Vēsturiskie dārzi tūrismā
Mediju brauciena programma
2018. gada 20. septembris
Vēsturiskie dārzi ir jauna, maz apgūta tēma lauku tūrismā Latvijā un mūsu
kaimiņzemē Lietuvā. Eiropā dārzu tūrismam ir senas tradīcijas, un tas ir
populārs. Latvijā līdzvērtīga piedāvājuma praktiski nav, taču tam ir labs
potenciāls. Populārākie dārzi ir, piemēram, Rundāles pils dārzs ar rožu
kolekciju, Pētera Upīša ceriņu dārzs Dobelē, Kalsnavas arborētums. Savus
dārzus apmeklētājiem atvēruši vairāki daiļdārznieki un šķirņu kolekcionāri,
vasaras mēnešos ļaujot baudīt rožu, peoniju, dāliju un dažādu dekoratīvo augu skaistumu,
sniedzot praktiskus padomus. Arī augļu dārzu saimnieki praktizē apmeklētāju uzņemšanu, ko
apvieno ar konsultācijām audzēšanā, augļu un stādu pārdošanu. Muižu saimnieki, kas atjauno
vēsturiskās muižas, ierīko atbilstošus dārzus un parkus, lai veidotu muižas vidi ne tikai telpu
interjerā un ēku arhitektūrā, bet kopējā muižas ansamblī.
Lai veicinātu vēsturisko dārzu iesaisti tūrismā un vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju
saglabāšanu un atjaunošanu, esam iesaistījušies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un
dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana. Vēsturisko Dārzu Tūrisms” (LatLit-181) . Projekta gaitā
eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs padomus par
vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot
savu dārzu arī kā piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas
palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma
maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos dārzus.
Šī brauciena laikā, 20. septembrī viesosimies apmeklētājiem atvērtos dārzos un saimniecībās,
kur var iepazīt dārzkopības tradīcijas un vēsturi, un kur apskatāmas tradicionāli audzētās
augļu, dārzeņu, garšaugu, dekoratīvo koku, krūmu un ziedu šķirnes.
Vēsturiskie
dārzi
tūrismā
www.celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/heritagegardens

mājas

lapā:

Braucienu vadīs Anna Palelione no “Lauku ceļotāja” un Dārzkopības institūta pārstāvji (tiks precizēti
speciālisti, kas pavadīs braucienu).
8:30 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukuma
(pirms Zasulauka tilta aiz Kalnciema kvartāla)

Dārzkopības institūts
Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
Dārzkopības institūts kā pastāvīga institūcija – ar
nosaukumu “Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un
izmēģinājumu stacija“ (DDSIS) tika izveidota 1995. gadā,
atdalot to ar 35 ha lielu dārzu no Dobeles Augļkopības
izmēģinājumu saimniecības. 2006. gadā DDSIS tika
reorganizēts par Latvijas valsts augļkopības institūtu un
2016. gadā par Dārzkopības institūtu. Šobrīd tas atrodas
LLU pārziņā.
Iepazīsim Dārzkopības institūta darbības jomas,
apmeklēsim augļu dārzu. Mūs uzņems Dārzkopības
institūta speciālisti.
www.darzkopibasinstituts.lv

Zemnieku saimniecības "Vilki" dendrārijs
"Vilki", Svētes pag. Jelgavas novads
Zemnieku saimniecība ''Vilki'' ir neliela, zaļa oāze Zemgales
plašo labības lauku vidū. Šeit iespējams doties izzinošā
pastaigā pa dendrāriju un saimniecības teritoriju, iepazīstot
ap 1000 dažādu - gan Latvijas ainavai raksturīgu, gan
pavisam savdabīgu - augu. Audzē dekoratīvo koku un
krūmu stādus, ziemciešu stādus, ārstniecības augu un
garšaugu stādus. Ir vecs ābeļdārzs ar senām ābeļu un citu
augļu koku šķirnēm. Piedāvā konsultācijas apstādījumu
ierīkošanā. Vēl saimniecībā sastopamas arī Latvijas zilās
govis.
Saimniecībā mūs uzņems saimniece Lauma Puriņa.
Iepazīsim dendrāriju rudens krāsās un baudīsim rudens
ābolus.
https://www.celotajs.lv/lv/e/stadi_vilki

Berķenes muiža
Berķenes muiža, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas novads
Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām
Zemgalē, tā atrodas gleznainā vietā netālu no Tērvetes.
Viesiem Berķenes muižā piedāvā harmonisku atpūtu:
naktsmājas atjaunotajā muižas kungu mājā vai no jauna
uzbūvētajā dzīvojamajā mājā, kā arī daudzveidīgas iespējas
aktīvai brīvā laika pavadīšanai un telpas lielākām viesībām,
semināriem.
Iepazīsim muižu, tās piedāvājumu tūristiem un baudīsim
pusdienas. Novērtēsim muižas iespējas labiekārtot dārzu.
https://www.celotajs.lv/lv/e/berkenes_muiza

Blankenfeldes muiža (blankenfeldesmuiza.lv)
Blankenfeldes muiža, Vilces pag., Jelgavas novads
Blankenfeldes muiža atrodas Zemgalē, Jelgavas novada
Vilces pagastā. Muiža ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis ar daudzu gadsimtu senu vēsturi. Ir atjaunots
muižas parks, kurā ierīkots moderns bērnu spēļu
laukums, savukārt rekonstruētā staļļa/vāgūža pirmajā
stāvā iekārtots zvanu muzejs, bet otrajā – mūsdienīgi
viesnīcas numuriņi, kuros iespējams palikt, baudot
muižas atmosfēru, mierīgu atpūtu un nākamajā rītā –
brokastis. Tāpat ir pieejamas telpas muižas austrumu
spārnā, kur var baudīt atpūtu apartamenta tipa
numuriņos. Muiža piedāvā telpas pasākumu un svinību
rīkošanai līdz 60 cilvēkiem. Muižas parkā ir ierīkotas
telšu un piknika vietas.
Blankenfeldes muiža piedāvā 100 % dabiskas sulas,
gardus un veselīgus sīrupus no plūškoka, āboliem,
upenēm, jāņogām, ķirbjiem un burkāniem, kā arī pēc
iemīļotām receptēm gatavotus konservējumus no muižas
dārzos augušiem dārzeņiem. Iepazīsim muižas dārzu un
produkciju.
https://www.celotajs.lv/lv/e/blankenfeldesrazotne
Ap ~19:00 atgriešanās Rīgā.

Pieteikties līdz 11.09.2018 rakstot uz e-pastu anna@celotajs.lv vai pa tālr.
67617600.
Brauciena organizatori:
Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un Dārzkopības institūts.
Brauciens norisinās projekta “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana.
Vēsturisko Dārzu Tūrisms” (LatLit-181) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas
- Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Projekta mērķis ir veicināt vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistot dārzkopības
vēsturisko mantojumu tūrismā. Projekta gaitā eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs
padomus par vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot savu dārzu arī kā
piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma
piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos
dārzus un šķirnes.
Projekta plānotie rezultāti
1. Vēsturisko dārzu tūrisma maršruts un karte velo un autobraucējiem.
2. Divas brošūras, buklets un informācijas lapas vēsturisko dārzu un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas popularizēšanā Latvijā
un Lietuvā.
3. Uzlabota infrastruktūra un izveidots vēsturisko šķirņu dārzs Rundāles pilī un Dobeles dārzkopības institūtā.
4. Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtos izveidota saistoša informācija par vēsturisko augļaugu, dārzeņu un ziedaugu
kolekcijām.
Kopējais projekta budžets ir 830 733 Eur, no tā 706 123 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda.

