
  

 

 

 

 

 

   2021 

ŽEMAITIJA TŪKSTOŠ BALSĪS AR 

ĒRĢELNIEKU JĀNI KARPOVIČU 

UN PROFESORU ANDRI PRIEDI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  veselības apdrošināšana!!! 

 

           13.05. – 15.05. 3 dienas EUR 185 

maršruts notikumi, apskates objekti 
naktsmītne 

ceturtdiena, 

13.05.  

 

 

Rīga –  

Žagare –  

Telši –  
Plāteļi 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Žagares kultūrvēsturiskās vietas ar baznīcu un senajiem ebreju kapiem. Žagares pilskalns 

 Alkiškiai (Eltišķu) luterāņu baznīca, kuru uzbūvējuši un joprojām apmeklē mūsu tautieši. 

 Pusdienas krodziņā Kryžkelė, baudot pēc senajām receptēm gatavotus vietējos ēdienus  

(5 dienas alū briedināts cūkas šķiņķis, kurš jau no seniem laikiem tika gatavots lielos 

svētkos). Fotopauze pie Kurtuvēnu muižas koka klēts, kas būvēta trīs stāvos (!) un ir 

uzskatāma par vienu no unikālākajiem 18.gs koka arhitektūras paraugiem visā Lietuvā.  

 Ērģelmūzikas pauze Užventes koka baznīcā.  

 Izcili ainaviskais Šatrijas pilskalns jau daudzus gadus ir intriģējis vēstures pētniekus un 

ceļotājus no visas pasaules. Šatrija bija viens no slavenākajiem Žemaitijas 

administratīvajiem, aizsardzības, ekonomiskajiem un reliģiskajiem centriem agrajos 

viduslaikos. Jau kopš seniem laikiem pilskalnā svinēti gadskārtu svētki, ievērojot senas 

tradīcijas. 

 Telši – septiņu pakalnu pilsēta, Žemaitijas galvaspilsēta, siera Džiugas dzimtene. Telšos 

atrodas Lietuvas Mākslas akadēmijas fakultāte, tāpēc pilsētā ik uz soļa ieraugāmas 

skulptūras un citi mazās arhitektūras objekti.  

 Ciemošanās Džiugas ražotnē ar bagātīgu siera degustāciju. Žemaiši, kas cienīja un 

mīlēja spēkavīru Džiugu, saka, ka ir saglabājuši viņa leģendārā siera, neiedomājamā milža 

spēka avota, gatavošanas recepti. Šeit tiek gatavots lielisks cietais siers Džiugas, kurš 

nosaukumu ieguva par godu leģendārajam milzim.  

*** 

viesnīca 

Plāteļu 

apkārtnē 

piektdiena, 

14.05. 

 

 

Plāteļi – 

Mosēdis – 

Klaipēda - 

Šilute  
 

 Žemaišu Kalvarija – viens no Lietuvas katolicisma centriem, kurā divu kvadrātkilometru 

platībā izveidots Krusta ceļš ar 21 staciju. Atjaunotais Plāteļu ezera skatu laukums pēc 

universālā dizaina koncepcijas,  

 Plāteļu baznīca un ērģeļu spēle.  

 Beržoras mazā koka baznīciņa ar iespaidīgo interjeru.  

 Mosēdis muzejs. Slavenākā žemaišu bīskapa dzimtās mājas skaistā lauku sētā. Bīskaps 

Motieja Valančs uzskatāms pie 10 pazīstamākajiem lietuviešiem, un savulaik viņa portrets 

rotāja litu banknotes.  

 Brīvais laiks Mazās Lietuvas galvaspilsētā Klaipēdā, kur Napoleona karu laikā laikā 

uzturējās Prūsijas karaļpāris un galms.  

 Kintos Vidūna centrs, un ieskanēsies luterāņu baznīcas ērģeles.  

*** 

viesnīca 

Šilutē 

sestdiena, 

15.05. 

 

Šilute – 
Lauksodies 

– Bauska – 

Rīga 

 Simpātiskā koka arhitektūra Rusnē – vienīgajā Lietuvas pilsētiņā, kas atrodas uz salas.  

 Šilute un tās saistība ar Imanuelu Kantu un rakstnieku Hermani Zūdermani. Šilute, luterāņu 

baznīca, Žemaitijas bīskapijas muzejs. 

 Kražu kolēģija, kam liela loma Lietuvas izglītības sistēmas attīstībā, Kražu slaktiņa vieta.  

 Lauksodis koka baznīciņa, ko hercogu laikos apkalpoja Jelgavas jezuīti.  

 Žeimele – pierobežas ciems ar vēsturiskām latviešu un lietuviešu sadzīvošanas tradīcijām un 

tādiem skanīgiem uzvārdiem kā Vecais Stenders, Žeimes luterāņu baznīcā kristītais Barklajs 

de Tolli, Abrahams Kuks un fotoķīmiķis Teodors Grotuss.. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

 



 Naktsmītnes 

*** viesnīca Plāteļu apkārtnē 2 – 3 -vietīgas istabas ar dušu un 

WC, brokastis. Atrodas Plāteļa ezera krastā. 

 *** viesnīca Šilutē 2 – 3 -vietīgas istabas ar dušu un WC, 

brokastis un vakariņas 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  un  

EUR 20  avansa iemaksas 

 vēl EUR 85 jāiemaksā līdz 13.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 29.04. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur  

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz  13.04., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.04., jūs zaudējat EUR 60  
 atsakoties no ceļojuma pēc 29.04. jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 44 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši  

17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu,– EUR 166  

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un 

degustācijas, pusdienas 13.05. un vakariņas 14.05. 

 ērģeļmūzikas koncerti un vietējie gidi  

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 13.05 un pusdienas 14.05. un 15.05. 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā, (~EUR  40 – 50 uz trim dienām)  

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama  

vēl vismaz tikpat liela summa  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un   

ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

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! 
 

           

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


