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EKSKURSIJAS PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM 

2019.gada rudens 

Apskates ekskursija pa pilsētu ar 

gidu – 1,5 st.  (1.- 12. kl. )  

 

   

 Izzinoša ekskursija, kas sākas ar 

Latgales atbrīvošanas pieminekļa 

apmeklējumu, koncertzāles GORS 

apskati, Latgales 100 gades kongresa 

piemiņas vietas apmeklējumu, 

noslēgumā stāsts par Rēzeknes 

pilskalnu un ARPC Zeimuļs. 

 

 

 

 

28 eur /grupai 

1,5 st. 

 

Bērnu ekskursija “Dārgumu 

meklējumos” (1.-4. kl.) ar gidu  

  

 

Rositten ekspedīcija  

Aizraujoša ekspedīcija skolēniem pa 

Rēzeknes pilskalnu, kur bērnus gaida 

gan fiziskās aktivitātes, gan 

erudīcijas pielietošana un vēsturisko 

faktu atklāšana par Rēzeknes pilsētu. 

 

 

 

 

 

1.00 eur / sk. 

1 st. 

Atsevišķu objektu apmeklējums Rēzeknē 

Radošo pakalpojumu centrs  

ZEIMUĻS 

Mūsdienu arhitektūras pērle – 

izglītības centrs bērniem un 

jauniešiem. Apmeklētājiem un 

tūristiem tas ir īpašs ar ēkas drosmīgo, 

neparasto risinājumu – slīpajām, ar 

“zaļo paklāju” klātajām jumta 

plaknēm un torņiem, kuru galos ir 

izvietoti skatu laukumi ar panorāmas 

skatu uz senajām pilsdrupām un 

pilsētas vēsturisko centru.  

 

Ekskursija ar 

gidu –  

1.00 eur / pers. 

40 min. 

mailto:tic@rezekne.lv


Latgales vēstniecība  

GORS 

Latgales vēstniecība GORS ir Latvijā 

pirmā no pamatiem celtā akustiskā 

koncertzāle, viena no 

ievērojamākajām 2013. gada būvēm 

Latvijā, kas ir arhitektu Ulda Baloža 

un Daigas Bikšes projekts. Pasaules 

līmeņa akustika, lieliska pasākumu 

programma, vieta koncertiem, 

izstādēm, kino, semināriem un citiem 

pasākumiem. 

 

Ekskursija ar 

gidu –  

1,50 eur / pers. 

1 st. 

 
Tālr. 22020206 

 
 

Rēzeknes zaļā sinagoga  

Ebreju lūgšanu nams, kas celts 1845. 

gadā, ir ne vien ebreju kopienas 

bagātās vēstures glabātājs, bet savā 

nesen restaurētajā veidolā atspoguļo 

pilsētas koka arhitektūras tradīcijas un 

ļauj iepazīt Rēzeknes vēsturi digitālā 

ekspozīcijā. 

 

 

Ieeja – brīva 

ar  gidu 

1 st. 

Latgales Kultūrvēstures muzejs 

 

 

Muzejā vienkopus savākta nozīmīga 

Latgales keramikas un tēlotājmākslas, 

kā arī etnogrāfisko priekšmetu 

kolekcija. Skolēniem piedāvā dažādas 

pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas, 

kā arī muzejpedagoģiskās 

programmas dažādiem vecumiem. 

 

 

1.00 eur / pers. 

 

Ekskursija ar 

gidu –  

8,00 eur / 

grupai 
 

Tālr. 64622464 

 

 

 


