
  

 

 

 

 

 

   2021 

VĒJŠ LĪBIEŠU KRASTA ĒRĢELĒS! 

KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI 

UN ĒRĢELNIEKU JĀNI KARPOVIČU 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas !!! 

 

  22.05. 1 diena EUR 45  

 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

22.05.  

 

 

 

Rīga – 
Kaltene – 

Kolka – 
Mazirbe  – 

Dundaga –  

Rīga  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Kaltenes luterāņu baznīca – interesanta ērģeļu vēsture, jo šīs ērģeles ir gatavotas Gulbenes baznīcai, 

tur arī iebūvētas un vairāk nekā 100 gadus kalpojušas, pēc tam tās lietotas nopirka Kaltenes luterāņu 

baznīcas draudze. Daudz kas mainīts, jo ērģeles fiziski bijušas par lielu, bet joprojām skan.  

Tās būvējis Rīgas ērģeļbūvētājs Augusts Martins.  

 Ģipkas luterāņu baznīca. Baznīca ar skarbu vēsturi – padomju laikos tā nodega; 90. gados radās  

ideja par atjaunošanu; aktīvi darbojās draudze Valda Randes vadībā, un 2010. gadā baznīca vēra durvis 

uz pirmo dievkalpojumu. Tagadējās baznīcas ērģeles pārvestas no Ziemeļanglijas ar kāda 

labdara palīdzību. 

 Kolkas luterāņu baznīca – ļoti interesants interjers. Arī šī baznīca padomju laikos izmantota kā zivju 

pārstrādes uzņēmuma kartona kastu noliktava, izdemolēta un izpostīta. 90. gados sākās atjaunošanas 

darbi, baznīcu rotā H. Heinrihsones altārglezna, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu...Kolkasrags. 

 Mazirbes luterāņu baznīca - viens no labākajiem Kurzemes piekrastes baznīcu piemēriem, kas 

izceļas ar savām izjustajām, slaidajām proporcijām un gleznaino veidolu.. Meklēsim Vilkača kapu.  

 Dundagas luterāņu baznīca – ērģeles pirms vairāk nekā 150 gadiem darinājis vietējais amatnieks 

Ansis Dinsbergs, tās skan vēl šodien. Šajā baznīcā skatāma viena no trim Jaņa Rozentāla gleznotajām 

altārgleznām Lieldienu rīts (1912).. 

 atgriešanās pēc 20.30  
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 40 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un pusdienas 

 ceļojuma laikā sniegtie koncerti  

 personīgie izdevumi     

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 12.05.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.05., 

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

  

 

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 

 


