
  

 

 

 

 

 

 Lietuvas nezināmā pierobeža 
(turpinājums) 

12.–13.09.2020. 
 Cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 

Ekskursijas vadītājs profesionāls žurnālists un fotogrāfs Edvīns Kamoliņš 
Izbraukšanas 5.30 no Smiltenes, 6.00 Valmieras, 6.40 no Cēsīm. 

 
 

Pārgājiens Marsa kanjoniem līdzīgajā dolomīta iežu karjerā. Ielūkosimies bijušās raķešu bāzes – 
Aukstā kara – muzejā. Sasniedzam Ventes ragu. Lietuvas pilsēta Panemune un Karalienes Luīzes 

tilts. Mājupceļā iepazīsim skaistākās vietas gar Nemunas ieleju. 
 

   

1. diena 12. septembris – sestdiena 
 

Foto pauze Žagarē. Palūkosim  neparasto namiņu Žagares pilsētiņā - Pannu 
māju, kas izraisīs izbrīnu ikvienam ceļotājam.  
Dosimies aptuveni stundu garā  pastaigā pa Marsa kanjoniem līdzīgo kar-
jeru Akmenē. Kaļķakmens slāņi, kas Akmenes rajonā ir sākuši veidoties 
pirms 300 miljoniem gadu, intensīvas kalnrūpniecības laikā ir kļuvuši par 
unikālu kanjonu ainavu, kas nav raksturīga Lietuvai.  
Lūdzam parūpēties par atsevišķiem maiņas apaviem kanjona apskates laikā, 
atkarībā no laika apstākļiem ( lietainā laikā ieteicami gumijas zābaki.) 
Bijusī raķešu bāze – Aukstā kara muzejs. Muzejs iekārtots bijušajā PSRS 
Plokštines kara bāzē kodolraķešu uzglabāšanai. Tā bija pirmā PSRS karabā-
ze, kurā Aukstā kara laikā tika izvietotas kodolraķetes. Tas ir unikāls šāda 
veida muzejs Eiropā. 
Muzeja ekspozīcija vēsta par piecām desmitgadēm, kad norisinājās Aukstais 
karš, viens no slavenākajiem un bīstamākajiem militārajiem konfliktiem pa-
saulē. Uzskates vizuālie un grafiskie materiāli atspoguļo sevišķi slepenu in-
formāciju par kodolieročiem padomju savienībā un to darbības principiem. 
Nakšņosim gleznainās Ventes raga pussalā. 
Par papildus samaksu iespējams rezervēt vakariņas viesnīcā. 
(informēt par vakariņu rezervāciju pirms brauciena.) 
Ventes rags. Vēsturiskā bāka un ornitoloģiskā stacija. Nozīmīga vieta put-
nu migrācijas un ligzdošanas vieta. Skaistas ainavas un putnu sarunas. Īsta 
putnu paradīze! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



2. diena 13. septembris – svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Rusnes sala. Pirms ietekas Kuršu jomā, Lietuvas varenākā upe Nemuna vei-
do plašu deltu. Pa vidu starp deltas atzarojumiem Atmatu un Skirvīti ir pali-
kusi sauszeme- Lietuvas lielākā sala – Rusne. Salas simbols ir tilts, jo daudzi 
tilti un tiltiņi ir salas neatņemama ainavas iezīme. Bez tiem upju valstībā 
neiztikt.  
Pa Nemunas upi iet Krievijas — Lietuvas robeža. Upes pretējā krastā atro-
das Lietuvas pilsēta Panemune. Abas pilsētas savieno t.s. Karalienes Luīzes 
tilts, kas ir Sovetskas simbols. 
Staigājot pa Smalininku pilsētiņu šeit smaržo pēc romantikas un izturības. 
Pilsētas arhitektūra atgādina, ka novads ilgu laiku piederējis Prūsijai un šeit 
ir Mazā Lietuva. Iebraucējus Smalininkos no vienas puses sagaida liepas, bet 
no otras puses Lietuvā garākā ozolu aleja. Tāpat arī šī novada savdabīgums.  
Brauciens caur Jurbarkas pilsētu. 
Pusdienas. 
Lielveikala apmeklējums. 

Mājupceļš… 

Ceļazīmes cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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 autobusā.  

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.).  

Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti publicitātei. 

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 šajā ceļojumā 
 

piesakoties līdz  
{28.08.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana 

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Pannu māja – ziedojums ~ 2 EUR 

• Kanjona apskate ar vietējo gidu  ~ 3 EUR 

• Aukstā kara muzejs – 5 EU pieaugušajiem/3 

EUR skolēniem un senioriem 

• Vakariņas  viesnīcā –  5 EUR zivju zupa/ 7 EUR 

cepta karpa/ 7 EUR vistas  gaļa ar piedevām 

• Pusdienas mājupceļā 

• * cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi 

pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 
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