
Sense of Team Piemontes piedzīvojumu ekspedīcija (IV) 04.- 11.08.2020 
 
Ziemeļitālija, Piemonte ir varen smeķīga vieta – gan vietējā kultūra, gan daba un iespējamie piedzīvojumi tajā. 
Tāpēc aicinām Tevi pievienoties mums Sesia upes ielejā, lai kāptu klintīs, brauktu ar kalnu velo pa taciņām, 
pētītu kanjonus un dotos divu dienu kalnu pārgājienā, uzzinot daudz jauna par sevi un pasauli! 
Programma tiek pielāgota katra vajadzībām, cik vien tas ir iespējams no apstākļiem uz vietas, lai katrs 
sasniegtu savu “everestu” un satiktu savu iekšējo potenciālu... 
 

 
# Došanās uz kalnu pāreju 2578 mvjl. Alagna apkārtnē. 2017. gada ekspedīcija. Foto – Arvīds Barānovs 

 
 
 

Nav nepieciešams pirkt papildus bagāžu lidojot, jo ar busu un vedam visas Jūsu mantas no Latvijas! 
Dalībnieki izlido no Rīgas uz Milan Bergamo, tiekamies lidostā, kad ierodas buss ar Jūsu mantām. Atpakaļ 
no Milan Bergamo. Jūs variet ielidot ātrāk vai izlidot vēlāk, ja vēlaties pavadīt papildus laiku Itālijā, bet ne 
atlidot vēlāk un izlidot ātrāk. 
 
 
Vadītāji/instruktori 
Būsim divi, lai varam piesegt viens otru negaidītās situācijās un ļaut dalībniekiem izvēlēties savu 
izaicinājuma līmeni – kāpt virsotnē vai baudīt kalnu taku, daloties pēc interesēm un izaicinājuma līmeņiem. 
 

 



# Valdis Vanags - kanjoningošanas, ūdeņu un lai viss pēc plāna instruktors; 
# Matīss Ziedonis - klinšu kāpšanas, kalnu un virvju instruktors. 

 
Programmas ieskice jeb 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 specializētiem piedzīvojumos, tāpēc pievienojoties mums Tu pa īstam vari iepazīt 
dažādus piedzīvojumu veidus atbalstošā kompānijā un drošā vidē. Katrs no vadītājiem ir pieredzējis 
savā piedzīvojumu veidā un piedomās par to, lai mēs visi atgriežamies mājās veseli un ar spēcīgu pieredzi. 
Programmā ir 6šas aktīvās dienas+2vas dienas ceļā. Grupā ir pieejamas 12 vietas. 

1. diena. Ielidojam Milānā un grupa dodas uz bāzes vietu pie Scopello. Nakšņojam kempingā; 
2. diena. Kalno velo ar pieaugošu grūtības pakāpi pa vietējām kalnu takām. Nakšņojam kempingā; 
3. diena. Dodamies rivertrekkingā pa Sesia upes pietekām. Nakšnojam dabā; 
4,5. diena. Divu dienu kalnu pārgājiens Alagnā. Nakšņojam kalnu būdā 2500 mvjl.; 
6. diena.  Via ferrata Falconera Varallo pilsētas kultūrvēsturiskā apskate. Nakšņojam kempingā; 
7. diena. Klinšu kāpšana vai riverboard? Pakojamies un dodamies uz Milānu nakts dzīvē; 
8. diena. Lidojam uz Rīgu. 

 
Kā tas izskatās dzīvē? 
 
2016. gada ekspedīcijas video saite Liels paldies Kristapam Kļaviņam. 
2017. gada ekspedīcijas video saite Liels paldies Arvīdam Barānovam. 

 
Sense of Team pieeja ir skaidri un nepārprotami izrunāt ekspedīcijas norisi, lai nav pārpratumi vai 
nepatīkami pārsteigumi ekspedīcijas norises laikā, tāpēc dalībniekiem ir jābūt gataviem: 
 
# agri celties un vēlu iet gulēt; 
# garām aktīvām dienām (līdz pat 12 stundām); 
# ierobežotam komfortam – pa laikam iztikt bez siltas dušas un civilizētas tualetes; 
# programmas norises laikā nelietot alkoholu; 
# gataviem dalīties ar personisko pieredzi un ieraudzīt vairāk par sevi un citiem aktivitāšu laikā. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYW2QpqNg10
https://www.youtube.com/watch?v=7MrFfy3N9po
https://www.youtube.com/watch?v=qdA43XPmUVg&t=17s
https://www.facebook.com/arvids.baranovs/videos/vb.821183489/10155589113973490/?type=2&theater


# Sesia upes ieleja un “wild camping”. 2016. gada ekspedīcija. Foto – Kristaps Kļaviņš 
 
Izmaksas 
 
*Programmas cena ir 790 eiro ar MUN (mikrouzņēmuma nodoklis 15% apmērā). 
 
Cenā ir iekļauts: 
* transfērs no Bergamo lidostas un uz Bergamo lidostu; 
* transports ekspedīcijas laikā Val Sesia ielejā; 
* divu Sense of Team instruktoru ekspertīze, padoms un atbalsts 24h diennaktī; 
* drošības un alpīnisma inventārs (virves, sistēmas, ķiveres, rācijas, via ferratu inventārs, karabīnes); 
* virtuves inventārs – plīts, katli, pannas. Gatavojam paši, pāros un visai grupai; 
* Uzturēšanās kempingā; 
* Prīmuss un gāze kalnu pārgājienam; 
* Kalnu velo īre. 
 
Papildus izdevumi: 
* ceļojumu apdrošināšana, aptuveni 35 eiro (Swedbank aktīvās atpūtas apdrošināšana ir sevi pierādījusi, kā 
lieliska); 
* avio Rīga – Milāna Bergamo – Rīga ar Ryanair; 
* produktu iegāde siltām grupas ēdienreizēm (brokastis, pusdienas un vakariņas) 
 
Kā nodrošināt sev vietu pasākumā? 
 
Rezervē sev vietu, nopērkot avio biļetes un veicot maksājumu 200 eiro apmērā. Lai pieteiktos programmai  
vai uzdotu sev interesējošu jautājumu, raksti – valdis.vanags@senseofteam.lv vai zvani 29 22 64 70. 
Pirms brauciena būs grupas tikšanās ar pārējiem dalībniekiem un iepazīšanās ar instruktoriem. 
 
 
Tiekamies, īstais brīdis ir tagad! 
 


