
  

 

 

 

 

 

   2023 

UZ VERUMĀ KOPĀ AR IGAUŅU 

DZEJNIEKU CONTRU 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un veselības 

apdrošināšana!!! 
 

 

           10.06. – 11.06. 2 dienas EUR 115  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

10.06. 

 
Rīga –  

Valka – 

Urvaste –  

Rouge –  

Pelva  

Dosimies uz Dienvidigaunijas Verumā apriņķi kopā ar igauņu kolorīto 

dzejnieku Contru (īstajā vārdā Margus Konnula), kurš apguvis latviešu 

valodu un raksta humoristisku dzeju. Lai arī Contra Latvijā ir dzīvojis tikai 

periodiski, viņš ir pa īstam savējais. Dzejodams latviski, viņš mūsu literatūrā 

ienes svaigu ironijas devu, uzrakstījis grāmatas Mana Latvija un Tik grūti būt 

latvietim. Dosimies pa dzejnieka dzimtajām vietām un citām interesantām vai 

vienkārši skaistām vietām 

• 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

• Urvastes ciemats un baznīca, kas ir viena no vecākajām un 

unikālākajām lauku baznīcām. Uz Urvastes baznīcu un Uhtjerves senleju 

paveras gleznains skats no National Geographic dzeltenā loga. Ar 

neskaitāmiem atzarojumiem bagātā Urvastes senleja aptuveni 10 km 

garumā šķērso Urvastes pagastu. 

• Igauņu nacionālā ēdiena kamas degustācija 

• Ciemošanās noslēpumainajā Poķu zemē. Poķi – grīšļu ciņi, igauņu bērnu 

rakstnieka Edgara Valtera radīti pasaku tēli.  

• Mērīsimies ar Tamme-Lauri ozolu. Tas ir Igaunijas resnākais ozols 

(8 m) un bija attēlots uz Igaunijas desmit kronu naudas zīmes.  

• Klausīsimies dabas koncertu, Lakstīgalu gravā iespējams iepazīties ar 

mūžīgā dzinēja ūdens trieča darbību. Un kāpsim neparastā skatu tornī, kas 

atgādina putna ligzdu.  

• Mežonīgais Hinni kanjons, kur pirmatnība satiekas ar dabas šarmu 

• Tiksimies ar vietējiem cilvēkiem, klausīsimies dzeju, stāstus un 

amizantus dzīves atgadījumus.  

*** 

viesnīca 

Pelvā  

svētdiena, 

11.06.  

 
 Pelva –  

Veru – 

Veclaicene  –  

Rīga   

• Veru pilsētas apskate.  

• Lasvas ūdenstorņa galerija ir vecs kolhozu laika cūku fermas tornis, 

kuru arhitektu un mākslinieku augstā lidojuma idejas un sabiedrības 

aktivitāte ir padarījusi par atraktīvu un godalgotu objektu, kurā klavieru 

kāpnes rada mūziku un apmeklētāji rūsējošajā ūdens mucā bauda foto un 

mākslas izstādes.  

• Leģendām apvītais Munameģis ar skatu torni, no kura paveras lieliska 

panorāma uz apkārtnes pauguriem un ezeriem.  

• Filmas Patiesība un taisnīgums filmēšana lauku sētā 2017.–2018. 

gadā. Visas ēkas un telpas sākotnēji tika būvētas tikai filmas vajadzībām, 

taču komplekss izrādījās tik unikāls un mājīgs, ka tika pārvērsts par 

apmeklētāju centru. 

• ierašanās Rīgā pēc 20.00 

 

 
 
 



Naktsmītne  

*** viesnīca Pelvā: 2- vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

• piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

• vēl EUR 40 jāiemaksā līdz: 10.05.  

• pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 31.05  

• 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 10.05., jūs zaudējat EUR 30  

• atsakoties no ceļojuma pēc 31.05,   

jūs zaudējat visu summu 

• visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

• ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas 

brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR   103  

• piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35 

• piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesu namā – EUR 28  

    Ceļojuma cenā ietilpst 

• transporta pakalpojumi ceļojuma laikā  

• naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• veselības apdrošināšana 

• ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos 

• pusdienas (sestdienā) 

    Ceļojuma cenā neietilpst 

• pusdienas svētdienā un vakariņas  

    Papildizmaksas 

• Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz augstākas  

kā Latvijā (~EUR 20- 25 uz abām dienām). 

  Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa ID karte,  

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, ir derīga  

vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

 

 

  

 

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 

 


