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VĒSTURES LĪKLOČI KOPĀ AR 

ROBERTU ĶIPURU UN 

DZIEDĀTĀJU KATRĪNU DIMANTU 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos!!! 

 

  24.04.-25.04. 2 dienas EUR 85  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

24.04. 

 

Rīga –  

Skrunda – 

Durbe –  

Liepāja  

 

Ceļojumā klausīsimies ne tikai vēsturiski izsmeļošos stāstus, bet arī ļausimies burvīgajam 
balss skanējumam tematiskās dziesmās. 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Tīreļpurvs un Ložmetējkalns, kas ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā pasaules 

kara kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada leģendāro Ziemassvētku 

kauju piemiņas vietas: krievu un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku 

pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes pārrāvuma vietās, brāļu kapi, 

piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Interesantas liecības par šiem 

notikumiem pieejamas Kara muzeja filiālē, kas atrodas Mangaļu mājās. 

 muzejs Airītes – pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka un 

vēl trīs virsnieku bojāejas vietā ierīkota piemiņas vieta. Te skatāma ekspozīcija par 

Kalpaka bataljona cīņu gaitām. 

 Skrunda – piemiņa zīme Kalpaka bataljona karavīriem. 

 Piemiņas zīme Lēnās – Ventas pāriešanas vietā, kur pulkveža Oskara Kalpaka 

bataljons 1919. gada 3. martā forsēja aizsalušo Ventu un devās pretuzbrukumā 

lieliniekiem, 2007. gada 8. novembrī tika atklāta piemiņas vieta brīvības cīnītāju 

varoņgaitām, ko simbolizē krustcelēs novietots cietokšņa sienas fragments.  

 Rudbārži 

 Durbes muzeja ēkas. Še 1887. gadā dzimis pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu 

ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, kam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības atzīšanā. 

 Liepājas apskate 

 

**** 

viesnīca 

Liepājā 

 

svētdiena, 

25.04. 

 

Liepāja –  

Ezere –  

Zante –  

Lestene – 

Rīga 

 

 Liepāja un kuģa Saratov piemiņas zīme – ostas polers. Piemiņas zīme vietā, kur 

Brīvības cīņu laikā 1919. gadā no 10. maija līdz 27. jūnijam uz kuģa Saratova atradās 

Latvijas Pagaidu valdība Kārļa Ulmaņa vadībā.  

Liepājas karostas apskate. Liepājas Ziemeļu kapi, kur meklējama Oskara Kalpaka 

pirmā atdusas vieta (pirms mirstīgo atlieku pārvešanas uz viņa dzimtas 

kapsētu Meirānos) 

 Ezeres muitas nams – izveidots vēsturiski nozīmīgā ēkā, kur II pasaules kara 

noslēgumam tuvojoties, 1945. gada 8. maijā tika parakstīts tā saucamais Kurzemes 

katlā ielenkto vācu karaspēka daļu kapitulācijas akts. Ar to tiek uzskatīts, ka Ezerē, 

faktiski, beidzies II pasaules karš.   

 Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē - 1945. gada maijā Plāņu muižas apkārtnē notika 

vienas no pēdējām kaujām II pasaules karā Kurzemes cietoksnī. Par karadarbības 

norisi Kurzemes cietoksnī un tālākajiem latviešu karavīru likteņiem bagātīgi un 

saistoši stāsta muzeja ekspozīcija 

 Lestenes Brāļu kapi kuros ir guldīti karavīri, kuri 2. Pasaules kara laikā krituši 

Latviešu leģiona rindās. Tikai pēc Latvijas ... 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

        



 

Naktsmītnes raksturojums 

 **** viesnīca Ludzā: 2 - vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases vai ID kartes dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  30 jāiemaksā līdz 24.03.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 14.04. 

 ja pieteiksieties pēc 14.04., jūsu vieta tiks rezervēta  

pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot   

   Atteikšanās no ceļojuma   

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.03., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.04., jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

 ceļojuma cena bērniem, kuri ceļojuma laikā  

vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR  76 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā – EUR 18 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida un dziedātājas pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos,  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis) 
 

 

 

Uzmanību!  

Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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 

 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


