
  
 

 

 
 

 

2022 

LIETUVAS MUIŽU STĀSTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
 

           07.05. – 08.05. 2 dienas EUR 115  
ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

07.05. 

 

Rīga –  

Grenctāle 

– Panevēža 

– Rauguva 

– Ukmerģe 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Raguvėlės muižas ansamblis, kas sastāv no pils, 19 rūpniecības – saimniecības 

ēkām, baznīcas un parka. Tas ir viens no lielākajiem arhitektūras ansambļiem Lietuvā 

 Taujēnu muiža – viena no skaistākajām Lietuvas muižām, kas pieminēta kopš 16. 

gadsimta. Klasicisma stila pils tika uzcelta 1802. gadā un ir saglabājusies līdz 

mūsdienām. Muiža līdz 20. gadsimta vidum bija Radvilu hercogu rezidence. Tagad tā 

ir vieta kultūras pasākumiem un izklaidei. Klausoties stāstos, malkosim kafiju un 

baudīsim muižas firmas kūku. 

 Siesiku pils – vienīgā saglabājusies renesanses stila nocietināta dzīvojamā ēka 

Lietuvā. Pils celta 15gs.beigās. Šodien muižas ēka tiek atjaunota pēc 16. gadsimta 

struktūras. Apmeklētājus priecē sakoptais pils parks, atjaunota alus darītava. 

 Lietuvas prezidenta Antana Smetonas muiža, kas atrodas gleznainajā Ļēnas ezera 

krastā. Muižas vēsture sākas ar A. Smetonas 60 gadu jubileju. 1934. gadā tika 

nolemts prezidentam dzimšanas dienā dāvināt zemnieku saimniecību. Jubilejas 

dāvanu komiteja savāca ievērojamu naudas summu, un 1935. g. nopirka 80 ha zemes. 

Vēl 25 ha meža A. Smetona saņēma no valsts kā Neatkarības akta parakstītājs. 

*** viesnīca 

Ukmerģes 

rajonā 

svētdiena, 

08.05. 

 

Ukmerģe –  

Burbiškis  –  

Alanta – 

Liubava  –  

Grenctāle –  

Rīga 

 Burbišķa muiža gleznainajā Anīkštas upes kreisajā krastā. Jau iztālēm uzmanību 

piesaista stilīgs, stalts nams – XIX gs. arhitektūras piemineklis, neoklasicisma posma 

pērle, kas apbur ar izsmalcinātību un eleganci. 

 Alantas muiža atrodas blakus esošajā Naujasodis ciematā, un tās vēsture ir ne mazāk 

līkumota kā ceļš uz to. Neoromantiskā Alantas muiža Molētu rajona Alantas pilsētā 

joprojām tiek dēvēta par Molētu kultūras centru. Izcilas fasādes pils, kas celta 19. 

gadsimta vidū, nesen pirmo reizi tika atjaunota, saglabājot tās autentiskumu. Līdz šai 

dienai saglabājusies ne tikai galvenā muižas ēka, bet arī viss ēku komplekss, 

labiekārtots parks ar trim maziem dīķiem. Pils parkā ir izveidotas koku alejas.  

 Liubavas muiža ir viena no vecākajām muižām Lietuvā. Jau 1546. gadā Lietuvas 

valdnieka Sigismunda Augusta muižas kases grāmatā sīki aprakstīti tajā laikā 

remontētie Liubavas dīķi. 19. gs vidū muiža palika valdības augstāko amatpersonu 

īpašumā. Galu galā tā kļuva par aristokrātu, talantīgu kultūras un mākslas cilvēku 

iecienītu rezidenci. Liubavas muižas ūdensdzirnavu apmeklējums – iespēja iepazīt 

unikālo industriālo mantojumu; tās ir vienīgās dzirnavas Lietuvā, kur tehnoloģiskās 

iekārtas ir pilnībā atjaunotas. Šeit darbojas pat gadsimtu veca hidroturbīna! 

 Ceriņu ziedu kupenas Kairēnu muižas parkā. Kairēnu muižas parks 19. gs. tika 

augstu novērtēts – tas tajā laikā piederēja pie pieciem izcilākajiem šāda stila parkiem 

visā Lietuvas lielhercogistē. Kairēnu muiža gandrīz pusotra simta hektāru platībā 

nodota Viļņas Universitātei Botāniskā dārza izveidošanai. Neparastā Zaļā māja, kur 

grūti būs sazīmēt kādreizējo daudzdzīvokļu namu. Šobrīd botāniskajā dārzā ir liela 

augu kolekcija. Īpaši skaists ir plašais ceriņu dārzs. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

Sakarā ar slēgtajiem pasākumiem, kas mēdz notikt muižās, programmā var ieviesties 

izmaiņas un tās var tikt aizstātas ar citām! 

 

    



  Naktsmītnes raksturojums 
*** viesnīca Ukmerģes rajonā: 2-3 vietīgas istabas ar dušu un 

WC, brokastis.  

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 40 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  07.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 27.04.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 07.04., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  07.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 27.04.,  

 jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

   Atlaides un piemaksas  
 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī  

vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo  

kopā ar pilnvaroto personu – EUR 103 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 21 

Ceļojuma cenā ietilpst  
 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesnīcā, brokastis,  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā  

paredzētajos apskates objektos  
 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst  
 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas kā Latvijā, (~EUR 25- 30 uz abām 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 

 


