
 

 

 

 

 

 

Dziedinošā tūre Zemgalē 
Sestdiena, 18.04.2020. 

 Cena 28 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Grupas vadītāja –: Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 6.50 no Smiltenes, 7.20 no Valmieras, 8.00 no Cēsīm 
Eduarda Pāvula memoriālā izstāde. Tikšanās un izzinošas sarunas ar dzintara dziednieci 

Daigu Brilu. Dosimies pastaigā pa Ķemeru tīreļa laipu taku, kur baudīsim purva ainavisko 
savdabību. 

  

 Eduarda Pāvula memoriālā izstāde 
 

Kaut arī pazīstamais aktieris Eduards Pāvuls dzimis Jūrmalā, viņa dzīve bijusi 
cieši saistīta ar Lielupes pretējo krastu. No Salas pagasta nākuši viņa dzimtas 
senči. Pāvulam veltītā izstāde iekārtota 200 gadus vecā ēkā, tolaik – 
pagastmājā, kurā uzņemtas arī daudzsēriju filmas “Ilgais ceļš kāpās” 
epizodes. Paralēli bagātīgajam fotogrāfiju, dokumentu un priekšmetu 
klāstam izstādei veidots arī mūsdienīgs digitāls risinājums. 

Tikšanās ar Daigu Brilu – SIA "Dzintaru darbnīca" vadītāju 
Daiga Brila ir dziedniece. Viņa izmanto Baltijas dzintaru, gatavojot 
dziednieciskas ziedes, balzamus, krēmus, – to sastāvā ir gan dzintara smiltis, 
gan pulveri, gan tīra dzintarskābe un dzintara ēteriskā eļļa. 
Apmeklējot uzņēmumu, varēsim iepazīties ar dzintara kosmētikas ražošanas 
procesu, noklausīties izzinošu stāstījumu, lai izprastu dzintara maģiskās, 
dziednieciskās īpašības, un nogaršosim dzintara saldējumu. Iepazīsimies ar 
daudzveidīgo vairāk kā 300 kristālu un minerālu pasauli personīgajā 
kolekcijā. Daiga Brila pazīst un pēta arī koku enerģiju. 

Kopīgas pusdienas “Lāču” kafejnīcā 
Dārzeņu zupa ar sarkanajām pupiņām; 
mencas filejas kotlete ar kartupeļu biezeni un svaigo lapu salātiem 

Ķemeru sēra dīķi un Kaņiera ezers 
Dosimies uz Kaņiera ezera putnu vērošanas torni. Kaņieris uzskatāms par 
vienu no izcilākajām putnu vietām Latvijā. Pavasarī jau drīz pēc ledus 
izkušanas ezerā ierodas pirmie caurceļotāji – gaigalas, lielās un mazās 
gauras un citu sugu ūdensputni, jo īpaši tie, kas ligzdo niedrājos (lielais 
dumpis, mazais ormanītis, bārdzīlīte, dažādi niedru ķauķi, retumis dzirdēts 
arī mazais dumpis) vai peldošās slīkšņās (pīles un kaijveidīgie putni). 
Apmeklēsim arī dabas pieminekli – Sēra dīķus, kas ir Latvijā reti sastopama 
dabas parādība. Vietā, kur sērūdens avoti izplūst virszemē, ir izveidojušies 
vairāki dzeltenas nokrāsas dziednieciski dīķi, kuros uzkrājas no avotiem 
plūstošais ūdens. Takas garums – 800 m. 
Pastaigā mūs pavadīs Ķemeru Nacionāla parka gids. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 21.00, Valmierā 21.30, Smiltenē 22.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



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

 
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 autobusā. 

«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. 
Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. To var 
pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

 

piesakoties līdz  
3.04.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

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: 

 Eduarda Pāvula muzejs – 1 EUR no personas, 

 Tikšanās ar Daigu Brilu – 5 EUR no personas, 

 Pusdienas – 4,6 EUR no personas,  

 Ķemeru Nacionālā gida pakalpojumi – 

4,5 EUR (maksa atkarīga no grupas lieluma). 

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