
  

 

 

 
 

 

   2022 

SENĀ IMERA 
Cenā iekļauts pikniks un viduslaiku aktivitātes!!! 

!! 
 

  09.10. 1 diena EUR 34 
 

  bērniem EUR 25 
ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

09.10. 

 

 

Rīga – 

Straupe – 

Raiskums –  

Straupe– 

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

Divas senas un ļoti svarīgas kaujas norisinājās Imeras upes krastos 1210. un 1223. gados. Par tām 

„zināmu” apstākļu dēļ klusē Latvijas vēstures mācību  grāmatas, bet tās, jo sevišķi 1223. gadā izcīnīto 

uzvaru slavina un apraksta vairāki Livonijas viduslaiku hroniku autori. Visi kā viens piemin īpašos 

apstākļus, kādos šī uzvara gūta. Rīdzinieki bija savākuši iespaidīgu karaspēku, bīskaps Alberts bija 

atgriezies no krusta karotāju vervēšanas brauciena pa vācu zemēm, kur viņa aicinājums šoreiz bija guvis 

īpaši iespaidīgu atbalstu. Rīgā ieradās arī Saksijas hercogs Alberts ar iespaidīgu pavadonību. Un gluži kā 

bruņinieku romānā – spožais karaspēks devās iekšā Lielajā mežā… 

 Vai ir iespējams izsekot šos notikumus dabā? Uzkāpsim uz vēstures pēddziņu takas un soli solī 

apsekosim vietas, kur norisinājās hronikās rakstītais. 18 km burvīgas dabas rudenīgā lapu rotā, seni 

kara ceļi, mainīgs reljefs un vēstures elpa – tā var raksturot šo aktīvo dienu Pārgaujas novadā. 

 Gida, novadpētnieka un vēsturiskās rekonstrukcijas kustības ciltstēva Andra Geidāna vadībā 

analizēsim vēsturiskos nostāstus, izmēģināsim senlaiku rīkus un sekosim galveno varoņu gaitām visas 

dienas garumā. Dienas vidū – piknika pauze pie ugunskura ar Raiskuma mājražotāju produkcijas 

degustāciju, karstu zāļu tēju. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 

Kopējais pārgājiena ilgums ~6 h (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā- iesakām paņemt līdzi uzkodas un siltu tēju!  

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25  

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 viduslaiku aktivitātes un pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 29.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 29.09.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 29.09.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 

 

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 

 


