
 

 

 

 

 

 

Rudens Latgalē  
ar koncertu GORĀ 

23. – 24.10.2021. 
 Cena 82 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 

Ekskursijas vadītāja Lauma Abramsone 
Izbraukšanas laiki – no Cēsīm pl. 7.50, Valmieras pl. 8.30, Smiltenes pl. 9.00 

Par koncerta biļeti – 13,50 EUR – jāsamaksā piesakoties! 
 (Ceļotājam jābūt vienam no trim sertifikātiem – par vakcināciju, negatīvu Covid-19 testu vai arī infekcijas 

pārslimošanu) 
 
 

 Ja vēlies baudīt Latgales koncertzāles GORS brīnišķīgo akustiku kopā ar Ivetu Apkalni, valsts kori “Latvija”, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (LNSO) un tevi interesē Latvijas kultūras mantojums (pilis, muižas, 
māksla...), šī būs mūsu īstā tikšanās reize ! 

   

1. diena – 23. oktobris, sestdiena 
 

✓ Vecgulbenes muižas stāsts. 
Vecgulbenes muižas apbūve ir daļa no Gulbenes pilsētas un novada, 
Vidzemes, Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma. Tai ir 
piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Kultūras pieminekļu 
sarakstā atsevišķi iekļautas 12 ēkas: 1) Baltā pils, kūts, lopu virtuve, manēža 
un oranžērija, kas atzīta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, 2) 
Sarkanā pils, mežsarga māja, zobārsta māja (vēlāk – sardzes māja), kalpu 
māja, klēts, siernīca un veļas māja, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis. 

 
✓  “Tālavas Sidrs” 

Ražotne atrodas Gulbenē, Vecgulbenes muižas saimniecības ēkā, kas 
izraudzīta kā lieliska vieta sidra nogatavināšanai – telpas vasarā neuzsilst un 
ziemā neatdziest, tādējādi nodrošinot teju ideālus apstākļus. Turklāt senie 
akmens mūri un griestu velves sidra darītavai piešķir īpašu šarmu. 
Sidra darītāji un saimnieki ir gulbenieši. Viņi šeit, Gulbenē, vietā, kas 
vēsturiski ietilpa seno latgaļu zemē Tālavā, dzimuši, auguši un 2014. gadā 

nolēmuši radīt sidra darītavu, lai no vietējām izejvielām – īpaši izraudzītiem 
un ar rokām lasītiem āboliem – ražotu autentiskus un kvalitatīvus 
dzērienus. Ekskursija + degustācija+ iegāde! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 
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Rēzekne. 
Iekārtošanās viesnīcā Rēzeknes centrā. 
Iepazīšanās ar pilsētu un brīvais laiks… 

Koncerts GORĀ  
ORGANismi 2021 |MANTOJUMS  
Iveta APKALNA, valsts koris “LATVIJA” un LNSO 
Oktobrī Latgales vēstniecībā GORS jau sesto reizi notiks satikšanās 
ērģeļmūzikas festivālā “ORGANismi”, kas šo gadu laikā kļuvis par 
neatņemamu GORS un Rēzeknes kultūras dzīves daļu. Festivāla 
mākslinieciskā vadītāja, ērģelniece Iveta Apkalna un GORS komanda katrā 
“ORGANismi” reizē cenšas sarūpēt dažādu un īpaši festivālam gatavotu 
programmu. Šis gads nebūs izņēmums.  
Diriģenta Gunta Kuzmas lasījumā koncertā skanēs franču romantiskās 
mūzikas pārstāvja Aleksandra Gilmāna Pirmā ērģeļsimfonija un 
amerikāņa Ārona Koplenda Scherzo Fantastique no Simfonijas ērģelēm un 
orķestrim. Savukārt diriģents Māris Sirmais Latvijas klausītājus pirmo reizi 
iepazīstinās ar 2019. gadā Elbas filharmonijā izskanējušo Pētera Vaska 
jaundarbu jauktam korim un ērģelēm “Veni Domine” un komponista 
minimālista Filipa Glāsa 7. “Tolteku” simfoniju. 
Koncerta biļete – 13.50 EUR – jāsamaksā piesakoties! 
 
 

2. diena – 24. oktobris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Pastaiga pa atjaunoto Rēzeknes upes promenādi no Latgales vēstniecības 
GORS līdz Olimpiskajam centram Rēzekne.  
Ekskursijas ar vietējo gidu: 

✓ jaunais Olimpiskais centrs; 
✓ vecticībnieki Rēzeknē; 
✓ Kovšu ezera labiekārtotā atpūtas zona. 

 
Mājupceļā pusdienas ceļmalas kafejnīcā 
 

✓ Ekskursija Varakļānu pilī un parkā 

Varakļānu pils ir Valsts arhitektūras piemineklis. Tā celta 1783.–

1789. gadā Svētās Romas impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der 

Borham pēc Latgalē uzaicinātā itāļu arhitekta Vinčenco Macotti projekta. Tā 

ir izcils agrīns klasicisma stila paraugs Latvijas būvmākslā. No mākslas 

darbiem pils interjerā daļēji saglabājušies 18. gs. griestu un sienu 

gleznojumi, kokgriezuma tehnikā izpildītas kāpņu margas. Pils telpās 

darbojas Varakļānu novada muzejs. Muzejā apskatāmas vairākas izstādes 

un tematiskās ekspozīcijas. Savukārt pils parks izveidots paralēli pils 

celtniecībai. Tas ir viens no pirmajiem dokumentāli datētajiem romantiskā 

stila ainavu parkiem Latvijā. Pils parkā, Kažavas upītes krastā, atrodas 

milzīgs akmens, ko tautā dēvē par Mīlestības akmeni. Ar Borhu pili un šo 

akmeni saistās daudzas senas teikas un nostāsti… 

Atgriešanās laiks: Cēsīs ap pl. 19.00, Valmierā ap pl. 19.30. 
 

Ceļazīmes cena 82 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR. 

https://latgale.travel/listing/gajeju-promenade-rezekne/
https://latgale.travel/listing/latgales-vestnieciba-gors/
https://latgale.travel/listing/latgales-vestnieciba-gors/
https://latgale.travel/listing/olimpiska-centra-rezekne-ledus-halle/


Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 25 EUR 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

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) 

 
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, 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 15 eiro. 
Atsakoties pirms 8.10., tiek ieturēti 25 eiro+koncerta biļete 
Atsakoties pēc 8.10., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

piesakoties līdz  
8.10.2021. 

25 EUR 
Koncerta 

biļete 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana viesnīcā; 

• brokastis. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Vecgulbenes muiža – 2 EUR, 

• “Tālavas Sidrs”– 5 EUR, 

• Olimpiskais centrs – 1,5 EUR, 

• Rēzeknes gids – 1,5 EUR, 

• Vecticībnieku muzejs – ziedojumi, 

• Varakļānu pils, parks: 

 1,20 EUR pensionāriem;  

 1,70 EUR pieaugušajiem. 

  
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 

 

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

