
  

 

 

 

 

 

 Ventspils koncertzāles 
“LATVIJA” apmeklējums 

30.–31.07.2020. 
 Cena 87 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 77 EUR 

Ekskursijas vadītāja Lauma Abramsone 
Izbraukšanas 7.30 no Smiltenes, 8.00 no Valmieras, 8.30 no Cēsīm 

 

30. jūlijā Ventspilī viesosies poļu pianiste un mūzikas autore Hania Rani, lai sniegtu 
koncertu uz Dāvida Kļaviņa speciāli koncertzālei “Latvija” radītajām klavierēm 

“470i”. 
Biļetes – 10 EUR (jāmaksā, piesakoties braucienam!) 

   

1. diena, 30. jūlijs– ceturtdiena 
Kafijas pauze Tukuma pusē. 
Ugāles luterāņu baznīca. 
Nelielā Rietumkurzemes ciematā Ugālē atrodas izcils arhitektūras un māk-
slas piemineklis – 17. gs. beigās tapusī Ugāles luterāņu baznīca. Ugāles lute-
rāņu baznīcas mūra ēka celta 1694.–97. gadā. Kurzemes novadam rakstu-
rīgs dievnams ar masīvu torni un altārgalā piebūvētu sakristeju. Baroka stila 
interjers ar smalkiem kokgriezumiem. Ugāles baznīcas ērģeles (1699.–
1701.) ir vecākās Latvijā. 

Ugāles ērģeļbūves darbnīca. 
Lielākā un vienīgā darbnīca Latvijā, kurā būvē jaunas ērģeles, atrodas Ugālē. 
Vieta darbnīcai nav izvēlēta nejauši – tieši Ugālē atrodas Latvijas vērtīgākās 
1701. gadā būvētās ērģeles. Darbnīca ierīkota bijušajā Mācītājmuižas stallī. 
Tās vadītājs un īpašnieks ir Jānis Kalniņš. Darbnīca piedāvā samērā plaša 
spektra produkciju un pakalpojumus, kurus apvieno koks un mūzika: ērģeļu 
izgatavošanu, remontu, restaurāciju un apkopi, klavieru un harmoniju re-
montu, restaurāciju un apkopi. Te izgatavo visu, ko iespējams darināt no 
koka.  

Popes muiža. 
Pope vēstures avotos pirmoreiz minēta 1231. gadā Alnas Balduīna līgumā ar 
kuršiem kā kiligunda. 16. gadsimtā Popes muiža nonāca Bēru dzimtas īpa-
šumā. Šis muižas komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (pils 
celta 17. gadsimta sākumā, vēlāk kapitāli pārbūvēta), kas iekļauts Eiropas 
kultūras mantojumā. 2019. gadā Popes muiža balvas “Kilograms kultūras” 
sabiedrības balsojumā ieguva vislielāko atzinību Kurzemē un nokļuva finālā 
līdzās tādai kultūras pērlei kā Latgales vēstniecība “Gors”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Iekārojamies viesu namā Ventspilī. 
 
Ekskursija koncertzālē “LATVIJA”. 
Koncertzāle "Latvija" – Ziemeļkurzemes mūzikas, mākslas un kultūrizglītības 
centrs – koncertdarbību uzsāka 2019. gada jūlijā. Tās Lielajā zālē ir 578 ska-
tītāju vietas. Muzikālo piedāvājumu īpašu padara divu pasaules mērogā 
unikālu mūzikas instrumentu izmantojums. "Latvijā" skan gan Vācijas ērģeļu 
būvniecības uzņēmuma "Johannes Klais Orgelbau" stabuļu ērģeles, gan pa-
saulē lielākās latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa klavieres. 
Koncertzāles arhitekti ir Deivids Kuks no Vācijas un Māris Malahovskis 

Hania Rani. 470i solo klavierkoncerts 
Pl.20.00. Koncertzāle Latvija 
Hania Rani, īstajā vārdā Hanna Marija Raniševska (Hanna Maria Ranis-
zewska) ir pianiste, komponiste un mūziķe, kura par mājām joprojām sauc 
Varšavu, taču lielāko daļu sava laika pavada Berlīnē. Hania Rani jau kļuvusi 
par vienu no pazīstamākajām savas paaudzes mūziķēm autorēm. Viņa pār-
stāv to pēdējās desmitgades pianistu un komponistu saimi, kurā mirdz Nilss 
Frāms (Nils Frahm), Makss Rihters (Max Richter), “Hauschka” un citi au-
tormūzikas mākslinieki.  
Viņa ir viena no mūziķēm, kura labi pazīstama ar Dāvida Kļaviņa radītajiem 
instrumentiem. Īsi pirms Ventspils instrumenta “mazākais brālis” – “450i”, 
nokļuva Nilsa Frāma studijā Berlīnē, māksliniece par tā skanējumu varēja 
pārliecināties meistara darbnīcā Ungārijā. 

Biļetes – 10 EUR (jāmaksā, piesakoties braucienam!) 
 
 

2. diena, 31. jūlijs– piektdiena  
 

Brokastis Ventspils Augstskolas kafejnīcā (kontinentālās brokastis). 

Pastaiga pa Ventspils vecpilsētu, promenādi / pludmales ap-
meklējums.... ( peldlietas !) 
Keramikas darbnīca “Saules ceplis”.  
Padures darbnīcas “Saules ceplis” dizainere un keramiķe Madara Atiķe ir 
viena no nedaudzajiem amata meistariem, kas traukus darina pēc sentēvu 
tehnoloģijas – katru lipina ar rokām un apdedzina uz atklātas uguns ceplī. 
Darbus viņa apstrādā ar sudraba karotēm. Sudrabaini melno krāsu māla 
darbi iegūst tautā sauktajā svēpēšanas tehnoloģijā. 

Pusdienu pauze Kuldīgā. 
Kabiles muiža. 
Pavisam nesen durvis vērusi apmeklētājiem iepriekš slēgtā Kabiles muiža, 
kļūstot par vieno no garšīgākajiem 2019. gada vasaras sezonas jaunumiem 
Kuldīgas novadā. Kāpēc garšīgākajiem? Jo Kabiles muiža atrodas pašā Latvi-
jas vīna reģiona sirdī, turklāt skaistajā ēkā, kas pieejama apskatei, attīstīju-
sies arī vīna darītava. Tā ir arhitektes, arhitektūras doktores Agates Eniņas 
un tāllēcējas, olimpisko spēļu dalībnieces Laumas Grīvas lolojums. Darītavas 
apciemojuma laikā viesus ne tikai iepriecina dzirkstošo dzērienu degustāci-
jas un gūtā pieredze par vīna un sidra darīšanas mākslu, bet arī saimnieču 
stāsti par muižas vēsturi un restaurācijas procesu. 
 
 

Atgriešanās laiki tiks precizēti! 
 

https://www.bilesuparadize.lv/lv/performances/performance/19436


 
Ceļazīmes cena 87 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 77 EUR 

Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas 
saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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 autobusā.  
Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, 

objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo 

programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“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. 

 

Iemaksātā summa netiek atgriezta! 
Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 
 
 

 

 

piesakoties līdz  
{16.07.2020.} 

(2 nedeļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• brokastis, 

• nakšņošana viesu namā ( TWIN un TRIPLE 
tipa istabiņās) 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Ugāles baznīcas apmeklējums – ziedojumi, 

• Ugāles ērģeļbūves darbnīca – 1 EUR, 

• Popes muiža – ziedojumi, 

• Koncerta biļete – 10 EUR no personas (maksa 

jāveic pirms brauciena), 

• ekskursija koncertzālē “LATVIJA” – 2,5 EUR 

pieaugušajiem, 1,5 EUR senioriem un 

skolēniem, 

• keramikas darbnīca – 3 EUR, 

• Kabiles muiža + degustācija – 7,5 EUR no 

personas. 

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

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 

 

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

