
 

 

 

 

 

 

 Mums, dāmas!  
Svētdiena, 8.03.2020. 

 Cena 27 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītāja Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana pl. 6.45 no Valmieras, pl. 7.15 no Smiltenes, pl. 8.00 no Cēsīm 
 

Ceļojuma laikā paviesosimies greznajā Mazmežotnes muižā, kas atrodas klusā vietā pie 
dabas, Lielupes ielejā. Ielūkosimies keramikas darbnīcā, lai iepazītu keramikas brīnumainās 
pārvērtības, un kaļķu dedzinātavā, kur taps “Igo Mūzikas un mākslas centrs Ceplis”. Dienu 

noslēgsim ar radošām aktivitātēm – pagatavosim savas sviesta karameles. 
 

Kaļķu dedzinātava – Igo Mūzikas un mākslas centrs 
”Ceplis” 
Zemgalē šajā reģionā jau gadsimtiem izmantoti vietējie resursi – māls un 
dolomīts. Ciematā izveidojās rūpniecisks komplekss: kaļķu dedzinātava, 
ķieģeļu ceplis, dakstiņu ražotne, krāsns podiņu ražotne, glazēšanas cehs u.c. 
Pašlaik SIA “Igo mūzikas menedžments” strādā pie šo ēku attīstīšanas 
projekta un veido Mākslas un mūzikas centru ”Ceplis”. 
Centrs “Ceplis” kļūst par iespēju iedvesmai un neierobežotai darbībai 
dažādās jomās – mākslā, izglītībā, uzņēmējdarbībā, tostarp arī tūrismā. 
 

Sviesta karamele 
 

Gardākā karamele pasaulē – ar mīlestību un labestību veidota, ar sirds 
siltumu izlolota un mājās gatavota!  
Ievas radītās mājās gatavotās sviesta karameles ir roku darbs. Tās ir dabīgs 
produkts, bez konservantiem un krāsvielām, sastāv tikai no divām 
sastāvdaļām – sviesta un cukura. 
Aicinām iepazīt, kā top šis vienkāršais, saprotamais, bet gardais kārums. 
 

Mazmežotnes muiža 
Mazmežotnes muiža ir neparasta un gleznaina vieta nelielā pakalnā 

Lielupes senlejas krastā. Turpat kaimiņos atrodas gan lielā Mežotnes pils, gan 
slavenā Rundāle. Kā nu tādā sabiedrībā var necensties būt skaists un 
pamanāms? Tā nu Bavārijas greznajiem namiem nedaudz līdzīgā 
Mazmežotne pārsteidz ar greznu interjeru, neparastu vēsturi. 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

https://www.delfi.lv/temas/lielupe


 Laima ceramics 
 

Šeit atklāsiet rūpnieciski ražotu un rokām gatavotu traukiem atšķirību. 
Keramiķe Laima savā darbnīcā rada oriģinālus darbus no Latvijas māla, angļu 
porcelāna un akmens masas. Trauki ir virpoti uz podnieka virpas, tādējādi 
katrs ir unikāls, tiem iespējamas visdažādākās formas un funkcijas. 
 
Aptuvenie atgriešanās laiki: Cēsis – 19.00; Smiltene 19.45; Valmiera 20.15 
 

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 (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  
21.02.2020. 

(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: 
 

• Mazmežotnes muiža  – 5 EUR,  

skolēniem, senioriem 3 EUR;  

• kaļķu dedzinātava-ceplis – 5 EUR,  

senioriem 3 EUR, skolēniem 2 EUR; 

• Laima ceramics  – 4 EUR, skolēniem, senioriem 

2 EUR; 

• sviesta karameles meistarklase – 5 EUR. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms 

brauciena. 

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

