
 

 

 

 

 

 

 Dižā Zemgale ar muižām, pilīm... 
31.07.  - 1.08. 2021. 

 Cena 75 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 70  EUR 
Iespēja nakšņot muižas apartamentos – piemaksa 20 EUR ( vietu skaits 

ierobežots) 
Grupas vadītāja – Lauma Abramsone 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, 7.30 no Valmieras, 8.00 no Cēsīm 
          Maza, drošo ceļotāju grupa ! 

 
1.dienā : Iepazīt Zemgali sāksim ar smilšu pilīm Jelgavā, kur pasta salā atvērts Baltijā vērienīgākais smilšu 
skulptūru parks. Tad skaistumtūre dabas kosmētikas pasaulē, Auces novads miniatūrā, ciemošanās Bēnes 
muižas Kungu namā un Vecauces pilī, kur baudīsim baronese viesmīlību, panašķosimies, ķersim 19.gs pils 
atmosfēras sajūtas muižas stāstos un leģendās un baudīsim naktsmieru  pils apartamentos.  
 
2.dienā:  turpināsim ciemoties leišmalītes pilīs  - šoreiz vienīgajā sākotnējā stāvoklī esošajā vēlīnā klasicisma 
interjeru kompleksā Latvijā Jaunauces pilī, aplūkosim jaunāko apskates objektu Saldū - Jana Rozentāla gleznas 
“Pēc dievkalpojuma” tēlu bronzas skulptūras,  ceļojuma noslēgumā lūkosim, kas notiek Dobeles pilsdrupās.... 

  

Smilšu skulptūru pasaulē 
Iepazīt Zemgali sāksim ar Jelgavu, kur Pasta salā jau 15.reizi atvērts smilšu 
skulptūru festivāls. Ielūkojoties pasaules vēstures un mūsdienu zīmīgākajos 
notikumos, Jelgavā lielformāta smilšu mākslas darbos godināsim latviešu 
vērienīgākos sasniegumus – Marko Rotko, “Minox” kamera, krokodila 
Dandija prototips, pasaulē pirmā hologramma, “Levis” džinsi, Kristaps 
Porziņģis u.c. 

 

 Sejas skrubīšu un masku  meistardarbnīca 

Pirms viesošanā kādā no Zemgales pilīm, saposīsimies, apmeklējot   dabas  
kosmētikas meistardarbnīcu tuvējā zemnieku saimniecībā. Saimnieku 
pamatnodarbošanās ir stādu, garšaugu, ārstniecības augu un ziedu 
audzēšana atklātā laukā. Saimniece Indra ir dārzniece, kura jau 20 gadus 
sadarbojas ar Latvijas floristiem, bet meita Līga savu dzīves aicinājumu 
atradusi, iegūstot akadēmiskos grādus ķīmijā, uzturzinātnē un pārtikas 
zinātnē. Viņas labprāt dalās savās zināšanās par  saimniecībā audzēto augu 
audzēšanu, pārstrādi un pielietošanu dabīgās kosmētikas produktos. 

Piedāvājumā: nelielas lekcijas veidā iepazīšanās ar skrubju, masku 
gatavošanas noslēpumiem, dodot iespēju no paša izvēlētiem augiem 
izgatavot masku/skrubi  sejai, pēdām vai rokām. 

Ja vēlies sagādāt kādam pārsteigumu, varēsiet iegādāties nelielas dāvaniņas 
draugiem vai sev, kas izgatavotas  no saimniecības laukos augošiem augiem. 
Iespēja iegādāties bišu vaska ziedes "Mīļajai māmiņai", "Stipram tētim", 
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"Aktīviem jauniešiem" un "Mundriem vecvecākiem". 

Bēnes muiža 
Bēnes ļaudis teic, ka vietā pie Bēnes muižas Kungu mājas pārņemot īpaša 
sajūta, jo jaušams gadsimtu pieskāriens, mostas lepnums un pašapziņa, 
skaistā arhitektūra un ziedošā apkārtne aicināt aicina, un cilvēki ved savus 
viesus, priecājas, fotografējas.  
Ekskursijas laikā rodas lielisks priekšstats par dzīvi muižā 19. gadsimtā. 
Pārņem sajūta, ka barons Fridrihs Birkenstaedts un viņa kundze Johanna 
bijuši gudri saimnieki un labi cilvēki, kuri radījuši un atstājuši paliekošas 
vērtības… 

  

 Auces novads miniatūrā 

Aplūkosim Auces novada nozīmīgākos objektus miniatūrā, kuros mitinās 
mājdzīvnieki un baudīsim saimnieku sarūpētās gardās pusdienas, ēdienu 
receptes saimniece mantojusi no paaudzes paaudzē.  
 

 Muižas stāsti un leģendas Vecauces pilī 
Vietā, kur robežojas Rietumkurzemes augstiene un Zemgales līdzenums, 
līdzās Auces pilsētiņai, 19.gs. ainavu parka ieskauta, slejas viena no 
pirmajām neogotikas stilā celtajām pilīm Latvijā - Vecauces pils.  
Vecauces muižas apbūve ar 19.gs celto pili, klētīm, zirgu stalli, dārznieka 
māju, skaisto ainavu parku, dīķiem un liepu aleju piešķir nesteidzīgajai un 
rāmajai mazpilsētas dzīvei īpašu šarmu un neuzkrītoši atgādina par 
nesaraujamo saiti, kas vieno Vecauces muižu un Auces pilsētu.  
Šoreiz Vecauces pilī baudīsim baroneses viesmīlību, panašķosimies, ķersim 
19.gs pils atmosfēras sajūtas muižas stāstos un leģendās. 
Jaunauces pils 
 

Jaunauces pils celta ampīra stilā 19. gadsimta pirmajā pusē, un šis ir tas 
veiksmīgais gadījums, kad ēku līdz mūsdienām izdevies saglabāt ar nelieliem 
pārveidojumiem. Joprojām apskatāma sākotnējā interjera apdare - vienīgais 
tik neskarts vēlīnā klasicisma paraugs Latvijā - ar vienīgo autentisko 
klasicisma stila kupola gleznojumu ovālajā zālē un lielāko 19. gs. sākumā 
mūrēto balto podiņu krāšņu kolekciju. 
Ap grāfu Mēdemu dzimtai piederējušo pili un saimniecības ēkām izveidots 
gandrīz astoņus hektārus liels ainavu parks ar savdabīgu dīķi un salu tajā. 
Parkā aug ne tikai vietējo sugu koki, bet arī svešzemju retumi. 

Medus piliens Kurzemē - Saldus 

Iepazīsimies ar gleznotāja Jana Rozentāla dzimto pilsētu un ekskursijas 
beigās aplūkosim jaunāko apskates objektu Saldū!  
Pie Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas, kas ir pilsētas vecākā 
celtne, uzstādītas Jana Rozentāla gleznas “Pēc dievkalpojuma” tēlu 
bronzas skulptūras. Mākslinieks aizvadījis daudzas svētdienas pie Saldus 
baznīcas, vērojot un skicējot baznīcēnus. Skulptūras radījis tēlnieks Sandis 
Aispurs. 
Dobeles pilsdrupas 
Pēc pārbūves ekspluatācijā pieņemta Dobeles Livonijas ordeņa pils kapela, 
kas nu atdzimusi daudzfunkcionāla kultūras, amatniecības un tūrisma 
attīstības centra veidolā. Autentiski rekonstrukcijas darbi veikti pils rietumu 
sienas un tornīša atjaunošanā, kā arī iekonservēts pils teritorijā esošais 
mūris. Rekonstrukcijas darbu laikā pilsdrupās tika atrasts kultūrslānis ar 13. 
un 14. gadsimta senlietām, taču joprojām neatklāts esot noslēpums, vai šajā 
vietā reiz atradusies seno zemgaļu koka pils. Nobeiguma posmā  ir telpu 



iekārtošana, ekspozīciju gatavošanas un iekārtošanas darbi. 
 
                               “Krāj mirkļus, nevis lietas!” 
 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Smiltenē 21.00 
 

 Ceļazīmes cena 75 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 70 EUR.  

Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru 20 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» birojā Cēsīs. 
 

 

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 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

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

Atsakoties pēc 16.07., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 
 

  

piesakoties līdz  
16.07.2021. 

(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. 

• Brokastis 

• Nakšņošana (pils apartamentos vai 
kopmītnēs)-lūgums informēt pieteikšanās 
brīdī 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

Smilšu skulptūras   pieaug. 2 EUR /  

senioriem 1 EUR; 

Meistarklase dabas kosmētikā 3,5 vai 5 EUR; 

Bēnes muiža  1,5 EUR; 

Pusdienas  5 vai 7 EUR; 

Vecauces pils (ar grāfu un grāfieni) 7 EUR; 

Jaunauces pils  2 EUR; 

Ekskursija Saldū   2,5 EUR; 

Dobeles pils 1,5 EUR; 
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