
 

I N F O R M Ā C I J A 

ARODBIEDRĪBAS  BIEDRIEM 

 

AICINĀM 
5-DIENU EKSKURSIJĀS AR GIDU  

„VASARAS VIDUS BRĪNUMU PĀRPILNAJĀ 

SANKTPĒTERBURGĀ” 

 
21. – 25.jūlijā (otrdien-sestdien) 

    
 

RĪGA –PLESKAVA- SANKTPĒTERBURGA ( Pilsētas apskate, Ermitāžas apmeklējums)  – 

PETERHOFA – KRONŠTATE –  

CARSKOJE SELO( Katrīnas pils ar  Dzintara istabu un parka apskate, Pavlovskas pils ar parku 

apskate)  - SANKTPĒTERBURGA - PLESKAVA -RĪGA 
 

 

 

 

1.dienā     plkst.       6.00    Izbraukšana no    Aspazijas bulvāra 5,  Rīgā 
                                                             

5.dienā  ~plkst.    ~22.00   Atgriešanās Rīgā 

 
 

! Saskaņā ar  5.februāra arodorganizācijas biedru sapulces lēmumu tiek 

noteikta dalībmaksa – 350 EUR  vai 

347 EUR arodbiedrības biedram, kurš samaksāja dalībmaksu un apmeklēja teātri 
2019.gadā. 

!Līdzbraucēju pieteikšanās par  pilnu cenu – 410 EUR  notiks vakantajās  

vietās  tikai pēc pieteikšanās noslēguma. 

! Pieteikšanās mājas lapā www.riao.lv   vai   www.ltda.lv  sadaļā  „RIMI AO”  

no 10.februāra  līdz 30.aprīlim, pieteikšanās vai nākamās dienas 

laikā  iemaksājot dalībmaksas 

simbolisku  daļu  - 5 EUR. 

http://www.riao.lv/
http://www.ltda.lv/


Reģistrācija vēlamajos datumos  notiks  pieteikšanās secībā.  

! Pārējā dalībmaksa 

• Arodbiedrības  biedram ar biedra stāžu līdz 5 gadiem  

345 EUR vai 342 EUR jāsamaksā  līdz 30.aprīlim  
• Ar  biedra stāžu  virs 5 gadiem dalībmaksas daļa – 250  EUR jāsamaksā 

        līdz 30.aprīlim , 95  vai 92 EUR  līdz 30.septembrim. 
 

Visi maksājumi ar pārskaitījumu veicami nemainīgajā Latvijas Tirdzniecības  

darbinieku   arodbiedrības    (Reģ.Nr.40008043864 ) 
kontā  LV47UNLA0002000695187  AS  „SEB BANKA”  ar  norādi 

     
 „ ..................................dalībmaksa par  ekskursiju uz Sanktpēterburgu” 

         (vārds, uzvārds) 

! Vienā pārskaitījumā atļauts veikt dalībmaksu par vairākiem dalībniekiem, 

norādot viņu  uzvārdus. 

! Atteikuma gadījumā iemaksātā  dalībmaksa netiks atgriezta. 

 

    ! SVARĪGI. Piesakoties obligāti jānorāda  personīgā tālruņa Nr. ,e-pasta 

adrese un dalībnieka vārds, uzvārds, ar kuru tiks dalīts divvietīgais  viesnīcas 

numuriņš. 

Ceļojuma cenā ietilpst: 

• naktsmājas  labiekārtotā un ļoti jaukā nestandarta mini viesnīcā Pēterburgas centrā  2-vietīgos 

numuriņos 

• 4 kontinentālās brokastis, pilsētas nodoklis 

• komfortabla mikroautobusa Mercedes Sprinte pakalpojumi 

• latviski runājošs grupas vadītājs un vietējie gidi latviešu/krievu valodā 

• Elektroniskās Krievijas vīzas nokārtošana un veselības apdrošināšana brauciena laikā  

• ieejas maksas apskates objektos, kas plānoti kopā ar grupu 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

• ziedojumi dievnamos, programmā neminētie apskates objekti, ko apmeklēsiet brīvajā laikā, 

personiskie izdevumi 

Elektroniskās vīzas nokārtošana 

Ceļojuma vajadzībām līdz 19.jūnijam uz e-pastu: arodbiedrība@ltda.lv vai ltda@inbox.lv būs 

jāatsūta: 

• ieskenēta vai nofotogrāfēta pases kopija 

• aizpildīta anketa elektroniskās vīzas noformēšanai  ( http: //evisa.kmid.ru/ ) 

• digitāla krāsaina fotogrāfija ( ne vecāka par 6 mēn.) uz balta/gaiša fona, lai 70-80 % no attēla 

aizņemtu seja un būtu redzama arī plecu augšdaļa 

Izbraukšanai no valsts nepieciešama derīga pase, kuras derīgums atgriežoties no ceļojuma ir vismaz 

vēl  6 mēnešus. Pasē jābūt brīvam vienam atvērumam, lai būtu iespējams iespiest zīmogus.  

 

!Ceļa izdevumi  uz/no Rīgas tiks apmaksāti, iesniedzot sabiedriskā  

transporta biļeti vienā virzienā. 

!Precizējošas informācijas saņemšanai  lūdzam  zvanīt pa t.29432529 vai 

rakstīt: arodbiedriba@ltda.lv vai ltda@inbox.lv 

! ! ! Katrs RIMI arodorganizācijas biedrs var piedalīties tikai vienā  tās 

organizētajā  ekskursijā 2020.gada vasarā. Līdzdalība vakantajā vietā citā 
ekskursijā būs  iespējama  tikai pēc pilnas dalībmaksas iemaksas. 
 

 

mailto:arodbiedrība@ltda.lv
mailto:arodbiedriba@ltda.lv

