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tālr.: 27775764; 27661174 
balt-go@balt-go.lv  

www.BaltGo.lv 

 

 

DAILES TEĀTRA izrāde 
Māra Zālīte 

SMIĻĢIS 
 

29.oktobris, piektdiena 2021.g. 

ceļazīmes cena: 17  EUR + 15 EUR ieejas biļete 
Brauciens bez Balt-Go gida 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.BaltGo.lv 

(Orientējoši no Smiltenes pl.15:00, Valmieras pl.15:30, Cēsīm pl.16:00 Līgatnes pl. 16:20) 

 
    Ar vērienīgiem iestudējumiem, kas bija sagatavoti un savas pirmizrādes piedzīvoja bez skatītājiem, kā arī 
jaunu zāli un pārveidotu lielo zāli sezonu piesaka Dailes teātris. Veiktas būtiskas  izmaiņas teātra Lielajā 
zālē: jaunā skaņu sistēma ļauj sekot aktierim, uzlabota arī gaismu sistēma! 

 

Lielā zāle 
Ideju drāma 

Pirmizrāde - 2021. gada 27. augustā 

Izrādes ilgums - 3h 10min 

Māras Zālītes jaunākā luga sākas ar Dailes teātra ieceres dzimšanu 
viena ģēnija prātā, kam seko teātra dibināšana.                              
Eduards Smiļģis ir ne vien Dailes teātra dibinātājs, novatorisks 
režisors un spēka un ekstāzes aktieris, bet arī pretrunu plosīts ģēnijs, 
kurš līdzīgi hameleonam maina savu iedabu atkarībā no sievietes, 
kuru tobrīd mīl, vai varas, kas tobrīd valda. Drāma divās daļās cenšas 
izdibināt, kas patiesībā slēpjas aiz Smiļģa tūkstoš maskām, un kādu 
cenu ģēnijam nākas maksāt par spēju spēlēt teātri, sāpēt un mīlēt pāri 
vidusmēra cilvēka varēšanas robežām.                                            
"Izrāde ir mans pirmais lielais pārbaudījums ar Daili, Smiļģi, Dailes teātra 
leģendāro vēsturi. Mākslas rašanās no radošās brīvības gara bija vienīgais 
uzdevums, kuru uztvēru kā Eduarda Smiļģa cienīgu. Izrāde ir par radošumu, 
cilvēka ģenialitāti un teātra maģiju," sacījis Dailes teātra mākslinieciskais 
vadītājs, režisors Viesturs Kairišs. 
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Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

ekskursijas programma:   Latvija: Dailes teātris– 29.oktobris, 2021.g.        2.lpp. no 3 

Izrāde ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums 

LOMĀS 

Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Kaspars Dumburs, Kārlis 

Arnolds Avots, Toms Veličko    (Eduards Smiļģis) 

Kristīne Nevarauska  (Berta) 

Ilze Ķuzule-Skrastiņa  (Felicita Ertnere) 

Rēzija Kalniņa (Lilija Štengele) 

Dārta Daneviča  (Eleonora) 

Ieva Segliņa  (Anna, Rainis, Lelde) 

Lidija Pupure  (Smiļģa māte) 

 

RADOŠĀ KOMANDA 

Režisors  Viesturs Kairišs 

Scenogrāfe  Ieva Jurjāne 

Kostīmu māksliniece  Ilze Vītoliņa 

Gaismu mākslinieks  Oskars Pauliņš 

Horeogrāfe    Jana Jacuka 

Video mākslinieks   Ivars Ozoliņš 

Mūzikas režija   Juris Vaivods 

Publisko pasākumu apmeklējuma noteikumi šobrīd paredz, ka izrādes 
apmeklēt klātienē būs iespēja tiem skatītājiem, kuri ir vakcinēti pret 
Covid-19, un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa 
pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja 
AstraZeneca vakcīnas, kā arī tiem skatītājiem, kuri pēdējā pusgada laikā 
Covid-19 pārslimojuši.                                                                                                                   
No 1. jūnija ikvienam ir iespēja 
elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, 
kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Ierodoties 
teātrī, skatītājiem būs jāuzrāda personalizēta ieejas biļete kopā ar 
derīgu personu apliecinošu dokumentu un Covid-19 sertifikātu. 
Personalizēta ieejas biļete būs derīga tikai kopā ar minēto sertifikātu un 
personu apliecinošu dokumentu. 

Vecuma ierobežojums 12+ 

Biļešu maksa jāveic piesakoties braucienam! 

Biļetes cena: 15 EUR (14. – 17. rinda) 
 

 

 

Cenā iekļauts: 

• viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 

Papildus izmaksas*  (pēc izvēles):   

• Teātra biļete 15 EUR no personas 

• Papildus vieta autobusā 10 EUR. 
* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 

Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī 

vēl citi objekti un maltītes. 
 

 

http://www.balt-go.lv/
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/arturs-skrastins
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/lauris-dzelzitis
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/gints-gravelis
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/kaspars-dumburs
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/karlis-arnolds-avots
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/karlis-arnolds-avots
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/toms-velicko
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/kristine-nevarauska
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/ilze-kuzule-skrastina
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/rezija-kalnina
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/darta-danevica
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/ieva-seglina
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/lidija-pupure
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/rezisori/viesturs-kairiss-1
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/scenografi/ieva-jurjane
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/kostimu-makslinieki/ilze-vitolina
https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/komponisti/juris-vaivods-1
https://covid19sertifikats.lv/


Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

ekskursijas programma:   Latvija: Dailes teātris– 29.oktobris, 2021.g.        3.lpp. no 3 

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

personīgi: „Balt-Go” birojā Cēsīs 
 

piesakoties 

17 EUR + 15 

biļetes maksa 
 

Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums.  
 

Atsakoties no ceļojuma: vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – klients zaudē visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētājā ceļojumā.  
 

 

 

Kustīgas un lustīgas ekskursijas! 
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