
 
Rīgā pie Elitas Patmalnieces, Āgenskalna tirgus  

LEDUS SKULPTŪRAS JELGAVĀ! 

  2023. 04.februāris , sestdiena EUR 37 
 
          9:00 izbraucam no Limbažu kultūras nama Rīgas iela 9,  
 

• Uz Mākslas galeriju  PUTTI  tās telpās ir skatāma Latviešu 
laikmetīgās mākslinieces ELITAS PATMALNIECES personālizstāde, 
tiksimies ar pašu mākslinieci, apskatīsim darbus, kā arī būs iespēja 
tos iegādāties. Daudzi Elitas Patmalnieces mākslas darbos 
izmantotie elementi jau kļuvuši par simboliem-acis, lūpas, rokas, 
puķes, mērkaķītis-redzami gan gleznās, gan tērpos.  

• Dosimies tālāk uz atjaunoto Āgenskalna tirgus paviljonu,   - 
ekskursija un pusdienu pauze( kādā no “ēstuvēm”-izvēlē jūsu) 

• uz Jelgavu, tiekamies ar vietējo gidu, ekskursija no Jelgavas Sv. 
Trīsvienības baznīcas torņa līdz Vecpilsētas ielai. 

• Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas zvanu TORNĪ tapusi jauna 
ekspozīcija, kas stāsta par pilsētas un baznīcas vēsturi, modi un 
dažādiem notikumiem gadsimtu griežos. 9.stāvā skatāma kāda 
skaista izstāde, bet no skatu laukuma, 37 m augstuma, paveras 
burvīga Jelgavas panorāma! Maksa - 2,50 EUR/pers.; 1,00 
EUR/skolniekiem.  

• SENĀS DIEVĪBAS ledus mākslā!  Trijās vietās Jelgavā – Jāņa Čakstes 

bulvārī, Pasta salā un brīvdabas koncertzālē Mītava no 3.- 5. 
februārim norisināsies 24. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. 

Šogad mākslas darbus kopumā veidos 32 profesionāli tēlnieki no 
12 valstīm, ledū atklājot unikālu skatījumu uz senajām dievībām un 
to nozīmi dažādās kultūrās. Laiks apskatīt radītās 45 konkursa 
skulptūras, bet kopumā būs apskatāmi vairāk nekā 60 ledus objekti.  

Uzmanību !Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā, kā 

arī vietnē www.bilesuparadize.lv  

Iepriekšpārdošanā līdz 2. februārim lētāk 
 
 7,00 € Pieaugušajiem 
 4,00 € Skolēniem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti 
 15,00 € Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni vai “3+ Ģimenes karte”) 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas 
 

• Šajā dienā, kā ledus pārtop mākslas darbos, redzēsim  pēcpusdienā. 

• Pasākuma dienā būs arī skatuve uz kuras kāps-gan pašmāju mākslinieki , gan viesi.  
 

Cena: 37,00 €  

Cenā ietilpst: autobusa noma un gidu pakalpojumi. 

Cenā neietilpst: apmeklējumu vietu izmaksas un ēdināšana. 

     Zvaniet- tel.26545557; rakstiet ebturisms@inbox.lv ; www.ebturisms.lv 

                                                                                                                        Elvīra Bāliņa 

 

 

http://www.bilesuparadize.lv/


 
 
 


