
  

 

 

 

 

 

   2023 

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR 

ĒRĢEĻNIECI ILONU BIRĢELI UN 

VIJOLNIECI PAULU ŠŪMANI 

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

  

  01.07. - 02.07. 2 dienas EUR 116  

ceļa posms, diena apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

01.07. 

 

Rīga –  

Balgale –  

Kaltene –  

Roja –-  

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  

skanīga vijoļspēle…  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai 

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

tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas 

koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā un salīdzināt dažādo ērģeļu 

skanējumu. 

 Balgales baznīca ar atjaunotajām ērģelēm.  

 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.  

 Rojas luterāņu baznīca. Dundagas luterāņu baznīca – ērģeles, ko pirms 

vairāk nekā 150 gadiem darinājis vietējais amatnieks Ansis Dinsbergs, skan vēl 

šodien. Šajā baznīcā skatāma viena no trim Jaņa Rozentāla gleznotajām 

altārgleznām Lieldienu rīts (1912).  

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

instruments koncertzālē – pirmais Latvijas vēsturē!  

***  

viesnīca 

Ventspilī 

 

svētdiena, 

02.07. 

 

Ventspils – 

Piltene –  

Zlēkas –  

Kuldīga  –  

Rīga 

 

 Ventspils koncertzāles ērģeles ir slavenas ar to, ka tās ir pirmais īstu stabuļu 

instruments koncertzālē Latvijas vēsturē.  

 Piltenes apskate. Reiz šai pilsētai Kurzemes vēsturē bija ievērojama loma. No 

13. gs. beigām līdz 16. gs. Piltene bija Kurzemes bīskapijas, bet vēlākajos 

gadsimtos – Piltenes apgabala centrs.  

 Piltenes baznīcā ir otrās vecākās ērģeles, kas saglabājušās no 18. gs. 30. 

gadiem.  

 Zlēku baznīca ar krāšņo un mākslinieciski augstvērtīgo interjeru, it īpaši 

koktēlnieka Hofenšteta (17. gs.) darināto altāri un kanceli, kas ir viens no 

spilgtākajiem manierisma paraugiem Kurzemē.  

 Kuldīgas sakrālais un kulturvēsturiskais mantojums. 

 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  40 jāiemaksā līdz 01.06.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 21.06. 

 ja pieteiksieties pēc 21.06. 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 01.06. jūs zaudējat EUR 30  

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.06. 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  104 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 30 

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 

 


