjoniem. Neaizmirstami, satriecoši skati 
uz kanjoniem un kalniem. Pastaigas kanjonos 

● Kopējās pusdienas pie Čarinas upes 

Viesnīca 
 Kazahstan 3* 

8. 24.03. 
otrdiena 

Almati - 
Stambula – 
Rīga  

● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz lidostu 
● Turkish Airlines reiss 07:45. Ielidošana Stambulā 

plkst.11:25, Izlido no Stambulas plkst.15:55, Rīgā 
18:00 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Ceļojuma cenā 845 EUR ietilpst: 

 Avio biļetes Rīga – Stambula – Almati turp un atpakaļ, tai skaitā lielā bagāža (30 kg) + rokas bagāža (8 kg) 

 Visas ekskursijas ar autobusu, džipiem un kājām 

 Transfēri no/līdz lidostai, transfēri uz/no Lasījumiem 

 3* viesnīca ar brokastīm Almati (6 naktis) 

 Apdrošināšana brauciena laikā 

 Pavadošā grupas vadītāja un vietējā gida (kr.val.) pakalpojumi 

 Pusdienas etnoaulā un Čarinas kanjonā (lunch box) 

 Ieejas biļetes un ekoloģiskais nodoklis 

 Papildizdevumi: 

 Maksa lasījumos – tiks precizēta un pārējās ēdienreizes 

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. 

 

Pieteikties šeit: https://forms.gle/EkYjQ67eu7ozENpB7, vietu skaits ierobežots!  

https://forms.gle/EkYjQ67eu7ozENpB7

