
 

 

 

 

 

 

Rudens noskaņa un pasaku valstība 
Tērvetē 

Svētdiena, 3. oktobris, 2021. 
 Cena 35 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 30 EUR 

Grupas vadītāja – Līga Pommere 
Izbraukšana pl. 6.40 Valmiera, pl. 7.20 no Smiltene, pl. 8.10 no Cēsīm. 

  
Sprīdīša muzeja apmeklējums. Vietējā gida pavadībā atklāsim Tērvetes nozīmīgākas vietas un 

stāstus. Ielūkosimies krāšņajā Tērvetes dabas parka Pasaku valstībā. 
   

Ekskursija Tērvetē vietējā gida pavadībā 
Iepazīsim skaisto Tērvetes apkārtni. Dosimies ekskursijā ar autobusu pa 
skaistākajām un nozīmīgākajām Tērvetes vietām. 

Ekskursija Tērvetē vietējā gida pavadībā 
Annas Brigaderes pasaku muzejs celts 1840. g. vietā, kur sākotnēji bijušas 
ūdensdzirnavas, vēlāk skola, bet 1922. g. saistībā ar Annas Brigaderes 
25 gadu darba jubileju tapuši “Sprīdīši” un rakstniecei dota iespēja šo ēku 
iegādāties īpašumā. Tur viņa pavadīja savas dzīves pēdējās 11 radošās 
vasaras. 
Dzirdēsim interesantu stāstu par Annas Brigaderes dzīvi, kā arī ielūkosimies 
telpās, kas saglabājušas savu oriģinalitāti. 

Pusdienas 
 

Tērvetes dabas parks 
VAS “Latvijas valsts meži” dabas parkā Tērvetē Rūķīšu mežā aug ne tikai 
dižās Tērvetes priedes, bet arī fantastisks sēņu mežs! Rūķu sētā vari satikt 
sirsnīgo rūķu saimi un doties ciema izpētē – ciema nami mainās, aug sētas 
gan plašumā, gan skaistumā. 
Dziļāk mežā atklāj vecāko un tradīcijām bagātāko dabas parka daļu – Pasaku 
mežu. Te redzamas dažādas koka skulptūras, kas jau izsenis veidojušas 
parka noskaņu – Meža ķēniņš un tā galms, mošķi, zirnekļi un sikspārņi 
Raganas silā, arī Maijas un Paijas pasaule ar vardēm un aku uz pazemes 
valstību. Šajā parka daļā var sastapt citādo meža ļaužu spilgtāko personību 
– Sila raganiņu. Kopā ar viņu var tikt vaļā no visiem stiķiem un niķiem. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 27775764 

27661174 

anete.kalnina@balt-go.lv 



 

 
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, 
 

 

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 10.09., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

  

piesakoties līdz  
17.09.2021. 

 

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*: 

• Annas Brigaderes muzejs – 3 vai 2 eiro; 

• Tērvetes vietējais gids – 2 eiro; 

• pusdienas – 5 eiro (otrais+ saldais); 

• Tērvetes parka apmeklējums – 6 eiro 
pieaugušajiem, 4,5 eiro skolēniem un senioriem. 

 
• 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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