
 

 

 

 

 

 
Ciemos pie cēsnieka Renāra Sproģa 

Īvandes muižā un atjaunotais 
vēsturiskais Ķemeru parks 

Trešdiena, 22.09.2021. 
 Cena 35 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 30 EUR 

Grupas vadītāja – Iveta Sproģe 
Izbraukšana pl. 6.00 noValmieras, pl. 6.30 no Smiltenes, pl. 7.10 no Cēsīm. 

  
Renārs Sproģis ir cēsnieks, kurš aizsāka Lāčplēša dienas pasākumu Cēsu Pils parkā, organizēja 
Cēsu Brīvības cīņu pasākumus 22. jūnijā, kā arī piedalījies daudzos citos projektos. Jau kādu laiku 
Renāra ģimene par savām mājām sauc Īvandes muižu Kurzemē. Mēs dosimies ciemos pie Renāra, 
lai uzzinātu, kā viņam veicas, saimniekojot Īvandes muižā, kas ir senās baronu Heikingu dzimtas 
mājvieta. Muiža savā pastāvēšanas laikā pieredzējusi gan postījumus, gan aizmirstību, bet tagad 
jaunie saimnieki vēlas atklāt tās patieso burvību un senatnīgo būtību. Apskatāma gan pati muiža, 
gan eksotisko putnu un trušu kolekcijas. Parkā iekārtota pastaigu taka. Izmantosim saimnieku 
viesmīlību, baudīsim pusdienas un būs arī kāds kurzemnieku pārsteigums!   

Pastaiga Ķemeru sanatorijas atjaunotajā vēsturiskajā parkā 
Pirms aptuveni simt gadiem Ķemeru sanatorija bija iekārots galamērķis 
daudziem Latvijas un ārvalstu atpūtniekiem un sasirgušajiem, kas izmantoja 
sēravotu sniegtos labumus. 1990. gados visa Ķemeru godība zuda, un ilgus 
gadus nekas neliecināja par tās kādreizējo vērienu. 

Nu situācija mainījusies, un parks no augusta vidus ir atvērts apmeklētājiem 
pēc restaurācijas un labiekārtošanas darbu pabeigšanas. Ir atjaunoti parka 
celiņi, 12 tiltiņi, mazās arhitektūras formas, Mīlestības saliņas un Ķirzaciņu 
rotonda – viss ticis saglabāts, atjaunots atbilstoši vēsturiskajās fotofiksācijās 
norādītajam, sākot ar soliņiem, laternām un puķu stādījumiem Parks ir 
atjaunots , lai radītu 1930. gadu sajūtu. 

Īvandes muiža, muižas parks, Īvandlande 
Īvandes muiža celta ap 1860. gadu Edgara fon Heikinga valdīšanas laikā 
1912.–1913. gadā ēka atjaunota klasicisma stilā un veikti plaši, tiem laikiem 
moderni labiekārtošanas darbi arhitekta Teodora Ostensakena vadībā. Līdz 
mūsu dienām saglabājušies muižas iekštelpu elementi – sienu paneļi, 
iebūvētie koka soli, koka kāpnes, parketa un flīžu grīdas, āderētās durvis un 
logi. Tie saglabājuši savu autentiskumu un apskatāmi arī šodien. Pie muižas 
ēkām ir skaists parks ar pastaigu taku. Īvandes muiža ir viena no 
skaistākajām Kurzemē. Šobrīd tajā iekārto muzeju, kas veltīts iedzīvotāju 
dzīvesstilam dažādos Latvijas laika posmos. 
Muižas saimnieks Renārs Sproģis aicina iedzīvotājus iesaistīties un dāvināt 
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dažāda laika liecības: traukus, mēbeles, grāmatas. 
Muižas apskati un pastaigu parka vadīs tās saimnieks.  
Pēc apskates – brīvais laiks, lai tuvāk iepazītos ar parku, papriecātos par 
eksotiskajiem putniem un trušiem vai apmeklētu muiltimediālu izstādi 
‘’Dzīvās gleznas”’ 
 
Īvandes muižā tiek piedāvātas pusdienas Kurzemes muižas gaumē. (Uz 
ugunskura vārīta Heikinga zupa + kurzemnieku deserts). Cena 10,50 EUR 
 

 Īvandes ūdenskritums 
 
 

 

 

 

 
 

 
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) 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  
  
Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, 
vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 

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

 
 

piesakoties līdz  
8.09.2021. 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• pusdienas mižā 10,50 EUR, 

• ekskursija muižā – 6 EUR 

• muzikāls priekšnesums – 3 EUR 

• ‘’Dzīvās gleznas” 5 EUR ( galerijas apmeklējums pēc 
izvēles) 

 

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. 
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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 ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc 8.09., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 


