
124

IMPRO ceļotāju klubiņa programma

11.01.
11:00

 

ASSAMA UN
NĀGĀLENDA

 

Nepieradinātā Indija, saukta par Septiņām māsām – reģions, kuru tikai 40 km platais Siliguri šaurums savieno
ar valsts centrālo daļu, nodrošinot neskartu vidi vietējiem iedzīvotājiem un dabas daudzveidībai. Kāpēc nāgu
ciltis medīja galvaskausus un ir kareivīgi arī mūsdienās, bet Apatani dāmas cenšas būt neglītas ar bambusa
tapām degunā? Kolorītākie svētki cilšu kopienām  – Hornbill festivāls. Kāda ir Asamas tējas savdabība?
Brahmaputras meita – Madžuli sala un tās rituālā maģija. Āzijas degunradža un Bengālijas tīģera paradīze –
Kazirangas nacionālais parks. Stāstniece: Guna Kalna

18.01.
11:00

 

VJETNAMAS
TĀLIE UN 
EKSOTISKIE
ZIEMEĻI

 

Kas ir atpazīstamākā Vjetnamas ainava, kāda ir šīs valsts vizītkarte? Mūsdienās gan ekonomiski, gan ļaužu
skaita ziņā strauji augošā zeme uzņēmusi neiedomājamus tempus pilsētu būvniecībā, lielajām pilsētām
augot lielākām, bet populārākajām tūrisma vietām apaugot ar kafejnīcām un viesnīcām. Lai atrastu terasēs
audzētos rīsus un čaklos zemniekus ar konusveida cepurītēm, jāmeklē jauni ceļi, tāpēc dosimies skatīt
Vjetnamas pašus ziemeļus, mērojot līkumotus ceļus pa neticami daudzveidīgām ielejām un šķērsojot
neskaitāmas kalnu pārejas. Rīsu laukos sastapsim Vjetnamā dzīvojošās kolorītās  tautiņas, nobaudīsim
vietējos labumus un sasniegsim augstākās kalnu virsotnes! Stāstnieks: Gatis Kampernovs

25.01.
11:00

DIEVA BUČA
SICĪLIJA

 

Janvārī Etnā snigs... baltais ledainais granite tā aizķēpās salas ciklopam vienīgo aci, ka var cerēt aizslēpot
līdz pašai Vidusjūrai nenoķerts! Bet pavasaris jau būs palaists gaisā. Un viegli iedomāties vakarus, kad
stiprais Marsalas vīns ielīst kaulos kā šķidrs dzintars, Agridžento tempļu ielejā no jauna saplaukst marcipāns,
atvainojiet, mandeles, bet Palermo tirgus pārdevēji rītos uzskaņo savus arābiskos kliedzienus, solot sātīgu 
zivju pusdienu galdu. Spīdīgi zaļos dārzos briest apelsīni un noveco priekšstati gan par mafiju, gan sicīliešu
skarbumu. Vienmēr ir tik mulsinoši sajust, kā atkal gribas uz Sicīliju. Stāstniece: Ilva Picka

01.02.
11:00

 

 

NEIZZINĀTĀ
IRĀNA UN
AZERBAIDŽĀNA

 

Kas ir pirmais, ko iedomājaties par Irānu? Autoritatīvs režīms, melnās čadrās ietinušās sievietes, konflikti
ar citām pasaules lielvarām un dažādas citas ne tik pozitīvas asociācijas. Neraugoties uz to, arvien vairāk
drosmīgo saņemas ielūkoties šajā valstī, secinot, ka tur ir vēl daudz, daudz vairāk! Neizmērojamā persiešu
viesmīlība, varenā Persijas impērija ar zoroastrismu, nevis islāmu kā galveno reliģiju un mūsdienās praktizēto
šiītu islāmu – šīs neviennozīmīgi vērtētās reliģijas mazāko atzaru. Arī Irānā ir tūristīgās vietas, bet ir arī reģioni,
kurus ārzemnieki tik bieži neapmeklē. Tāda ir arī valsts ziemeļu daļa ar pārsteidzošu un elpu aizraujošu
dabu – sālsezeriem, bazalta kolonnām, kalniem teju vai visās varavīksnes krāsās. Šo krāšņo miksli papildina
kaimiņvalsts Azerbaidžānas dubļu vulkāni un degošā zeme. Un šeit nu sabrūk visi stereotipi...

Stāstnieks: Harijs Egliens
08.02.
11:00

 

MELNKALNE
UN
ALBĀNIJA

 

Ikreiz pirms jaunās sezonas gidi nezina savus nākamās sezonas braucienus. Tas atkarīgs no gidu skaita,
nākamās sezonas piedāvājuma, grupu komplektācijas un datumiem. Man līdz šim ir laimējies. Jo bieži braucu 
uz Balkāniem. Arī šoreiz ceru, ka lielu daļu vasaras pavadīšu zemēs, kas nevar apnikt – Melnkalnē un
Albānijā. Iespēja uzstāties ceļojumu kubiņos ir kā iesildīšanās pirms nākamās sezonas. Atnāciet, centīšos, lai
būtu interesanti! Stāstnieks: Juris Levics

15.02.
11:00

 

KOLUMBIJA
AR ELDORADO
TREKINGU

 

Kolumbija vēl arvien ir publiski neapzinātu un neizzinātu vietu pārpilna. Karību piekrastes lietusmeži un
turpat, pārdesmit kilometru attālumā no jūras, izslējušās kādreiz sniegotās virsotnes sniedz pilnīgu un
izvērstu džungļu dabas baudījumu. Vēl jo nozīmīgāka ir tikšanās ar Taironas civilizāciju, kas pastāv paralēli
21. gadsimta realitātei, bet kurai visvairāk rūp mūsu attieksme pret dabu, pasauli kopumā. Viņi zina, kā ūdens
sazinās. Viņi daudz ko zina. Šis ir īpašs ceļojums. Izturīgiem ceļotājiem. Stāstnieks: Andris Geidāns

22.02.
11:00

 

 

ĶĪNAS TĀLIE
UN
MEŽONĪGIE
RIETUMI

 

 

Siņdzjana  – viena no vismazāk pazīstamākajām provincēm, kur kautrīgi tiek slēpti lieli un pārsteidzoši
dabas brīnumi. Virtuālā ceļojuma laikā piedzīvosim visus četrus gadalaikus savās skaistākajās izpausmēs.
Apmeklēsim iespaidīgākos un gleznainākos provinces dabas parkus: gleznaino Padebešu ezeru Tianshan
Tianchi nacionālajā parkā; vērosim saulrietu un saullēktu Burqin Varavīksnes pludmalē; Altaja kalnos nokļūsim
Irtysh kanjonā; Kanas ezera nacionālajā parkā izbaudīsim un novērosim vasaras pārtapšanu rudenī; Mēnesim
līdzīgas ainavas vērosim Urho Spoku pilsētā, kas atrodas naftas ieguves centrā; neapraktāmas sajūtas izjutīsim,
vērojot Dushanzi kanjonu Tjanšanu kalnu ielejās; redzēsim, kā rīta saule iekrāso Tianshan Lielo kanjonu.
Brauciena pērle – Wensu kanjons – lai tur nokļūtu, jābrauc pa upes gultni; dosimies pārgājienā uz pasaulē
augstāko klinšu arku (Shipton’s Arch); brauksim pa pasaulē augstāko Karakoram lielceļu (1300  m  v.j.l.), lai
pa ceļam apskatītu Pamira kalnu augstākās virsotnes Muztag Ata (7546 m) un Kongur Tagh (7649 m), Balto
smilšu un Karakula ezerus; pa Zīda ceļu nokļūsim – Kašgarā un Turpanā, kur apmeklēsim vietējos tirgus
un izbaudīsim uiguru un hānu rosību. Ķīna nebeidz pārsteigt. Stāstnieks: Andris Kleins

29.02.
11:00

 

 

SAULAINĀ
ANDALŪZIJA

 

Spānijas skaistule Andalūzija. Neaplūkojot Andalūziju, nevar rasties priekšstats par Spāniju. Andalūzijai ir
sena vēsture, kas vienlaikus veido arī visas Spānijas vēsturi. Seviļa, Kordova, Granāda – Andalūzijas pilsētas,
kuru nosaukumi pazīstami visā pasaulē un runā bez vārdiem! Andalūzija ar tās īpatnējo vēsturi, arābu
kultūras atstātajām pēdām, apgabalam raksturīgo reljefu un klimatu ir tūristu meka, kur viss balstās uz
kontrastiem: jūra sadzīvo ar stāvām klintīm, mošejas ar katedrālēm, romiešu kolonnas ar mauru arhitektūru.
Pusi darba Andalūzijā paveic klimats, otru pusi – iedzīvotāju temperaments. Tūristus Andalūzijā sagaida
krāšņas un daudzveidīgas dabas ainavas: Vidusjūras un Atlantijas okeāna piekraste ar bagātīgu augu valsti,
Sjerranevadas un Sjerramorenas kalni, pustuksnešu un tuksnešu zonas Almerijā. Tomēr nav lieki pieminēt,
ka arī Andalūzijas pilsētas savstarpēji ļoti atšķiras. Vienojošais andalūzieša personības apliecinājums – tīrība
un kārtība pat visnabadzīgākajās pilsētu ielās. Stāstniece: Silvija Lipska

Pasākumu norises vieta un laiks: 
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13 – 124, Rīgā 
sestdienās 11:00–13:00
(IMPRO klubiņš atrodas 1. stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe – vestibilā)124
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Lai
iemīlētu,

jāiepazīst!

Pasākumu norises vieta un laiks: 
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13 – 124, Rīgā 
sestdienās 11:00–13:00
(IMPRO klubiņš atrodas 1. stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe – vestibilā)

Ieejas maksa: viena pasākuma apmeklējums – 2 EUR
 skolēniem, studentiem, skolotājiem (uzrādot apliecību, izziņu) – 1 EUR (biļešu skaits limitēts)
UZMANĪBU! Vietu skaits klubiņa pasākumos ir ierobežots, lūdzam iegādāties biļetes savlaicīgi!
Biļetes apmaksājamas skaidrā naudā vai pēc vietu pieteikuma – ar bankas pārvedumu.
Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Programmā iespējamas izmaiņas – sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.impro.lv

07.03.
11:00

 

VIDUSĀZIJAS
GRAND TOUR
AR 
TURKMENISTĀNU

 

Vidusāzijas republikas – tik pazīstams apzīmējums vēl no tālajiem sociālisma laikiem. Uzbekistānā, Tadžikistānā
un Turkmenistānā vēl joprojām jūtamas gan sociālisma pēdas, gan vēl senāka iezīme – klanu spēks un Lielā, 
Vienīgā, Īstā Vadoņa neaizvietojamā loma nācijas attīstībā. Vēl visas trīs valstis vieno vairāku gadsimtu garumā 
nemainīgs un ļoti krāsains ģērbšanās stils – šķiet, ka visapkārt notiek gatavošanās kādai koru vai tautasdeju 
kolektīvu skatei. Kopā iepazīsim arī katrai valstij raksturīgās unikālās vērtības: Uzbekistānā – senās Persijas 
arhitektūras pērles, Tadžikistānā – augstkalnu ainavas ar kristāldzidriem ezeriem, bet Turkmenistānā – no 
Karāras marmora uzcelto, vareno, bet neapdzīvoto Ašgabatas rajonu, kura centrā zelta zirgā sēž joprojām pie 
labas veselības esošais mūsdienu Lielais Vadonis.  Stāstniece: Kaiva Desmitniece

14.03.
11:00

 
 

 

NEATKLĀTĀ
RIETUMSAHĀRA
UN
DIENVIDMAROKA

 

Šajā stāstā gandrīz nebūs politikas  – Rietumsahāras dīvainās izveidošanās un mūsdienu statusa izpēti 
atstāsim Ziemeļāfrikas politikas ekspertu un ANO ziņā, jo alžīriešiem un marokāņiem par to ir atšķirīgi 
viedokļi. Tomēr šo karsto kartupeli nāksies nedaudz aizskart, jo mēs Rietumsahārā ieradīsimies tieši no 
Marokas, precīzāk no Marokas dienvidiem, kuru apdzīvo viskarstasinīgākās berberu ciltis. Līdzīgu berberu 
netrūkst arī Rietumsahārā. Vai zināt, kādas rotas un tetovējumi ir berberu sievietēm? Un to, ka berberiem 
pavisam neilgi ir vienota, mākslīgi radīta rakstu valoda? Vai esat redzējuši Tafroutas krāsainās, it kā no 
milzīgiem rotaļu klucīšiem veidotās klintis un nojaušat to pagātnes un mūsdienu noslēpumus? Vai  nojaušat 
par pavasara ziedoņa krāšņumu Antiatlasa kalnu ielejās? Vai esat baudījuši vienīgi putnu spārnu aizskartu 
klusumu Rietumsahāras skaistākajās lagūnās? Īsu brīdi pēc pirmā IMPRO ceļojuma uz Rietumsahāru  centīšos 
dalīties ar visu redzēto un izjusto. Stāstniece: Kaiva Desmitniece

21.03.
11:00

 

SENEGĀLA
UN
GAMBIJA
 
 

Tūristu vēl mazizpētītais Melnā kontinenta rietumkrasts. Kas tajā gaida? Atbilde ir: kontrastainas, kolorītas 
ainavas un dzīvnieki, ko ieraudzīt Āfrikā gaidām! Tuksnesis un džungļi, Atlantijas piekraste. Degunradži, 
nīlzirgi, žirafes, zebras, paviāni, šimpanzes un neskaitāmi putni. Cik droši ir pastaigāties ar lauvām un 
fotografēties ar krokodiliem? Kur dzīvo pasaulē lielākā antilope? Kurš koks ir Senegālas simbols? Kas ir 
Gambijas Stounhendža? Vai Gambijā vēl atceras hercoga Jēkaba laikus? Stāstnieks: Raitis Strautiņš

28.03.
11:00

 

BUTĀNA
UN NEPĀLA

 

Butāna. Kā siers sviestmaizēs starp Ķīnu un Indiju. Visizolētākā valsts pasaulē – gan teritoriāli, gan tradīcijās. 
Butānas robežas veidojušās tur, kur, no kalna ripojis, akmens apstājies. Tradīciju saglabāšanu, likumus un 
politiku Butānā stingri nosaka karalis. TV un internetu Butānā ieviesa tikai pirms 20 gadiem, mobilos  
tālruņus – pirms 15. Tūristu plūsma valstī tiek stingri kontrolēta skaita un maršrutu ziņā. Tauta mīl savu  
karali, uzticas viņam. Laimes filozofija ir uzturēta katra butānieša prātā un sirdī. Joprojām ikdienā valkājot 
savu tradicionālo tērpu, butānieši ir pārliecināti, ka saglabās savu kultūru, dabu un nodrošinās savai 
zemei ilgu mūžu. Stāstniece: Inese Kārkliņa

04.04.
11:00

 

MADAGASKARA,
MAURĪCIJA UN
REINJONA

 

Reizi pa reizei ir svētīgi sevi palutināt – doties tālā (patiešām TĀLĀ) ceļojumā uz zemēm, kur viss ir pavisam 
citādi  – saule nevis silda, bet pamatīgi karsē; kalni ir augsti un vareni; ļaudīm ir atšķirīga ādas krāsa un 
sejas vaibsti... Kur vēl eksotiskāk un neparastāk kā Madagaskarā un tai blakus esošajās salās Reinjonā un 
Maurīcijā! Madagaskara ir melnādaino malgašu zeme ar fantastiski vērtīgo endēmo ekosistēmu, bet 
Reinjona ir Francijas aizjūras teritorija, diezgan eiropeiska, kas ikvienu uzreiz savaldzina gan ar klimatu, gan 
dabu un, pats galvenais, ar saviem kalniem ...un Maurīcija vilināt vilina un lutina ar pasakainām balto smilšu 
pludmalēm un krāsainajām zemēm. Tiekamies uz sarunu par lemuriem, kokpapardēm, ūdenskritumiem, 
vulkāniem un sirsnīgiem ļaudīm! Stāstniece: Jana Iesalniece

18.04.
11:00

 

 

TURCIJA,
KAPADOĶIJA

 

Ja, apmeklējot Turciju, esat bijis tikai Stambulā – kādreizējā Konstantinopolē, kūrortos Antālijā vai Kemerā, 
var uzskatīt, ka neesat līdz galam iepazinis šo ļoti interesanto un tradīcijām bagāto valsti. Kapadokiju dēvē 
par skaisto zirgu valstību. Braucot cauri, lidojot pāri ar gaisa balonu vai vienkārši pastaigājoties, Mazāzijas 
vidienē ieraudzīsiet brīnumainus, fantastiskus dzeltenus un sarkanus smilšakmens iežu veidojumus – skatam 
paveras alas, vulkāniski krāteri, teiksmaini feju skursteņi. Senos laikos te kopā reiz harmoniski sadzīvojuši 
dažādi cilvēki  – gan kristieši, gan musulmaņi. Kapadokijas skaistākā ieleja  ir Baložu ieleja, kurā valda 
fantastisks miers, tā pārsteidz ar vēja, lietus un saules karstuma radītiem neparastiem klinšu veidojumiem 
un dažādām to nokrāsām. Elpu aizraujoši, mēness ainu cienīgi sirreāli skati. Viena vienīga garšīgas turku 
kafijas tase spēj radīt un noturēt draudzību uz vairāk nekā 40 gadiem. Lai izdodas tāda draudzība arī jums!

Stāstniece: Inguna Vucena
25.04.
11:00
 

 

ISLANDE

 

 

Okeāna klēpī dzimusī, vēja, ledus un uguns rūdītā ziemeļu sala vilina ceļotājus gluži kā magnēts. Kāpēc? 
Kas ir Islandes pirmatnējās dabas neatklātā patiesība?  Kāda ir šī zeme, kurā valoda saglabājusies nemainīga 
simtiem gadu, cilvēki cits citu uzrunā vārdos un kur pūdēta haizivs ir gardākā delikatese? Kāda ir Islandes 
vēja, ūdenskritumu, kalnu, iežu gobelēna, elfu, dabas garu, geizeru un cilvēku veidotā dabas simfonija? 

Stāstniece: Guna Kalna

MARTS

APRĪLIS
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