
 

 

 

 

 

 

 Ziemeļlatgale – senatne un mūsdienu 

dizains… 
Sestdiena, 26.12.2020. 

 Cena 28 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Grupas vadītāja Līga Pommere 

Dosimies iepazīt oktobra sākumā jaunatklāto pontona tiltu Viļakā. Sīkāk par ezersalas vēsturi un 
leģendām pastāstīs Viļakas muzeja gide Rita. Sirsnīga uzņemšana sagaidīs Viļakas Romas katoļu 

baznīcā, kur interesenti varēs uzkāpt baznīcas tornī. Ielūkosimies modernajā Balvu muzejā. 
Pēcpusdienu aizvadīsim Litenē. Varēsim redzēt, kā tiek apstrādāti Latvijas pusdārgakmeņi, un 

pavisam neparastas skulptūras un vakara gaismas baudīsim Litenes pudeļu dārzā.  
Izbraukšana pl. 7.15 no Cēsīm, 7.45 no Valmieras, 8.15 no Smiltenes   

Balvu novada muzejs 
Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek 
atspoguļotas dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas, 
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības. Balvu novada 
muzejā realizēts viens no galvenajiem mērķiem – izveidot mūsdienīgu 
muzeju, kurā tiktu izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, 
lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažādām paaudzēm un interešu 
grupām. 

Pontonu tilts uz vēsturisko Viļakas ezera salu 
Šobrīd atdzimst Viļakas ezera sala un kļūst par pievilcīgu dabas un 
kultūrvēstures tūrisma objektu Ziemeļlatgalē. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs, 
radot unikālu iespēju ikvienam nokļūt līdz Marienhauzenas pilsdrupām un 
vairāk uzzināt par šo vēsturisko, dažādiem mītiem un nostāstiem apvīto 
objektu, jo līdz šim tas nebija iespējams. Detalizētāk ar ezera salas vēsturi, 
notikumiem un leģendām iepazīstinās Viļakas muzeja gide Rita. 

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca 
Gotikas stila mūra baznīca uzcelta 1891. gadā ar Marienhauzenas 
grāfienes Lippe-Lipskas atbalstu. Tā ir varena Ziemeļlatgales pērle, to dēvē 
arī par “gotikas rozi”. Ķieģeļi baznīcas būvniecībai izgatavoti netālā 
Medņevas pagasta Brontu ciemā. Baznīcai ir divi 46 m augsti torņi. Katru 
dienu, iestājoties tumsai, baznīca izgaismojas no iekšienes.  
Tiem, kas vēlēsies, būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī! 

Sātīgas pusdienas lauku sētā “Vēršukalns” 
Baudīsim saimnieka pagatavoto zupu un uz vietas cepto maizīti. 
 

Latvijas pusdārgakmeņu apstrādes darbnīca Litenē 
Piedāvā ekskursijas par Latvijā atrodamajiem pusdārgakmeņiem un to 
apstrādes procesu. Latvijas pusdārgakmeņu darbnīcā tiek izgatavotas 
individuālas rotaslietas un suvenīri. Būs iespēja piedalīties apstrādes 
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procesā, kā arī iegādāties suvenīrus. 
 

Unikālais pudeļu dārzs Gulbenes pusē vakara gaismās 
Pudeļu dārza izveide sākusies, kad ģimene iegādājusies jaunu īpašumu, kur 
pagrabaugša bijusi pilna ar pudelēm, no kurām vajadzēja tikt vaļā. Tā 
saimniecei, bijušajai sporta skolotājai, radusies doma uzmūrēt sienu, kaut 
mūrēt nav pratusi. Izstaigāsim neparasto pudeļu dārzu kopā ar pašu 
īpašnieci. Ciemošanās laiku esam paredzējuši, kad iestāsies krēsla, jo tad 
objekti tiek apgaismoti un izskatās vēl neparastāki. 
 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 18.30, Valmierā pl. 19.00, Cēsīs pl. 20.00 
 

Ceļazīmes cena 28 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/ceļojuma pilnas 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 20–30 personas 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojā Cēsīs 
 

 

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 nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēts 10 eiro. 

Atsakoties pēc 11. decembra tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

piesakoties līdz  
11.12.2020. 

(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: 
 

• Balvu muzejs ar gidu – 3 EUR pieaugušajiem, 

1, UR senioriem,skolēniem 

• Viļakas baznīca – ziedojumi 

• Ekskursija  Viļakas ezera salā ~ 0,5 EUR no 

personas 

• Pusdienas – 5,4 EUR 

• Litenes pusdārgakmeņi – 2 EUR, senioriem 

1,5 EUR 

• Pudeļu dārzs – 1,5 EUR pieaugušajiem, 1 EUR 

senioriem, 0,7 EUR skolēniem 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
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