
 
Sense of Team Norvēģijas piedzīvojumu ekspedīcija (III) 19.07.-28.07.2019. 
  
Sveiks, kā būtu, ja Tu vasaras vidū dotos uz kalnu un fjordu zemi Norvēģiju, lai apjūsmotu neskartās dabas 
skaistumu un pie reizes uzzinātu daudz jauna par sevi? 
 
 
Vispirms, Tev ir jāvelta 19 
minūtes savas dzīves un 
jānoskatās iepriekšējo gadu 
ekspedīcijas norise, lai Tu gūtu 
priekšstatu par plānotajām 
aktivitātēm. Būs līdzīgi un tajā 
pašā laikā savādāk, kā šajā 
video. Jo, lai cik līdzīga būs 
programma, tik un tā grupas 
dalībnieku savstarpējā ķīmija un 
laika apstākļu neparedzamība 
padarīs šo ekspedīciju par 
unikālu notikumu. Vairāk 
personīgās pieredzes – 2105 
gada ekspedīcijas dalībnieku 
rokasgrāmata. 

 
Vadītāji/instruktori 

Būsim divi, lai varam piesegt viens otru negaidītās situācijās un ļaut dalībniekiem izvēlēties savu 
izaicinājuma līmeni daloties pēc interesēm un izaicinājuma līmeņiem. 
Juris Zakrevskis - klinšu kāpšanas, niršanas un harmonijas instruktors   
Valdis Vanags - kanjoningošanas, kalnos iešanas, laivošanas un, lai viss pēc plāna instruktors 
 

Datumi un nokļūšana turp/atpakaļ 
 
Ir nofiksēti ekspedīcijas datumi no 19.07.-28.07.2019.  
Kopā 10 dienas. 
 
Mēs izbraucam no Latvijas ar diviem busiem un vedam 
mantas un inventāru ar prāmi no Ventspils uz Zviedriju un 
tālāk uz Oslo Gardermoen lidostu, kur Jūs sagaidām. Atpakaļ 
tāpat. 
Dalībnieki izlido ar Norwegian.com piektdien, 19.07. no Rīgas 
uz Oslo Gardermoen lidostu. Atpakaļ lidojat svētdien, 28.07. 
no Oslo 9.25. Dalībnieku paņemšana un atvešana notiek uz 
Oslo Gardermoen lidostu. 
 
  

Kāpēc ir vērts braukt ar mums? 
Mēs visi dzīvē specializējamies - kāds iet kalnos, 
kāds brauc pa upēm, vēl kāds skrien vai orientējas. 
Sense of Team pieeja ir būt plaši specializētam 
piedzīvojumos, tāpēc arī pievienojoties mums Tu 
vari iepazīt un pieredzēt 
dažādus piedzīvojumu veidus saprotošā kompānijā 
un drošā vidē. Tajā pašā laikā pa īstam! Katrs no 
vadītājiem ir pieredzējis savā piedzīvojumu veidā 
un piedomās par to, lai mēs visi atgriežamies mājās 
veseli ar spēcīgu pieredzi. Kopā būs 8ņas aktīvās 
dienas. 
 

https://vimeo.com/237954859
https://vimeo.com/237954859
http://www.senseofteam.lv/blogs/norvegijas-ekspedicija-2015/
http://www.senseofteam.lv/blogs/norvegijas-ekspedicija-2015/
http://www.senseofteam.lv/blogs/norvegijas-ekspedicija-2015/
http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/komanda/
http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/komanda/


 
Programma 
 
19.07. Ielidojam, īsa Oslo apskate, grupas iepazīšanās, ekspedīcijas rokraksts un pirmā nakts teltīs; 
20.07. Kanjonings pa Hovdas upi – esam trešā latviešu grupa, kura dosies pa šo upi kanjoningā, 
Pārbrauciens uz nakšņojam pie Ridderspranget ūdenskrituma uz Sjoa upes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.07. Uzkāpšana Ziemeļvalstu un Norvēģijas augstākajā virsotnē Galdhopiggen2469 mvjl.; 
22.07. Pazemes upe un alas. Braucam Alesundas virzienā un guļam pie Norvēģu jūras; 
23.07. Snurkelēšana Norvēģu jūrā. Ziemeļu skarbais skaistums; 
24.07. Alesundas apskate. Trollstigen jeb Troļļu ceļs un nakšnošana pie Valdolas upes; 
25.07. Rondane nacionālais parks un alu sistēmu izpēte; 
26,27.07. Divu dienu pārgājiens kalnos ar nakšņošanu un virsotņu sasniegšanu Rondane nacionālajā parkā; 
28.07. Oslo, lidojums uz Rīgu 9.25 AM. 
 
Programmas norise var mainīties atkarībā no laika apstākļiem. Visas programmas aktivitātes tiek piedāvātas 
ar lielāku un mazāku grūtības pakāpi, kā arī iespēju izlaist sadaļas, ja nav noskaņojuma vai veselības. 
Veltīsim laiku iepazīt Oslo 2-3 stundu garumā, Opera, pilsētas centrs utt. Nakšņojam teltīs brīvā dabā un 
paši gatavojam ēst harmoniskās dežūru brigādēs. 

Izmaksas 
 

Piedzīvojumu ekspedīcijas cena 790 eiro (ar 15% mikrouzņēmuma nodokli, kurš iekrīt pa taiso Valsts kasē). 
Papildus izmaksas - lidojums Rīga/Oslo Gardermoen lidosta/Rīga un laba personīgā apdrošināšana ar 
piedzīvojumu aktivitātēm (varam rekomendēt Swedbank apdrošināšanu), kā arī Alesundas akvaparka 
apmeklējums, kas ir pēc izvēles; iespējams pāris naktis varam paliekam kempingos. 
 

Kā nodrošināt sev vietu pasākumā? 
 

Maksimālais dalībnieku skaits ir 16 dalībnieki, braucam ar diviem busiem. Vēl ir atlikušas 6šas vietas. 
Rezervē sev vietu nopērkot avio biļetes un veicot pirmo pirmo makšajumu 200 eiro apmērā.  
Vairāk info valdis.vanags@senseofteam.lv vai zvani 29 22 64 70 
 

https://www.google.lv/search?q=galdhopiggen&rlz=1C1CHVZ_lvLV556LV557&espv=2&biw=1821&bih=857&tbm=isch&imgil=yG9o8fiNyT2QLM%253A%253BooPfGZwfBwPnhM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FGaldh%25252525C3%25252525B8piggen&source=iu&p
mailto:valdis.vanags@senseofteam.lv


 
Obligāto lietu un inventāra saraksts: 
 
- Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID) 
- Telts (uz vairākiem viena, paši saorganizējieties, kas ar ko būs kopā vienā teltī. Jāņem 2-4 vietīgas teltis, nav opcija 
individuāla telts, jo nakšņošanas vietas ierobežotas un var būt vēsi) 
- Guļammaiss 
- Tūrisma paklājiņš - piepūšamais vai parastais  
- Individuālais virtuves komplekts (bļodiņa, krūzīte, dakšiņa vai karote. Iesakam metāla) 
- Āra apavi iešanai kalnos un staigāt pa takām - es ieteiktu komplektu kalnu/trekking 
zābaki http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-apavi/ Kāpjot uz Pica d’Estats 3143 mvjl. var būt sniegs un sērsna. 
- Āra apavi siltam laikam (zandeles, slipperi, šļopkas vai kas cits ērts siltam laikam) 
- Siltā kārta vējainam laikam (Lietus iespējams kādu dienu būs un jābūt gatavam būt ārā lietū. Siltā jaka, zeķes, šalle un 
mīļākā cepure, cimdi) 
- Siltā apakšveļa (vienu komplektu gulēšanai un vienu dienai aktīvai kustībai, kad būsim aukstākos un vējainākos 
reģionos) 
- Pieres lukturis http://www.gandrs.lv/pieres-lukturi/ ar rezerves bateriju komplektu. Šis būs nepieci 
- Lietus izturīga jaka un bikses. Ir dažādas membrānas - labi, ja vēdināmas paduses un ir kabatas. 
http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-jakas/ Budžetīgāks un reizēm labāks variants militārajos veikalos. Otrs 
veikals ir Patrioti, atrodas Tallinas ielā 94. http://www.patrioti.lv/ 
- Hidrokostīms kanjoningam un snurkelēšanai – vismaz 5mm biezs!!! Apavi, lai dotos lejup pa upi ar slapjiem un 
slideniem akmeņiem. Šorti, kurus uzvilkt uz hidrokostīma, jo šļūksim uz dibena pa klintīm. 
- Mugursoma, kurā salikt personīgās mantas divu dienu pārgājienam. 
- Saliekamais kabatas nazis 
- Saulesbrilles, saules krēms un plāksterīši. 
 
Ieteicamo lietu saraksts: 
- Personīgās higiēnas lietas (dvielis, zobu birste, ziepes, šampūns utt.) 
- Trekinga nūjas 
- Kāds mūzikas instruments 
- Kāda ārā ērti spēlējama spēle 
- Peldlietas 
- Pretmoskītu līdzeklis 
- Ceļojuma spilvens gulēšanai busā pārbraucienos un teltī 
 
Sense of Team sagādās centralizēti: 
- Degvielas un gāzes prīmusus 
- Virtuves katlus, pannas un nažus 
- Pārtiku un pusdienu saldumu, tēju, kafiju un cukuru. 
- Ķiveres 
- Trauku mazgājamais līdzeklis un švammītes 
- Publisko nojumi 
 

Jautājumi, neskaidrības valdis.vanags@senseofteam.lv vai 29 22 64 70. 

Veiksmīgi un tiekamies! 

 

http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-apavi/
http://www.gandrs.lv/pieres-lukturi/
http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-jakas/
mailto:valdis.vanags@senseofteam.lv

