
 

 

 

 

 

 

 Rīgas un Siguldas puses jaunumi 
Sestdiena, 8.02.2020. 

 Cena 24 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 21 EUR 
Grupas vadītāja Lauma Abramsone 
Ceļojam mazā grupā līdz 20 personām! 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, 7.30 no Valmieras, 8.00 no Cēsīm 
 

Aicinām iepazīt jaunās kultūras, izglītības celtnes, apmeklēt kādu jubilejas izstādi un pavie-
soties mākslinieces darbnīcā, kā arī sasildīties, klausoties -  jau trešo gadu vīndaru konkursa 
laureāta, “CREMON“ īpašnieka Jāņa Mikāna aizraujošajos stāstos un baudot rudens ražu. 
   

Hanzas Perons 
 

Hanzas Perons ir kādreizējā Rīgas preču stacijas noliktavas ēka New Hanza 
teritorijā, kas pārvērsta par jaunu kultūras telpu — modernu un 
funkcionālu vietu koncertiem, skatuves mākslai, konferencēm un citiem 
pasākumiem. Tā ir pirmā tik vērienīga kultūras būve Latvijā, kas pēc 
neatkarības atjaunošanas uzbūvēta tikai par privātiem līdzekļiem. Hanzas 
Perons ir viena no ēkām, kas saglabājusies līdz mūsdienām, liecinot par 
nozīmīgu Rīgas tirdzniecības un rūpniecības attīstību 20. gadsimta sākumā. 
 

Edītes Paulas-Vīgneres 80 gadu jubilejas izstāde 
Edīte Vīgnere, viena no Latvijas pazīstamākajām tekstilmāksliniecēm, 
Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu beigusi 
1968. gadā. Māksliniece ir viena no pirmajiem meistariem, kuri 20. gs. 
70. gados izmainīja tradicionālos priekšstatus par tekstilmākslu. Izmantojot 
tēva Voldemāra Paula konstruētās stelles, viņa sāka aust lielizmēra 
tekstilijas, veidot telpiskus tekstiliju objektus. Eksperimentējusi gan ar 
darbu formām, gan tehnikām, radot savas autortehnikas – kombinējusi 
tekstilu ar metālu, stiklu, koku, veidojusi kolāžas, izmantojusi kausējumus. 
Daudzi mākslinieces lielformāta darbi bijuši iekļauti sabiedriskos interjeros. 
Daudzkārtēja starptautisku tekstilmākslas konkursu laureāte. 
 

LU jaunā Zinātņu māja 
Zinātņu māja ir daļa no otrā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra 
attīstības posma. Ēka atklāta 2019. gadā, un tajā koncentrēti visi LU 
eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības un studiju 
virzieni. Tā iespējams nodrošināt gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu 
efektīvu izmantošanu un veicināt studiju un pētniecības nozaru sinerģiju – 
darbs kļūst vienotāks, radošāks un efektīvāks.  
Ielūkosimies arī Dabas zinātņu mājā.  Apskate bez vietējā gida! 
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 Vīna degustācija Muižas vīnu darītavā “Cremon” 
Gluži kā Krimuldas muižas laikos, kad saimnieciskajās ēkās kūsāja darbi un 
visapkārt bija manāma rosība, arī šodien muižas teritorija ir apdzīvota un 
apmeklētājus aicinoša. Kādreizējā kūts ēkā nu jau laiciņu iekārtojusies 
muižas vīnu darītava “Cremon” – neliela izmeklētu dzērienu ražotne, kur 
top gardi vīni, koķeti liķieri un maigi reibinoši stiprinātie dzērieni. Te tiek 
ražoti aptuveni 15 ziedu un ogu vīni, 10 liķieri, kā arī kalvadoss un džins. 
Novembrī jau piekto gadu Latvijā notika vadošo Latvijas vīndaru ražojumu 
degustācija «Latvijas augļu un ogu vīna skate 2019». Kā jau katru gadu, arī 
šogad tika noskaidroti labākie vīni no vīndaru darinājumiem. Pasākumā 
bija iespēja tikties ar 13 vīndariem un nogaršot vairāk nekā 80 augļu un ogu 
vīnu šķirnes. Katrs no vīna skates apmeklētājiem tika aicināts nobalsot par 
sev tīkamāko dzērienu. Trešo gadu kategorijā “ Labākais vīns” tautas 
balsojumā uzvar vīndaris  Jānis Mikans, šoreiz  ar savu  
Lāceņu vīnu!  Iespējama produkcijas iegāde! 

Viesošanās mākslinieces Patrīcijas Brektes darbnīcā 
Vecmeistara Jāņa Brektes mazmeita, māksliniece Patricija Brekte  pirms 
dažiem gadiem savas jaunās mājas atradusi Siguldā, kur izveidoja 
mākslinieku māju «Peahen Residence». 
Studija organiski attīstījās, izveidojās rezidence un komandai pievienojās 
dzīvesbiedrs Ksavjērs, kurš pameta labi apmaksātu darbu Londonā un 
pārcēlās uz Latviju. Piepildījās mākslinieces lielākais sapnis - sava mākslas 
māja, darbnīca, bet dzīvesbiedram - sava virtuve!  

Mājupceļā – jaunā Jāņa Tirgus gardumu iegāde! 
Jāņa Tirgus ir moderna koncepta tirgus, kur zem viena jumta estētiskā vidē 
atrodas vietējie Latvijas tirgotāji un ēdinātāji. Tas atvērts nepilnu pusgadu, 
bet jau ieguvis popularitāti vietējo un viesu vidū. Lielākajā daļā tirdzniecības 
vietu aiz letes satiksiet pašus īpašniekus, kas pasniegs ar rūpību gatavoto, 
izmeklēto, loloto, audzēto. Pircēju nepiespiestā komunikācija ar tirgotājiem 
rada īsto tirgus izjūtu, ko lielveikalos neatrast.  
 
Atgriešanās ap pl. Cēsīs pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Smiltenē 21.00 
 

Ceļazīmes cena 24 EUR, bērniem 21 EUR. Papildu 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.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• izstāde Dekoratīvās mākslas  un dizaina 

muzejā – 3,2 EUR pieaugušajiem, 2 EUR 

senioriem 

• vīna degustācija – 7 EUR no personas 

• mākslas darbnīcas apmeklējums -  maksa 

tiks precizēta. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 



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

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju aptuveni 

nedēļu pirms brauciena) 

 

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 
var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā  

piesakoties līdz  
24.01.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

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

