
 

 

 

 

 

 

Latvijas mazā Stounhendža un varenā 

“Kotiņu” saimniecība 
Sestdiena, 23.05.2020. 

 Cena 28 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Grupas vadītāja – Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 7.00 no Cēsis, 7.30 no Valmieras, 8.00 no Smiltenes 
 

Daudzgadīgo ziedu krāsas „Ezerlīčos” , akmeņu stāsti Dievžeikaru kalnā.  Upītes  jestrā fol-
kloras kopa un kultūrvēsturiskais mantojums. Varenā Kotiņu lielsaimniecība. Pusdienas no 

vietējiem zemkopības produktiem. Ar mīlestību veidotais Annas Āzes meža muzejs.   

 „Ezerlīču” ziedu dārzs 
 

Tilžas pagasta „Ezerlīčos” Skaidrītei un Ērikam Kašiem pieder daudzgadīgo 
ziedu dārzs, kurā aug  dažādi augi. Saimniecībā  mājvietu atradušas 
dienziedes, peonijas, aug  hostas, dīķos mājvietu atradušas krāšņas 
ūdensrozes. „Ezerlīču” dārzā no jūnija līdz pat augustam smaržo lillijas. 
Pavasaris ir īstais laiks, kad no ceļojuma mājās atvest jaunu augu. 

Skaistais akmeņu kalns Dievžeikaros–Latvijas mazā Stounhenža 
Saimniekiem ir savs kalns, kurā savākti interesanti akmeņi, sākot no 
pavisam maziem un beidzot ar īstiem milžiem.  Katram akmenim ir savs 
stāsts un rašanās vēsture, kuru saimnieks pieraksta. Ēriks akmeņus vāc jau 
19 gadus. Atvestajam akmenim tiek meklēta piemērota vieta, kurā tas 
vislabāk iederas un izceļas ar savu veidojumu. Izstaigāsim akmeņu kalnu, 
klausoties saimnieka interesantākos stāstus. 2008. gadā Ēriku un Skaidrīti  
apbalvoja nominācijā "Pagasta odziņa". Izbaudīsim šejienes mieru un 
klusumu, ko dāvā meža ieloks un veldzēsimies saimnieku viesmīlībā. Iespēja 
nopitrkt medu un vaska sveces. 

 Latgaļu danči un rotaļas pašā pierobežā nelielajā “Upītē” 
Tiksimies ar jestro folkloras kopu „Upīte”, ieklausīsimies Ziemeļlatgales 
mūzikā, izlocīsim kājas folkloras dančos, piedalīsimies rotaļās. Ontana 
Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs, Upītes tautas nams un Upītes 
bibliotēka atrodas zem viena jumta un kopā veido Upītes Nemateriālās 
kultūras centru, te varēsim iepazīt šīs puses  nacionālās vērtības. 

 Varenā “Kotiņu” lielsaimniecība 
Alda Ločmeļa tēvs 1992. gadā apsēja pirmos 12 ha ar miežiem, vēlāk sējumu 
platība palielinājās līdz 36 ha. Z/s “Kotiņu” saimniecības pamata nodarbošanās 
ir graudkopība. Šobrīd saimniecība apsaimnieko 3000 ha. Papildus 
nodarbošanās ir rapšu eļļas un pārtikas miltu ražošana un realizācija. Pupu, 
rapšu lauku apputeksnēšanai izmanto saimniecībā esošās bites. Šobrīd 
saimniecībā var iegādāties to, ko lieto paši. Sertificētu graudaugu sēklu, 
lopbarības miltus, pārtikas kviešu miltus, kā arī pašu ražoto rapšu eļļu. 
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Saimniecības durvis vienmēr ir atvērtas jebkuram viesim, kas vēlas parunāties 
vai iegādāties produkciju. Uzzināsim kā, izmantojot drosmi un Eiropas 
projektus, var izaugt līdz varenai saimniecībai, kur ir pilns saimniecības cikls no 
sēšanas līdz gatavam produktam, ko var pārdot jebkurā gadalaikā. 

Gardas pusdienas saimniecībā 
Baudīsim pusdienas no Latgalē audzētiem lauku labumiem. 

Annas Āzes meža muzejs 
Pavisam netālu no valsts robežas atrodas Žīguri. Šīs puses mežos vairāk 
nekā 40 gadus strādājusi Anna. Mežs ir Annas lielā mīlestība. Viņa par to 
zina pilnīgi visu un savās zināšanās labprāt dalās ar tūristiem. Mežā savāktos 
objektus mežzine ir izstādījusi jaukā muzejā. Apskatīsim eksponātus, baudot 
interesantu stāstījumu. Uzzināsim kādu informāciju var nolasīt no dzīvnieku 
ragiem. Būs zvēru un čūsku ādas. 
 
Atgriešanās Smiltenē aptuveni pl. 20.15, Valmierā 20.45, Cēsīs ap 21.15. 

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 20–40 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.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 
summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 
minētājā ceļojumā 

 
 

piesakoties līdz  
8.05.2020. 

(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: 
 

• “Ezerlīču” saimniecība – 1,5 EUR 

• “Kotiņu” lielsaimniecība un pusdienas – 9 

EUR no personas 

• Ziedojums “Upītēs”~ 3 EUR 

• Ziedojums Meža labumu ciemā – 2 EUR no 

personas 

• Ziedojums Annas Āzes muzejā – 1,5 EUR 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
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