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LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBAS PIEREDZES APMAIŅAS 
BRAUCIENS UZ SOMIJU  

02.–07.08.2021.  
 

 Cena (EUR)  Cena LBB biedriem (EUR)  
15–27 braucēji 645 615 
28–34 braucēji  625 595 
35–41 braucēji 615 585 
Vairāk par 42 braucējiem 595 565 
 
1. diena – 2. augusts 
7.00 izbraukšana ar autobusu no Rīgas uz Tallinu. 
13.30 prāmis uz Tallinu,15.30 – uz Helsinkiem.  
Helsinku apskates ekskursija ar autobusu: Doma katedrāle, Baznīca 
klintī, Senāta laukums, piemineklis Sibēliusam un citas ievērības 
cienīgas vietas.  
Nakts viesnīcā Espo (Espoo). 
2. diena – 3. augusts 
Brokastis viesnīcā. 
Espo apmeklējam 3 bibliotēkas. 
Ālto Universitātes mācību centra bibliotēka (Aalto University 
learning center) tika izveidota 2010. gadā, apvienojot Helsinku 
Ekonomikas skolas un Mākslas dizaina universitātes bibliotēku. 
Bibliotēka “Iso Omena” (Big Apple) atrodas jaunajā tirdzniecības 
centrā Iso Omena. Tā ir reģiona bibliotēka un nodrošina plašas 
kolekcijas un iespējas informācijas ieguvei. Tur ir mājīga vide darbam 
un atpūtai un pat meditācijai japāņu dārzā. 
Bibliotēka “Entresse” ir daudzkultūru bibliotēka, kas pilna ar skaņām 
un krāsām. Vairāk nekā 1/4 darbinieku ir imigrantu izcelsme un 1/5 
bibliotēkas kolekciju ir svešvalodās. Darbojas valodu kafejnīca. 
Nakts viesnīcā Espo. 
3. diena – 4. augusts 
Brokastis viesnīcā. 
Brauciens uz Tamperi. 
Tamperes apskate: Kongresu nams, Finleyson un Amuri strādnieku 
kvartāls, Tallipiha, Tamperes katedrāle un modernā Kavelan baznīca.  
Somijas augstākais skatu tornis un akvārijs, kas atrodas Serkenniemi 
(Särkänniemi) atrakciju parkā. Muminu, spiegu, vai minerālu muzejs pēc 
izvēles brīvajā laikā. 
Tamperes Centrālās bibliotēkas “Metso” apmeklējums (Tampere 
City Library – Main Library Metso). Bibliotēkas ēka celta 1986. gadā un 
ir interesants somu modernās arhitektūras paraugs. Tā atgādina putnu – 
rubeni, tāpēc arī nosaukums metso, tulkojumā no somu valodas – 
rubenis. Ēka veidota spirāles formā kā gliemežvāks. Visas mēbeles, 
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lampas, interjers speciāli projektēts bibliotēkai. 
Brīvais laiks pilsētā. Nakts viesnīcā Tamperē. 
4. diena – 5. augusts 
Brokastis viesnīcā. 
Izbraukšana uz Seinejoki (Seinäjoki). 
Seinejoki pilsētas bibliotēkas apmeklējums (Seinäjoki City Library) 
Galveno bibliotēku veido divas ēkas. Jaunā, modernā bibliotēka “Apila” 
atvērta 2012. gadā. Ar slavenā somu arhitekta Alvara Ālto (Alvar Aalto) 
projektēto veco bibliotēkas ēku to savieno pazemes tunelis. Kopā ar 
pilsētas domi izveidots multikulturāls pilsētas centrs. Seinejoki apskate: 
pilsētas dome un Krusta baznīca. 
Nakts viesnīcā pie Helsinkiem. 
5. diena – 6. augusts 
Brokastis viesnīcā.  
Helsinku Universitātes bibliotēka pārstāv mūsdienīgo bibliotēku 
arhitektūru. Somijas lielākā Universitātes bibliotēka kalpo akadēmiskajai 
videi kā moderns mācību un pētniecības centrs. “Kaisa” mājā, kur 
atrodas tieši Universitātes bibliotēka, darbojas arī Amerikas resursu 
centrs, Somijas statistikas birojs un Eiropas dokumentācijas centrs, kas 
papildina bibliotēkas pakalpojumu klāstu. 
Somijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums. Tā ir vecākā un lielāka 
zinātniskā bibliotēka valstī, kas ir atbildīga par Somijas iespiesto 
nacionālo mantojumu, tā saglabāšanu un pieejamību. Bibliotēkas ēka ir 
būvēta 19. gs. klasicisma stilā ar velvētiem griestiem, klasiskām kāpnēm 
un kolonnām, bet rotondra veidota jūgendstilā.  
Brīvais laiks Helsinkos. Ieteikums apmeklēt jauno Helsinku koncertzāli 
“Musiikkitalo”, Kaupatori tirgu vai izbraukt ar kuģīti pa Helsinku 
arhipelāgu.  
Nakts viesnīcā pie Helsinkiem. 
6. diena – 7. augusts 
Brokastis viesnīcā. 
Helsinku jaunās bibliotēkas “Oodi” apmeklējums. Bibliotēka ir 
simboliska svētku dāvana, ko pilsēta pasniegusi saviem iedzīvotājiem 
uz Somijas 101. dzimšanas dienu. Atšķirībā no klasiskas grāmatu 
krātuves “Oodi” piedāvā pilnīgu jaunu 21. gs. tehnoloģijām un 
inovācijām atbilstošu pieeju lasīšanas procesam. Viena no “Oodi” 
centrālajām telpām ir lasītava “Grāmatu debesis”, kas atrodas telpas 
augšstāvā, kur var redzēt Helsinku pilsētas 360 grādu panorāmu. 
Tikai trešdaļa telpu ir atvēlēta fiziskām grāmatām. 
Prāmis 15.15 uz Tallinu. 17.30 izbraukšana no Tallinas uz Rīgu. 
Ap plkst. 23 ierašanās Rīgā.  
 
Cenā iekļauts: 

- viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā, 
- prāmis Tallina–Helsinki–Tallina, 
- visas naktis viesnīcās ar brokastīm, 
- bibliotēku apmeklēšana (izņemot “Oodi”), 
- grupas vadītāja pakalpojumi. 
 

 

 

 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 
 apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 
 kuģītis pa Helsinku arhipelāgu 23–25 EUR 
 Klinšu baznīca Helsinkos - 3 EUR 
 Serkenniemi atrakciju parks – skatu tornis – 7,90 EUR, akvārijs – 12,90 EUR 
 Muminu muzejs Tamperē – 15 EUR (7 EUR)  
 kopīgas vakariņas grupai 30–37 EUR 
 ekskursija bibliotēkā “Oodi – 5 EUR 

 

KUSTĪGAS UN LUSTĪGAS EKSKURSIJAS AR “BALT-GO” 
 

Piesakoties 100 EUR Atlikusī iemaksa līdz 12.07.2021. 
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SIA “BALT-GO” 
Reģ. Nr. LV 44103049628 
Juridiskā adrese: Parka 20–7, Rauna, LV 4131 
Banka: “Swedbank” AS 
Bankas kods: HABALV22 
Konts (EUR): LV04HABA0551034594413 
 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt 
citādāks. 
 

Atsakoties no ceļojuma 59–30 dienas pirms brauciena, zaudējat 30% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
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. Programmā var būt nelielas 
izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 
 
Brauciens tiek organizēts pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības pasūtījuma. 
Pēc brauciena tiks saņemts profesionālās pilnveides apliecinājums 8 stundu apmērā. 
 

www.balt-go.lv 
www.bibliotekari.lv 

 


