
  

 

 
 

 

 

   2022 

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR 

ĒRĢEĻNIECI ILONU BIRĢELI UN 

ĢITĀRISTU ARMANDU ALKSNI 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un koncerti!!! 
 

 

  24.09. - 25.09. 2 dienas EUR 123  

ceļa posms, diena apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

24.09. 

 

Rīga –  

Tukums –  

Luciene – 
Dundaga  –  

Rinda –  

Ventspils  

 

Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, pievēršot uzmanību arī to arhitektūrai un 

vēsturei, bet jo īpaši izceļot nelielo baznīciņu interjeru un ērģeles – katrā no 

tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas 

koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā, ko papildinās  

virtuoza ģitārspēle…  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  
 Salas Sv. Jāņa baznīcā. Rīgas pilsētas arhitekts Felsko ir eklektiski apvienojis 

neogotikas, neoromānikas un neorenesanses stilus. 

 Tukuma luterāņu baznīca (1644) – viena no vecākajām celtnēm pilsētā, datēta 

ar 1644. gadu. Savulaik pilsētas turīgākie pilsoņi uzdāvinājuši tai četras 

krāsainas vitrāžas. Baznīcā ierīkots skatu tornis. 

 Nurmes baznīca – izcilākā baznīca Ziemeļkurzemē ar greznu kokā grieztu 

iekārtu, ko papildina daudzi gleznojumi. 

 Rindas baznīcas (1835), ko lika uzcelt barons Karls Otto fon Bērs. Tās 

būvniecībā izmantoti Kurzemes baznīcu arhitektūrā ne tik bieži sastopami 

materiāli sienām – plēsti laukakmeņi. Baznīcas lepnums ir arī ērģeles, ko 1854. 

gadā darinājis Karls Bitners, bet 2005. gadā restaurēja Ugāles ērģeļmeistars 

Jānis Kalniņš.  

 Ventspils koncertzālē ērģeles ir vēsturiskas ar to, ka tas ir pirmais īstu stabuļu 

instruments koncertzālē – pirmais Latvijas vēsturē!  

****  

viesnīca 

Ventspilī 

 

svētdiena, 

25.09. 

 

Ventspils – 
Ugāle –  

Usma –  

Spāre  –  

Rīga 

 

 Puzes luterāņu baznīca celta 1692. gadā Puzes muižas īpašnieka Emeriha fon 

Mirbaha laikā. Virs ieejas baznīcā atrodas četri Mirbahu dzimtas ciļņi – ģerboņi 
(1692) un Aivara Lemberga ģerbonis pateicībā par baznīcas restaurācijā 

ieguldītajiem līdzekļiem. 

 Ugāles baznīca (1694) lepojas ar Latvijā vecākajām ērģelēm (1697–1701). 

Baznīcas galvenā vērtība ir 18. gs. baroka stila interjers ar smalkiem 

kokgriezumiem. 

 Usmas jaunā baznīca (2007) ir arhitektoniski interesanta guļbaļķu celtne, kas 

atrodas teju Usmas ezera krastā. 

 Spāres baznīca – garena astoņstūru mūra celtne bez torņa. Baznīca lepojas ar 

Alfrēda Mertena būvēto koka kanceli un altāri (1992, 1993), rekonstruēto 

(1993) stikla lustru un baznīcas zvanu, kas nostiprināts vienā no vārtu zvanu 

torņiem. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

Naktsmītnes raksturojums 

 *** viesnīca Ventspilī: 2- vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 



 

 Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  60 jāiemaksā līdz 24.08.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 14.09. 

 ja pieteiksieties pēc 14.09. jūsu vieta tiks rezervēta  

pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot  

   Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.08. jūs zaudējat EUR 40  

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.09. 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  111 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 24 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis   

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos   

apskates objektos,  

 sniegtie koncerti baznīcās 

 pusdienas  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  

 veselības apdrošināšana   
 

Uzmanību!  

Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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 

 


