
 

 

 

 

 

 

Rīgas jaunumi 
Piektdien, 25.01.2019 

  Cena 23 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 19 EUR 
                Piesakoties jāveic maksa par teātra biļeti – 10  EUR !                

Izbraukšana pl. 8.00  no Valmieras, 8.30 no Smiltenes, 9.00 no Cēsīm 
 

Rīga vienmēr vilina ar daudzveidīgu kultūras un mākslas piedāvājumu.  
Šajā braucienā iepazīsim vienu no tās teātriem  - Leļļu teātri, bet šoreiz – tikai pieaugušajiem 
nevis bērniem  ! Neizpaliks arī atskats 20.gs. sākuma rakstniecības  
un mākslas pasaulē, kurš bagāts ar daudziem maz zināmiem un aizraujošiem stāstiem... 

   

     Jāņa Akurātera muzejs                                                                                                                                                   
 

 “Atnāc vēl pie manis viesos,                                                                                                                                                  
Mana sirds no mīlestības                                                                                                                                                                              
Pilna, tā kā dzīru priekā                                                                                                                                                           
Zelta kauss pilns sārta vīna” 
                                      (  J.Akurāters) 

      LNMM iztāde “PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS.  
    Sejas izteiksme” 
Vērienīgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts, daļa no Latvijas valsts 
simtgades svētku programmas, kas piedāvā tikšanos ar spilgtāko portretu 
izlasi vesela gadsimta griezumā. LNMM galvenās ēkas Lielajā zālē ir skatāmi 
20.gs. pirmās puses darbi (autori - Janis Rozentāls, Johans Valters, Gustavs 
Šķilters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Grosvalds, Teodors Zaļkalns, Oto un Uga 
Skulmes, Valdemārs Tone, Ludolfs Liberts u.c.).  
Savukārt, izstādes turpinājums ir eksponēts "Arsenālā", kur var iepazīties ar 
20. gadsimta otrās puses portreta kopainu. To šoreiz neapmeklēsim. 

     Fon Stricka villa vai pusdienas LIDO 
Rīga mainās, un gadu gaitā mainās arī stilīgāko pilsētnieku pulcēšanās 
vietas. Ja vēl nesen modīgi skaitījās apmeklēt pasākumus Spīķeros, 
Kalnciema kvartālā vai Kaņepes kultūras centrā, tad nu jau ilgāku laiku Rīgas 
hipsteriem ir jauna kulta vieta – Kristiana Karla fon Stricka villa. Villa celta 
1883. gadā pēc arhitekta K. J. Felsko projekta. Virs vārtiem tēlnieka A. Folca 
veidotās Hermeja un Dionīsa skulptūras. Villas iekštelpās saglabājušies 
sienu un durvju rotājumi, krāsnis un skulptūras. Pēdējos gados villā notiek 

dažādi mākslas pasākumi un tirdziņi. 
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        Ekskursija Leļļu teātrī un Raiņa  izrādes “ZELTA    
ZIRGS “  noskatīšanās. 
 

Ieteicamais vecums: 16+ 
Dramatizētājs: Matīss Gricmanis 
Pirmizrāde: 24.11.2017. 
Režisors: Duda Paiva 
Leļļu mākslinieks: Duda Paiva 
Scenogrāfs: Andris Eglītis 
Kostīmu māksliniece: Vita Radziņa 
Komponists: Rihards Zaļupe 

Par izrādi : Izrāde nominēta "Spēlmaņu nakts 2017/2018" 
balvai kategorijā "Gada lielās formas izrāde"!  Izrāde saņēmusi 
GRAND PRIX 31. Starptautiskajā teātru festivālā VALISE (Lomža, 
Polija) 

Dejotājs, aktieris un režisors Duda Paiva ir dzimis Brazīlijā, bet 
pēdējos 20 gadus dzīvo un veido iestudējumus Nīderlandē, 
vienlaikus strādājot projektos daudzās pasaules valstīs. Ar savu 
jaunatklāto leļļu un dejas mākslu sintēzi viņš ir radījis unikālu 
skatuves valodu, kļūstot par vienu no oriģinālākajiem leļļu teātra 
režisoriem 21. gadsimtā.  Tas ir piedāvājums no jauna paskatīties 
uz Raiņa “Zelta zirgu” un Latvijas kultūru ar atsvešinātu 
skatījumu, dodot iespēju pārvērtēt Raiņa idejas. Kopā ar 
dramaturgu Matīsu Gricmani un komponistu Rihardu Zaļupi 
Paiva izveidojis izrādi, kas ļauj domāt un vienlaikus izklaidē ! Tā 
nojauc aizspriedumus par leļļu teātri, to vietā piedāvājot lelles kā 
neaizvietojamu teātra ieroci.                                                   

Teātra biļete:10,-Eur. Maksa jāveic piesakoties !!! 

Atgriešanās Cēsīs ap pl. 22.00, Valmierā ap 22.30. Smiltenē ap 23.00 

Ceļazīmes cena 23 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR.   

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 
Derīga pase vai ID karte. 

 

 

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.  
 

 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Jāņa Akurātera muzejs - 1,5 EUR  

 Ekskursija LNMM  -  3,50 EUR  

 Pieaugušajiem / 2,5 EUR senioriem 

 Ekskursija Leļļu teātrī – 1 EUR 

 Teātra biļete– 10 EUR 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

 Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti 
arī vēl citi objekti un maltītes. 

 



Balt-Go informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

“Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
Atsakoties no ceļojuma  vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena –  klients zaudē visu iemaksāto summu. 
Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā 

 

 

 

 

 
 

piesakoties līdz  
{11.01.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR atlikusī summa 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

