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Lietuvas kultūras 

un tradīciju impulsi 
 

 
Lietuva ir skaista valsts, sākot no tās kultūras un tradīciju mantojuma, mākslas 
pieskārieniem, beidzot ar gardo virtuvi un īpašā veida, kā lietuvieši domā un dzīvo.  
Šajā ekskursijas programmā dosimies uz Kauņu, kad ir šī gada Eiropas Kultūras 
galvaspilsēta un iepazīsim tajā ielu mākslu. Dienu veltīsim arī Viļņai, Lietuvas 
galvaspilsētai, kas ir tik dažāda, krāšņa un interesanta.  Izbaudīsim gan mākslinieku un 
hipsteru rajonu Užupi, gan klasisko Viļņas vecpilsētu, kas reizē slēpj un atklāj  tik daudz kā 
interesanta. Protams, baudīsim īpašos un lokālos ēdienus, kā arī paši piedalīsimies kāda 
tradicionāla saldā ēdiena gatavošanā. Vēl baudīsim Lietuvu no koku galotnēm un 
izzināsim tautas saknes no zemes darbiem.  
 
Šīs trīs dienas Lietuvā jums ļaus iepazīt un ieraudzīt daudz plašāk mūsu kaimiņu valsti, kas 
pavisam noteikti to ir pelnījusi. 
 

TRĪS DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu 

 
 

http://www.travelbiiz.com/
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1.DIENA - plkst. 7:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Lietuvas iepazīšanu sāksim ar ko ļoti īpašu un gardu. Dosimies uz Lietuvas reģionu, kur lielā godā 

tiek turēts nacionālais gardums – šakotis jeb saldā eglīte. Būs lieliska iespēja uzzināt daudz 

interesanta un pašiem piedalīties šī garduma gatavošanā. Degustācija - divi tradicionālā šakotis 

veidi + silts dzēriens. Uz vietas pagatavotais šakotis būs pašiem līdzi ņemams uz mājām. Īpašais 

gardums tiek cepts uz atklātas uguns. Iekļauts ekskursijas cenā. 
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Dienas turpinājumā dosimies uz unikālo zirgu muzeju – vienīgo tāda veida muzeju ne tikai Lietuvā, 
bet arī Baltijas valstīs. Muzejā tiek prezentēta plaša ekspozīcija, tiek veiktas izglītojošas nodarbības, 
iespējamas zirgu izjādes. Šeit strādā kalējs, tiek cepta svaiga maize, austs tradicionālais apģērbs, 
talantīgi amatnieki strādā ar koku. Ekspozīcija ir patiesi bagātīga: no vizuālās informācijas par zirgu 
šķirnēm līdz zirgu kopšanas un ārstēšanas līdzekļiem. Muzeja kompleksā apskatāma arī 20. gs. 
sākuma zemnieku mājā, kur var iepazīties ar maizes ceļu – no grauda uz lauka līdz maizes klaipam 
galdā. Muzejs atgādina, ka zirgi lietuviešu kultūrā vienmēr bija vieni no svarīgākajiem dzīvniekiem 
un lietuvieša attiecības ar viņiem – tuvas, bet dažreiz pat mistificētas. Ne velti viens no muzeja 
dibinātājiem devās dzīves ceļojumā, kas aprakstīts grāmatā „Brauciens ar zirgu Lietuvā 1975. g”. 
 
Ieejas biļete iekļauta ekskursijas cenā. Izjāde ar zirgu pēc izvēles par papildu maksu: 1 aplis aplokā 1,50 
EUR; izbrauciens pajūgā: 1,5 EUR/1,5 km. 
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Lietuvieši piedāvā – iespēju redzēt pasauli no cita skatu punkta dodoties pa gājēju ceļu starp 
koku galotnēm. Nelielā Lietuvas pilsētiņa Anīkšči ir kūrortpilsēta. Tur atrodams unikāls pastaigu 
parks ar dažādām gājēju takām. Viena no tām izbūvēta kā tilts priežu mežā starp koku galotnēm. 
Dodoties pastaigā, cilvēki var ne tikai baudīt brīnišķīgu skatu, bet arī izjust meža un dabas sniegto 
mieru. Pastaigu ceļš sākas pie Puntukas akmens, vedot augšup uz skatu laukumu un tālāk 
aizvijoties starp koku galotnēm līdz skatu tornim. Ieejas biļete iekļauts ekskursijas cenā. 
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Dienas noslēgumā dosimies uz Kauņu tai svarīgā, nē, ļoti svarīgā gadā. Ir pagājuši divpadsmit gadi, 
kopš kāda Lietuvas pilsēta ir bijusi Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet tieši šogad Kauņa un Kauņas 
apgabals piedāvā apjomīgu kultūras programmu ar 40 festivāliem, 60 izstādēm un vairāk nekā 250 
skatuves mākslas notikumiem. Kauņa šogad izdzīvo Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu. 
 

Kauņa ir pēc iedzīvotāju skaita Lietuvas otrā lielākā pilsēta. Atrodas pie Neres ietekas Nemunā. 
Savulaik bijusi Kauņas guberņas centrs un Lietuvas Republikas "pagaidu galvaspilsēta". Savukārt 
mēs šoreiz dosimies iepazīt Kauņas moderno un īpašo ielas gleznojumu jeb murāļu seju.  
 

 
 
Vakarā pārbrauciens uz Viļņu. Nakšņošana Viļņā. 
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2.DIENA 
 

Viļņas vecpilsētas un Užupis iepazīšana, spēlējot pilsētvides spēli “#atrastsviļņā”. Viļņa slēpj 
daudz neparastu un interesantu stāstu un vietu, atradīsim tās kopā. Uzlādējiet savus viedtālruņus, 
jo tie jums palīdzēs uzdevumu atrisināšanā. Mājupceļā apkoposim spēles rezultātus. Veiksmīgākie 
un asprātīgākie saņems balvas.  
 

Spēles laikā redzēsiet populārākās vietas Viļņā - Ģedimina pils torni, skaisto Viļņas katedrāli – 
baziliku, Aušras vārtus, Napoleona apbrīnoto Sv. Annas baznīcu, Trīs krustu kalnu, aizraujošo 
bohēmisko Užupi un citas. 
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Užupis republika, ko vietējie dēvē par vietējo mākslinieku "republiku". Tai ir sava himna, 
konstitūcija, prezidents, bīskaps, divas baznīcas, septiņi tilti un savs glābējs – bronzas eņģelis, kas 
kļuvis par ievērojamāko Užupes simbolu. Daži no Užupes konstitūcijas pantiem skan – “Ikvienam ir 
tiesības nesaprast neko. Sunim ir tiesības būt sunim. Kaķim nav noteikti jāmīl savs saimnieks, bet 
grūtā brīdī tam jāpalīdz saimniekam.” 
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Runājot par lietuviešu nacionālajiem ēdieniem, pirmais, kas nāk prātā, parasti ir dižkukulītis jeb 
cepelīns – kartupeļu un gaļas ēdiens. Pēc izvēles par papildu maksu. 
 
Lietuvieši saka, ka “Cepelīnu ēšanai vajag atmosfēru, kas atgādina – šī maltīte ir Lietuvas kolorīta 
simboliska izgaršošana. Tiek stāstīts, ēdiens izgudrots ziemas salā Lietuvas laukos, kad pārāk liela 
produktu izvēle saimniecēm nav bijusi, bet sasildošs un enerģiju dodošs uzturs bija nepieciešams. 
Savukārt klimpu neparasto formu esot radījusi lietuviešu nācijai piemītošā mākslinieciskā 
domāšana – vajag taču noformēt tā, lai būtu skaisti, lai rastos svētku izjūta arī ikdienā. Interesanti, 
ka cepelīniem, vai precīzāk, to nosaukumam ir saistība ar Latviju. Lietuvā šo ēdienu sākotnēji 
dēvēja par dižkukulīti (didžkukuliai – lietuviešu valodā), bet savu tagadējo nosaukumu tas ieguvis 
no lidaparāta cepelīna izgudrotāja grāfa Ferdinanda fon Cepelīna uzvārda, jo pēc formas kartupeļu 
klimpa tiešām atgādina lidmašīnas priekšteci  – tā dēvēto cieto dirižabli jeb cepelīnu. Starp citu, 
dirižabļu izgudrotājs fon Cepelīns bija precējies ar Izabellu fon Volfu no Vecgulbenes, un tiek 
uzskatīts, ka arī pats pabijis Vidzemes pusē.” 
 

 
 
Vakarpusē brīvais laiks atpūtai Viļņā. 
Nakšņošana Viļņā. 
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3.DIENA 
 

Dosimies uz Traķiem. Traķu pilsētas un pils apskate, iespēja nobaudīt kafiju un kibinai pīrādziņus 
kādā karaīmu krodziņā. Traķi ir pilsēta uz ūdens – tā atrodas starp trim ezeriem. Uzbūvēta 28km 
attālumā no Viļņas, tā lepojas ar veselām trim pilīm. Traķu ezerpils ir viens no lielākajiem viduslaiku 
aizsargcietokšņiem Lietuvā un vienīgā pils uz salas Austrumeiropā, kas saglabājusies līdz pat 
mūsdienām. Pilsētiņā saglabājusies ap 160 cilvēku liela karaīmu kopiena; viņi saglabājuši savu seno 
valodu, rakstību un paražas. Ap 1398.gadu lielkņazs Vītauts Krimā savervēja un uz Lietuvu atveda 
karaīmus – varenus karotājus, kuri kalpojuši militārajā dienestā līdz pat 1582.gadam. 
 

Ieejas biļete iekļauts ekskursijas cenā. 
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Traķos atvērts pirmais Lietuvā šokolādes skulptūru muzejs. Muzeja platība ir 200 kvadrātmetri. 
Muzejā ir 4 dažādas izstāžu telpas: Maiju cilts,  Kolumbs, filma "Šokolāde" un "Jautrā dzīve". 
Ekspozīcijā ir vairāk nekā 100 šokolādes skulptūru. Lielākā daļa izstrādājumu atbilst to dabiskajiem 
izmēriem: ir gan jaguārs, gan pirāts, gan indieši un citi varoņi. Mazākā skulptūra - cilvēka plaukstas 
lielumā. Ieejas biļete iekļauts ekskursijas cenā. 
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Traķi ir īstā vieta, kur baudīt tradicionālos lietuviešu pīrādziņus Kibinai. Karaīmi ir maza turku 
izcelsmes tauta, kas Lietuvā dzīvo kopš 14. gadsimta, galvenokārt Traķos. Viņu nacionālie 
konditorejas izstrādājumi kibinai ir pildīti ar malto gaļu, sēnēm vai dārzeņiem, un tie ir labi 
pazīstami kā Traķu galvenā delikatese. Tikai viens kumoss, un jūs uzreiz sapratīsiet, kāpēc vietējie 
tos tik ļoti mīl. Labākais veids, kā izbaudīt šo maltīti, ir paņemt kibinai līdzi un nobaudīt, apsēžoties 
kādā vietā ar skatu uz pili. Pēc izvēles par papildu maksu. 
 

 
 
Pēcpusdienā došanās mājup. Ap plkst. 20.00 atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Interesanti stāsti, konkursi, spēles, aktivitātes un daudz pozitīvu emociju.  
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CEĻOJUMA CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi (ērts tūrisma klases autobuss) 

 Grupas vadītājs 

 Jauniešu naktsmītnes Viļņā. 2-4 vietu numuri ar visām ērtībām 

 Brokastis naktsmītnē 

 Šakoti meistarklase 

 Ieejas biļete pastaigu takās starp koku galotnēm 

 Ieejas biļete Zirgu muzejā 

 Ieejas biļete Traķu ezerpilī 

 Ieejas biļete Šokolādes skulptūru muzejā 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas, papildu aktivitātes) 

PERSONU SKAITS: 44-36 pers. 35-30 pers. 29-25 pers. 24-21 pers. 

CENA VIENAI PERSONAI: 135,00 € 145,00 € 165,00 € 185,00 € 

Pēc Jūsu izvēles ieejas biļešu cenas iespējams iekļaut kopējā ekskursijas cenā 

3 dienu ceļojums 
AR AUTOBUSU 

Datumi:  
PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana: plkst. 7.00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ceļojuma programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam! 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500116 
 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu  
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas 

pirms ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 
 
 
 

Ceļojuma programma 

Lietuvas kultūras un tradīciju impulsi 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/
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SVARĪGA INFORMĀCIJA 

APMAKSAS KĀRTĪBA: 
▪ 30,00 EUR/pers. – rezervējot vietu ceļojumam (rezervācijas summa). 
▪ atlikusī summa – divas nedēļas pirms ceļojuma. 

ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS 
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma 
pakalpojuma līgumu, samaksājot sekojošu līguma izbeigšanas maksu: 
▪ Atsakoties līdz 14 dienām pirms ceļojuma - tiek ieturēta vietas rezervēšanas summa. 
▪ Atsakoties mazāk kā 14 dienas pirms ceļojuma sākuma -  tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas 
-Klientam ir tiesības bez papildu maksas, ievērojot līguma noteikumus, līgumu nodot citai personai (ne vēlāk 
kā 7 dienas pirms ceļojuma sākuma). 
-Lai segtu kompleksā tūrisma pakalpojuma izbeigšanas izmaksas (ja līgumu izbeidz ceļotājs), pēc Jūsu izvēles, 
piedāvājam iegādāties ceļojuma apdrošināšanas polisi ar atbilstošu segumu. Uzreiz pēc līguma noslēgšanas, 
aicinām sazināties ar tūroperatoru, lai saņemtu apdrošināšanas piedāvājumu. 

CEĻOŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 
▪ Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Lietuvā šim ceļojumam nav nepieciešama 
▪ Pasei vai eID kartei (personas apliecībai) jābūt derīgai vismaz līdz ceļojuma beigām 
▪ Nepilngadīgam tūristam (arī ceļojot bez vecākiem) papildus dokumenti nav nepieciešami, jo ceļojums 

notiek Šengenas zonas robežās 

UZMANĪBU! 
▪ Kopējais grupas lielums atkarīgs no grupas pārstāvja norādītā ceļotāju skaita. 
▪ Minimālais grupas lielums, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai, tiks norādīts, 

kad būsim saņēmuši  informāciju no grupas pārstāvja par kopējo plānoto ceļotāju skaitu grupa. 
Informējam, ka tūrisma operatoram ir tiesības ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma 
pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav 
sasniegts. 

▪ Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām jāsazinās ar tūroperatoru, lai precizētu individuālo 
pārvietošanās vajadzību jautājumus un risinājumus. 

▪ Ceļojuma pamatvaloda - latviešu (tūristu grupas vadītājs šajā ceļojumā komunikāciju ar grupu nodrošina 
latviešu valodā). 

 

VIETU REZERVĒŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 
▪ Pasūtījumu veic grupas pārstāvis, iesniedzot tūroperatoram tūristu sarakstu, kurā norādīts katra 

līgumslēdzēja – vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs un e-pasta adrese.  
▪ Par nepilngadīgiem tūristiem, kurus nepavada likumiskais pārstāvis, līgumu slēdz vecāks. 
▪ Vieta tiek rezervēta pēc līguma noslēgšanas un rezervācijas summas apmaksas. 
▪ Pirms līguma apstiprināšanas, iepazīstieties ar līguma vispārējiem un speciālajiem noteikumiem, kā arī ar 

ceļojuma programmu. 
▪ Līgums tiek noslēgts, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus pusēm klāt neesot. Līguma abpusēja 

parakstīšana nav nepieciešama. 
▪ Tūroperators nosūta no savas puses apstiprinātu līgumu uz klienta e-pasta adresi. Klientam jāveic līguma 

apstiprināšana no savas puses, aizpildot līguma apstiprināšanas formu tūroperatora mājas lapā. Līgums 
uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad klients tūroperatora mājas lapā ir korekti aizpildījis līguma 
apstiprināšanas formu un nospiedis pogu “Sūtīt”. 
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Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem 

 
Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma 
operatoru elektroniski vai klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. 
noteikumiem Nr. 380. 
 
Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma 
pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē. 
 
Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), kas attiecas uz 
kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. 
 
SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma 
pienācīgu sniegšanu kopumā. 
 
Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, ir nodrošinājums, lai 
gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu 
maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju. 
 
Plašāka informācija par Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. 
gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). 
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