
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grupas vadītājs Lauma Abramsone 

Tūrisma un transporta kompānija 
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Jāņa Čakstes un Kārļa Ulmaņa Zemgale 

Svētdiena, 30.04.2023. 
 Cena 38 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR 

Izbraukšana pl. 6.45 no Smiltenes, 7.15 no Valmieras, 7.50 no Cēsīm 
 

Turpinot iepazīt Latvijas valsts prezidentus, apmeklēsim ievērojamu personību dzimtās mājas. Tām piemīt 
īpaša aura, kas piesaista, ļauj sakārtot domas un atgūt dvēseles mieru 

Jelgavas Trīsvienības torņa jaunā ekspozīcija 
Atjaunotajā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ir iespējams 
apmeklēt interaktīvas un aizraujošas vēstures ekspozīcijas un vērot 
Jelgavas panorāmu. Ekspozīcijas stāsta par pilsētas vēsturi un simboliem 
kopš tās dibināšanas līdz pat mūsdienām, ievērojamiem pilsētniekiem, 
zudušajām Jelgavas pērlēm un mūsdienu sasniegumiem.  
Arī vēsturisko tērpu “modes skate” sniedz apmeklētājiem klātbūtnes 
sajūtu pagātnes notikumos. Gan dāmām, gan kungiem ir iespēja 
interaktīvi pielaikot kādu no kāzu tērpiem, nofotografēties un nosūtīt šo 
fotogrāfiju elektroniski. “Rotkaļa lāde” aicina iepazīt un digitāli pielaikot 
vēsturiskas rotaslietas... 

Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči" 
Pašā Lielupes krastā atrodas Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
dzimtas mājas “Auči”. Ēka, kas celta 20. gs. 30. gados kopš 1995. gada 
atkal pieder šai dzimtai un to apdzīvo Čakstes ģimene. Atjaunotajā kalpu 
mājā 2018. gadā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā 
formātā vēsta par pirmā Valsts prezidenta un viņa dzimtas likteņiem 
Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā. Jāņa Čakstes mājas 
ideja ir dot ikvienam iespēju atklāt Latvijas pirmā prezidenta personību, 
viņa ceļu līdz šim nozīmīgajam amatam un veicināt vēlmi sekot viņa idejām 
par brīvu, neatkarīgu un demokrātisku Latviju.  

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” jaunā ekspozīcija 
“Pikšas “ ir Zemgales vecsaimniecība, kur 1877. gada 4. septembrī Lizetes 
un Indriķa Ulmaņu ģimenē piedzima Kārlis Ulmanis – viens no pretrunīgāk 
vērtētajiem un nozīmīgākajiem Latvijas politiķiem. 
“Latvijas Avīze” 2004. gadā organizēja aptauju par 100 visu laiku 
ievērojamākajām Latvijas personībām. Tajā piedalījās 7000 respondentu. 
Un Kārlis Ulmanis tika ierindots otrajā vietā starp Krišjāni Baronu un 
Rūdolfu Blaumani. Tautas atmiņas veidotie mīti un vēstures speciālistu 
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viedokļi radīja nepieciešamību izveidot platformu, kur vienkopus 
atspoguļots politiķa atstātais mantojums. Šī ir piemērotākā vieta atbilžu 
meklējumiem uz jautājumu – kas ir Kārlis Ulmanis un kāda ir viņa loma 
Latvijas vēsturē?  
Muzeja "Pikšas" ekspozīcijas saturam unikalitāti piešķir tas, ka šādā 
apjomā un līmenī pirmo reizi vienkopus atspoguļota arī K. Ulmaņa 
biogrāfija. 

Pusdienas ar “odziņu”. 
Tradicionālās pusdienas muižas kungu namā papildinās saimnieces 
atraktīvais stāsts. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00, Valmierā pēc 20.30, Smiltenē ap 21. 

Ceļazīmes cena 38 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR. 
Papildu vieta autobusā 15 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.  

 

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

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. 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
  
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.balt-go.lv/lv/klienta-

ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 

 
Atsakoties no ceļojuma 

– pirms 21.04., tiek ieturēti 10 eiro; 
– atsakoties pēc 21.04., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.  
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu 
klases autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• Jelgavas Trīsvienības tornis ar gidu – 

5 EUR pieaugušajiem, 2,5 EUR skolēniem 

un senioriem;  

• J. Čakstes dzimtas mājas „Auči" – 

ziedojumi; 

• K. Ulmaņa piemiņas muzejs – 4,5 EUR 

pieaugušajiem, 2,5 senioriem EUR; 

• pusdienas – 7,20 EUR. 
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena !! 

piesakoties līdz  
21.04.2023. 

 

10 EUR atlikusī summa 
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