
 

 

 

 

 

 

 Dižgaru ceļš 
Sestdiena, 10.10.2020. 

 Cena 25 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 22 EUR 
Grupas vadītāja Līga Pommere 

Izbraukšana pl. 8.00 no Cēsīm, pl. 8.30 no Valmieras, pl. 9.00 no Smiltenes  
 

Vidzemei ir, ar ko lepoties, – gan dabas skaistums, gan diženi cilvēki. Tālab aicinām 
ekskursijā pa Dižgaru ceļu. Dosimies ciemos pie Ojāra Vācieša, Kornēlijas Apškrūmas, Jāzepa 
Vītola un Elīnas Zālītes. 
 

  

Virešos viesos pie Kornēlijas Apškrūmas. 

 

“Labs vārds kā laimes vērdiņš 

 nekad nenodilst. 

 Tas rada smaidu, 

 iesēj zvaigznes acīs…” 

Uzzināsim un iepazīsim. Uzmini nu, kāds sakars dzejniecei ar pūcēm!  

(3 EUR) 

Gaujienā pie Jāzepa Vītola. 

Par īpašiem nopelniem 1922. gadā Latvijas valsts piešķīra J. Vītolam 

Gaujienas muižas centra daļu ar bijušā muižas aldara māju, kas tika 

iedēvēta par “Anniņām”. Brauksim uz turieni un iepazīsimies ar slaveno 

komponistu! Viņš bijis arī Latvijas Konservatorijas dibinātājs un ilggadējs 

rektors. Pirmie skaņumākslas iespaidi viņam nākuši no mātes, Valmieras 

Brāļu draudžu vadītāja meitas Annas. (3 EUR) 

Trapenē pie Ojāra Vācieša. 

➢ Nu, atbrauc! Nē... tu sapratīsi pati – 

Drīz mūsu gravās atkal zāle dīgs, 

Un uz to puisi, kas reiz tevi satiks, 

Es tomēr laikam – esmu greizsirdīgs.  

Ojāra Vācieša bērnības un jaunības zeme. Tiksimies, sajutīsim, 

uzzināsim. (3 EUR)  

➢ Iepriekš pasūtot, ir iespēja tikt pie pusdienām. (3 EUR) 

Apē pie Elīnas Zālītes. 

Ciemosimies pie Elīnas Zālītes. Romāna ”Agrā rūsa” (1944) un vairāku 

populāru lugu  – ”Bīstamais vecums” (1927), ”Maldu Mildas sapņojums” 

(1931), „Atgūtā dzimtene” (1948 – autore. Zālīte tulkojusi no igauņu valodas arī 

eposu ”Kalevipoegs” (1929) un citus klasiskus igauņu literatūras darbus. (3 EUR) 

 

Atgriešanās  Smiltenē ap pl. 19.30,Valmierā, pl. 20.00. Cēsīs pl 20.30 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



  

Ceļazīmes cena 25 EUR, bērniem 22 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 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 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda. 

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc 01.10., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

piesakoties līdz  
01.10.2020. 

(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: 
 

• Četras ieejas biļetes, katra 3 eiro 

• Pusdienas 3 eiro 
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