
 

 

 

 

 

 

 Baltvācu mantojums Lietuvā 
Sestdiena, 14.03.2020. 

 Cena 29 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Grupas vadītāja Iveta Sproģe 

Izbraukšana pl. 5.35 no Valmieras, pl. 6.15 no Limbažiem, pl. 7.00 no Cēsīm 
 

Muižnieku atstātais mantojums ir ne tikai skaisti parki un greznas muižas, bet arī saimnieko-
šanas prasmes. Rokišķu muižnieki Tīzenhauzeni aizsāka siera ražošanu. Šis prasmes arī mūs-
dienās tiek izmantotas lielākajā piena pārstrādes uzņēmumā Lietuvā ‘’Rokišķu Siers’’. Ilzen-
bergas muiža lapojas ne tikai ar greznu kungu māju un sakoptu parku, bet arī ar pilnībā at-
jaunotu saimniecību, kurā strādā pēc naturālās saimniecības principiem. Muižā ražo biolo-
ģiskos produktus, kuri nopērkami muižas veikaliņā. Šajā ekskursijā ne tikai iepazīsimies ar 
interesantiem apskates objektiem, bet arī degustēsim Rokišķu sieru un Ilzenbergas muižas 
produkciju. Dodamies vēstures un garšas piedzīvojumā uz Lietuvu! 
   

Sv. Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu klosteris Jēkabpilī 
 

Dievnams celts 19. gs. otrajā pusē bizantiešu stilā. Tā piecu kupolu siluets ir 
neatņemama pilsētas panorāmas sastāvdaļa. Klostera sētā atrodas arī 
Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca, kas unikāla ar savu miniatūro izmēru –  
17x19,5 m. Kopš 2008. gada dievnamā ir atgriezusies Dievmātes Marijas 
brīnumdarošās Jakobštates ikonas kopija, kas ik gadu pulcē lielu skaitu 
svētceļnieku. 
 

Ekskursija pa Rokišķu pilsētu, muižu un siera degustācija 
Pilsētas vēsture cieši savijusies ar grāfu Tīzenhauzenu dzimtas vēsturi. Grāfu 
Tīzenhauzenu pilī, kur atrodas Rokišķu muzejs, saglabājusies 19. gs. 
gaisotne. Muzejā iespējams iepazīties gan ar pilsētas vēsturi, gan 
Tīzenhauzenu dzimtas vēsturi. Rokišķu pilsētas centrā atrodas Sv. Matīsa 
baznīca ar brīnišķīgu interjeru. Tā ir skaistākā neogotikas baznīca Lietuvā. 
Programma “Siera ceļš” iepazīstina ar siera ražošanas tradīcijām vienā no 
lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Lietuvā “Rokiškio Pienas” un 
piedāvā nodegustēt dažādus sierus. 
 

Ilzenbergas muiža 
Muižas vēsture iestiepjas 500 gadus pagātnē. Muižā ir saimniekojušas vai-
rākas muižnieku dzimtas. Katra par sevi atstājusi kādas liecības, leģendas, 
lepnu dzīvojamo māju, daudzas saimniecības ēkas un skaistu parku. Šī mui-
ža ir viena no plašākajām un vislabāk atjaunotajām Lietuvā. Pašreizējie 
saimnieki atjaunoja no drupām daudzas muižas kompleksa ēkas, sakopa 
seno parku, kā arī radīja saimniecību, kas, tāpat kā sendienās, ražo un tirgo 
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lauksaimniecības produktus. 
Šeit atrodas pirmā un Baltijas valstīs vislielākā saimniecība, kas darbojas 
harmonijā ar dabu un kurā visu cauru gadu dzīvo un strādā cilvēki. Ar muižu 
un saimniecību iepazīsimies vietējā gida vadībā. 
Ekskursijas noslēgumā būs saimniecībā tapušo produktu – maizes, siera, 
gaļas izstrādājumu, piena produktu – degustācija. Saimniecības veikaliņā 
produktus var arī iegādāties 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.30, Limbažos pl. 21.15, Valmierā 21.50 
 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena 29 EUR, bērniem 25 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 20-40 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.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 
 
 

 

piesakoties līdz  
28.02.2020. 

(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: 
 

• Jēkabpils klosteris – ziedojumi 

• Rokišķu muzejs – 3 EUR no personas 

• Siera degustācija Rokišķos – 4  EUR no 

personas 

• Rokišķu baznīca – 1 EUR no personas 

• Ekskursija Ilzenbergas muižā un parka 

teritorijā – 11 EUR no personas 

• Muižas produktu degustācija – 6 EUR no 

personas 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

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

