
 

 

 

 

 

 

 Lietuvas muižu noslēpumi 
Sestdiena, 9.11.2019. 

 Cena 27 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītājs Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 5.20 no Smiltenes, 5.50 no Valmieras, 6.30 no Cēsīm 
 

Bauskas senais rātsnams. Taujēnu muižā sajutīsim seno laiku un mūsdienu estētiku, komforta dvesmu un 
majestāti. Tālāk jau ceļi vedīs uz Užugiris muižu jeb Užugiris sētu – Lietuvas pirmā prezidenta paraugsaim-
niecību. 

   

Bauskas rātsnama senā svaru zāle 
 

Līdz pat 18. gadsimta vidum Bauskas rātsnams bija lielākais un greznākais 
Kurzemes un Zemgales hercogistē. Ekskursijas laikā viesi iepazīsimies ar 
Bauskas rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes Zemgales 
hercogistē.   
Ekskursijas noslēgumā ir iespēja nosvērties un nomērīties senajās 
mērvienībās – pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu. 

Taujēnu muižas starojošais šarms 
Taujēnos muižiņa ierīkota jau 16. gadsimtā, bet pašreizējā skaistā klasicisma 
stila pili uzcēla Benedikta Marikona laikā itāļu arhitekts Petro  de Rossi. Ap 
muižu izveidoja angļu stila parku ar papeļu, liepu alejām. Parku rotāja četri 
dīķi. Uz muižu senos laikos ciemos braucis Aleksandrs pirmais. Lietuvas 
pirmās brīvvalsts laikā, kad tas bija Radvilu īpašums muižas parkā bija 
vislielākais puķu dārzs, kur patika uzkavēties Antanam Smetonam. Muižas 
parku joprojām rotā Lurdas Dievmātes kapela. 

Lietuvas pirmā prezidenta Antano Smetonas paraugsaimniecība 
1934. gadā, atzīmējot prezidenta Antano  Smetonas 60 gadu jubileju , 
viņam uzdāvināja zemi un mežus skaistā Lenas ezera krastā 110, 2 ha 
platībā. 1935. gads arhitekts Fēlikss Vizbars projektēja Užuguris muižas ēkas 
un rūpīgi pārraudzīja celtniecības darbus. Divstāvu ķieģeļu pils tapa skaista 
un ērta. Sētā sastādīja vietējos kokus un krūmus, kā arī lielu augļu dārzu, 
ierīkoja siltumnīcas. Kūtis bija moderni iekārtotas. Lauku inventāru un 
mājlopus iegādājās trīs gadus. Saimniecības vadības un uzturēšanas darbus 
vadīja prezidenta māsa Jūlija Smetonaitė. Par pils iekšējo apdari un 
uzturēšanu rūpējās viņa sieva Sofija Smetoniene. Interjers tika mēbelēts 
mēreni, bet glīti un gaumīgi. Užugiris muiža bija prezidenta atpūtas un 
pārdomu vieta. Pēckara gados muižā sākās skarbi laiki, bet no 2018. gada tā 
ir Ukmerģes pašvaldības īpašums. 

Siltas pusdienas vienā no Užguris muižas ēkām 
Lietuvas kulinārā mantojuma ēdiens – kugelis - garšīgs krāsnī cepts 
kartupeļu sacepums. Gabaliņš biezpiena svētku ruletes un tase kafijas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 
 
Atgriešanās ap pl. Cēsīs pl. 22.00, Valmierā pl. 22.30, Smiltenē 23.00 
 

Ceļazīmes cena 27 EUR / bērniem 24 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte.  
 

 

Uzmanību! 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.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju aptuveni 

nedēļu pirms brauciena) 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

«Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. Iemaksāto 
var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā 
ceļojumā 

 
 

 

piesakoties līdz  
1.11.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Ekskursija Taujēnu muižā ar vietējo gidu 

4 EUR pieaugušajiem / 2 EUR senioriem 

• Pusdienas – 7 EUR no personas 

• Ekskursija Užugiru muižā ar vietējo gidu 

~ 5 EUR no personas 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

